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Geoportál
❑ poskytuje informácie a prístup k digitálnym údajom, produktom

a službám geodetických základov, katastra nehnuteľností, ZBGIS a
Ústredného archívu geodézie a kartografie www.geoportal.sk

http://www.geoportal.sk/


Ortofotomozaika

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

3547 ML = územie stredného Slovenska
Stredná polohová chyba: RMSExy = 0,31 m

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

❑autori: NLC Zvolen a GKÚ Bratislava
❑poskytovaná bezplatne

Parametre ortofotosnímok:

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


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

❑ Nový DMR5.0 je generovaný z mračien bodov získavaných pomocou
leteckého laserového skenovania.
▪ priestorové rozlíšenie: 1 m
▪ výšková presnosť: mh ≤ 15 cm
▪ hustota skenovania: min 5 bodov na m2

▪ plán tvorby: 2017-2022
▪ bude poskytovaný bezplatne spolu s mračnom bodov a digitálnym 

modelom povrchu (DMP1.0)

Digitálny model reliéfu



Digitálny model reliéfu

❑ Súčasný stav



ZBGIS Rastre
❑ predstavujú export údajov z databáz informačného systému ZBGIS v rastrovej 

forme (TIFF+TFW) v súradnicovom systéme S-JTSK

❑ vektorové údaje sa zobrazujú pomocou kartografickej reprezentácie 
(Zobrazovací katalóg pre ZBGIS)

❑ súvisle pokrývajú územie SR v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000

❑ poskytované bezplatne

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

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


Geoportál

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

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

Návody
▪ Návod na pripojenie WMS do MicroStation V8i
▪ Návod na pripojenie rastrov do MicroStation V8i
▪ Export údajov ZBGIS do CAD formátov (DGN, DXF)
▪ Predpripravené projekty na pripojenie webových mapových služieb do QGIS

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


Mapový klient ZBGIS

❑ komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov 

a mapových služieb ZBGIS a ESKN

❑ v aplikácii sú integrované:

• register adries

• referenčné geodetické body

• digitálny model reliéfu

• ortofotosnímky

• mračná bodov

• geografické názvoslovie

• rastrové mapy z archívu

• LPIS

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

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


Mapový klient ZBGIS

Mapové témy
❑ Základná mapa (3D zobrazenie)

▪ ZBGIS, adresné body, ulice, územnosprávne členenie



Mapový klient ZBGIS

Mapové témy
❑ Kataster nehnuteľností (3D zobrazenie)

▪ parcely C, parcely E, listy vlastníctva, stavby, vlastníci, LPIS



Mapový klient ZBGIS

Mapové témy
❑ Terén (3D zobrazenie)

▪ DMR, sklon terénu, orientácia voči svetovým stranám, mračná bodov



Mapový klient ZBGIS

Mapové témy
❑ Geodetické základy

▪ referenčné geodetické body SR (ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS)



Mapový klient ZBGIS

Mapové témy
❑ Archív

▪ klady ML, AMSR, ZMSR, TM, ŠMO5, historická mapa III. Voj. mapovania



Mapový klient ZBGIS

Mapové témy
❑ Geografické názvoslovie

▪ štandardizované geografické názvoslovie mimo územia SR



Mapový klient ZBGIS

Podkladové mapy a vrstvy

▪ ZBGIS, Ortofoto, Satelitná mapa, DMR

▪ pre každú tému sú dostupné rôzne podkladové mapy a vrstvy



Mapový klient ZBGIS

Funkcie

❑ Full-textové prediktívne vyhľadávanie
• vyhľadávanie logicky štruktúrované v závislosti od zobrazenej témy
• vyhľadávanie v rámci zadanej územnej jednotky (katastrálne územie, obec) 
• vycentrovanie objektu v mape a zobrazenie detailných informácií 



Mapový klient ZBGIS

Funkcie

❑ Informácie o objektoch na mape

• v mapovom okne je možné
získať informácie o vrstvách a
objektoch

• označením objektu v mapovom
okne priamo (maptip); bodom,
líniou alebo plochou (hlavné
menu)



Mapový klient ZBGIS

Funkcie

❑ Pridávanie údajov z externých zdrojov

• webová mapová služba (WMS, WMTS) alebo súbor v rôznych 

formátoch (SHP, DGN, DXF, DWG, GML, GPX, VGI, GeoJSON)

• podporované súradnicové systémy: S-JTSK, ETRS89, WGS84



Mapový klient ZBGIS

Funkcie

❑ Meranie

• súradnice bodov, dĺžka línie, veľkosť a obvod plochy, výškový profil, 
výber súradnicového systému



Mapový klient ZBGIS

Funkcie

❑ Kreslenie

• vloženie grafických poznámok do mapy (body, línie, plochy, text)



Mapový klient ZBGIS

Funkcie

❑ Lokalizácia pomocou GNSS

• zameranie a zobrazenie aktuálnej polohy používateľa v mape



Mapový klient ZBGIS

Funkcie

❑ Tlačové výstupy a exporty do PDF (A2, A3, A4)

• okrem preddefinovaných vrstiev a podkladovej mapy je možná aj
tlač údajov pridaných externých súborov a mapových služieb, LV,
výsledkov merania a identifikácie



Mapový klient ZBGIS

Funkcie
❑ Zobrazenie údajov v 3D (budovy, DMR + Ortofoto)
❑ Denné svetlo - osvetlenie mapy podľa nastaveného času a dátumu, 

zobrazenie tieňov 3D stavieb 



Mapový klient ZBGIS

Funkcie
❑ Zobrazenie mračien bodov v 3D (územie Bratislavy)



Mapový klient ZBGIS

Funkcie
❑ Export ZBGIS rastrov (1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000)

a ortofotosnímok (1:5 000) v rastrovom formáte (TIFF+TFW)

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

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


Webové mapové služby ZBGIS a ESKN

▪ online služby sprístupňujúce referenčné priestorové údaje ZBGIS a KN
▪ publikované podľa OGC štandardov (WMS, WFS, WCS)
▪ kategórie: 

• zobrazovacie služby: WMS (web map service) a WMTS (web map tile service)
• ukladacie služby: WFS (web feature service) a WCS (web coverage service)

▪ voľne dostupné:

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

https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wms/

https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wfs/wfs.html

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


Slovenská priestorová observačná služba

+13 rokov
nepretržitej prevádzky

+1 700
aktívnych používateľov

+50
referenčných staníc

GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDou

▪ Multifunkčný nástroj umožňujúci navigáciu a 
presné určovanie polohy objektov a javov 
pomocou GNSS

▪ Umožňuje pracovať v reálnom alebo následne 
v záväzných geodetických referenčných 
systémoch

▪ Je dostupná nepretržite s 99.5% úrovňou 
dostupnosti na celom území Slovenska

▪ Služba je prevádzkovaná Geodetickým a 
kartografickým ústavom Bratislava



Slovenská priestorová observačná služba
Sieť referenčných staníc

SKPOS®



Slovenská priestorová observačná služba
Produkty a služby

SKPOS®

SKPOS_cm

diferenciálne korekcie

pre fázové merania

SKPOS_mm

post-procesné

spracovanie fázových a 

kódových meraní

SKPOS_dm

diferenciálne korekcie

pre kódové merania



Slovenská priestorová observačná služba
Produkty a služby

Produkt SKPOS_dm SKPOS_cm SKPOS_mm

Prístup dát V reálnom čase V reálnom čase Následne spracovanie

Presnosť 0,3 – 1 m 2 – 4 cm mm - cm

Typické uplatnenie

GIS, navigácia, doprava Geodézia, kataster Veľmi presné merania



Slovenská priestorová observačná služba
Služby v reálnom čase

Produkt Mountpoint Formát korekcii Družicové systémy

SKPOS_dm
SKPOS_DM_SVK

SKPOS_DM_SVK_23
RTCM 2.1
RTCM 2.3

GPS
GPS, GLONASS

SKPOS_cm

SKPOS_CM_23
SKPOS_CM_31
SKPOS_CM_32

SKPOS_CM_CMRx
SKPOS_CM_CMRplus

RTCM 2.3
RTCM 3.1
RTCM 3.2

CMRx
CMR+

GPS, GLONASS
GPS, GLONASS

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
GPS, GLONASS
GPS, GLONASS



Slovenská priestorová observačná služba
Post-processing

Typ stanice
Interval 

záznamu
Formát údajov Družicové systémy

Referenčná stanica
Virtuálna stanica

1 s
2 s
5 s

10 s
15 s
20 s
30 s
60 s

RINEX 2.10
RINEX 2.11
RINEX 3.02

DAT
TGD
T01
T02

GPS, GLONASS
GPS, GLONASS

GPS, GLONASS, Galilelo, BeiDou
GPS, GLONASS
GPS, GLONASS
GPS, GLONASS

GPS, GLONASS, Galilelo, BeiDou



Slovenská priestorová observačná služba
Informácie o referenčných staniciach

www.skpos.gku.sk/stanice.php

▪ zoznam referenčných staníc

▪ súradnice

▪ kalibračné súbory pre antény

▪ sitelogy



Slovenská priestorová observačná služba
Smernica na vykonávanie meraní prostredníctvom SKPOS

▪ Účelom smernice je definovanie jednotného postupu na 
vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SKPOS

▪ Voľne dostupná na www.skpos.gku.sk/smernica 



Slovenská priestorová observačná služba
Smernica na vykonávanie meraní prostredníctvom SKPOS

▪ Obsah

• Informácie o SKPOS

• Metódy merania GNSS
▪ RTK, RTN, DGNSS, statická metóda, PPK

• Praktická príprava pred meraním
▪ Posúdenie vhodnosti použitej metódy, prístrojového vybavenia, overenie 

dostupnosti služby, aktivita ionosféry

• Postup a odporúčania na vykonávanie kinematických meraní
▪ Kalibrácia, transformačné parametre, konfigurácia prijímača: PDOP, elevačná maska, 

minimálny počet družíc, stredná chyba, systematické chyby prostredia, ...

• Postup a odporúčania na vykonávanie statických meraní
▪ Konfigurácia prijímača, dĺžka observácie, interval záznamu, spracovanie merania, ...



Slovenská priestorová observačná služba
Ako získať prístup k službe?

www.skpos.gku.sk



Údaje o bodoch geodetických základov

▪ Poskytovanie prostredníctvom 
www.geoportal.sk – MK ZBGIS

▪ Záložka “Geodetické základy – referenčné 
geodetické body)

http://www.geoportal.sk/


Údaje o bodoch geodetických základov
Mapový klient ZBGIS – Geodetické základy



Údaje o bodoch geodetických základov
Mapový klient ZBGIS – Geodetické základy



Údaje o bodoch geodetických základov
Mapový klient ZBGIS – Geodetické základy



Údaje o bodoch geodetických základov

▪ Plná informácia na 
obrazovke/tlač z obrazovky

▪ Zdarma

▪ Plná informácia vo formulári

▪ 1€/PDF alebo 2,50€/papier

▪ Dostupné prostredníctvom:
• mail: gkuzc@skgeodesy.sk

• e-shop: https://om.skgeodesy.sk 



Údaje o bodoch geodetických základov
Hlásenie závad



Údaje o bodoch geodetických základov
Hlásenie závad



Žiadosti na rušenie bodov GZ, idem zateplovať, 
nahlasovanie ohrozenia bodov, ...

• Žiadosti na zrušenie 
bodov GZ
– rekonštrukcie, 

prestavby, búranie

– zatepľovanie 
(požadujeme zachovať)

• Ohlásenia ohrozenia 
bodov GZ
– takmer neevidujeme

• Ako postupovať – viď. 
geoportal.sk/FAQ



Rezortná transformačná služba

▪ webová aplikácia, ktorá vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc 
bodov medzi vybranými geodetickými referenčnými systémami 

▪ predstavuje oficiálnu webovú transformačnú službu na Slovensku

▪ URL: https://zbgis.skgeodesy.sk/rts



Rezortná transformačná služba

▪ Vstupný formát

• zdieľanie aktuálnej polohy

• transformácia bodu jednotlivo

• txt/csv súbor

• GML

• ESRI Shapefile SHP

• ESRI súborová geodatabáza GDB

• AutoCAD DXF

• MicroStation DGN

• STX

• VGI

• VTX

• MapInfo TAB



Rezortná transformačná služba

▪ Súradnicové systémy
• S-JTSK 

▪ JTSK
▪ JTSK03
▪ Bessel 1841-LatLon (JTSK)
▪ Bessel 1841-LatLon (JTSK03)

• ETRS89
▪ ETRS89-LatLonh
▪ ETRS89-LAEA
▪ ETRS89-LCC
▪ ETRS89-TM33
▪ ETRS89-TM34
▪ ETRS89-LCC_SK

• S-42
▪ S-42 (GK 6°, zóna 3)
▪ S-42 (GK 6°, zóna 4)
▪ S-42 (GK 3°, zóna 6)
▪ S-42 (GK 3°, zóna 7)
▪ S-42 (GK 3°, zóna 8)

▪ Výškové systémy

• ETRS89-h

• Bpv

• EVRS (EVRF2007_AMST)



Štandardizácia referenčných systémov
EPSG Register

▪ EPSG Register je štrukturovaný súbor údajov o referenčných 
systémoch a ich transformáciách

▪ Všetky záväzné slovenské referenčné systémy 
sú štandardizované = majú EPSG kódy

▪ Jednoduchá komunikácia so zahraničnými dodávateľmi

▪ Z databázy čerpajú výrobcovia GIS, CAD a geodetických softvérov

Referenčný systém EPSG kód

S-JTSK (JTSK) East-North EPSG:5514

S-JTSK (JTSK) South-West EPSG:5513

S-JTSK (JTSK03) East-North EPSG:8353

S-JTSK (JTSK03) South-West EPSG:8352

ETRS89 (ETRF2000) 2D EPSG:4258

ETRS89 (ETRF2000) 3D EPSG:4937

...



Referenčné modely

▪ Voľne dostupné na stiahnutie:
• www.geoportal.sk -> Geodetické základy -> Na stiahnutie

▪ Digitálny výškový referenčný model - DVRM05
• Formát: gem, ggf, gff, gdb, gsf, gms, dat, grd, gtx

▪ Digitálny model kvázigeoidu – DMQSK2014-E
• Formát: gtx

▪ Shift grid model JTSK03 <-> JTSK

• Formát: XLS, NADCON (LAS, LOS)



Konverzná služba

▪ webová aplikácia, ktorá slúži na konverziu vybraných 
formátov súborov priestorových informácií

▪ URL: https://zbgis.skgeodesy.sk/rts/sk/Convert



Konverzná služba

Podporované formáty vstupných údajov:

▪ ESRI Shapefile SHP

▪ ESRI súborová geodatabáza GDB

▪ Microstation DGN

▪ AutoCAD DXF/DWG

▪ TXT/CSV

▪ GML

▪ MapInfo TAB

▪ VGI

▪ GPX

Podporované formáty výstupných údajov po konverzii:

▪ ESRI Shapefile SHP

▪ ESRI súborová geodatabáza GDB

▪ Microstation DGN

▪ AutoCAD DXF/DWG

▪ TXT/CSV

▪ GML verzia 2.1.2

▪ GML verzia 3.1.1 SF-0

▪ GML verzia 3.2.1 SF-0

▪ MapInfo TAB



Ďakujeme za pozornosť

Tomáš Dekan, Karol Smolík
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

tomas.dekan@skgeodesy.sk
karol.smolik@skgeodesy.sk


