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l Milí čitatelia,
tretie tohtoročné číslo bulletinu Komory geodetov a karto-
grafov sa vám dostáva do poštových schránok v čase,
keď nám na dvere klope jeseň, ktorá býva každoročne
bohatá na odborné podujatia, konferencie a semináre vrá-
tane Slovenských geodetických dní.

V druhej polovici augusta a začiatkom septembra
sme v redakčnej rade pripravili toto číslo, ktoré je tematic-
ky zamerané na problematiku využitia technológií globál-
neho navigačného satelitného systému (GNSS), resp.
skoršie používaného globálneho polohového systému
(GPS). V zásade ide o globálny družicový systém na určo-
vanie polohy, ktorý od 90. rokov minulého storočia výraz-
ným spôsobom ovplyvnil geodéziu a priniesol také mož-
nosti, aké si predošlé generácie geodetov mohli len ťažko
predstaviť. Spolu s využitím progresívnych elektronických
meracích technológií, poznatkov z teórie signálov a infor-
mácií o šírení elektromagnetických vĺn sa v GNSS zúročili
dlhoročné poznatky a skúsenosti vyššej geodézie, sféric-
kej astronómie, kozmickej geodézie, fyzikálnej geodézie,
nebeskej mechaniky, teórie spracovania meraní a využitia
umelých družíc Zeme pri určovaní polohy.

Problematika GNSS je veľmi široká a rôznorodá. Je
predmetom mnohých monografií, stoviek článkov v časo-
pisoch a zborníkoch z odborných podujatí, pričom existu-
jú aj monotematické časopisy zamerané výlučne na teó-
riu a praktické využitie GNSS. Treba však zdôrazniť, že
GNSS je neustále sa vyvíjajúci systém, ako aj to, že súčas-
ne existujú alebo sa projektujú aj ďalšie družicové poloho-
vé systémy. Preto sme v bulletine dali priestor nielen pre-
vádzkovateľovi a správcovi Slovenskej priestorovej obser-
vačnej služby (SKPOS), ale aj užívateľom SKPOS. Očaká-
vame, že na základe týchto príspevkov sa zapojíte do šir-
šej diskusie k predmetnej problematike, buď na 15. slo-
venských geodetických dňoch (15. – 16. novembra
2007), alebo aj na stránkach budúcich čísel bulletinu,
čím potvrdíte, že činnosť geodetov a kartografov je vý-
sostne tímovou spoluprácou. 

Aj príprava jednotlivých čísel nášho bulletinu je tímo-
vou spoluprácou nás (redakčnej rady) a vás (našich auto-
rov, našich spolupracovníkov a našich čitateľov). Verím
tiež, že to bude pre vás všetkých rovnako zaujímavé a in-
špiratívne čítanie, ako bola pre nás zaujímavá – ľudsky aj
profesijne – príprava tohto čísla. Preto ďakujem všetkým,
ktorí sa na tom s nami podieľali.

Pekné čítanie jesenného vydania bulletinu želá

Ing. Štefan Lukáč – predseda Redakčnej rady
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Slovenská priestorová observačná služba – SKPOS

1. Úvod

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
(GKÚ) je rozpočtová organizácia, zriadená
Úradom geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky (Úrad) a okrem iného za-
bezpečuje úlohy, ktoré v oblasti geodetic-
kých základov stanovuje zákon č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii. Okrem údržby
geodetických základov je snahou GKÚ aj ich
modernizácia a to tak, aby mohli byť využíva-
né všetky nové meračské, komunikačné a
spracovateľské technológie na výkon najmä
geodetických činností v záväzných geodetic-
kých systémoch.

Bolo to vlastne nedávno, ale aj tak ubehlo
už vyše sedemnásť rokov, čo sme mali na
Slovensku možnosť v civilnom sektore sa zo-
známiť s technológiou na určenie priestoro-
vej polohy objektov pomocou globálneho na-
vigačného satelitného systému, označeného
najprv skratkou GPS (Global Positioning Sys-
tem). Samozrejme, že systém americkej ar-
mády NAVSTAR GPS (NAVigation System
with Timing And Ranging) bol vyvíjaný a po-
užívaný už skôr (od roku 1973), ale civilný
sektor si musel nejaký čas počkať na jeho
uvoľnenie. Približne pred desiatimi rokmi bol
sprístupnený na komerčné využívanie aj rus-
ký systém GLONASS (Globaľnaja naviga-
cionnaja sputnikovaja sistema). Ako vieme,
Európa chce byť nezávislá od týchto veľmocí,
a tak sa snaží vybudovať vlastný satelitný
systém označený ako GALILEO.

Najmä z dôvodu existencie viacerých sa-
telitných systémov na globálnu navigáciu sa
dnes už používa všeobecná skratka GNSS
(globálne navigačné satelitné systémy), na-
miesto skratky GPS. Na trhu je dnes dosta-
točný výber špeciálnych prijímačov GNSS od
všetkých renomovaných výrobcov geodetic-
kej techniky. Presnosť GNSS v spojení s efek-
tívnosťou takejto práce zásadne mení postu-
py v geodetických prácach. 

V spolupráci s nemeckými kolegami sa
nám na jeseň 1991 podarilo realizovať prvú
kampaň GPS na bodoch geodetických zákla-
dov Slovenska a Česka. Výsledky naznačili

nové možnosti realizácie geodetických me-
raní a skvalitnenie určenia súradníc bodov
v záväzných geodetických systémoch. Geo-
detom okrem GPS pribudli ďalšie nové tech-
nológie v oblasti komunikačných služieb
a najmä možnosti výpočtového softvéru, ale
aj hardvéru, ktoré umožňujú zásadné zmeny
v postupoch v geodetických činnostiach.
V oblasti geodetických základov sme sa sna-
žili všetky tieto trendy zachytiť a premietnuť
do koncepcií modernizácie geodetických zá-
kladov. Tempo a rozsah týchto prác boli brz-
dené prideľovaným finančným rozpočtom,
ale aj zotrvávaním Úradu na klasickom prí-
stupe výkonu prác v oblasti katastra a štát-
neho mapového diela. Azda jedno z mála po-
zitív je, že sa mu podarilo na základe výsled-
kov plnenia koncepčných zámerov v oblasti
geodetických základov aj v európskom kon-
texte predložiť novelizáciu legislatívy, ktorá
umožňuje realizovať technologické zmeny
v spomínaných oblastiach.

2. GNSS a referenčné systémy

Americký NAVSTAR GPS od roku 1995
udržiava v činnosti minimálne 24 aktívnych
družíc, obiehajúcich okolo Zeme po obež-
ných dráhach vo výške 20 200 km nad Ze-
mou v 6 dráhových rovinách so sklonom

k rovníku približne 55° (obr. 1). V každej drá-
hovej rovine sú minimálne 4 družice, ďalšie
v jednotlivých dráhach sú záložné, prípadne
slúžia na testovacie účely. Tieto družice tvo-
ria vesmírny segment systému [1]. 

NAVSTAR GPS postupne zdokonaľuje
konštrukciu systému satelitov, označova-
ných ako Block IIA, IIR a zatiaľ posledná ge-
nerácia IIR-M. K 1. 9. 2007 má na dráhach
30 satelitov, z toho 15 Block IIA, 12 Block IIR
a 3 v Block IIR-M (inštalované na dráhu me-
dzi 13. 11. 2005 – 13. 12. 2006). Po Blocku
IIR-M nasleduje modernizácia na IIR-F (Block
III), pozri obr. 2. 

V družiciach sú umiestnené frekvenčné

Obr. 1 | Schéma dráh NAVSTAR GPS

Obr. 2 | Satelity typu GPS IIR a IIR-M
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normály s vysokou relatívnou presnosťou,
ktoré tvoria presnú časovú základňu. Zo zá-
kladnej frekvencie sú odvodené dve nosné
frekvencie v L- pásme rádiových vĺn, označe-
né L1 a L2, na ktorých sú používateľom vy-
sielané signály, tzv. pseudonáhodné kódy
C/A a P kód. V budúcnosti sa okrem nedo-
stupného vojenského M-kódu bude na novej
frekvencii L5 vysielať civilný kód I5 a Q5
(obr. 3). Okrem kódových správ je šírená po-
užívateľom navigačná správa.

Ruský GLONASS (http://www.glonass-
ianc.rsa.ru/pls/) má k 1. 9. 2007 na troch
dráhach 17 satelitov, pričom prezident Putin
sa zaviazal, že do roku 2008 bude mať sys-
tém v činnosti všetkých 24 satelitov, operujú-
cich vo výške cca 19 100 km.

Druhým segmentom je riadiaci segment.
Jeho úlohou je nepretržite monitorovať a ria-
diť činnosť družicového systému, určovať
systémový čas GPS, predpovedať dráhy dru-
žíc a chod hodín na družiciach a nakoniec
pravidelne obnovovať navigačnú správu pre
každú družicu. Riadiaci segment NAVSTAR
GPS pozostáva z 11 monitorovacích staníc a
hlavného riadiaceho centra v Colorado
Springs (USA). Ruský GLONASS má svoje
riadiace a pozorovacie centrá vybudované
iba na svojom území.

Tretím segmentom je používateľský seg-
ment. Pod týmto pojmom rozumieme všetky
typy špeciálnych prijímacích zariadení na prí-
jem a spracovanie signálov z družíc GNSS.
Ide najmä o prijímače na civilnú a vojenskú
pozemnú, námornú a leteckú navigáciu,
o prijímače na geodetické merania a geogra-
fické informačné systémy a o prijímače na
časovú synchronizáciu.

Prijímačmi GNSS je možné priestorovú
polohu určovať v rôznych referenčných sys-
témoch, pričom v Európe je to najmä:

ITRS ––  International Terrestrial Referen-
ce System (medzinárodný terestrický re-
ferenčný systém),
WGS84 – World Geodetic System 84
(svetový referenčný systém, základ na
výpočet GPS vysielaných efemeríd, pri-
čom zhoda s ITRS je na dm úrovni),
ETRS89 ––  European Terrestrial Referen-
ce Frame (európsky terestrický referenč-
ný systém).
Referenčnými systémami sa zaoberá Me-

dzinárodná asociácia geodetov (IAG), a to jej
1. komisia, pričom subkomisia 1.2 (SC 1.2)

pre globálne referenčné rámce sa zaoberá
definíciou a realizáciou ITRS. V subkomisii
1.3 (SC 1.3) sú definované regionálne refe-
renčné systémy, ako napr. ETRS89 a aj vzťah
ITRS. Podľa špecifikácií SC 1.3 a European
Reference Frame (EUREF) sa rozlišujú rôzne
triedy medzinárodne uznaných referenčných
bodov GNSS:

trieda A: presnosť lepšia ako ± 0,01 m,
sú to permanentné stanice, zriadené na
bodoch pracujúcich v rámci IGS – me-
dzinárodnej služby GNSS, EPN – EUREF
permanentnej siete alebo ECGN – európ-
skej kombinovanej geodetickej siete.
trieda B: presnosť ± 0,01 m, dosahovaná
na bodoch observovaných v meračských
kampaniach s dĺžkou observácie min. 60
hodín, ktorých spracovanie bolo prijaté
pracovnou skupinou EUREF TWG (Tech-
nical Working Group).

3. ETRS89 – referenčný systém
SKPOS

Systém ETRS89 bol definovaný subkomi-
siou EUREF ako európsky terestrický refe-
renčný systém na stretnutí vo Florencii v ro-
ku 1990. Podľa definície boli súradnice
ETRS stotožnené so súradnicami ITRS
k epoche 1989,0. Pre každú realizáciu ITR-
Fyy systému ITRS existuje zodpovedajúca
realizácia ETRFyy systému ETRS89, pro-
stredníctvom publikovaných transformač-
ných parametrov [2]. Rotácia euroázijskej

platne je pri tejto transformácii eliminovaná.
Posun európskeho kontinentu, ktorý je cca
0,025 m za rok vedie v súčasnosti k cca
0,45 m rozdielu súradníc v ITRS a ETRS89.

Roku 2003 prijala Európska komisia
ETRS89 za záväzný referenčný systém na
referencovanie priestorových informácií pre
všetky aplikácie tvorené v Európskej únii. To-
to odporúčanie poskytlo práve EUREF v spo-
lupráci s EuroGeographics (združenie európ-
skych národných mapovacích a katastrál-
nych inštitúcií).

Slovensko, ako člen Európskej únie, Euro-
Geographics a EUREF má vybudovanú ná-
rodnú realizáciu systému ETRS89, realizova-
nú meraním a spracovaním údajov o refe-
renčných bodoch v špecializovanej Štátnej
priestorovej sieti (ŠPS). Vybrané geodetické
body ŠPS sú zaradené aj v medzinárodných
sieťach a sú akceptované pracovnou skupi-
nou EUREF. 

U nás bola prvá permanentná stanica
GPS-NAVSTAR vybudovaná v lokalite Modra
– Piesok Katedrou geodetických základov
Stavebnej fakulty STU v spolupráci s GKÚ.
Od roku 1996 je táto stanica (MOPI) zarade-
ná do EPN. Údaje z nej sú využívané aj 
na spracovanie SKTRFyy (Slovenský teres-
trický referenčný rámec v ETRS89) [3]. GKÚ
v roku 2001 vybudoval špeciálny geodetický
bod GANP v lokalite Gánovce, na ktorý bol
umiestnený prijímač GPS a zabezpečený
prenos údajov cez internet do GKÚ. Od tohto
dátumu môžeme určovať začiatok perma-
nentnej observácie GPS v geodetických zá-

Obr. 3  | Schéma rozdielov frekvencií v jednotlivých Block
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kladoch. Od roku 2003 (GPSweek No. 1245)
bol zaradený bod GANP do siete EPN [4]
a po výmene prijímača na príjem GPS+GLO-
NASS bol bod od novembra 2006 zaradený
aj do IGS (GPS Week 1400). Údaje z perma-
nentnej stanice GANP sú poskytované do
piatich európskych spracovateľských centier
a to:

Švajčiarsko – Centre for Orbit Determi-
nation in Europe, Astronomical Institute
of the University of Bern,
Česko – Geodetic Observatory Pecný,
Poľsko – Warsaw University of Technolo-
gy,
Maďarsko – FŐMI – Satellite Geodetic
Observatory Penc,
Slovensko – Slovak University of Techno-
logy Bratislava.
Výsledky spracovania sú publikované naj-

mä v rámci aktivít IAG. 
Podľa odporúčaní EuroGeographics je

realizácia ETRS89 prostredníctvom ŠPS ná-
strojom na spresnenie platného S-JTSK.
Vzhľadom na vysokú mierkovú stabilitu ŠPS
je možné modelovať nehomogénne deformá-
cie súčasnej realizácie bodov S-JTSK a tak
odstrániť časť problémov, s ktorými sa jej
tvorcovia na úrovni možností svojej doby ne-
vedeli vysporiadať. Správca geodetických zá-
kladov vypočítal spresnenú realizáciu
JTSK/03 pre referenčné body Štátnej trigo-
nometrickej siete. Jej nasadenie do používa-
nia je však zdĺhavé a najmä klasický prístup
k chápaniu S-JTSK bráni jej plošnému nasa-
deniu do všetkých geodetických činností,
ktorých výsledky sa preberajú do štátnej do-
kumentácie.

SKPOS primárne zabezpečuje určovanie
priestorovej polohy v ETRS89. Na transfor-
máciu medzi ETRS89 a systémom JTSK
správca geodetických základov odporúča
používať tieto globálne transformačné para-
metre:

ETRS89 > S-JTSK/03   

parametre hodnoty  

translácie ttX -485,021 m
tY -169,465 m
tZ -483,839 m

rotácie rX 7,7863422

rY 4,3975542

rZ 4,1026552

mierka (1+k) KK  00

Podľa ešte dnes platného usmernenia úra-
du je však potrebné používať na transformá-
ciu súradníc z ETRS89 do S-JTSK lokálne
transformačné kľúče. Od výsledkov prvého
spresnenia súradníc už pretieklo Dunajom ve-
ľa vody a tak dúfajme, že už v dohľadnom ča-
se dospejeme k novej kvalite súradníc. Táto
zmena by zároveň umožnila aj priame využitie
SKPOS v S-JTSK bez potreby rôznych „zaru-
čených“ lokálnych transformačných kľúčov, či
digitálnych modelov lokálnych deformácií. 

4. Legislatíva

Problematika je legislatívne vymedzená
v týchto právnych predpisoch: 

V § 2, odsek 3, zákona č. 423/2003 Z. z.
z 22. septembra 2003, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafii a mení a dopĺňa zákon č. 455/1991
Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnosten-
ský zákon) v znení neskorších predpisov, sa
novo definujú geodetické základy:

„Geodetické základy sú geodetické body
priestorovej siete, trigonometrickej siete, ni-
velačnej siete a gravimetrickej siete a systém
prostriedkov, definujúcich ich parametre
v priestore a čase s predpísanou presnosťou,
dokumentáciou a s použitím zákonných me-
racích jednotiek.“

Ďalej sú v § 2 doplnené nové odseky
a z toho odsek 16 znie:

„Permanentná služba globálnych navi-
gačných satelitných systémov je sieť koope-
rujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom
čase poskytuje geocentrické súradnice na
presnú lokalizáciu objektov a javov.“

Potom § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenami,
kde:

n) Úrad zabezpečuje tvorbu a prevádzko-
vanie permanentnej služby globálnych navi-
gačných satelitných systémov (GNSS).

Úrad poveril GKÚ vybudovaním a zabez-
pečením prevádzky permanentnej služby
GNSS. Dnes môžeme konštatovať, že kon-
com roka 2006 sa podarilo vybudovať
a spustiť skúšobnú prevádzku národnej per-
manentnej služby, pomenovanej SKPOS
(Slovenská priestorová observačná služba
GNSS) s najnovším prístrojovým, hardvéro-
vým, softvérovým a komunikačným zabezpe-
čením, ktorá realizuje zákonnú povinnosť.

Od januára 2007 platí aj nová smernica
[5] na spracovanie geodetických základov,
ktorá plne integruje klasické samostatné zá-
kladné bodové polia do jednotných geodetic-
kých základov. Cez špecializovanú Štátnu
priestorovú sieť je realizovaný, odporúčaný
a národne prijatý európsky terestrický refe-
renčný systém, označený ETRS89. ETRS89
plne zabezpečuje možnosti presného jednot-
ného priestorového súradnicového lokalizo-
vania. 

V súčasnosti sa pripravuje zásadná nove-
la aj technickej normy „Geodetické body“
(STN 73 0415), ktorá zohľadní súčasné tech-
nologické možnosti pre ďalšie geodetické
práce.

Na možnosti využitia GNSS a SKPOS sa
pripravujú aj technické predpisy (smernice),
nielen na geodetické činnosti pri pozemko-
vých úpravách, ale aj na tvorbu geometric-
kých plánov.

5. SKPOS

Základná infraštruktúra SKPOS je budovaná
v štyroch komponentoch:
1. legislatíva,
2. sieť referenčných staníc, zriadených na

geodetických bodoch na mieste s neru-
šeným príjmom signálov GNSS, realizova-
ných geodetickou značkou s nútenou
centráciou a vybavených súpravou GNSS.
Stanice sú zaradené do ŠPS, kde tvoria
triedu „A“,

3. prostredie informačno-komunikačných
technológií (IKT) na prenos prvotných ob-
servovaných údajov do GKÚ cez rezortnú
virtuálnu privátnu počítačovú sieť (VPS –
ÚGKK),

4. GKÚ so softvérovým a hardvérovým vyba-
vením plní funkciu spracovateľského, dá-
tového a analytického centra.
V rámci rozpočtových možností je základ-

ný variant SKPOS postavený na zriadení 21
staníc vybavených prijímačmi GNSS, ktoré
umožňujú príjem signálov L1, L2 (vrátane
L2C) a L5 NAVSTAR GPS a L1/L2 GLONASS
a ich priame pripojenie na celoslovenskú re-
zortnú počítačovú sieť, označenú ako VPS –
ÚGKK.

V pôvodnom pláne bol úmysel mať väčši-
nu bodov zriadených formou hĺbkových sta-
bilizácií, ale podarilo sa zrealizovať zatiaľ tri,
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a to Gánovce, Liesek (obr. 4) a Partizánske.
Z 21 staníc je 18 bodov vybudovaných na
nosných častiach striech budov, ktoré zväč-
ša patria štátu a sú v správe úradu. 

Oproti plánu pri realizácii staníc sme mu-
seli namiesto bodu BBYS zriadiť náhradný
bod vo Zvolene – SKZV, keďže Topografický
ústav Banská Bystrica neumožnil zatiaľ vý-
menu prijímača GPS a jeho priame pripoje-
nie na VPS-ÚGKK. Druhou zmenou je nezrea-
lizovaná hĺbková stabilizácia bodu v Hurba-
nove a zatiaľ jeho nahradenie na budove
Správy katastra v Nových Zámkoch. 

Stanice sú rozmiestnené vo vzájomnej
odľahlosti 33 – 83 km (obr. 5) tak, aby služ-
ba poskytovala presnosť 0,02 – 0,04 m v re-
žime RTK (Real Time Kinematic). Na zabez-
pečenie vyššej presnosti v reálnom čase je
nevyhnutné najväčšiu vzájomnú odľahlosť
staníc znížiť na cca 50 km vybudovaním ďal-
ších staníc.

V skúšobnej prevádzke SKPOS je spraco-
vávané sieťové riešenie v koncepte VRS (vir-
tuálnych referenčných staníc) zo všet-
kých 21 staníc. Korekcie k VRS sú poskyto-
vané všetkým registrovaným používateľom
zdarma, pričom riadnu platenú prevádzku
plánujeme od roku 2008.

5.1 Vybavenie referenčných staníc

V SKPOS je na všetkých staniciach použité
precízne vybavenie, vychádzajúce z odporú-
čaní EUREF na zriadenie EPN staníc [6]:

Geodetické duálne GNSS prijímače Trim-

ble NETR5, s internou batériou a zálož-
ným pamäťovým priestorom,
Anténa so submilimetrovou stabilitou fá-
zového centra s individuálnou kalibrá-
ciou na robote, umiestnená na stabilnom
objekte. Na všetkých staniciach sú

Obr. 4 | Geodynamický bod v Lieseku

Obr. 5 | Schéma rozmiestnenia staníc SKPOS
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umiestnené antény Trimble Zephyr Geo-
detic Model 2. Zatiaľ len dve antény boli
kalibrované absolútnou kalibráciou na ro-
bote, predpokladá sa postupná kalibrá-
cia všetkých antén.
Závislá centrácia antény na geodetickom
bode cez pevnú centračnú tyč (prevažne
vo výške 0,383 m),
Na bodoch bolo vykonané merania spek-
trálnym analyzátorom, podľa ktorého ne-
boli preukázané negatívne rušivé vplyvy,
efekty blízkeho okolia na vznik multipa-
thu [7].
Router VPS – ÚGKK siete na pripojenie
prijímača cez svoju IP adresu na diaľko-
vé ovládanie priamo zo spracovateľské-
ho centra v GKÚ.

5.2 Komunikačná infraštruktúra

Realizácia výkonného a v reálnom čase do-
stupného systému, akým je SKPOS stavia vy-
soké nároky na použitú IKT infraštruktúru.
Rezortná VPS – ÚGKK počas skúšobnej pre-
vádzky SKPOS potvrdzuje svoje parametre
a plne zabezpečuje nároky na ňu kladené.
IKT infraštruktúra pre SKPOS spĺňa tieto po-
žiadavky:

prenos údajov z referenčných staníc
GKÚ v reálnom čase s oneskorením pre-
nosu údajov menším ako 0,1 sekundy,
nepretržitá dostupnosť služieb SKPOS
vyše 99 %,
medzinárodná výmena údajov susedia-
cich poskytovateľov služieb a k centrám
EPN.

5.3 Centrum SKPOS v GKÚ

Softvéry Trimble GPSNet a Trimble GPSer-
ver, pracujúce pod operačným systémom
Microsoft WindowsServer 2003 so svojimi
modulmi zabezpečujú rozhrania na správu,
kontrolu, spracovanie a poskytovanie údajov
SKPOS pre reálny čas, ale aj generovanie
údajov pre dodatočné spracovanie (postpro-
cessing). GPSNet pracuje na hardvéri, posta-
venom na blade technológii s pripojením na
centrálne údajové úložisko (dátové pole).

6. Poskytovanie služieb a produktov
SKPOS

SKPOS pokrýva svojimi službami celé úze-
mie Slovenska. Produkty vo forme služieb sú
poskytované v medzinárodných štandardizo-
vaných formátoch (Tab. 1). Používateľom,
ktorí uzavreli s GKÚ dohodu sa poskytujú
údaje formou služieb výlučne cez internet,
a to prostredníctvom GPRS. K prenosom
údajov sa používa služba NTRIP (Networked
Transfer of RTCM via Internet Protocol). Pou-
žívatelia sa prihlasujú svojím používateľským
menom a heslom. Služba GPRS/EDGE/
UMTS nemá u nás zatiaľ celoplošné pokry-
tie, čo musia používatelia brať do úvahy.
S poskytovaním korekcií cez hlasovú službu
GSM alebo šírením cez vysielače sa z dôvo-
du finančnej náročnosti zatiaľ neuvažuje.

Na najpresnejšie a presné geodetické
meranie, alebo tam, kde nie možné pracovať
v reálnom čase je určená služba SKPOS-mm,
ktorej výsledkom je dodanie údajových súbo-
rov z fyzických alebo virtuálnych referenč-
ných staníc na dodatočné spracovanie za-
znamenaných meraní. Referenčné súbory vo
formáte RINEX sú automatizovane generova-
né na základe objednávky používateľa na 
webovom portáli SKPOS (http://www.skpos.
gku.sk).

Na presné geodetické meranie v reálnom
čase SKPOS poskytuje produkt označený
SKPOS-cm, tu sú poskytované korekcie na
princípe RTK, využiteľné dvojfrekvenčnými
GNSS prijímačmi, podporujúcich niektorý
štandardizovaný formát RTCM.

Na meranie a presnú navigáciu je určený
produkt SKPOS–dm, ktorý poskytuje korek-

cie na princípe DGNSS a je využiteľný na
všetkých prijímačoch s fázovými alebo len
kódovými možnosťami merania.

Okrem týchto základných služieb sú pos-
kytované dátové toky zo stanice IGS/EPN/
SKPOS v Gánovciach na výskumné účely do
projektu EUREF-IP [8]..

7. Kvalita údajov a služieb 

Softvérové vybavenie v GKÚ nepretržite kon-
troluje činnosť služieb SKPOS. Zamerané je
na kvalitu údajov pred spracovaním a na mo-
nitorovanie integrity spracovaných údajov.
Viaceré štatistické výstupy sú dostupné pre
používateľov aj na webovom portáli. V modu-
loch sú nastavené kritické hodnoty, pri kto-
rých sú automaticky generované poplachy
formou e-mailu operátorom. Surové (RAW)
údaje z referenčných staníc podliehajú v cen-
tre (pri konverzii do formátu RINEX) kontrole
úplnosti a konzistentnosti. 

Kontrolu a overovanie SKPOS vykonávajú
v teréne aj naše meračské skupiny po celom
území SR. Dosiahnuté štandardné odchýlky
poukazujú na veľmi dobrú zhodu referenčné-
ho rámca SKPOS a bodov ŠPS triedy C. Na
základe meraní boli vykonané porovnania sú-
radníc na identických bodoch, pričom roz-
diely súradníc v jednotlivých smeroch do-
siahli tieto štandardné odchýlky:

m∆B=0,010 m,
m∆L=0,009 m,
m∆H=0,020 m.

Na základe doterajších výsledkov môže-
me konštatovať, že už aj počas skúšobnej

Tab. 1

Služba Presnosť v polohe Presnosť vo výške Formát Poznámka
(m) (m) 

SKPOS-mm < ± 0,01 ± 0,01 – 0,02 RINEX 2.11 1˝, 5˝, 10˝, 15˝,
(postprocessing) VRS RINEX 30˝

SKPOS-cm CMR+
(RTK) < ± 0,015 < ± 0,04 RTCM 2.3

RTCM 3.0
NTRIP 1.0   

SKPOS-dm < ± 0,5  < ± 1 m RTCM 2.3
NTRIP 1.0
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prevádzky SKPOS preukazuje vysokú kvalitu
poskytovaného referenčného rámca.

Bohužiaľ častá býva otázka, či služba be-
ží, keďže sa k nej nedá pripojiť. Túto skúse-
nosť zaznamenali i naše meračské skupiny.
Skoro vo všetkých prípadoch služba bežala,
ale nedostupnosť bola v internete. Výsled-
kom rozborov je zatiaľ skúsenosť, že i v mes-
tách dochádza hlavne v špičke k nedostup-
nosti (preťaženiu) mobilných sietí GPRS.
Podstatné zníženie tejto nedostupnosti služ-
by sme zatiaľ riešili:

využívaním formátu RTCM 3.0, ktorý má
až o tretinu nižší objem údajov pri preno-
soch ako RTCM 2.3,
využívanie služieb zatiaľ oboch mobil-
ných operátorov,
povýšenie služieb GPRS o tzv. 3G (EDGE;
UMTS), nové SIM karty,
vykonaním statického merania GNSS a
použitím RINEX údajov z virtuálnych refe-
renčných staníc v postprocessingovom
režime spracovania.
Tieto opatrenia nám znížili v meračských

skupinách nedostupnosť služby, resp. jej pre-
rušovanie. Podľa štatistík počas skúšobnej
prevádzky vidieť, že o službu je v komerčnej
sfére stále väčší záujem. V tab. 2 je prehľad
o množstve denných konektov k službe v roz-
delení na jednotlivé formáty. Z grafu vidno,
že začína prevládať výhodný formát RTCM
3.0. 

Používateľ SKPOS vedome či nevedome
pracuje v systéme ETRS89. Väčšinou sú
však výsledky jeho práce požadované 
v S-JTSK. A tu začína používateľ pri plnom
vedomí kaziť svoje mierkovo vysoko stabilné
výsledky tak, aby ich prispôsobil mierkovo
nehomogénnej realizácii súradníc S-JTSK,
ktoré sú viazané najmä k zobrazeniu v katas-
trálnych mapách, t. j. voliť zatiaľ lokálne
transformačné kľúče. Dúfajme, ako sme pí-
sali vyššie, že Úrad sa onedlho rozhodne pre-
berať len kvalitné výsledky geodetických
prác, čo zvýši kvalitu aj v nových katastrál-
nych mapách.

Ďalšia verzia formátu poskytovania korek-
cií RTCM už počíta aj s prenosom transfor-
mačných parametrov medzi ETRS89 a ná-
rodným systémom. Za predpokladu, že 2D
národná realizácia už nebude zdeformova-
ná, používateľ bude zasa vedome či nevedo-
me môcť pracovať priamo v národnom sú-

radnicovom systéme. Dohliadanie autority
nad tým, ako používateľ transformoval sú-
radnice z ETRS89 do S-JTSK sa významne
zjednoduší, pretože sa bude používať jediný
transformačný kľúč pre celé územie republi-
ky ako súčasť RTCM správy.

Na prevod elipsoidických výšok na nor-
málne výšky v systéme Bpv poskytuje GKÚ
digitálny výškový referenčný model DVRM
s krokom 600 x 600 m priamo v binárnom
tvare, požadovanom jednotlivými výrobcami
hardvéru a softvéru. Tento digitálny model
vznikol nafitovaním gravimetrického kvázige-
oidu GMSQ03B na body ŠPS, určené v Štát-
nej nivelačnej sieti a zatiaľ dosahované testy
potvrdzujú jeho kvalitu. Odbornej geodetic-
kej verejnosti odporúčame používať výlučne
model poskytovaný a garantovaný GKÚ Bra-
tislava, t. j. organizáciou zodpovedajúcou za
referenčné údaje o geodetických základoch
Slovenska v zmysle zákona o geodézii a kar-
tografii a jeho vykonávacej vyhlášky.

8. Záver

GKÚ – správca geodetických základov za-
bezpečuje v špecializovaných geodetických
sieťach fyzickú realizáciu záväzných geode-
tických systémov a zabezpečuje geodyna-
mický monitoring územia cez geodetické bo-
dy takto určované. V modernizácii geodetic-
kých základov využíva prínosy GNSS v týchto
smeroch:

buduje národnú 3D realizáciu systému
ETRS89 na aktívnych a pasívnych geo-
detických bodoch,
buduje SKPOS,
zberá údaje na dodatočné spresnenie
polohy určenej technológiou GNSS,
spresňuje realizáciu S-JTSK, 
ďalej zabezpečuje realizáciu výškových
systémov.
SKPOS je z hardvérovej aj softvérovej

stránky vybavená najnovšou technikou a
technológiou, čo vytvára dostatočný časový

priestor na jej upgrade. Skúšobná prevádzka
zatiaľ preukazuje spoľahlivosť a kvalitu
SKPOS a myslíme, že i stále rastúci záujem
ďalších používateľov svedčí o tom, že dnešný
geodet sa nebojí zmien a ocení kvalitu a efek-
tivitu práce. Po skončení skúšobnej prevádz-
ky budeme musieť zaviesť jej spoplatnenie.
Dúfam, že čitateľom je zrejmé, že všetky príj-
my, produkty a služby poskytované v GKÚ sú
plánovaným príjmom štátneho rozpočtu a ne-
majú žiadny vplyv na rozpočet ústavu posky-
tovaný Úradom. V tomto čase sa zatiaľ nedá
písať o cenách za služby, ale našou snahou
bude presadiť výhodné paušály, ktoré zjedno-
dušia ekonomické agendy a nezaťažia pravi-
delných používateľov SKPOS.

Do konca roka nás čaká ešte veľa práce,
ale aj viacero odborných podujatí, ktoré zväč-
ša pripraví Komora geodetov a kartografov
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou
geodetov a kartografov. Tieto pripravované
akcie umožnia používateľom, ale aj všetkým
záujemcom podeliť sa o skúsenosti z využí-
vania SKPOS a, dúfajme, prinesú aj odpove-
de na doteraz nezodpovedané otázky, či roz-
hodnutia.
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1. Úvod 

SKPOS reprezentuje novú generáciu geode-
tickej infraštruktúry, napĺňajúcej ideál gene-
rácií geodetov. Prvýkrát máme možnosť pre-
chodu „z veľkého do malého“ v reálnom ča-
se, so základnou presnosťou 0,02 m, vyho-
vujúcou väčšine geodetických prác – Obr. 1.
Existencia prevádzky služby SKPOS nastoľu-
je pri geodetickom zabezpečovaní realizácie
stavieb súčasným geodetom niekoľko zá-
kladných otázok. Na niektoré z nich pouka-
zuje aj tento príspevok. 

Slovenská spoločnosť prežíva priaznivé
obdobie, ktorého sprievodným znakom je
rýchly hospodársky rast a stavebný boom.
V jeho centre je aj budovanie nových a mo-
dernizácia starých dopravných trás. Doteraj-
šia prax v investičnej výstavbe vytvorila a stá-
le využíva „naoko konzistentné“ technologic-
ké postupy geodetických inžinierskych čin-
ností, ktoré majú vzťah k projektovej doku-
mentácii, vytýčeniu a dokumentácii skutoč-
nej realizácie stavieb v podobe účelových
mapových podkladov, zoznamov súradníc,
projektov, vytyčovacích výkresov a poreali-
začného zamerania. Nie je bežnou praxou,

aby pri ukončení investičnej činnosti vznikali
geodetické údaje, ľahko implementovateľné
do informačných systémov technických diel,
využiteľných následne aj na ich prevádzku,
správu, údržbu a ďalšiu modernizáciu. Dôvo-
dy, prečo to tak je sú celkom prozaické. Cie-
ľom príspevku je formulovať podstatu problé-
mu.

2. SKPOS – výzva pre geodetov
a nový fenomén informačnej
unifikácie a materializácie
digitálneho sveta 

Z pohľadu konzistencie metrického priestoru
modelov veľkých líniových objektov, ako sú
železničné a diaľničné koridory, sú v súčas-
nosti rôznymi geodetickými činnosťami vy-
tvárané modely rôznej geometrickej rozlíši-
teľnosti (presnosti). Napriek konkrétnym
technickým požiadavkám investorov (ŽSR,
NDS, SSC a pod.) nie vždy je výsledok zo
strany geodetov taký, aby zabezpečil ničím
nerušený priebeh stavebných prác. Dôvodov
je po ruke hneď niekoľko. Tým najčastejším
je nesúlad medzi bodmi bodových polí, pou-

žitých pri realizácii predprojektového zame-
rania a pripojovacími bodmi, použitými na ur-
čenie parametrov základnej vytyčovacej sie-
te [8]. Tým hlavným je samotná požiadavka
na realizáciu geodetických prác v takej či
onakej triede presnosti. Klasifikácia prác do
jednotlivých tried presnosti je nepochybne
správna. Je však potrebné začať diskusiu, či
v súčasne platnej, niekoľko desaťročí ustále-
nej podobe ešte stále saturuje nové merač-
ské postupy a technológie. Doterajšie triedy
presnosti, ich vždy „vhodne“ relativizované
základné stredné chyby a akceptačné oblas-
ti, odzrkadľujú meračské postupy a možnos-
ti geodetov z druhej polovice minulého storo-
čia, ako aj nevyhnutnosť viacetapového me-
rania a spracovania – Obr. 2. Pre ich genézu
je typické delenie na „základné“ a „podro-
bné“ geodetické činnosti, realizované či už
v bodových poliach, pri mapovaní, vytyčovaní
a pod.... Pochopiteľne aj dnes sa bez podob-
nej klasifikácie nezaobídeme. Je len otázkou
ako docieliť stav, aby sme súčasné možnosti
geodetov naplno využili v prospech našich
zákazníkov, v prospech úžitkových vlastností
výsledného technického diela a nakoniec aj
v prospech zvýšenia prestíže geodetov v spo-
ločnosti. 

Zvýšenie určenia relatívnej a absolútnej
priestorovej polohy pred epochou SKPOSu
malo vždy dopad na nelineárne zvýšenie ce-
ny geodetických prác. Preto sa na rôzne úče-
ly uplatňovali „efektívne“ metódy, ešte posta-
čujúce pre daný účel. Efektívne však boli väč-
šinou len z pohľadu okamžitých nákladov,
nie z pohľadu kvality, celkovej životnosti die-
la a správy jeho informačného zabezpeče-
nia.

Služba SKPOS v skúšobnej prevádzke má
ambíciu umožniť pri splnení stanovených
predpokladov určenie priestorovej polohy
v reálnom čase s presnosťou 0,02 m. To zna-
mená, že využitím služby SKPOS pre reálny
čas pracujeme s geometrickým rozlíšením
majúcim akceptačnú oblasť do t*2cm = 6
cm (t=3 koeficient konfidencie). Ak vyžadu-
jeme ďalšie zvýšenie presnosti, je možné vy-

SKPOS a limity efektívneho využitia pri výstavbe 
dopravnej infraštruktúry

„Z  VEĽKÉHO  DO  MALÉHO“  – IDEÁL  GEODETA

presnosť max. 1:200 000

presnosť min. 1:2 000 000

presnosť GNSS prístrojov 3+0.5ppm

ŠPS => SKPOS

WGS ‘84 (GNSS=GPS+GLONAS+GALILEO)

S – JTSK (1925)

ETRS ‘89

x10

MAPA 
– priemet do roviny

Obr. 1. | Ideál geodeta
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užiť služby SKPOS v statickom režime. Po-
tom však naďalej platí pravidlo: zvýšenie
presnosti súradníc sa rovná predĺženiu ob-
servačného času, kombinácie rôznych ob-
servačných terestrických techník, a to sa
rovná zvýšeniu finančných nákladov. 

Bodové pole geodetických základov malo
do spustenia SKPOSu jedinú funkciu, t. j. pri-
blížiť realizáciu záväzného súradnicového
systému JTSK na celom území štátu pre
všetky geodetické, ale aj negeodetické akti-
vity tak, aby vzniklo jednotné projektové a
dokumentačné dielo. Bohaté skúsenosti na-
svedčujú, že aby to tak bolo, pracuje sa s veľ-
korysými toleranciami, ktoré na druhej stra-
ne už nevyhovujú novým parametrom roz-
siahlych investičných akcií. Typickým príkla-
dom je modernizácia železničných koridorov
a požiadavky na presnosť realizácie uvádza-
né v [10] a [11]. Dôsledkom toho je fakt, že
každú väčšiu stavbu sprevádza nevyhnut-
nosť budovania vlastného lokálneho súradni-
cového systému (vytyčovacej siete), v kto-
rom pracuje a až ten sa transformuje do 
S-JTSK. Inou alternatívou je určenie „kvázilo-
kálnej“ siete, ktorá si zachováva charakter
JTSK so súčasne relatívnou presnosťou, od-
vodenou na základe observácií GNSS v kom-
binácii s presnými terestrickými meraniami.
Ani jeden z postupov však nemožno považo-
vať za systémové riešenie. Keď sa vyskytne
požiadavka na prepojenie takto zadokumen-

tovaných objektov, vyskytujú sa na stykoch
signifikantné smerové a dĺžkové diferencie
až do 0,2 m [9]. Už len z pohľadu budovania
vysokorýchlostných železničných koridorov
je to neprípustné.

Napriek tomu, že väčšina projektantov je
naučená pracovať „plošne“ v pôdorysoch,
nárysoch, rezoch a pod., dnes už nie je vý-
nimkou požiadavka na trojdimenzionálne
(3D) účelové mapové podklady na projekčnú
činnosť. 3D je však chápané ako priemet po-
drobných bodov meraných na fyzickom zem-
skom povrchu do roviny Křovákovho zobra-
zenia. Tretí rozmer je daný doplnením podrob-
ných bodov o nadmorské výšky. Dĺžka pro-
jektovaných a realizovaných stavieb (niekoľ-
ko desiatok km) spolu s pokročilým (3D) pro-
jekčným prostredím (napr. MOSS...) projek-
tantov obnažuje „dohola” všetky neduhy 
S-JTSK. A pod neduhmi nemáme na mysli
modelovateľné kartografické skreslenie a re-
dukciu z nadmorskej výšky, čo sú faktory,
ktorým máloktorý projektant rozumie. Oveľa
väčším a tiež nebezpečnejším faktorom
ovplyvňujúcim projekčnú činnosť sú lokálne
deformácie JTSK a samozrejme už spome-
nuté triedy presnosti mapovania so širokými
akceptačnými intervalmi pre podrobné body.
Nám geodetom zostávajú dve možnosti. Pr-
vou je vyškoliť projektanta na porozumenie
triedam presnosti. ktoré relativizujú presnosť
podrobných bodov vzhľadom na najbližšie

body PBPP. Ich relativizovaná presnosť je vy-
jadrená vzhľadom na pripojovacie body
ZBPP, z ktorých boli určené. Potom mu stačí
vysvetliť zákon o hromadení chýb, z aplikácie
ktorého mu vyjde, že nami zmeraný podrob-
ný bod v osi koľaje v 2TP mapovania im ne-
umožní definovať napojenie starého stavu na
nový s presnosťou, akú požaduje norma na
realizáciu geometrickej polohy koľaje. Pre
rýchlostné pásmo RP4 (120–160 km/hod)
je krajná polohová odchýlka Ska = +/– 15
mm v priamych úsekoch a +/– 20 mm v ob-
lúkoch a prechodniciach. Výšková krajná od-
chýlka Vka je daná hodnotami od +5 do –10
mm. Druhou a nesporne schodnejšou cestou
je vykonať meranie s takou presnosťou, ktorá
bude pre projekčnú činnosť postačujúca, pri
ktorej nebude projektant nútený robiť „post-
graduál“ z geodézie, ale prosto využívať vý-
sledky našich meraní. Tie síce nebudú zod-
povedať žiadnej z definovaných tried pres-
nosti, ale zato zabezpečia projektovanie
a následne realizáciu projektu bez dodatoč-
ných geometrických korekcií, spôsobených
nepresnými, resp. nehomogénnymi geode-
tickými podkladmi.

Prevádzka SKPOSu a existencia Štátnej
priestorovej siete dnes umožňuje v súradni-
covom systéme ETRS89 vytvoriť verný inter-
operabilný homogénny priestorový model
ideálnej trajektórie dopravného koridoru bez
vplyvu kartografických skreslení, redukcií
z nadmorskej výšky, lokálnych deformácií
JTSK a to s mierou rozlíšenia 0,02 m a lep-
šou. Takýto model zabezpečuje, že priamka
je priamkou, oblúk oblúkom a prechodnica
prechodnicou s vopred definovanými para-
metrami na celej dĺžke objektu. Vyvstáva
otázka, ako prakticky využiť vlastnosti systé-
mu ETRS89.

3. Aké sú vlastnosti súčasne platnej
realizácie súradnicového systému
JTSK?

V niektorých štúdiách a prameňoch špecia-
listov Geodetického a kartografického ústa-
vu Bratislava sú uvedené informácie o postu-
poch budovania Štátnej priestorovej siete
a služby SKPOS na zabezpečenie realizácie
ETRS89 na území Slovenska [1] až [6]. Glo-
bálne a lokálne deformácie polohy určova-
ného bodu dosahujú voči realizácii ETRS89,

ČO PONÚKAME – KRITÉRIÁ PRESNOSTI

Čo je v dobe GNSS a SKPOS-u trieda presnosti ?

KRITÉRIÁ  PRESNOSTI  URČENIA  BODOV  
BODOVÝCH  POLÍ

Trieda Základná stredná Akceptačná
presnosti súradnicová chyba oblasť.

+/- Mxy [m] +/- 2.5 * Mxy
ZBP 0.015
TP 1 0.020 0.05
TP 2 0.040 0.10
TP 3 0.060 0.15
TP 4 0.120 0.30
TP 5 0.200 0.50

Presnosti sú uvádzané vzhľadom k najbližším bo-
dom ZBP a považujeme ich za absolútne.
Akceptovaná medzná (krajná) odchýlka je stano-
vená ako 2.5 násobok Mxy.

KRITÉRIÁ  PRESNOSTI  URČENIA  PODROBNÝCH  BODOV

Trieda súradnice výšky vrstevnice dĺžka dĺžka
presnosti Uxy [m] Uh [m] Uv [m] Ud [m] Ud [m]

mapovania 10 50
TP 1 0.04 0.03 0.30 0.04 0.05
TP 2 0.08 0.07 0.40 0.09 0.11
TP 3 0.14 0.12 0.50 0.15 0.19
TP 4 0.26 0.18 0.80 0.29 0.35
TP 5 0.50 0.35 1.50 0.55 0.66
Orientačné hodnoty akceptačnej oblasti pre M 1:1000 

1.7 * Uxy 2*Uh*1.4 2*Ud* 1.2
TP 2 0.14 0.20 0.21 0.25
TP 3 0.24 0.34 0.37 0.45

testuje sa Dp Dh Dd

Presnosti sú uvádzané vzhľadom na body ZBP a považujeme
ich za absolútne.
Pre výšky sú uvádzané hodnoty pre body na spevnenom po-
vrchu.

etapové (relatívne) posudzovanie presnosti 
bodov (ZBP-PBPP-PB),
z toho vyplývajúce Triedy Presnosti

a akceptačné oblasti,
pôvodne definované pre meračské technológie 
minulého storočia.

Obr. 2. | Triedy presnosti
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premietnutej do Křovákovho zobrazenia až
1,5 metrové odchýlky. Nie je podstatné, pre-
čo je to tak, ale skutočnosť, že je to tak. Pre-
to, ak chceme súradnice ETRS89, určené
SKPOSom pretransformovať do realizácie
JTSK, treba uplatniť vzťahy :

x’JTSK = xJTSK/03 + dx(DMRZJTSK(B ETRS89,LETRS89)),

y’JTSK = yJTSK/03 + dy(DMRZJTSK(B ETRS89,LETRS89)),

kde DMRZJTSK sú digitálne modely reziduál-
nej zložky, eliminujúce polohovú deformáciu
realizácie súradníc JTSK voči ETRS89 (bliž-
šie v [7]); dx, dy korekcie súradníc, získané
bikvadratickou splajnovou interpoláciou
z DMRZ v bode (B,L)ETRS89 na referenčnom
elipsoide GRS80; B,L geodetické súradnice
bodu určeného v službe SKPOS; xJTSK/03 
a yJTSK/03 spresnené realizácie súrad-
níc získané podobnostnou 7 parametrickou
transformáciou 3D karteziánskych súradníc
ETRS89 do lokálneho 3D karteziánskeho
súradnicového systému so stredom v lokál-
nom referenčnom Besselovom elipsoide,
prostredníctvom Burša-Wolfovho modelu a
ďalej prevedené dobre známymi matematic-
ko-kartografickými zobrazovacími formulami
do Křovákovho zobrazenia; x’JTSK a y‘JTSK sú
v súčasnosti používané staré realizácie sú-
radníc S-JTSK.

Z uvedených jednoduchých vzťahov je

zrejmé, že SKPOSom získané súradnice, kto-
ré majú globálnu-absolútnu polohovú pres-
nosť 0,02 m, treba „pokaziť“ korekciami roz-
sahu cca 0 až 1,5 m. Technicky v danom
vzťahu nenastáva žiadny problém, lebo uplat-
nením príslušných 7 globálnych transfor-
mačných parametrov a DMRZ možno vyko-
návať reverzibilnú transformáciu medzi reali-
záciou ETRS89 a realizáciou S-JTSK – Obr.
3. Ale problém sa prejaví pri nových geoin-
formačných technológiách, založených na
LBS systémoch (Lokal Based Services), teda
navigačných a lokalizačných systémoch, do-
pravných inteligentných systémoch a mobil-
ných mapovacích službách, resp. mapova-
cích službách založených na leteckom alebo
kozmickom snímkovaní v tom, že nedokážu
geometricky identifikovať objekt s rozlíšením
lepším ako deformácie v DMRZ. 

V realizácii JTSK/03 tento problém nena-
stáva. Webové mapové služby na vizualizáciu
geoinformácií, ktoré sú založené na štandar-
doch ISO, vedia síce publikovať Křovákovo
zobrazenie, ale nie DMRZ. DMRZ je preto ne-
systémový prvok v oblasti geoinformačných
technológií. Z geometrického aspektu geoin-
formácie súradnicový systém ETRS89 je
konzistentný s ITRS, a tak všetky digitálne in-
formácie sú interoperabilné v informačných
technológiách. Zatiaľ sú na Slovensku infor-

mácie založené na starej realizácii JTSK ne-
interoperabilné. Je to zrejmé aj z pohľadu eu-
rópskej legislatívy, napr. v iniciatíve INSPIRE.

Ak by sa takýto stav naďalej akceptoval,
potom služba SKPOS stráca svoj hlavný zmy-
sel. SKPOS nebude nástrojom „priamej adre-
sácie“ objektov s rozlíšením 0,02 m. Nebude
nástrojom väzby na európsky a medzinárod-
ný súradnicový referenčný systém, prijatý
a odporúčaný IAG. Nebude väzbou na glo-
bálne geodetické observačné služby
(GGOS).

Z uvedeného je zrejmé, že ak chceme za-
chovať vysokú absolútnu presnosť polohy
bodu, určenej SKPOSom v systéme ETRS89
a súčasne zotrvať pri použití Křovákovho 
kartografického zobrazenia, je potrebné 
prejsť na používanie spresnenej realizácie
JTSK/03. Ako ukazujeme v ďalšej kapitole,
ide o situáciu, ktorá má vytvorené východis-
kové podmienky aj v nateraz platnej legislatí-
ve. 

4. Čo hovorí vykonávacia vyhláška
č. 178/1996 k zákonu o geodézii
a kartografii? 

Vyhláška č. 178/1996 Z. z. v § 2 „Členenie
záväzných geodetických systémov“ pozná
okrem iných WGS84, ETRS a S-JTSK. V bo-
de 2 toho istého paragrafu definuje: „Po
spresnení záväzných geodetických systé-
mov na základe nových meraní alebo výpo-
čtov sa v ich názve alebo záväznej skratke
doplní alebo zmení posledné dvojčíslie roku
zavedenia spresnenia.“

Vyhláška vznikla pred viac ako desiatimi
rokmi. Mnohé vtedy nové pojmy sa významo-
vo ustálili. Preto dnes je možné konštatovať
sémantickú nepresnosť vyhlášky. Uvedieme
z pohľadu tohto príspevku tie najdôležitejšie
– Obr. 4: 

Súradnicový systém WGS84 je pre prak-
tickú geodéziu neaplikovateľný. Medziná-
rodná geodetická asociácia odporúča
používať ITRS. Je presne – exaktne defi-
novaný. Realizáciami ITRS sú rámce ITR-
Fyy. 
Ďalej, ETRS je neúplná skratka európ-
skeho súradnicového systému. Presne
má byť ETRS89. Tento súradnicový sys-
tém sa stotožňuje s ITRF89. Od tohto
okamžiku putuje s euroázijskou litosféric-

JEDNO SLOVENSKO = JEDEN KĽÚČ

ETRS ‘89  (GRS80)

JTSK (Bessel)JTSK (Bessel)

x’JTSK = xJTSK/03 +  dx(DMRZJTSK(B ETRS89,LETRS89)),
y’JTSK = yJTSK/03 +  dy(DMRZJTSK(B ETRS89,LETRS89)),

Po
loh

a c
ca 

40
 m

m

Výšk
a c

ca 
60

 m
m Presnosť GNSS

2-20 mm

Poloha cca 40 mm
Výška cca 60 mm

Obr. 3. | Transformačný kľúč
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kou tektonickou platňou EURA. Jeho rea-
lizácie sú ETRFyy. 
Pod pojmom S-JTSK sa doteraz chápala
definícia súradnicového systému a jeho
realizácia spolu. Svetová geodetická ve-
rejnosť striktne oddeľuje definíciu systé-
mu od jeho realizácie v podobe zoznamu
súradníc.
Na nápravu treba v novelizácii vyhlášky,

okrem iného Obr. 5: 
zmeniť používanie WGS84 na ITRS,
doplniť skratku ETRS na ETRS89,
explicitne uviesť : 

že pod S-JTSK sa rozumie definícia
systému,
že JTSK je jeho pôvodná realizácia,
že JTSK/03 jeho prvá spresnená rea-
lizácia,
že JTSK/yy jeho ďalšie spresnenie

uviesť, že základným lokalizačným štan-
dardom na základné štátne mapové die-
la je ETRS89,
explicitne uviesť, že je rozdiel medzi loka-
lizačným štandardom na štátne mapové
dielo a jeho vizuálnou podobou, interpre-
táciou v podobe základných máp s kon-
krétnymi vlastnosťami kartografického
Křovákovho zobrazenia. 
jednoznačne uviesť, že lokalizačný štan-
dard nie je mapa, ale súradnicový sys-
tém; mapa je len vizualizovaná forma ob-
sahu.

Legislatíva je však jedna vec a praktická
realizácia druhá. Z numerického hľadiska je
vzájomná transformácia medzi realizáciami
súradníc ETRS89 – JTSK/03 – JTSK len
matematickou rozcvičkou, s ktorou sa 
geodet stretáva niekoľkokrát za deň. Naj-
častejším protiargumentom voči realizácii
JTSK/03 je strašenie dvojakými súradnica-
mi. Bez snahy „bagatelizovať“ tento problém
je však potrebné obzrieť sa do minulosti
a konfrontovať prítomnosť. Každý prechod
na novú kvalitu mal, má a bude mať duálny
charakter. Svedčí o tom aj používanie rôz-
nych výškových systémov, rôznych písom-

ných operátov a pod... Klady uvedeného rie-
šenia však v tomto prípade výrazne prevyšu-
jú zápory. Z hlavných kladov treba zdôrazniť,
že v dôsledku nadviazania všetkých prác na
ETRS89 sa zabezpečí vysoká presnosť pri
replikovaní geodetických prác, vykonáva-
ných rôznymi subjektmi. To nesporne pove-
die k zvýšeniu dôveryhodnosti v našu profe-
siu zo strany klientov a tiež k eliminovaniu
tých „kolegov“, ktorí svoju prácu vykonávajú
s malým stupňom porozumenia, ba až nepo-
ctivo. Samozrejme odpadne potreba určova-
nia lokálnych transformačných kľúčov. Pre
väčšinu prác postačí aktuálny globálny kľúč
(7 parametrov – konštánt), pričom jeho
spresňovanie bude prebiehať na centrálnej
úrovni (GKÚ). Kvalitu všetkých prác budeme
môcť posudzovať vzhľadom na body SKPO-
Su. Delenie bodov podľa tried presnosti do-
stane nový význam, výrazne sa zjednoduší! 

5. Záver 

V príspevku sme naznačili cesty, možnosti
a stav prác, pri ktorých treba uplatňovať zá-
väzné geodetické systémy. Súčasná prax
a legislatíva umožňujú zatiaľ v obmedzenej
miere využívať kvalitu, získanú SKPOSom
v investičnej výstavbe. Je úlohou nás všet-
kých navrhovať a presadzovať rozumné od-
borné riešenia, ktoré zvýšia prestíž našej
profesie v očiach verejnosti. SKPOS je šan-
cou pre našu profesiu „ukázať sa” na verej-
nosti, stať sa lídrom v jeho aplikácii do všet-
kých oblastí spoločnosti. 

Čo hovorí Vyhláška 178/1996? 

Vyhláška 178 v § 2 „Členenie záväzných geodetických systémov“ pozná okrem iných WGS84,
ETRS a S-JTSK. V bode 2 toho istého paragrafu definuje:
„Po spresnení záväzných geodetických systémov na základe  nových meraní alebo výpočtov 
sa v ich názve alebo záväznej skratke doplní alebo zmení posledné dvojčíslie roku zavedenia
spresnenia.“.

V čom je háčik ?

ETRS je neúplná skratka európskeho súradnicového systému. Presne má byť ETRS89. 
Tento súradnicový systém sa stotožňuje s ITRF89. Od tohto okamžiku putuje s euroázijskou 
litosférickou tektonickou platňou EURA. Jeho realizácie sú ETRFyy. 

Súradnicový systém WGS84 je pre praktickú geodéziu neaplikovateľný. Medzinárodná geodetic-
ká asociácia  odporúča používať ITRS. Ten je presne definovaný. Realizáciami ITRS sú rámce 
ITRFyy. 

Pod pojmom S-JTSK sa doteraz chápala definícia súradnicového systému a jeho realizácia 
spolu. Svetová geodetická verejnosť striktne oddeľuje definíciu systému od jeho realizácie 
v podobe zoznamu súradníc.

Obr. 4. | Čo hovorí vyhláška 

A čo s tým urobiť – dajme šancu SKPOSu? 

zmeniť používanie WGS84 na ITRS,

doplniť skratku ETRS na ETRS89,

explicitne uviesť : 

že pod S-JTSK sa rozumie definícia systému,
že JTSK je jeho pôvodná realizácia,
že JTSK/03 jeho prvá spresnená realizácia,
že JTSK/yy jeho ďalšie spresnenie

uviesť, že základným lokalizačným štandardom na základné štátne  mapové diela 
je ETRS89,

explicitne uviesť, že je rozdiel medzi lokalizačným štandardom na štátne mapové dielo 
a jeho vizuálnou podobou, interpretáciou v podobe základných mapy s konkrétnymi vlast-
nosťami kartografického Křovákovho zobrazenia. 

jednoznačne uviesť, že lokalizačný štandard nie je mapa ale súradnicový systém, mapa 
je len vizualizovaná forma obsahu

Obr. 5. | Šanca pre SKPOS
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Prevádzka SKPOSu však prináša aj nový
fenomén. Umožňuje širokej laickej verejnosti
po zakúpení a zvládnutí obsluhy vykonávať
meračské práce 0,02 m presnosti, ktoré bo-
li donedávna výsadou len nás geodetov.
V tejto súvislosti sa do popredia oveľa nástoj-
čivejšie dostáva otázka dostupnosti, kvality
a atraktívnosti, alebo lepšie povedané aktu-
álnosti ponuky našich služieb. Klient si vždy
objednáva službu s vedomím, že o časť jeho
„starostí“ sa postará odborník, a právom
očakáva že okrem splnenia jeho predstáv
o službe je mu poskytnuté aj patričné profe-
sionálne zázemie. To, s akou mierou dokáže-
me reflektovať na priania klientov je priamo
úmerné našej budúcej komerčnej úspešnos-
ti. Počúvať zákazníkov však neznamená byť
servilným „predavačom dažďa“. Cieľom ko-
munikácie je duplikovať predstavy klienta
a pestovať v ňom lepšie povedomie o našich
službách, o ich technických hraniciach a ich
objektívnosti. Základom kvalitnej odbornej
argumentácie je samozrejme legislatívny rá-
mec, v ktorom služby poskytujeme. To všet-
ko pôsobí a vytvára naše vzťahy s verejnos-
ťou, tzv. Public Relations (PR). Je teda zrej-
mé, že naše osobné PR nie je možné oddeliť
od PR našej geodetickej komunity a od PR
nášho rezortu. Ak to tak bude, potom sa plne
napĺňa obsah čarovnej skratky Public Private
Partnerships (PPP).

Geodetická infraštruktúra SKPOS je „diaľ-

nicou“ novej generácie – Obr. 6. Je realitou,
aj keď zatiaľ len v testovacej prevádzke. Geo-
detické firmy výrazne investujú do prístrojov
GNSS s očakávaním zvýšenia produktivity
a skvalitnenia svojich služieb. Obrazne pove-
dané, „diaľnica“ je pripravená, „autá“ naštar-
tované! Zostávajú otázky. Aké budú pravidlá
„premávky“ po nej? Aká bude maximálna do-
volená „rýchlosť“? A kto bude lídrom v pou-
žívaní SKPOSu ? Veríme, že my, geodeti.

Držíme palce Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR, aby novelizáciou vyhlášky ot-
voril cestu k plnokrvnému využívaniu
SKPOS, teda ETRS89 a tým aj JTSK/yy.
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1. Úvod

Už od počiatku vývoja sa prijímače GPS delili
podľa zásadného technického riešenia na jed-
nofrekvenčné L1 a dvojfrekvenčné L1/2.
V prvých rokoch praktického nasadenia bola
technológia merania s prijímačmi GPS po-
merne pomalá a prijímače L1 stáli v role out-
sidera. Za viac ako desaťročie však prudký vý-
voj v obidvoch kategóriách spôsobil výrazné
zvýšenie úžitkových parametrov obidvoch ka-
tegórií a napriek očakávaniu sa vývoj prístro-
jov L1 nezastavil. Naopak, možno povedať, že
ich vlastnosti sa zlepšovali rýchlejším tem-
pom ako pri L1/2. Spôsobil to rozmach vý-
počtovej techniky a stále dokonalejšie algorit-
my spracovateľských programov, ktoré vedia
efektívne upraviť aj menšie množstvá mera-
ných údajov. V niektorých aplikáciách je ich
výkonnosť takmer porovnateľná s L1/2.

Z obdobia prvých rokov používania tech-
nológií GPS sa zachovalo množstvo legiend,
ktoré pretrvávajú zväčša bez technického zá-
kladu a praktických skúseností dodnes a
môžeme sa s nimi stretnúť dokonca aj
v prednáškach na vysokých školách, či ofi-
ciálnych vyhláseniach niektorých odborní-
kov. Je to škoda, pretože L1 predstavuje veľ-
mi efektívnu dostupnú presnú a výkonnú al-
ternatívu riešenia GPS.

Pokúsim sa v tomto článku zhodnotiť svo-
je vyše desaťročné skúsenosti s praktickým
používaním prijímačov GPS. Boli sme prvou
komerčnou spoločnosťou na Slovensku, kto-
rá zakúpila prijímače GPS a v súčasnosti vy-
užívame v praxi už šiestu generáciu L1 a dru-
hú generáciu L1/2. Chcel by som sa zamerať
na využívanie tejto technológie, hlavne
z praktickej stránky, t. j. dennej rutiny ko-
merčného geodeta a vynechať presné mate-
matické rozbory a vzorce. Taktiež sa pokú-
sim pozrieť na tieto prístroje z ekonomického
pohľadu ako manažér, pretože pomer ceny a
výkonu zariadenia je veľmi dôležitý pri inves-
tičných rozhodovaniach.

2. Rozdiely jedno a dvojfrekvenčných
prístrojov GPS 

2.1. Technické rozdiely

Satelity vysielajú informácie na dvoch rádio-
vých frekvenciách, tieto frekvencie sa ozna-
čujú L1 a L2. Na frekvencii L1 sa vysielajú
dva typy kódov (kód C/A a kód P, presný čas
a binárna správa), na frekvencii L2 sa vysie-
la len druhý kód P. Práve tieto kódy P sa vy-
užívajú na presné geodetické merania. Kód
C/A sa využíva na menej presné aplikácie,

ako sú merania GIS, navigácia. Presnosť po-
lohy, získanej z kódu C/A je v metroch. Oba
meracie kódy sú z hľadiska určenia polohy
rovnocenné, pri príjme oboch signálov je
však možné na základe rozdielov zisťovať,
aký vplyv má na ich kvalitu ionosféra a tento
vplyv eliminovať. Toto nie je možné na jednej
frekvencii. Ak je však vektor krátky (rádovo
kilometre), vplyv ionosféry možno zanedbať,
pretože rádiový signál prechádza tým istým
miestom atmosféry a signál na referenčnú
stanicu a na rover je degradovaný praktic-
ky rovnako. Tým sa vplyv tejto chyby odstra-
ňuje.

2.2. Presnosť podľa údajov výrobcov

V prospektoch výrobcov sa parametre jed-
notlivých prístrojov uvádzajú vo všeobecne
zaužívanom tvare: a + b ppm. Tak možno jed-
noducho porovnať parametre presnosti jed-
notlivých produktov. Je samozrejmé, že uvá-
dzané hodnoty platia za určitých podmienok,
t. j. počet satelitov 7 a viac a PDOP pod 4.
V tabuľke č. 1 sú uvedené parametre niekto-
rých produktov obidvoch tried, ktoré sú dnes
na trhu a ktorých oficiálne hodnoty som mal
možnosť získať. 

Pravda a legendy o jednofrekvenčných prístrojoch GPS 

Tabuľka č. 1. | Porovnanie parametrov presnosti jednotlivých produktov rôznych výrobcov

Názov a výrobca Typ Statika horiz. Statika vert. Kinem. horiz. Kinem. vert. RTK

Magellan ProMark3 L1 GPS 5 + 1 10 + 2 12 + 2,5 15 + 2,5 ano

SOKKIA Stratus L1 GPS 5 + 1 10 + 1 12 + 1 15 + 1 nie

Leica GX1210 L1 GPS 5 + 0,5 10 + 0,5 10 + 1 20 + 1 nie

Topcon GMS-2 L1 GPS GONASS 5 + 1,5 Neuv. Neuv. Neuv. nie

Magellan Z-Max L1/2 GPS 5 + 0,5 10 + 0,5 10 + 1 20 + 1 ano

Leica GX1220 L1/2 GPS 5 + 0,5 10 + 0,5 10 + 1 20 + 1 ano

Leica GX1230 L1/2 GPS GLONASS 5 + 0,5 10 + 0,5 10 + 1 20 + 1 ano

Trimble R8 L1/2 GPS GLONASS 5 + 0,5 5 + 1 10 + 1 20 + 1 ano

SOKKIA 2700GSX L1/2 GPS GLONASS 3 + 05 10 + 1 10 + 1 20 + 1 ano

Topcon Hiper+ L1/2 GPS GLONASS 3 + 0,5 5 + 0,5 10 + 1 15 + 1 ano

Poznámka: Presnosť meraní RTK je zhodná s presnosťou kinematických meraní.
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2.3. Slabé a silné stránky L1

Slabé miesta sú skutočné a tradované. Naj-
prv niekoľko slov k tým skutočným:

Prijímanie kódu P na dvoch rôznych frek-
venciách umožňuje prijímaču L1/2 ana-
lyzovať a riešiť niektoré systematické
chyby. Toto jednofrekvenčný prístroj ne-
dokáže. To je dôvod, prečo nie je možné
prístroje L1 využívať na meranie dlhších
vektorov. Pritom pod pojmom „veľké
vzdialenosti” rozumieme vektory dlhšie
ako 20 kilometrov. To je však jeho jediný
významný hendikep. Možno sa opýtať,
kto v súčasnosti potrebuje merať takéto
vektory ? O tejto problematike si však
podrobnejšie pohovoríme v nasledujúcej
časti o meraní v SKPOS.
Druhou skutočnou slabinou je čas, pot-
rebný na získanie dostatočného množ-
stva údajov na výpočet postprocessingu.
Je nesporné, že na statické meranie je
potrebná dlhšia observácia ako na prí-
stroji L1/2. Pomer je približne 1 : 2. Za
posledné roky však nastal veľký vývoj
v spracovateľských programoch a dĺžky
meraní sa neskutočne skrátili. Moderné-
mu prístroju L1 postačuje v spolupráci
s SKPOS observovať 8 – 15 minút na do-
siahnutie fixného riešenia vektora a urče-
nia bodu s presnosťou pod 0,01m.

A teraz niektoré tradované slabiny:
Jednu z nich sme spomenuli v predo-
šlom odstavci, t. j. čas na potrebné mera-
nie. Pochádza zo stredoveku GPS, keď
sa skutočne dalo povedať, že „s prístro-
jom L1 budete musieť merať mnoho ho-
dín na získanie potrebnej presnosti...”
...Presnosť meraní prístrojmi L1 je malá,
sú to decimetre... K tomuto niet čo dodať,
údaje výrobcov v časti 2.2. ukazujú, že
cez optiku potrieb určovať bod s pres-
nosťou 20 až 60 milimetrov sú rozdiely
v presnosti zanedbateľné. Nakoniec to
potvrdzujú aj testovacie merania, ktoré
zodpovedajú hodnotám, uvádzaným jed-
notlivými výrobcami.
...Prijímače L1 vedia robiť len postpro-
cessingové meranie... Ani toto už nie je
pravda, na trhu je už komerčne dostupné
plne funkčné riešenie RTK, postavené na
jednofrekvenčných prístrojoch.

Silné stránky:
Významným kladom je napríklad hmot-
nosť. Kompletný jednofrekvenčný prístroj
vrátane batérie a antény váži menej ako
1 000 gramov. To ocenia hlavne merači
pri nesení na vzdialenejší bod (dnes ešte
bežne používaný starší typ dvojfrekvenč-
ného prístroja s anténou, podložkou, sta-
tívom a autobatériou váži dokopy niekoľ-
ko desiatok kilogramov a na jeho prevoz
k bodu je potrebné drahé terénne auto).
Ich umiestnenie na nosník totálnej stani-
ce ju zaťaží len minimálne a netreba
žiadnu špeciálnu úpravu.
Nesporným kladom je spotreba – naprí-
klad jednofrekvenčný prijímač ProMark2
používa ako zdroj dve tužkové batérie a
tie majú životnosť 6 hodín merania. Dvoji-
ca camcorderových batérií, každá s veľ-
kosťou cca 2 tužkových batérií, umožňu-
je prístroju STRATUS 35 hodín nepretrži-
tého merania.
Univerzálnosť a variabilnosť prístrojov –
malá hmotnosť a rozmery umožňujú kon-
štruovať rôzne vyhotovenia prijímačov.
Zatiaľ čo v skupine prístrojov L1/2 sa
konštrukčné riešenie viac menej ustálilo
u všetkých výrobcov, produkty L1 sú rie-
šené rozlične. Na jednom okraji spektra
sú jednoúčelové prístroje (napr. prijímač
STRATUS), určené na statické observá-
cie s absolútne jednoduchou obsluhou
až po univerzálne riešenie (napr. prijímač
ProMark3), ktorý dokáže nahradiť navi-
gačný prístroj, má mapovací softvér na
aplikácie GIS, zvláda všetky postproces-

singové aplikácie a dokáže merať a vyty-
čovať v reálnom čase.
Z ekonomického hľadiska je významnou
prednosťou cena prístroja, čo je v súčas-
nosti cca tretina až polovica ceny prijíma-
ča L1/2.

3. Prijímače GPS L1 v súčasnej 
praxi – služba SKPOS 
a jej možnosti 

Niekedy koncom roka 2006 bola uvedená
do skúšobnej prevádzky slovenská služba
SKPOS. Bola to veľmi dobrá správa pre geo-
detickú verejnosť. V tieni tejto dobrej správy
zaniklo viacero otázok, napríklad prečo bola
spustená tak neskoro, prečo sme nechali
prepadnúť peniaze, ktoré nám na tento účel
ponúkala EÚ, prečo niekto nedokáže zreali-
zovať korektnú verejnú súťaž, takže sa nako-
niec nakupuje technika bez akejkoľvek verej-
nej kontroly. Ani v porovnaní s podobnou
službou v Čechách SKPOS nevyzerá príliš
profesionálne, ale každopádne vďaka aj za
to, čo dnes funguje.

SKPOS poskytuje možnosť pracovať v pl-
nej verzii v režime posprocessingu, t. j. dodá-
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va údaje vo formáte RINEX z virtuálnych 
referenčných staníc aj z reálnych referenč-
ných staníc. Vo verzii RTK funguje v obme-
dzenom režime – poskytuje korekčné údaje
len z riešenia VRS. Nie je možné získať ko-
rekcie z konkrétnej skutočnej referenčnej
stanice.

Pre postprocessingové aplikácie priniesol
dve obrovské výhody. Prvou je to, že plne 
nahradzuje nevyhnutnosť vlastniť druhý
vlastný prístroj a prevádzkovať ho ako refe-
renčnú stanicu. Druhou je fakt, že využíva-
ním služby VRS možno skrátiť meraný vektor
na hodnoty rádovo metrov až stoviek metrov.
Táto skutočnosť úplne eliminuje jeden z hlav-
ných hendikepov prístrojov L1 – problémy
s dlhšími vektormi. Rovnako výrazne umož-
ňuje skracovať potrebné dĺžky observácií.
Využívame tieto služby hlavne v postproces-
singovom režime od začiatku ich poskyto-
vania a možno povedať, že ich prínos je 
pre prístroje L1 skutočne veľký. Na ilustrá-
ciu týchto možností a výkonnosti jednofrek-
venčných prístrojov sme vykonali testovacie
merania, ktorých cieľom bolo viacero porov-
naní.

4. Praktické skúsenosti

4.1 Porovnávacie merania prístrojov 
L1 a L1/2 prijímačov GPS na bodoch
SKPOS

Chceli sme porovnať reálnu presnosť prístro-
jov L1 a L1/2 v režime statickom, kinematic-
kom a RTK a porovnať, ako sa líši presnosť
určenia bodu pri použití vlastnej referenčnej

stanice, reálnej stanice SKPOS a stanice
VRS. Druhou vecou, ktorú sme chceli ilustro-
vať je závislosť presnosti určenia súradníc,
vzhľadom na čas merania pri statickej obser-
vácii. Dĺžka statickej observácie je dôležitý
ekonomický ukazovateľ výkonnosti prístroja
a jeden zo slabších stránok prístrojov L1. Me-
rania samozrejme nie sú dostačujúce na ne-
jaké presné štatistické spracovanie. Sú urče-
né len na ilustráciu, aké odchýlky je možné
očakávať pri rôznych spôsoboch merania a
pri použití prístrojov rôzneho technického
riešenia.

Blízko reálnej SKPOS stanice SKZV pri
Zvolene sme vytypovali dva body ŠPS, ktoré
boli vhodné na meranie GPS. Pri jednom
z nich bolo vybudované malé testovacie bo-
dové pole (5 klincových značiek v okraji as-
faltovej cesty). Na jednom bode ŠPS bol
umiestnený prístroj L1, na druhom bode ŠPS
prístroj L1/2. Obidva observovali súvisle 2
hodiny registračným intervalom 2 sekundy.
Počas tejto observácie boli body testovacie-
ho bodového poľa zamerané staticky a kine-
maticky (postprocessingovou technológiou
stop & go) prístrojom L1 a RTK prístrojom
L1/2. Z SKPOS boli na tento čas získané po-
stprocessingové údaje RINEX z VRS a zo sta-
nice SKZV. Súbory s meranými údajmi boli
spracované v bežnom komerčnom progra-
me a používané boli vysielané efemeridy. Po-
rovnávané boli priamo vypočítané hodnoty,
bez akejkoľvek transformácie (do JTSK a
pod). Rovnako výšky boli porovnávané elip-
soidické, získané z výpočtu. Cieľom bolo po-
rovnanie vlastností a presnosti GPS, bez
skresľovania prevodmi do iných súradnico-
vých systémov.

Porovnanie prvé ––  porovnanie súradníc,
získaných meraním prístrojom L1 a L1/2 so
skracujúcou sa dĺžkou statickej observácie.
Observácia sa skracovala orezávaním pô-
vodného súboru na kratší čas a novým vý-
počtom. Podmienkou bolo vždy dosiahnutie
fixného riešenia vektora. Odchýlky sú z uhlo-
vej miery prepočítané pre názornosť do met-
rickej.

V tabuľke č. 2 sú vypočítané odchýlky sú-
radníc, získané z rozdielu medzi súradnicami
bodu z miestopisu ŠPS a medzi meranými
súradnicami, získanými statickou observá-
ciou s použitím prijímača L1. Ako referenčný
bod bola na výpočet použitá VRS z SKPOS a
dĺžka vektora bola 146 metrov.

Ako vidno, rozptyl nameraných súradníc
v jednej aj v druhej osi medzi jednotlivými vý-
počtami neprekročil hodnotu 5 mm, čo je vý-
robcom udávaná hodnota pre takto dlhý vek-
tor.

V tabuľke č. 3 sú vypočítané odchýlky sú-
radníc medzi súradnicami bodu z miestopisu
ŠPS a medzi meranými súradnicami, získa-
nými statickou observáciou s použitím prijí-
mača L1/2. Ako referenčný bod bola na vý-
počet použitá VRS z SKPOS a dĺžka vektora
bola 6 100 metrov.

Ako vidno, rozptyl nameraných súradníc
v jednej aj v druhej osi medzi jednotlivými vý-
počtami neprekročil hodnotu 8 mm, čo je
menej ako výrobcom udávaná hodnota pre
takto dlhý vektor.

Samozrejme tieto súbory výsledkov sú
príliš malé na nejaké záväzné uzávery, ale
môžem povedať, že korešpondujú s našimi
dlhoročnými skúsenosťami pri využívaní
technológií GPS. Ak je krátky vektor vypočí-

Tabuľka č. 2

Čas merania lat lon H [m] Delta lon Delta lat Delta H

SPS súradnice 48 34 35.92386 19 10 53.18644 363.930 —- —- —-

> 2h 48 34 35.92417 19 10 53.18644 363.865 -0,010 0,000 0,065

1 h 30 m 48 34 35.92421 19 10 53.18643 363.868 -0,011 0,000 0,062

1 h 00 m 48 34 35.92418 19 10 53.18640 363.873 -0,010 0,001 0,057

0 h 30 m 48 34 35.92412 19 10 53.18651 363.880 -0,008 0,002 0,050

0 h 20 m 48 34 35.92407 19 10 53.18661 363.880 -0,007 0,004 0,050

0 h 15 m 48 34 35.92409 19 10 53.18662 363.877 -0,007 0,004 0,053

0 h 10 m 48 34 35.92410 19 10 53.18669 363.878 -0,007 0,005 0,052

0 h 06 m 48 34 35.92415 19 10 53.18666 363.853 -0,009 0,005 0,077
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taný v softvéri ako fixné riešenie, presnosť
výsledných súradníc je pod jeden centime-
ter. Pritom nezáleží na tom, či použitý prístroj
pracuje na jednej alebo dvoch frekvenciách
(v skutočnosti dlhšia observácia pri jedno-
frekvenčnom prijímači poskytne na výpočet
prakticky rovnaké množstvo údajov ako krat-
šia observácia L1/2). Rovnako významný je
fakt, že dlhšia observácia už významne ne-
spresní meranie a pre bežnú geodetickú
prax pri práci v 0,01 m presnostiach posta-
čuje observovať len taký čas, aby sa spoľah-
livo získalo fixné riešenie.

Porovnanie druhé – statické určenie sú-
radníc bodu ŠPS, získané meraním prístro-
jom L1 na referenčnú stanicu SKPOS: SKZV
a meraním na referenčnú stanicu VRS. V ta-
buľke č. 4 sú namerané hodnoty súradníc a
vyhodnotené odchýlky. Merania boli typu
L1/2, ale spracovanie bolo vykonané v reži-
me L1/2 aj v režime L1. Observácia trvala
vyše 2 hodín.

Dosahované odchýlky sú prakticky totož-
né, zodpovedajú údajom výrobcov a ukazujú,
že používanie údajov RINEX z VRS alebo úda-
jov z reálnej referenčnej stanice je pre nami

uvažované presnosti úplne rovnocenné. Po-
kusné meranie opäť dokázalo, že presnosť
jednofrekvenčných a dvojfrekvenčných prí-
strojov je prakticky totožná.

4.2 Využitie technológie GPS na budovanie
lokálnych geodetických sietí, resp.
bodových polí 

Technológie GPS a hlavne statické observá-
cie sa najviac používajú na budovanie lokál-
nych sietí pre stavebné objekty, pre projekty
pozemkových úprav a pod. Bežne sa stretá-
vam s technológiou, kde sa na určenie bodo-
vého poľa na katastrálnom území použije ro-
ver RTK v spolupráci s SKPOS. Body sa
obehnú a zaregistruje sa jedna observácia.
Takto určené bodové pole je na takej úrovni,
ako keby sme v strede územia postavili totál-
nu stanicu na trigonometrický bod, oriento-
vali ju na kostol v susednej obci a po katastri
jednoduchým rajónom určili v jednej polohe
ďalekohľadu body PBPP. Nemáme žiadne
nadbytočné meranie, žiadnu kontrolu ani
možnosť vyrovnania meraní. Toto je apliká-

cia, pri ktorej sa významne prejavia výhody
nízkej ceny jednofrekvenčných riešení. Za
cenu jedného rovera RTK je možné kúpiť
4 ks jednofrekvenčných prístrojov. Pri správ-
ne načasovaných súčasných observáciách
v trvaní cca 30 minút určíme za polhodinu
spoľahlivo 4 body a získame 6 nadbytočných
vektorov. Za cca 5 – 6 hodín máme určené
bodové pole v počte 20 – 30 bodov a máme
k dispozícii 60 – 100 nadbytočných kontrol-
ných vektorov. Ak na spracovanie takejto sie-
te ešte využijeme metódy vyrovnania (naprí-
klad MNŠ), získame pomerne presné a ro-
bustné bodové pole, kde sa stredná chyba
bude pohybovať v hodnotách 5 – 10 mm. Po-
dobným spôsobom sme jednofrekvenčnými
prístrojmi budovali vytyčovacie siete pre diaľ-
nice, presné siete v priemyselných závodoch
a podobne, pričom nikdy nenastal problém
s presnosťou. Samozrejmosťou je dodržanie
presnej centrácie, používanie zásadne len
fixných riešení, výber vhodného času na ob-
servácie a pod.

Keď pred viac ako 10 rokmi prišla firma
Geodimeter s prvou totálnou stanicou, ktorá
mala na nosníku anténu GPS, príliš sa to pre

Tabuľka č. 3

Čas merania lat lon H [m] Delta lon Delta lat Delta H

ŠPS súradnice 48 35 29.54510 19 06 02.06390 344.127 —- —- —-

> 2h 48 35 29.54491 19 06 02.06405 344.139 0,006 -0,003 -0,012

1 h 30 m 48 35 29.54492 19 06 02.06399 344.135 0,006 -0,002 -0,008

1 h 00 m 48 35 29.54492 19 06 02.06400 344.137 0,006 -0,002 -0,010

0 h 30 m 48 35 29.54467 19 06 02.06399 344.153 0,014 -0,002 -0,026

0 h 20 m 48 35 29.54466 19 06 02.06396 344.151 0,014 -0,001 -0,024

0 h 15 m 48 35 29.54469 19 06 02.06397 344.148 0,014 -0,001 -0,021

0 h 10 m 48 35 29.54466 19 06 02.06398 344.152 0,014 -0,002 -0,025

0 h 06 m 48 35 29.54468 19 06 02.06409 344.149 0,014 -0,003 -0,022

Tabuľka č. 4

Typ Ref. stanica Lat Lon H [m] Delta Lat Delta Lon Delta H

ŠPS —- 48 35 29,54510 19 06 02,06390 344,127 —- —- —-

L1/2 SKZV 48 35 29,54493 19 06 02,06371 344,148 0,005 0,004 -0,021

L1/2 VRS 48 35 29,54494 19 06 02,06373 344,147 0,005 0,004 -0,020

L1 SKZV 48 35 29,54490 19 06 02,06388 344,140 0,006 0,000 -0,014

L1 VRS 48 35 29,54491 19 06 02,06405 344,139 0,006 -0,003 -0,013
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vysokú cenu neujalo. Pred krátkym časom
prišla s podobným riešením firma Leica, jej
SmartStation je kombináciou dvojfrekvenč-
ného riešenia RTK a totálnej stanice. Novin-
ka firmy SOKKIA – CleverStation je kombi-
nácia jednofrekvenčného senzora GPS a kto-
rejkoľvek totálnej stanice. Cena tejto kombi-
nácie je veľmi prijateľná, špičková efektív-
nosť je výsledkom dvoch činností, vykonáva-
ných súčasne – geodet mapuje totálnou sta-
nicou podrobné body a súčasne sa mu zbe-
rajú údaje na statické určenie jeho stanovi-
ska. Podobné zariadenia sa určite postupne
stanú integrovanou súčasťou vybavenia kaž-
dej mapovacej geodetickej skupiny.

4.3 Problémy aplikácie GPS 
na Slovensku

Skúsenosti, ktoré sme za tých vyše 10 rokov
získali so samotnou technológiou GPS
v praktickom používaní v geodetickej praxi
sú skvelé. Čo však spôsobuje väčšie problé-
my, je využitie týchto výsledkov v našom ná-
rodnom záväznom súradnicovom systéme –
JTSK. Už dávno bolo potrebné vybudovať
dostatočne hustú sieť identických bodov, aby
bola možná okamžitá a primerane presná
transformácia do staršieho systému. Ak sa
obzrieme okolo, nájdeme veľmi efektné rie-
šenia, ktoré boli použité napríklad v Rakúsku
či Českej republike.

V roku 1996 sa v Rakúsku, rovnako ako
u nás začali vcelku početne používať prístro-
je GPS. Problém transformácie sa rozhodli
riešiť v Rakúsku veľmi efektívne a rázne. Súk-
romné konzorcium v spolupráci so štátnymi
organizáciami dali dokopy 64 aparatúr, ktoré
v priebehu 10 dní zamerali 24 hodinovými
observáciami 330 bodov. V nasledujúcich
mesiacoch boli údaje spracované a vznikol
homogénny súbor identických bodov, ktorý
bol sprístupnený zdarma geodetickej verej-
nosti, aby sa dali výsledky GPS okamžite po-
užívať v dennej praxi.

Česi budovali svoje bodové polia trocha
odlišne, ale podobne rýchlo poskytli geode-
tom dostatočné množstvo identických bo-
dov, aby mohli GPS využívať. V súčasnosti sú
na internete zdarma prístupné desiatky tisíc
identických bodov, ktoré umožňujú okamžitú
transformáciu medzi ETRS a JTSK v ktorej-
koľvek lokalite Čiech.

Výrazne odlišná je situácia v SR. Do
dnešného dňa nie je jednoznačne zverejne-
ná záväzná množina identických bodov,
ktoré by sa mali používať na transformačné
účely. Novovybudované bodové pole ŠPS 
síce existuje, ale zďaleka nie všetky body ma-
jú kompletné obidve sady súradníc a tak sú
na transformáciu nepoužiteľné. Nikde sa ne-
dá zistiť, ktorý bod má dostatočnú presnosť
na účely transformácie, zdá sa že tento prob-
lém sieť ŠPS vôbec nemá riešiť. A tak geo-
detická obec už desať a viac rokov je nútená
používať náhradné riešenia – vlastné lokálne
kľúče.

V tomto kontexte však vyvstáva otázka,
prečo sa vynaložilo obrovské množstvo času,
práce a peňazí na vybudovanie ŠPS, tohto
mimoriadne presného bodového poľa, keď
spustenie SKPOS jeho význam posunulo úpl-
ne do úzadia. Tieto body už nie sú potrebné
na meranie technológiami GPS, väčšina
z nich nemá dostatočne presné súradnice
JTSK a tak dôvod vybudovania takejto hustej
a presnej „kamennej” siete v čase sieťových
IT a riešení VRS je prinajmenšom nejasný.
Len bonbónikom je fakt, že ochranná betó-
nová skruž na každom bode ŠPS neuveriteľ-
ne sťažuje postavenie statívu a meranie s to-
tálnou stanicou. 

5. Záver

Nástup nových technológií je nezvratný pro-
ces a ich aplikácie sa v praxi značne rozširu-
jú. Prístroje GPS, či po novom GNSS už nie
sú nijakou raritou a ich používanie rastie. Tre-
ba sledovať pokrok a nové poznatky, ktoré lá-
mu staré predsudky a robia kedysi nemožné
možným. Jednofrekvenčné GPS prístroje
dnešných generácií sú skutočne presným,
efektívnym a spoľahlivým nástrojom na pou-
žívanie v bežnej geodetickej praxi.

Ing. Jozef Ornth | ORNTH, s.r.o.
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1. Časový priebeh a účastníci 

Pravidelné jarné zasadnutie (VZ) sa konalo
v priestoroch hotela Axotel Perrache v Lyone
(Francúzsko). 

Pracovná časť VZ prebiehala od 9:00 
do 17:00 v piatok 23. marca a v sobotu 
24. marca od 9:00 do 13:00. Spoločenská
časť – prijatie na Radnici v Lyone a recepcia
sa konali v piatok večer, v sobotu poobede sa
uskutočnila 2. spoločenská časť stretnutia –
exkurzia a ochutnávka „beaujolais“ v priesto-
roch produkčnej vinárskej firmy v dedinke
Chiroubles a návšteva v blízkom Múzeu vína.

Zasadnutia sa zúčastnilo 42 národných
delegátov a hostí z 18 európskych krajín. 
V. Británia, Španielsko, Estónsko a Litva sa
tentoraz zasadnutia nezúčastnili. Nováči-
kom, ktorý sa prvý raz zúčastnil zasadania

CLGE je Rumunsko. Za Slovensko a za Slo-
venskú banskú spoločnosť sa zasadnutia zú-
častnil tiež prof. Vladimír Sedlák z TU Košice
(sekcia Banských meračov v rámci SBS –
Slovenskej banskej spoločnosti).

Súčasťou tohto valného zhromaždenia – ako
sprievodná akcia organizovaná CLGE – bol
seminár: „Geodézia – náročná profesia“
s podtémou „Podpora geodetického štúdia
v Európe“, ktorý sa uskutočnil deň pred val-
ným zhromaždením 22. marca v Kongreso-
vom paláci v Lyone od 9:00 do 17:00. Zastú-
pených bolo 124 účastníkov z 19 krajín, ok-
rem delegátov CLGE aj mnohí účastníci z fi-
riem, vysokých škôl, univerzít, vládnych inšti-
túcií, nevládnych medzinárodných organizá-
cií (EuroGeographics) a zastúpení boli aj
francúzski študenti. Celkovo odznelo 11 veľ-

mi zaujímavých a podnetných referátov s bo-
hatou diskusiou po každom z nich. Rokovací-
mi jazykmi boli angličtina a francúzština.

Komora geode tov a  kar tografov in formuje Komora geode

Valné zhromaždenie CLGE v Lyone

Lyon

Starý Lyon s rímskym 
amfiteátrom
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2. Program seminára: „Geodézia 
– náročná profesia“

Pierre Clergeot, Francúzsko: Situácia v pro-
fesii – prezentácia výsledkov dotazníka, na
ktorom spolupracovali všetci delegáti CLGE.
Tom Bramald, V. Británia: Zriadenie vzdelá-
vacej a propagačnej webovej stránky týkajú-
cej sa GaK (www.geomatics.org).
Janis Strauhmanis, Lotyšsko: Situácia, prob-
lémy a riešenia v profesii v Lotyšsku. 
Emmanuel Natchitz, Francúzsko: Adaptácia
študentov z EÚ na potreby trhu v geomatike.
Arve Leiknes, Nórsko: Univerzita v Bergene –
nové vzdelávanie v katastri a geodézii v Nór-
sku.
HagenGraeff a Clemens Kiepke, Nemecko: Aj
v Nemecku chýbajú inžinieri geodeti? Situá-
cia vo vzdelávaní a potreby pracovného trhu.
Pierre Bibollet, Francúzsko: Politika pre mla-
dých profesionálov v OGE (Francúzskej ko-
more geodetov).
Jean Jacques Derwael, Belgicko: Prečo sa
profesia geodeta zdá dnes menej atraktívna
než pred 50 rokmi?
Klas Ernald Borges, Švédsko: Situácia v univer-
zitnom geodetickom vzdelávaní vo Švédsku.
Rob C. Neleman, Holandsko: Skúsenosti a bu-
dúcnosť geodetického zamestnania v Ho-
landsku.

Na záver seminára spravodajca CLGE Paddy
Prendergast z Írska pripravil prvé veľmi
stručné zhrnutie poznatkov z referátov a dis-
kusie (Draft Summary):

Všeobecne sa znižujúci počet študentov
odboru GaK v Európe.
Predpoklad zväčšujúcej sa potreby geo-
detov na trhu v EÚ (v 50 % krajín je ne-
dostatok absolventov, v Dánsku neza-
mestnanosť v profesii GaK je len 0,5 % –
najmenšia zo všetkých profesií, veľký do-
pyt zo sektora geografických informácií
a stavebného sektora).
Potreba zlepšiť komunikáciu smerom
k potenciálnym študentom GaK (pros-
tredníctvom internetu – špecializovaných
stránok o profesii, zlepšiť povedomie
o úlohe geodeta v spoločnosti na európ-
skej aj národnej úrovni – viac publikácií
o geodetickom trhu, rozvoj a diverzifiká-
cia štúdia so zameraním na nové úlohy
odboru).
Rola geodeta v spoločnosti (technické,
právne a administratívne aspekty profe-
sie + dôležitosť spoločenskej komuni-
kácie na verejnosť a smerom ku klien-
tom).
Segmenty trhu (štátom poverení geodeti
– autorizované činnosti, regulované a ne-
regulované činnosti).

Väčšina referátov v prípade bližšieho zá-
ujmu je prístupná v Komore na CD.

3. Prerokúvaná agenda na VZ

Schválenie predchádzajúcej zápisnice z VZ
na Malte – (jeseň 2006) a kontrola úloh.

Správy prezidenta Henninga Elmsroema
(Dánsko), viceprezidenta pre vzťahy s EÚ
(Mark Wijngaarde – Holandsko), viceprezi-
denta Jeana-Yvesa Pirlota z Belgicka o spo-
lupráci s ostatnými medzinárodnými organi-
záciami (FIG, EuroGeographics, WPLA, EU-
ROGI), generálneho tajomníka (Gerda
Schennach – Rakúsko), pokladníka (René
Sonney – Švajčiarsko – rozpočet) za uplynu-
lé polročné obdobie.

Z ďalších bodov programu:

Stav spolupráce s CEPLIS, ESF, ECEC,
GE, ESF.
Príprava konferencie CLGE v r. 2008
v Štrasburgu na tému: „Perspektívy
a úlohy geodetov v európskej ekonomike
a spoločnosti“. Francúzi požiadali dele-
gátov, aby zabezpečili na konferencii
účasť aspoň jedného národného poslan-
ca Európskeho parlamentu z každého
štátu – potreba komunikovať aj s politik-
mi EÚ o poslaní a význame našej profe-
sie. 
Záležitosti EÚ týkajúce sa profesie:
Smernica INSPIRE, Smernica o službách
na vnútornom trhu EÚ – požiadavky na
našu profesiu.
CLGE definícia geodetickej profesie z po-
hľadu požiadaviek európskej legislatívy.
Diskusia k výsledkom seminára: Geodé-
zia – náročná profesia.
Prijatie Rumunska do CLGE a podpísanie
Multilaterálnej dohody o uznávaní profe-

muje Komora geode tov a  kar tografov in formuje Komora geode

Zo sprievodného seminára „Geodézia – náročná profesia“ s podtémou 
„Podpora geodetického štúdia v Európe“

Zasadnutie Valného zhromaždenia CLGE
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sijnej kvalifikácie medzi GE (Geometer
Europas) a Rumunskom (ako prvé túto
dohodu z krajín bývalého socialistického
bloku podpísalo Slovensko, zastúpené
Komorou 21. júna 2006 v Bratislave,
druhou krajinou Litva v októbri 2006
v Mníchove na Kongrese FIG). Kolegovia
z ČR by ju tiež radi podpísali, ale vzhľa-
dom na to, že ich komora nie je zo záko-
na, zatiaľ nemôže byť oficiálnym partne-
rom pre GE a garantovať túto dohodu.

4. Stručne z predstavenia sa
rumunských kolegov 

Profesijnými organizáciami v Rumunsku sú: 
Romanian Union of Geodesy –združujú 
cca 450 súkromných spoločností spolu 
s 2 500 zamestnancami, s ročným obra-
tom cca 23 mil. eur. Chcú založiť komoru
zo zákona (Romanian Geodetic Ordre).
Romanian Association of Private Sur-
veyors – existujú od r. 1995, združujú
cca 100 súkromných spoločností.

Vysokoškolské vzdelávanie v odbore (Facul-
ty of Geodesy) je 5-ročné.

5. Záver 

Budúce jesenné Valné zhromaždenie CLGE
bude 19. – 20. októbra 2007 v Luxemburgu,
jarné roku 2008 v Prahe (v rámci veľtrhu
GEOS).

Ing. Ján Hardoš | národný delegát za KGaK

e tov a  kar tografov  in formuje Komora geode tov a  kar tografov

Lyon

V uličkách starého Lyonu Jedna z hlavných ulíc Lyonu
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XXX. Valné zhromaždenie a Pracovný týždeň FIG 
– Hongkong 2007

1. Priebeh podujatia

Rokovania Valného zhromaždenia (VZ), Pra-
covného týždňa (WW – Working Week), ako
aj sprievodná výstava sa konali v priestoroch
hotela Kowloon Shangri-La v Hongkongu.

Na podujatí sa zúčastnilo viac než 500
delegátov zo 64 krajín sveta. Lokálnym orga-
nizátorom bol Hongkonský Inštitút geodetov
(HKIS). Svojím rozsahom patril tohtoročný
Pracovný týždeň k tým menej početne zastú-
peným. 

Na Pracovnom týždni (technická a vedec-
ká časť podujatia) bolo v 60 tematických
sekciách a workshopoch prezentovaných
okolo 300 referátov.

Na slávnostnom otvorení podujatia vystú-
pili Lu Xinshe – námestník ministra pôdo-

hospodárstva a prírodných zdrojov, Hak
Chan – generálny riaditeľ Úradu pre geodé-
ziu a mapovanie Hongkong, Raymond Chan
– prezident HKIS a Stig Enemark – prezident
FIG. Slávnostného otvorenia sa na krátko zú-
častnil aj predseda vlády Hongkongu Donald
Tsang (Zvláštny administratívny región
Hongkong – ČĽR).

Časové členenie pracovného priebehu kon-
gresu: 

12. 5. 2007 prebiehal ACCO Meeting,
ktorého sa zúčastnil prof. Ing. A. Kopá-
čik, PhD.
13. 5. 2007 prebiehala 1. časť Generale
Assembly, t. j. Valné zhromaždenie dele-
gátov jednotlivých národných asociácií
a vedenia FIG, ktorého sa zúčastnili: Ing.

J. Hardoš ako delegát za Komoru geode-
tov a kartografov a prof. A. Kopáčik, PhD.
ako predseda 6. komisie FIG (Inžinierska
geodézia).
V podvečerných hodinách prebiehali vý-
ročné rokovania jednotlivých technic-
kých komisií. 
V 6. komisii sa rokovania zúčastnili prof.
A. Kopáčik, PhD. ako predseda tejto ko-
misie a Ing. Hardoš ako delegát. 
14. 5. 2007 slávnostné otvorenie Pracov-
ného týždňa a plenárne zasadnutie
s úvodnými referátmi.
14. 5. až 16. 5. 2007 prebiehali rokova-
nia (technický program) v jednotlivých
technických sekciách a workshopoch
a súbežne prebiehali aj technické exkur-
zie. 

Pohľad z „Victoria Peak“ na hlavný ostrov Hongkong, v pozadí pevninská časť Hongkongu – Kowloon
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15. 5. až 16. 5. 2007 sa súbežne konala
tradičná sprievodná výstava prístrojovej
techniky a softvéru, kde okrem sveto-
vých výrobcov sa prezentovali aj lokálne
firmy. Možno však konštatovať, že táto
výstava patrila rozsahom medzi najmen-
šie v posledných rokoch.
17. 5. 2007 sa v ranných hodinách usku-
točnil „President‘s Meeting“ (Prezident-
ský míting), ktorého sa zúčastnil Ing.
J. Hardoš. Po tomto mítingu nasledovalo
„General Assembly 2“ (2. časť Valného
zhromaždenie delegátov členských aso-
ciácií), ktorého sa opäť zúčastnili Ing.
J. Hardoš a prof. A. Kopáčik, PhD. Po
tomto valnom zhromaždení prebehlo
slávnostné ukončenie pracovného týž-
dňa FIG.

2. Prerokovaná problematika 
na Valnom zhromaždení

Ako zvyčajne ťažiskom prerokovanej proble-
matiky na Valnom zhromaždení boli:

správy o činnosti vedenia FIG,
správy o činnosti jednotlivých technic-
kých komisií a plány práce jednotlivých
technických komisií (predsedovia jednot-
livých komisií),
správy z regionálnych konferencií, sym-
pózií, ako aj z konferencií jednotlivých
komisií,
kandidatúry na usporiadanie budúcich
pracovných týždňov a kongresov,
prihlášky nových členských asociácií, ...
atď.
Na tomto pracovnom týždni sa naplno uja-

li svojich funkcií noví funkcionári FIG na čele
so Stigom Enemarkom – novým preziden-
tom FIG zvoleným na minuloročnom Kongre-
se FIG v Mníchove, ako aj noví predsedovia
technických komisií vrátane prof. A. Kopáči-
ka, PhD. – predsedu 6. komisie.

Z hlavných faktov, prerokovaných na Val-
nom zhromaždení, uvádzam aspoň niektoré:

Prítomných bolo 48 členských asociácii
z celkového počtu 103.

Za člena FIG bola prijatá „Rumunské
združenie súkromných geodetov“ ako druhá
profesijná organizácia z Rumunska za pod-
pory doterajšej členskej organizácie – „Ru-
munský zväz geodetov“. Rumunské združe-
nie súkromných geodetov má 262 členov
s oprávnením, 36 členov bez oprávnenia
a 27 technikov.

Slovenská a časť českej delegácie Prezident FIG Stig Enemark pri prejave na slávnostnom otvorení „Pracovného týždňa“

Zo zasadnutia Valného zhromaždenia – (vedúci delegácie za Komoru – Ing. Hardoš) Valné zhromaždenie – stôl predsedov technických komisií (druhý sprava prof. Kopáčik)
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Vylúčení z členstva za viac ako 3-ročné
neplatenie príspevkov boli: Bahamské zdru-
ženie geodetov, Národný zväz architektov
a inžinierov v stavebníctve – Kuba, Komora
(Rád) geodetov Togo, Geodetický inštitút
Zambia a Kolumbijská spoločnosť topogra-

fov. Na členstvo rezignoval Singapurský in-
štitút geodetov a oceňovačov. Čiže súčasný
stav členstva v FIG je 97 profesijných organi-
zácií z celého sveta.

Pridruženými členmi sa stali: „Agentúra
pre správu pozemkov a geodéziu“ z Tadžikis-

tanu a „Nórsky úrad pre mapovanie a katas-
ter“. Celkovo je v súčasnosti 17 pridružených
členov.

„Korporátnym“ členom (obchodné spo-
ločnosti – sponzori) sa stal Bentley System
USA – platinový člen. Celkový počet týchto
členov je 33.

Novými akademickými členmi sa stali vy-
soké školy, univerzity, resp. ich katedry –
1 z Číny, 2 z Belgicka a 1 z Ruskej federácie.
Celkovo má teraz FIG 84 akademických čle-
nov.

Za ďalšieho čestného prezidenta FIG bol
jednomyseľne prijatý prof. Dr. Ing. Holger
Magel z Nemecka – prezident FIG v rokoch
2003 – 2006.

Jedna z troch, tzv. permanentných inštitú-
cií FIG – „Výbor pre viacjazyčný odborný slov-
ník“ (Multi-lingual Dictionary Board) ukončil
svoju činnosť po 35 rokoch systematickej
a úspešnej práce.

Valné zhromaždenie si vypočulo a schvá-
lilo správy ďalších dvoch stálych inštitúcií
FIG: „Medzinárodnej kancelárie (úradu) pre
kataster a pozemkovú evidenciu“ (Internatio-
nal Office of Cadastre and Land Records –
OICRF – Office International du Cadastre et
du Régime Foncier) prednesenú jej riadite-
ľom a zároveň novým viceprezidentom FIG,
prof. Paulom van der Molenom z Holandska
a „Medzinárodnej inštitúcie pre dejiny geo-
dézie a merania“ (International Institution of

Hotel Shangri-La, Kowloon, miesto Valného zhromaždenia 
a „Pracovného týždňa“

„Tanec levov“ 
– kultúrny program
v rámci slávnostného
otvorenia

Sprievodná výstava

Kolektív domácich 
organizátorov
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the History of Surveying and Measurement),
predloženú len v písomnej podobe.

Schválilo Plán práce FIG na roky 2007 –
2010.

Schválilo Správu o doterajšej spolupráci
s OSN a jej medzinárodnými agentúrami.

Dodatočne schválilo „Memorandum o po-
rozumení“ podpísanom v marci 2007 medzi
FIG a Svetovou bankou.

Vypočulo si a schválilo Správu o bilaterál-
nej spolupráci s viacerými medzinárodnými
odborne zameranými organizáciami (JB-GIS,
ICA, ICEP,IFHP, CIB, FIABCI, IFHS, ION). FIG
je zároveň členom ICSU (International Coun-
cil for Science – Medzinárodný výbor pre ve-
du) a zúčastňuje sa na práci pri tvorbe me-
dzinárodných noriem v rámci ISO (Internatio-
nal Standards Organisation – Medzinárodná
organizácia pre štandardizáciu) a IVSC (In-
ternational Valuation Standards Committee).

Schválilo drobnejšie zmeny v stanovách
FIG v súvislosti s novým spôsobom voľby pre-
zidenta a viceprezidentov od minuloročného
Kongresu FIG v Mníchove (pozri minuloročnú
správu z tohto kongresu).

Schválilo ponuku „Consiglio Nazionale
Geometri“ – členskej organizácie z Talianska
(ktorá mimochodom neuspela v konkurencii
s Marokom v minuloročnom výbere a voľbe
pre WW FIG r. 2011) na usporiadanie WW
FIG r. 2012 v Ríme.

V rámci prerokovania rozpočtu schválilo

zvýšenie výšky príspevkov členských asociá-
cií na rok 2009. Na porovnanie:

2007: 3,90 eur na jedného člena člen-
skej asociácie krát počet členov (min. 200
eur za členskú asociáciu).

2008: 4,02 eur.
2009: 4,18 eur.

3. Prerokovaná problematika 
na „President’s Meetingu“

Tradičné dvojhodinové stretnutie vedenia FIG
s prezidentmi, resp. reprezentantmi člen-
ských asociácii vo FIG sa konalo ráno 17. 5.
2007 – posledný deň Pracovného týždňa,
pred 2. časťou Valného zhromaždenia. Jeho
účelom je užší kontakt vedenia FIG s členský-
mi organizáciami a riešia sa tam rôzne otázky,
problémy a námety na zlepšenie práce FIG
formou diskusie. Každý prítomný reprezen-
tant členskej asociácie dostane priestor vy-
jadriť sa. Tento rok sa ho zúčastnilo 49 prezi-
dentov, resp. vedúcich delegácií. Za delegá-
ciu Komory sa ho zúčastnil Ing. J. Hardoš. 

Okrem tradične diskutovaných tém (napr.
nedostatok mladých odborníkov v rozvinu-
tých krajinách sveta a paradoxne prebytok
odborníkov najmä v bývalých socialistických
krajinách, tradičné problémy rozvojových
krajín ako finančne zabezpečiť účasť svojich
odborníkov na podujatiach FIG, ako skvalitniť
výber referátov do jednotlivých technických

Dopravný ruch na ostrove Hongkong. Pešie zóny sú väčšinou v nadzemných krytých mostoch spájajúcich jednotlivé výškové
budovy, pričom niektoré námestia sa nachádzajú priamo v týchto klimatizovaných mrakodrapoch

Obchodné uličky Hongkongu, ruch po polnoci
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komisií, opakovanie sa niektorých referátov
na viacerých medzinárodných podujatiach,
málo referátov od profesionálov z praxe
a prevaha referátov z akademickej obce
a pod.) jednou z hlavných tém (v posledných
rokoch častejšie diskutovaných) bolo, ako
sprístupniť činnosť FIG radovým členom
členských asociácií – hlavne výsledky a zá-
very odborných referátov.

V tejto súvislosti Ing. J. Hardoš vo svojom
vystúpení vyslovil presvedčenie, že nikto
z účastníkov kongresov alebo pracovných
týždňov FIG nie je schopný sledovať alebo
dodatočne prečítať viac ako 5 % z 300 až
400 referátov, ktoré sú každoročne prezen-
tované. Nie preto, že by boli leniví, ale preto,
že to nie je popri bežných pracovných povin-
nostiach v ľudských silách. Príliš veľa infor-
mácií znamená často – žiadne informácie.
Preto navrhol zúžiť výber prezentovaných a
publikovaných referátov len na tie najkvalit-

nejšie a radšej im dať väčší časový priestor
na prezentáciu (doteraz len 10 – 15 min)
a následnú diskusiu. Každá technická komi-
sia by okrem vypracovania a schválenia plá-
nu práce na najbližšie 4 roky mohla každo-
ročne v priebehu alebo po skončení poduja-
tia pripraviť krátky výťah, rešerš, syntézu ale-
bo správu (maximálne na 1 – 2 strany) zo
svojej odbornej problematiky na základe pre-
zentovaných referátov, čo je v rámci jej od-
bornej náplne nové, aké sú nové technolo-
gické riešenia, skúsenosti, trendy a pod. Prí-
padne by mohla vyzdvihnúť 1 – 2 najzaují-
mavejšie referáty na preštudovanie. To by
znamenalo syntetický materiál zo všetkých
technických komisií v celkovom rozsahu 10
až 20 strán, čo by už nebol taký veľký prob-
lém, aby ho členská asociácia dala preložiť
do svojho národného jazyka a tento kom-
plexný materiál poskytla svojim členom. Tak-
to by ohromné množstvo technických infor-

mácií bolo lepšie využitých a prístupných aj
profesionálom z praxe, ktorí natoľko neovlá-
dajú anglický jazyk ako odborníci z akade-
mického a vedeckého sektora, nehovoriac
o tom, že aj posledne menovaní by sa v tom
množstve informácií lepšie orientovali.

4. Záver

Najbližšie Pracovné týždne a kongres FIG bu-
dú prebiehať takto:

2008 – Švédsko (Stockholm) – WW
2009 – Izrael (Eillat) – WW
2010 – Austrália (Sydney) – Kongres
2011 – Maroko (Marakech) – WW
2012 – Taliansko (Rím) – WW
Všetky materiály FIG si možno detailnej-

šie preštudovať na adrese: www.fig.net 

Ing. Ján Hardoš | národný delegát KGK
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Program
15. 11. 2007

1. blok – Informácie z odboru geodézia a kartografia
Ing. Vladimír Stromček – garant tematického bloku

referáty:

Ing. Vladimír Stankovský – História slovenských geodetických dní.
JUDr. Štefan Moyzes – Informácie z rezortu Úradu geodézie, kartografie

a katastra SR.
Ing. Patrícia Sokáčová – Informácia o čerpaní eurofondov.

2. blok – Realizácia projektov pozemkových úprav
Ing. Vladimír Uhlík – garant tematického bloku

referáty:
Ing. Ľubica Hudecová – Metodický návod na vykonávanie geodetických

činností pre projekt pozemkových úprav.
Ing. Vladimír Uhlík – Vykonanie projektu pozemkových úprav.
Ing. Martina Hatalová – Spracovanie rozdeľovacieho plánu a skúsenosti so

zápisom PPÚ do KN.

3. blok – Nové technológie v odbore geodézia a kartografia
Ing. Štefan Lukáč – garant tematického bloku

referáty:

Ing. Ondřej Patočka – Bentley map – řešení pro tvorbu a správu prostoro-
vých dat. 

Ing. Vladimír Stromček – Riešenia intergraph pre geodéziu a kataster ne-
hnuteľností.

Ing. Jiří Paleta – Velkoformátové technologie pro GIS. 
Ing. Radek Tománek – Motorizované univerzálne meracie stanice TOPCON

GPT- 9000.

Ing. Jozef Ornth – Novinky v geodetickej meracej technike.
Ing. Rastislav Hrdlovič – Preraďte na vyššiu rýchlosť.
Ing. Wendy Trejtnarová – Totální stanice SOKKIA SRX.
Ing. Robert Barca –Bratislava nasnímkovaná v júni 2007 digitálnou letec-

kou kamerou s rozlíšením 10 cm.

16. 11. 2007

4. blok – Aplikácia IT v oblasti katastra
Ing. Ingrid Šuppová – garant tematického bloku

referáty:

Ing. Ľudovít Hamaš – Informačné technológie v rezorte ÚGKK SR.
Ing. Jarmila Urcikánová, Ing. Erika Jasovská, Bc. Rastislav Filípek – Elek-

tronická podateľňa a registratúra, elektronické poskytovanie katastrál-
nych služieb.

Ing. Ingrid Šuppová, Ing. Daniela Navrátilová – Geometrický plán po novom.
Ing. Marián Bulla, Ing. Vladimír Stankovský – Geometrické plány – ako 

ďalej?

5. blok – Skúsenosti s využívaním služby GNSS (SKPOS)
Ing. Dušan Ferianc – garant tematického bloku

referáty:

Ing. Elena Šalátová a kol. – SKPOS – Slovenská priestorová observačná
služba.

Ing. Branislav Droščák – GPS observácie – reálna kvalita prevodu do 
S-JTSK a Bpv. 

Ing. Jozef Kožár, Ing. Matej Klobušiak, Ing. Richard Škúci – Vybrané geo-
detické činnosti od a) po j).

Ing. Ján Řezníček, PhD. – Aktuální stav sítě GPS – CZEPOS.

15. slovenské geodetické dni

Národné tenisové centrum

Bajkalská

Va
jno

rsk
á

Odbojárov

Príkopova

Ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o (2004)
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Uznesenie 14
Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smerni-
ce GP a jej samotným aktívnym pripomien-
kovaním.
Z: Ing. Bulla T: trvá

Stromček: Smernica sa kompletizuje.

Uznesenie 18
Predstavenstvo prijalo uznesenie v súvis-
losti s prípravou novelizácie zákona č.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kar-
tografov. Pracovnú skupinu budú tvoriť
Stromček, Bulla, Lukáč, Hardoš, Stankov-
ský a JUDr. Pialová.
Z: Ing. Stromček T: trvá

(komisia)

Stromček: Korektné pripomienky boli prija-
té od Ing. Vlčeka, ktoré súvisia aj so zme-
nou zákona č. 215/1995. 

Uznesenie 27 
Predstavenstvo poveruje regionálnych zá-
stupcov predkladať požadované návrhy
možných vzdelávacích aktivít Skúšobnej
komisii, ktorá ich bude následne realizovať
v jednotlivých regiónoch, ako konkrétny prí-
spevok k napĺňaniu Programu dlhodobého
vzdelávania členov Komory.
Z: regionálni zástupcovia, Prof. Ing. Staněk, PhD. T: trvá

Uznesenie 2
Predstavenstvo nesúhlasí, aby Ing. Englar-
tová bola prijatá za členku KGaK na základe
zdôvodnenia Skúšobnej komisie a poveruje
právnu poradkyňu JUDr. Pialovú vyhotove-
ním stanoviska.
Z: Ing. Stromček T: v texte

Stromček: Kompletná agenda tohto prípadu
bola odovzdaná právnickej kancelárii JUDr.
Kolesár a spol. 

Uznesenie 9
Predstavenstvo prijalo uznesenie o spraco-
vaní dlhodobého programu činnosti KGaK
do roku 2010.
Z: Ing. Stromček, Ing. Lukáč T: trvá

Uznesenie 10 
Predstavenstvo prijalo uznesenie preroko-
vať a doriešiť s ÚGKK SR prijímanie uchá-
dzačov zo zahraničia do KGaK. 
Z: Prof. Ing. Staněk, PhD. T: trvá

Staněk: Z rokovania s riaditeľkou Strediska
na uznávanie dokladov o vzdelaní na Minis-
terstve školstva SR Mgr. Evou Frayovou, kto-
rá je poverená vedením agendy uznávania
diplomov vyplynulo, že v súčasnosti je plat-
ný zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní od-
borných kvalifikácií a jeho prepracovaná
verzia je na 2. čítaní. Do platnosti sa dosta-
ne v októbri 2007, pričom z jeho znenia ne-
vyplýva žiadna prekážka pre prijatie zahra-
ničných uchádzačov do KGK. Z tohto dôvo-
du odporúča prijať 2 záujemcov z Čiech na
skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti.
Keďže jesenný termín kvalifikačných skúšok
je stanovený na november 2007, uchádza-
čov treba vyzvať či akceptujú uvedený ter-
mín, alebo majú záujem o individuálne sta-
novený termín. 

Uznesenie 11
Predstavenstvo v spolupráci so SK pripraví
návrh novej koncepcie vzdelávania – ponu-
ky akcií, ich vyhodnocovanie, s povinnou
účasťou na nich a sankčný systém. 
Z: Ing. Stromček, prof. Ing. Staněk, PhD. T: trvá

Stromček: Pripravený návrh novej koncep-
cie vzdelávania bude v zmysle uznesenia
z VZ bodu C/14 predložený členom KGaK
na pripomienkovanie a bude musieť byť od-
súhlasený hlasovaním na nasledujúcom val-
nom zhromaždení.

Uznesenie 15
Vytvorenie platformy na riešenie problémov
pri aplikácii SK POS. 
Z: Ing. Bulla, Ing. Stromček T: trvá

Predstavenstvo v zmysle uznesenia vyzve
zástupcov ÚGKK SR, GKÚ a KGaK na rieše-
nie problémov pri využívaní služby SK POS.
Stromček: Na základe listu na ÚGKK SR
podpredseda Ing. Bada prisľúbil promptné
riešenie. Za KGaK sa dohodnutých stretnutí
bude zúčastňovať Ing. M. Bulla. 

Uznesenie 21
Predstavenstvo prijalo uznesenie preroko-
vať návrh na zrušenie úradného overovania
geometrických plánov na správach katastra
s Katastrálnym odborom ÚGKK SR. 
Z: Ing. Bulla, Ing. Stromček T: 30. 6. 2007

Stromček: Návrh na zrušenie úradného ove-
rovania GP bude prerokovaný na spoloč-
nom zasadaní s ÚGKK SR.

Uznesenie 1
Predstavenstvo súhlasí s vykonaním kro-
kov za účelom presťahovania kancelárie
KGaK do iných priestorov.
Z: Ing. Stromček, Ing. Geisseová T: v texte

Uznesenie 2
Predstavenstvo odsúhlasilo použitie finanč-
ných prostriedkov z položky „Prevádzková
rezerva“ na nákup PC v cene 25 000,- Sk.
Z: Ing. Stromček, Ing. Geisseová T: v texte

Informácie Ing. Hardoša o jarnom Valnom
zhromaždení CLGE v Lyone sú v osobitnom
príspevku.

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
20. apríla 2007 
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Uznesenie 14
Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smerni-
ce GP a jej samotným aktívnym pripomien-
kovaním.
Z: Ing. Bulla T: trvá

Stromček: Informoval o zasadaní katastrál-
nej komisie v Žiline, na ktorom boli spraco-
vané všetky prijaté pripomienky k smernici.
Zásadná pripomienka – katastrálna komisia
chce v budúcnosti otvoriť vyhlášku z. č.
215/1995 č. 178/1996, spolu s vykonáva-
cou vyhláškou ku katastrálnemu zákonu.
Bez zmien v týchto vyhláškach sa zásadné
zmeny v smernici pre GP nevykonajú. Pre-
tože smernica v tomto roku nezískala priori-
tu, nebude do konca roka 2007 vydaná.

Uznesenie 18
Predstavenstvo prijalo uznesenie v súvis-
losti s prípravou novelizácie zákona č. 216/
1995 Z. z. o Komore geodetov a kartogra-
fov. Pracovnú skupinu budú tvoriť Strom-
ček, Bulla, Lukáč, Hardoš, Stankovský
a JUDr. Pialová.
Z: Ing. Stromček T: trvá

(komisia)

Stromček: Stanovený časový plán na prípra-
vu novelizácie je zachovaný, rezortné pripo-
mienkovanie prebehlo ľahko. V medzirezort-
nom pripomienkovaní nemal nikto pripo-
mienky zásadného charakteru okrem Proti-
monopolného úradu, ktorý predniesol názor
na veľké právomoci Skúšobnej komisie
KGaK, súvisiace s výškou poplatku, zložením
komisie a obsahom skúšok. Požaduje, aby
KGaK stanovila výšku poplatku a obsah
a rozsah skúšok až po dohode s ÚGKK SR.
Hardoš, Stankovský: Nesúhlasia s názorom
Protimonopolného úradu, keďže ÚGKK SR
nemá podmienky a kapacity na požiadavky
inžinierskej geodézie. 

Uznesenie 27 
Predstavenstvo poveruje regionálnych zá-
stupcov predkladať požadované návrhy
možných vzdelávacích aktivít Skúšobnej
komisii, ktorá ich bude realizovať v jednotli-

vých regiónoch ako konkrétny príspevok
k napĺňaniu Programu dlhodobého vzdelá-
vania členov Komory.
Z: regionálni zástupcovia, prof. Ing. Staněk, PhD. T: trvá

Uznesenie 2
Predstavenstvo nesúhlasí, aby Ing. Englar-
tová bola prijatá za členku KGaK na základe
zdôvodnenia Skúšobnej komisie a poveruje
právnu poradkyňu JUDr. Pialovú vyhotove-
ním stanoviska.
Z: Ing. Stromček T: pokračuje uznesením 29

Uznesenie 9
Predstavenstvo prijalo uznesenie o spraco-
vaní dlhodobého programu činnosti KGaK
do roku 2010.
Z: Ing. Stromček, Ing. Lukáč T: trvá

Uznesenie 10 
Predstavenstvo prijalo uznesenie preroko-
vať a doriešiť s ÚGKK SR prijímanie uchá-
dzačov zo zahraničia do KGaK. 
Z: Prof. Ing. Staněk, PhD. T: splnené

Bučko: Na základe v súčasnosti platného
zákona 477/2002 Z. z. o uznávaní odbor-
ných kvalifikácií a jeho prepracovanej verzii,
ktorá sa dostane do platnosti v októbri
2007, nevyplýva žiadna prekážka pre prija-
tie zahraničných uchádzačov do KGK.

Uznesenie 11
Predstavenstvo v spolupráci so SK pripraví
návrh novej koncepcie vzdelávania – ponu-
ky akcií, ich vyhodnocovanie, s povinnou
účasťou na nich a sankčný systém. 
Z: Ing. Stromček, Prof. Ing. Staněk, PhD. T: splnené

Stromček: Pripravený návrh novej koncep-
cie vzdelávania bude v zmysle Uznesenia
z VZ bodu C/14. predložený členom KGaK
na pripomienkovanie a bude musieť byť od-
súhlasený hlasovaním na nasledujúcom val-
nom zhromaždení.

Uznesenie 15
Vytvorenie platformy na riešenie problémov
pri aplikácii SK POS, pokiaľ sa týka zmeny
súradníc S-JTSK. 
Z: Ing. Bulla, Ing. Stromček T: trvá

Predstavenstvo v zmysle uznesenia vyzve
zástupcov ÚGKK SR, GKÚ a KGaK na rieše-
nie problémov pri využívaní služby SK POS.
Stromček: GKÚ k uvedenému oslovilo
ÚGKK SR, zatiaľ však nebolo dohodnuté
stretnutie. 

Uznesenie 21
Predstavenstvo prijalo uznesenie preroko-
vať návrh na zrušenie úradného overovania
geometrických plánov na správach katastra
s Katastrálnym odborom ÚGKK SR. 
Z: Ing. Bulla, Ing. Stromček T: trvá

Uznesenie 29
Predstavenstvo prijalo uznesenie splnomoc-
niť právnickú kanceláriu JUDr. Kolesár a
spol. zastupovaním KaGK v právnej veci ža-
lobkyne Ing. Englartovej.
Z: Ing. Stromček, Ing. Stankovský T: v texte

Stromček: Krajským súdom v Banskej Bys-
trici stanovené súdne trovy KGaK po kon-
zultácii s právnickou kanceláriou JUDr. Ko-
lesár a spol. zatiaľ nezaplatila, vzhľadom na
podanie odvolania proti rozsudku. 

Uznesenie 30
Predstavenstvo poveruje prof. Ing. Staněka,
PhD. doriešením požiadavky prijatia Ing. Ža-
loudka a Ing. Dvořáka z ČR do KGaK.
Z: Prof. Ing. Staněk, PhD. T: v texte

Bučko: Kancelária KGaK na základe rozhod-
nutia predstavenstva na zasadaní 20. apríla
2007 vyzvala spoločnosť HBH Projekt k vy-
jadreniu, o ktorý termín skúšok (jesenný ale-
bo individuálne stanovený) majú ich za-
mestnanci záujem. Pretože sa ani po opä-
tovnom vyzvaní do dátumu dnešného zasa-
dania nevyjadrili, SK sa rozhodla pozvať
uvedených uchádzačov na kvalifikačnú
skúšku v jesennom termíne 2007. 

Uznesenie 1
Predstavenstvo súhlasí s vykonaním kro-
kov s cieľom presťahovať kanceláriu KGaK
do iných priestorov.
Z: Ing. Stromček, Ing. Geisseová T: trvá

Geisseová: Keďže ponúkané priestory na
VÚGK pre potreby kancelárie KGaK nevyho-
vujú, úloha trvá. 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK
14. júna 2007, Penzión pri kaštieli, Betliar 
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Uznesenie 2
Predstavenstvo odsúhlasilo použitie finanč-
ných prostriedkov z položky „Prevádzková
rezerva“ na nákup PC v cene 25 000,- Sk.
Z: Ing. Stromček, Ing. Geisseová T: trvá

Uznesenie 3
Predstavenstvo dnešným dňom menuje 
za ďalšieho člena Katastrálnej komisie Ing.
Stankovského.
(hlasovanie – 7 za, 1 zdržanie) 

Uznesenie 4
Predstavenstvo poveruje kanceláriu KGaK
preveriť možnosti a podmienky na spoločnú
distribúciu bulletinu SGaK s časopisom Ze-
měměřič.
Z: Ing. Geisseová T: 30. 6. 2007 

Uznesenie 5
Predstavenstvo poveruje svojich členov
o prieskum, za účelom zhotovenia propa-
gačného obalu KGaK.
Z: Ing. Stromček T: 14. 9. 2007 

Uznesenie 6
Predstavenstvo od dnešného dňa menuje
nových členov do Komisie pre inžiniersku
geodéziu. Nové zloženie: Ing. Lukáč, prof.
Ing. Kopáčik, PhD., Ing. Hardoš, Ing. Kožár,
Ing. Svätojánsky.
(hlasovanie – 8 za, 0 zdržanie) 

Uznesenie 7
Predstavenstvo rozhodlo o poskytnutí ang-
lickej verzie zákona NR SR č. 216/1995 Z.
z. o Komore geodetov a kartografov.
(hlasovanie – 8 za, 0 zdržanie) 

Informácie o XXX. valnom zhromaždení
a Pracovnom týždni FIG – Hongkong 2007
sú v osobitnom príspevku.

Rokovanie Predstavenstva

Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK
14. – 15. júna 2007, Penzión pri kaštieli, Betliar 

Ing. Štefan Nagy (predseda DR)
Kontrolu hospodárenia s finančnými pros-
triedkami KGaK za 1. štvrťrok 2007 vykonal
Ing. Vladimír Vázal 16. mája 2007 v kancelá-
rii KGaK. Vykonaná kontrola potvrdila správ-
nosť a pravdivosť vykazovaných a evidova-
ných údajov. 

K čerpaniu rozpočtu DR nemá výhrady. 
Informoval sa na riešenie uznesenia č. 9,

v ktorom sa predstavenstvo uznieslo na spra-
covaní dlhodobého programu činností KGaK
do roku 2010. Z vyjadrenia Ing. Stromčeka
vyplynulo, že program je pripravený a bude
predložený na septembrové rokovanie pred-
stavenstva.

Požiadal o zverejnenie bulletinu na inter-
netovej stránke KGaK. Ing. Repáň potvrdil
možnosť umiestniť bulletin na stránku vo for-
máte PDF.

Vyzval Skúšobnú komisiu na zaslanie no-
vých otázok ku kvalifikačným skúškam. Doc.
Ing. Bučko, PhD. to zdôvodnil ešte prípravou
kombinácií dohodnutých otázok. 

Žiada účastníkov zahraničných odbor-
ných akcií o vypracovanie správ.

Vyjadril nespokojnosť s doterajšou exter-
nou účtovníčkou.

Uznesenie 8
Dozorná rada navrhuje predstavenstvu zme-
niť účtovníčku.
Z: Ing. Pobjecký T: ihneď

Doc. Ing. Ernest Bučko, PhD. (SK)
Informoval o aktuálnom počte odovzdaných
a neodovzdaných evidencií odborného rastu.
K 1. júnu 2007 z počtu 654 členov odovzda-
lo EOR 199 členov a 455 členov ju neodo-

vzdalo. Otvára otázku smerujúcu na DK, ako
postihovať tých, ktorí si uvedenú povinnosť
nesplnili. Navrhuje do budúcna upraviť výšku
členského príspevku alebo obmedziť autori-
záciu na určité obdobie.

Keďže KGaK okrem 2 uchádzačov z Čiech
neeviduje prihlášky na kvalifikačné skúšky,
ich termín je stanovený na jeseň, bez mož-
nosti prípravného kurzu.

Skúšobná komisia po rokovaní s riaditeľ-
kou Strediska pre uznávanie dokladov o vzde-
laní na Ministerstve školstva SR Mgr. Evou
Frayovou, ktorá potvrdila stálu platnosť záko-
na 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kva-
lifikácií a ani z jeho prepracovanej verzie ne-
vyplýva žiadna prekážka pre prijatie zahranič-
ných uchádzačov do KGaK, odporúča prijať
2 záujemcov z Čiech na skúšku osobitnej od-
bornej spôsobilosti v jesennom termíne.
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Ing. Pobjecký (predseda DK)
DK od valného zhromaždenia zasadala 17.
mája 2007. Na svojom zasadaní prerokovali
okrem iného aj 8 prijatých sťažností, ktoré sa
všetky týkali katastra nehnuteľností. Na všet-
ky sťažnosti DK odpovedala a sú v riešení.
Navrhuje na spoločnom rokovaní s ÚGKK SR
uvedené prerokovať s možnosťou presunu
kompetencií na Odbor katastrálnej inšpek-
cie, resp. uvažovať o pozývaní člena OKI na
zasadanie DK. 

Do 31. mája 2007 je evidovaných 28 ne-
platičov členského príspevku. DK bude zasie-
lať listy s výzvou k úhrade s upozornením na
možnosť vylúčenia z KGK v prípade nezapla-
tenia členského príspevku do 31. augusta
2007. Súčasne budú zasielané listy s výzvou
na úhradu penále členom, ktorí zaplatili člen-
ský príspevok po termíne (po 30. apríli 2007).

Opakovane otvára tému zrušenia úrad-
ných overovateľov.

Ing. Lukáč (predseda RR)
Budúce číslo SGaK bude venované valnému
zhromaždeniu v Trnave a distribuované bude
koncom júna 2007. Obsah budú tvoriť: edito-
riál predsedu RR, článok z histórie geodézie
k dvestoročnici J. M. Petzvala, správy o čin-
nosti predstavenstva a jednotlivých komisií,
zápisnica z valného zhromaždenia, uznese-
nie, informácie zo zasadaní predstavenstva,
správa z GEOS-u, pokyny autorom príspev-
kov.

Tretie číslo, ktorého vydanie je naplánova-
né na september, bude tematicky venované
problematike SKPOS.

Prekročenú položku v rozpočte KGaK na
tlač, distribúciu a poštovné pre bulletin zdô-
vodnil prijatím faktúry za tlač bulletinu č.
4/2006 v januári tohto roku. 

Ing. Stankovský (predseda Cenovej komisie)
Nový cenník geodetických a kartografických
prác je od valného zhromaždenia umiestne-
ný na internetovej stránke KGaK. Prišlo k ne-
mu 5 návrhov. Po dohode s členmi Cenovej
komisie budú ceny paušálne prepočítané –
zvýšené o 10 %. 

Uznesenie 9
Predstavenstvo ukladá predsedovi Cenovej
komisie zapracovať do cenníka geodetic-
kých a kartografických prác kalkulačný
vzorec a poznámku o indexácii (odporúča
sledovať infláciu vyhlásenú NB SR).
Z: Ing. Stankovský T: 31. 7. 2007

Ing. Stankovský (člen Katastrálnej komisie)
Uznesením č. 3 bol predstavenstvom Ing.
Stankovský menovaný za člena Katastrálnej
komisie. Informoval o účasti na celosloven-
skom seminári VUK, na ktorom požadoval
pre autorizovaných geodetov online výstupy
– automatizované prideľovanie parcelových
čísel a možnosť automatickej kontroly GP.
Súčasne predniesol názor na úradné overo-
vanie GP, ktoré by sa malo obmedziť na kon-
trolu zapísateľnosti GP.

Na stretnutí s predstaviteľmi SPF prebeh-
la diskusia o delimitácii lesnej a poľnohospo-
dárskej pôdy. Dohodli sa na individuálnom
stretnutí predstaviteľov KGaK a SPF.

Ing. Lukáč (predseda Komisie inžinierskej
geodézie)
Uznesením č. 6 bolo predstavenstvom schvá-
lené nové zloženie Komisie inžinierskej geo-
dézie: Ing. Lukáč, prof. Ing. Kopáčik, PhD.,
Ing. Hardoš, Ing. Kožár, Ing. Svätojánsky.

Informoval o pripomienkovom konaní sta-
vebného zákona, ktorý je tvorený MVaRR SR.
Bol vymenený tím z minulých rokov, ktorý sa
podieľal na jeho príprave. 15. mája 2007 bol
predložený návrh do Legislatívnej rady vlády
SR. Z jej zasadania vyšlo komuniké, v ktorom
zákon o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku predstavuje ucelenú právnu úpra-
vu. Je potrebné ho prepracovať a opätovne
predložiť na zasadanie Legislatívnej rady vlá-
dy. Zo strany architektov sa presadzuje sa-
mostatný zákon o územnom plánovaní, av-
šak SKSI a stavební podnikatelia presadzujú
spoločný zákon ako doteraz. Naše požiadav-
ky, t. j. „vybrané geodetické a kartografické
činnosti“ sú ponechané. V záverečných usta-
noveniach požadujeme doplniť, aby MVaRR
SR vypracovalo vykonávaciu vyhlášku o geo-
detických prácach vo výstavbe. 

Ing. Repáň (predseda komisie 
pre pozemkové úpravy)
V súčasnosti sa pripravuje seminár Pozem-
kové úpravy na Slovensku II, o ktorom prvá
informácia bude uvedená v bulletine SGaK č.
2/2007. Aktuálne sú rozosielané požiadavky
na vypracovanie referátov, ktoré boli osobne
predrokované. Do konca júna 2007 by mala
byť známa cena na túto akciu.

Rokovanie Dozornej rady Rokovanie Disciplinárnej komisie
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Novela zákona NR č. 216/1995 Z. z 
o Komore geodetov a kartografov
Novela zákona mení povinnosti členov KGaK
– povinnosť sústavného vzdelávania a dodr-
žiavanie etického kódexu. Rezortné pripo-
mienkovanie prebehlo bez pripomienok,
v medzirezortnom pripomienkovaní Protimo-
nopolný úrad predniesol pripomienku na veľ-
ké právomoci Skúšobnej komisie KGaK, sú-
visiace s výškou poplatku, zložením komisie
a obsahom skúšok. Požaduje, aby KGaK až
po dohode s ÚGKK SR stanovila výšku po-
platku a obsah a rozsah skúšok. V súčasnos-
ti sa pripravuje zákon do Legislatívnej rady
vlády a je reálne predpokladať, že v tomto ro-

ku bude vydaná jeho novela. Na uvedenom
KGaK spolupracuje s ÚGKK SR.

15. SGD
Internetová stránka www.geodni.sk pokraču-
je. Uskutočnia sa 15. – 16. novembra 2007
v NTC v Bratislave. Na stretnutí odborných
garantov 3. mája 2007 boli zadefinované ná-
zvy jednotlivých blokov:
1. Informácie z odboru geodézia a kartogra-

fia
Z histórie SGD a činnosti KGaK
Informácie z rezortu ÚGKK SR
Informácie o čerpaní eurofondov so za-
meraním na nové mapovania

2. Nové technológie v odbore geodézia a kar-
tografia

3. Realizácia projektov pozemkových úprav
4. Aplikácia IT v oblasti katastra
5. Skúsenosti s využívaním služby GNSS

(SKPOS) 

Zmena sídla kancelárie KGaK

Predložené priestory ponúkané VÚGK a prie-
story ponúkané realitnou kanceláriou nevy-
hovujú potrebám kancelárie KGaK a z tohto
dôvodu je potrebné naďalej pokračovať v hľa-
daní.

Aktuálne informácie o činnosti 
ÚGKK SR

Ing. M. Bada (podpredseda ÚGKK SR)
Od nástupu nového vedenia bola definovaná
hlavná úloha – zlepšiť finančné podmienky
v rezorte. Vzhľadom na nedostatočné roz-
počtové zabezpečenie katastrov bolo finan-
covanie rezortu zakomponované do progra-
mu vlády, pričom bolo dostatočne zargu-

mentované nárastom požiadaviek, listín na
zápisy, informatizáciou a elektronizáciou. Po
prerokovaní programu, keďže jednou z úloh
ÚGKK SR je aj sprístupnenie údajov na por-
táli, nemali ministerstvá námietky, okrem Mi-
nisterstva financií SR, ktoré upozorňuje na
nezvyšovanie počtu zamestnancov, pretože
je v rozpočte SR plánované znižovanie vý-
davkov štátnej správy. Aj napriek tomu, že
potreba financií bola zargumentovaná, odpo-

rúča sa riešenie z vlastných zdrojov. Je prí-
sľub, že v 2. polroku 2007 budú určité pros-
triedky uvoľnené. ÚGKK SR na rokovaní s MF
SR správu prerokujú.

Proces novelizácie zákona o komore

Ing. M. Bada (podpredseda ÚGKK SR)
Novela zákona NR č. 216/1995 Z. z. o Ko-
more geodetov a kartografov pridáva k po-
vinnostiam členov KGaK povinnosť sústavné-
ho vzdelávania a dodržiavanie etického kó-
dexu. Toto rozšírenie povinností členov KGaK
nebolo v rámci pripomienkovaní napadnuté.
V súčasnosti sa nachádza v Legislatívnej ra-
de vlády a pred prázdninami bude vládou
prerokovaná. Účinnosť novely by mala byť
rovnaká ako pri novele zákona NR č. 477/
2002 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní.
Preto by KGaK mala do budúceho valného
zhromaždenia pripraviť zmenu stanov KGaK
– požiadavky sústavného vzdelávania členov
KGaK. Novelu zákona NR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii vláda podporila a
jej účinnosť sa predpokladá od 1. 9. 2007.
Predseda ÚGKK SR v rámci informácií k no-
vele katastrálneho zákona upozornil na mož-
nú reorganizáciu katastra. V tejto súvislosti 

Informácie zo spoločného rokovania predstavenstva KGaK
s predstaviteľmi ÚGKK SR
14. – 15. júna 2007, Penzión pri kaštieli, Betliar 

Rokovanie Predstavenstva a ÚGKK SR
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Ing. Bada poznamenal, že uvedené môže sú-
visieť s prípadnými pripravovanými zmenami
vo verejnej správe a ak v nej dôjde k redukcii,
rezort geodézie sa bude musieť prispôsobiť.
Predpokladá však, že nedôjde k redukcii
počtu zamestnancov, tí budú zrejme presu-
nutí na správy katastra. Pravdepodobne dôj-
de k zlúčeniu malých SK a redukcii KÚ.
ÚGKK SR bude musieť vydať stanovisko,
kompetencia zmien by však mala zostať
ÚGKK SR.

Smernica na GP

Ing. I. Šuppová (riaditeľka odboru katastra
nehnuteľností ÚGKK SR)
Zmeny v nej sú podmienené zmenou vyko-
návacej vyhlášky ku katastrálnemu zákonu.
KGaK odporúča v súvislosti s návrhom na
zrušenie úradného overovania GP premeno-
vať tento úkon na „kontrolu zapísateľnosti“.
Ing. I. Šuppová poznamenala, že táto myš-
lienka bola prednesená už v rámci jej pred-
nášky na valnom zhromaždení KGAK a mož-
no s ňou súhlasiť. Ing. A. Vojtičko, PhD. upo-
zornil na legislatívnu úpravu obsahu tejto
funkcie. Je však potrebné brať na zreteľ, že
nie je možné všetko zautomatizovať a existu-
jú riziká, ktoré sú v rámci VUK preklasifikova-
né na varovania a až po odkonzultovaní s prí-
slušným pracovníkom katastra bude môcť
byť GP prijatý do KN. Autorizovaní geodeti sú
pripravení prevziať zodpovednosť za správ-
nosť meraní. V zmysle toho predstavenstvo
KGaK žiada o uvedenie zmeny už vo vyhláš-
ke č. 178/1996, aby sa mohla realizovať
v súčinnosti so zavedením VUK.

Ing. V. Stankovský požiadal o zastavenie

zapisovania do výpočtových protokolov ešte
pred novelou smernice.

Zástupcovia Komory požiadali predstavi-
teľov úradu o možnosť zabezpečiť po dohode
s GKÚ Bratislava CD pre členov Komory so
smernicami úradu za primeranú cenu.

Úloha č. 1: Účastníci rokovania podniknú kro-
ky na obmedzenie resp. zrušenie úradného
overovania 
Z: Ing. M. Bulla, Ing. I. Šuppová

Úloha č. 2: Zastaviť zápisy do výpočtových
protokolov
Z: Ing. V. Stankovský, Ing. I. Šuppová

Úloha č. 3: Zabezpečenie CD so smernicami
pre členov KGaK po dohode s riaditeľkou
GKÚ
Z: Ing. V. Stankovský, Ing. I. Šuppová 

Financovanie ROEP, už zadaných 
a aj nových

ÚGKK SR nemá informáciu o sume financií,
poskytnutých na ROEP na 2. polrok 2007.
KÚ boli oslovené, či budú spracovatelia RO-
EP schopní do konca roka predložiť fakturá-
ciu na rozpracovaných zákazkách.

ÚGKK SR by mal zabezpečiť jednotný me-
chanizmus platenia a obstarávania zostáva-
júcich katastrálnych území, keďže doteraz to
bolo ponechané na katastrálne úrady.

Ing. I. Šuppová (riaditeľka odboru katastra
nehnuteľností ÚGKK SR)
ÚGKK SR pripravil jednotné výberové pod-
mienky a jednotnú zmluvu, ku ktorým pre-
behnú v najbližších dňoch pripomienkové ko-
nania:

obstarávanie katastrálnym úradom, čo
by zabezpečilo financovanie z jedného
miesta (rozdeľovanie financií z ÚGKK SR
– pružná reakcia, čo je odovzdané a čo
je potrebné fakturovať),
3 kritériá výberových podmienok – nie-
len cena, ale aj iné kritériá, ako počet vy-
hotovených GP v danom okrese či vzdia-
lenosť dodávateľa od príslušného katas-
trálneho územia.
Navrhujú vyššie ceny a špecifické pod-

mienky by mali tvoriť prílohu zmluvy. Ceny sú
nízke a pri ich tvorbe treba dbať na veľkosť
KÚ a nie cenu za riešenú parcelu.

Ing. V. Stankovský upozornil na vykonanú
zmenu zmluvy (v cene), čo vytvára nebez-
pečný precedens. Ing. M. Bada potvrdil, že
v danom prípade kataster urobil chybu a na
jeho žiadosť bola zmluva zmenená. Ubezpe-
čil, že to nebude pravidlom.

VUK, stav príprav na jeho zavedenie
do praxe

Ing. I. Šuppová (riaditeľka odboru katastra
nehnuteľností ÚGKK SR)
V tomto období skončili školenia na využitie
VUK. Vyškolených je asi 250 ľudí. V auguste
bude vytvorené pracovisko, na ktorom bude
paralelne pracovať starý systém s novým.
Pôvodný harmonogram nasadzovania VUK
september – november 2007 zostáva zatiaľ
zachovaný. Kontrolný nástroj na overovanie
GP sa nebude tvoriť, bude sa to riešiť portá-
lovou službou. Doteraz je VUK riešený len
z pohľadu katastra a nie z pohľadu geodetov.
V priebehu leta sa plánuje vytvorenie šabló-
ny na XML formát. KOKEŠ už nebude nos-
ným softvérom pre kataster. 

SKPOS – skúsenosti a budúcnosť

Z KGaK je ponúknutá platforma na riešenie
problémov pri aplikácii SKPOS, vzhľadom na
aplikáciu JTSK 03. GKÚ oslovilo ÚGKK SR,
na základe ktorého bolo vyvolané stretnutie
katastrálneho odboru ÚGKK SR s GKÚ so
snahou o optimálne riešenie. Vo veľmi zjed-
nodušenom vyjadrení sa globálnym trans-
formačným kľúčom súradnice dostanú do
JTSK. Definovali sa tieto okruhy problémov:
pretransformovanie bodového poľa a zosúla-
denie s katastrom nehnuteľností. V súčas-
nosti sú známe 3 typy katastrálnych území:
1. vektorová mapa číselná – transformácia

nemá vplyv na výmery,
2. vektorová mapa nečíselná – existencia

väčších odchýlok – kontrolnými merania-
mi sa zisťuje skutkový stav,

3. nečíselná mapa – výsledky meraní sú na
papieroch, dali by sa však využiť.
Transformácie budú možné iba vtedy, ak

bude celé územie pokryté vektorovou ma-
pou.

Úloha č. 4: KGaK určí zo svojich radov zá-
stupcu, ktorý sa bude zúčastňovať na roko-

Rokovanie Predstavenstva a ÚGKK SR
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vaniach ÚGKK SR a GKÚ k danej problema-
tike (riešenie problémov pri aplikácii
SKPOS)
Z: Ing. M. Bulla, Ing. M. Bada

Podnety z regionálnych stretnutí

V žilinskom regióne napriek zjednotené-
mu spôsobu výberu správnych poplatkov
správami katastra ich výber naďalej po-
kračuje. Uvedené je už po dohovore vy-
riešené.
Ing. Stromček požiadal o informáciu
akým spôsobom sa úrad zaujíma o mož-
né využitie prostriedkov z eurofondov pre
rezort. Zároveň informoval o tom, že Ko-
mora urobila istý prieskum možností
v tomto smere a navrhol úradu stretnu-
tie, kde by sa problematika prerokovala.
Ing. Nagy v Košickom kraji požaduje jed-
notné stránkové dni pre geodetov na
správach katastra. Keďže je existencia
špeciálnych požiadaviek zo strany vlády
SR na niektoré správy katastra, je mož-
né predpokladať určité výnimky. V Koši-
ciach však na to nie je dôvod.
Ing. Hermanová upozornila na nesprávny
výklad niektorých správ katastra (neove-
rovanie GP) pri GP, kde sa vytvára parce-
la menšia ako 2 000 m2. ÚGKK vydá
k problému jednoznačné stanovisko. 
Ing. Repáň definoval tieto pripomienky: 

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní
v období od 1. 5. 2007 do 30. 9. 2007

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia Dátum

825 Ing. Jozef Glut A 28. 9. 2007
826 Ing. Dana Gáboriková A 28. 9. 2007

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám
(stav k 30. 9. 2007)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia Dátum

776 Ing. Martina Berezňaninová A 1. 7. 2007
480 Ing. Vladimír Petruľák A 1. 7. 2007
792 Ing. Štefan Orbán B 6. 9. 2007

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK tohto člena 
z dôvodu úmrtia (stav k 30. 9. 2007)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia Dátum

489 Ing. Rudolf Goralka A august 2007

Vysvetlivky:
A – podľa § 6 písm. a/ až e/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
B – podľa § 6 písm. d/ až j/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK 

Členovia orgánov KGaK a pracovníci ÚGKK SR

aktualizácia grafických údajov po zápise
ROEP,
neexistuje popis polí v ISKN,
potreba kontrolných programov (kontrola
zapísateľnosti, formálna kontrola),
záznamy zmien – potreba technického
riešenia (podľa parcelných čísiel),
bude SKPOS spoplatnené? Nevedia.
Ing. Pobjecký upozornil na skutočnosť,
že správy katastra odporúčajú sťažovate-
ľom obrátiť sa na KGAK. Keďže však
KGaK nemá technické možnosti na rieše-
nie sťažností, žiada o možnosť v priebehu
roka pozývať na zasadania disciplinárnej
komisie KGaK člena OKI.

Úloha č. 5: V súvislosti s čerpaním prostried-
kov z eurofondov bude zabezpečené stret-
nutie predstaviteľov KGaK so zástupcami
ÚGKK SR, ktorí majú túto oblasť v kompe-
tencii
Z: Ing. V. Stromček, Ing. M. Bada

Úloha č. 6: ÚGKK SR vydá jednoznačné 
usmernenie vo veci overovania GP, kde sa
vytvára pri ornej pôde parcela menšia ako
2 000 m2.
Z: Ing. I. Šuppová

Úloha č. 7: DK KGaK bude na svoje zasadania
pozývať členia OKI ÚGKK SR podľa potreby.
Z: Ing. J. Pobjecký, Ing. M. Bada
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Kancelária Komory geodetov a kartografov si
dovoľuje oznámiť, že 8. septembra 2007 naša
kolegyňa Beata Kollárová uzavrela manželstvo
a sobášom prijala nové priezvisko Jeraseková.
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Krížovka 

V histórii nemali doteraz geodeti a kartografi takú univerzálnu, presnú a všeobecne prístupnú technológiu na vykonávanie svojej činnosti,
akou je práve (dokončenie v tajničke).  Autor: E. Trochan

Riešenie tajničky z SGaK č. 2. 2007: Jozef Maximilián Petzval bol pôvodným povolaním geodet. Pripomíname si dvojstoročnicu tohto výz-
namného vedca a vynálezcu svetového formátu.
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