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Obchodné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
Černyševského 26,  851 01 Bratislava
Tel., Fax: (02) 6241 0823
e-mail: geotech@geotech.sk.
http://www.geotech.sk
e-shop: www.geoshop.sk

Prvá súkromná sieť permanentných referenčných staníc 
GNSS s celoslovenským pokrytím poskytuje RTK 
a DGPS korekcie pre širokú škálu vašich aplikácií bez 
ohľadu na značku vášho prijímača.

Využívajte doplnkovú službu SmartNet MONITOR 
a prezerajte kedykoľvek históriu vášho merania na 
digitálnych mapách. 

Navštívte stránku www.smartnet.sk a dozviete sa viac.

SmartNet Slovensko
Sieť referenčných staníc
pre každého 

Navštívte nás na 
Leica Tour 2011

 9. 3.   ............    Senec
 10. 3.   ............   Martin
 11. 3.   ............    Košice

Používate prijímač RTK alebo DGPS? Potrebujete v teréne 
dosiahnuť decimetrovú až centimetrovú presnosť určenia 
polohy v reálnom čase? Potom potrebujete spoľahlivého 
poskytovateľa diferenciálnych korekčných dát. Sieť SmartNet 
s technológiou Leica Geosystems je tu pre vás.
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l Vážení čitatelia!
Záver minulého roka a začiatok tohto roka bol v re-
zorte ÚGKK SR poznamenaný okrem iného inten-
zívnou prácou na novelizácii sekundárnych práv-
nych predpisov – vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 
Z. z. a vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. Ich 
schválenie a následná účinnosť sa predpokladá od 
1. apríla 2011. Keďže v súčasnosti prebieha vnút-
rorezortné a mimorezortné pripomienkové kona-
nie týchto noviel, budeme sa im venovať v ďalšom 
čísle bulletinu.
V prvom tohtoročnom čísle vám prinášame tri 
hlavné odborné príspevky. Prvý je od autora z aka-
demickej pôdy, ktorý na konkrétnych príkladoch 
rieši problematiku testovania elektronických ta-
chymetrov podľa STN ISO 17123-5. Druhý príspe-
vok sa venuje problematike porovnania merania 
RTK GNSS v sieťach SmartNet a SKPOS, rozoberá 
podobnú problematiku ako príspevok českého au-
tora P. Tarabu v predchádzajúcom čísle bulletinu. 
Je na vás čitateľoch, aby ste si urobili svoj vlast-
ný názor na toto alternatívne riešenie sietí v SR 
a prípadne sa k nemu vyjadrili prostredníctvom 
nášho bulletinu. Predstavenstvo Komory zaujalo 
k tomuto problému zásadné stanovisko (pozri 
uznesenie zo zasadania predstavenstva Komory 
z 13. 1. 2011). Tretí príspevok, opäť z akademickej 
pôdy, prináša mladá doktorandka z Katedry mapo-
vania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave s aktuálnym názvom: Návrh riešenia 
3D katastra.
V informatívnej časti bulletinu nájdete predovšet-
kým pozvánku na najdôležitejšie podujatie Komo-
ry v roku 2011, t. j. valné zhromaždenie, ktoré sa 
uskutoční 25. 3. 2011 v Senci, prvý raz na záver 
trojročného funkčného obdobia zvolených funkcio-
nárov Komory. V tejto časti bulletinu prinášame už 
tradične Plán odborných podujatí Komory na rok 
2011. Informatívnu časť bulletinu dopĺňajú pravi-
delné rubriky kancelárie Komory – Informácie zo 
zasadaní predstavenstva, Noví členovia Komory, 
Jubilanti v roku 2011 a Krížovka.
Veľa úspešných a radostných dní v roku 2011 vám 
želá za redakčnú radu

Ing. Štefan Lukáč, predseda redakčnej rady
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Obr. 1. | Schéma testovacieho poľa 
(prevzaté z ISO 17123-5, 2005).

Testovanie elektronických tachymetrov 
podľa STN ISO 17123-5

Stanovisko Cieľ X [m] Y [m] Z [m]

S1 Súradnice: ľubovoľné 
(napr. 1 000, 2 000, 300)
Orientácia: ľubovoľná

S2 X2,1 Y2,1 Z2,1

S3 X3,1 Y3,1 Z3,1

S2 Súradnice: (X2,1, Y2,1, Z2,1)
Orientácia: späť na S1 (1 000,2 000, 
300)

S3 X3,2 Y3,2 Z3,2

S1 X1,1 Y1,1 Z1,1

S3 Súradnice: (X3,1, Y3,1, Z3,1)
Orientácia: späť na S1 
(1 000, 2 000, 300)

S1 X1,2 Y1,2 Z1,2

S2 X2,2 Y2,2 Z2,2

Kde Xj,k je k – te meranie (k = 1,2) X-ovej súradnice 
bodu j (j = 1,2,3)

Tab. 1 |  Schéma merania pre zjednodušený 
postup skúšky (prevzaté z ISO 17123-5, 2005)

1. Úvod

Príspevok predstavuje ďalšiu normu z oblasti 
pôsobnosti medzinárodnej technickej komi-
sie ISO/TC 172/SC 6 – „Optics and optical 
instruments/Geodetic and surveying instru-
ments“ (Optika a optické prístroje/Geodetic-
ké a meracie prístroje), ktoré boli do sústavy 
STN prevzaté v roku 2010. Zoznam noriem je 
uvedený v [2]. Normy boli prevzaté s originá-
lom – úvodná časť v slovenskom jazyku, text 
normy v anglickom jazyku. Testovanie geode-
tických prístrojov podľa týchto noriem umož-
ňuje používať základné jednoduché postupy, 
vhodné na testovanie prístrojov a pomôcok 
v teréne bez potreby špeciálnych zariadení 
(testovacích základníc v teréne a pod.)

2. Postup na testovanie 
elektronických tachymetrov 

Medzinárodnú normu ISO 17123-5 pripravila 
technická komisia ISO/TC 172, Optika a op-
tické prístroje, subkomisia SC 6, Geodetické 
a meracie prístroje ako súčasť ISO 17123, 
pozostávajúcej z častí uvádzaných v predchá-
dzajúcom texte (pod hlavným titulom Optika 
a optické prístroje – Postupy na testovanie 
geodetických prístrojov).

Táto časť ISO 17123 špecifikuje skúšob-
né postupy, zamerané na určovanie a odhad 
presnosti elektronických tachymetrov a po-
mocného vybavenia pri meraniach v staveb-
níctve a geodézii. Cieľom týchto skúšok je naj-
mä overenie vhodnosti jednotlivých prístrojov 
na príslušnú úlohu a splnenie požiadaviek 
iných noriem. Postupy sú určené na skúša-
nie prístrojov v teréne bez potreby ďalších 
zariadení a sú navrhnuté tak, aby bol minima-
lizovaný vplyv atmosférických podmienok na 
výsledok testu [3].

2.1 Testovanie elektronických tachymetrov 
podľa STN ISO 17123-5: 2005 Optika 
a optické prístroje – Postupy na 
testovanie geodetických prístrojov. 
5. časť: Elektronické tachymetre

2.1.1 Zjednodušený postup skúšky

Zjednodušený postup skúšky je založený na 
obmedzenom počte meraní, pričom testova-

nie spočíva v meraní súradníc X, Y, Z. Z dôvo-
du atmosférickej refrakcie presnosť súradníc 
X a Y môže byť rozdielna ako presnosť súrad-
nice Z. Preto sú presnosti počítané samostat-
ne [3]. Ak zjednodušený postup skúšky nie 
je postačujúci, je potrebné prejsť k úplnému 
– presnejšiemu postupu testovania a určeniu 
strednej chyby.

Konfigurácia testovacieho poľa

Testovacie pole pozostáva z trojuholníka, 
pričom v každom rohu trojuholníka sú umiest-
nené statívy (obr. 1). Dĺžky strán závisia od 
úlohy, resp. prác, pre ktoré sa testovanie vy-
konáva, (napr. 100 m až 200 m) a výšky sa 
volia v závislosti od terénu.

Meranie

Pred meraním treba prístroj aklimatizovať, 
zaviesť atmosférické a prístrojové korekcie 
(adičnú konštantu) a meranie vykonať v jed-
nom dni. Stanovisko S1 sa nachádza v za-
čiatku ľubovoľného lokálneho súradnicového 
systému (X, Y, Z). Nulové čítanie na horizon-
tálnom kruhu definuje os X.

Z každého stanoviska Sj (j = 1,2,3) sú od-
merané súradnice ostatných dvoch bodov 
v lokálnom súradnicovom systéme. Výsledky 
merania zo stanoviska S1 sú použité ako sú-
radnice stanovísk S2 resp. S3 pre nasledujúce 
merania (orientácia späť na S1), tab. 1. Všetky 
merania vykonávame v jednej polohe ďaleko-
hľadu [3].

Výpočet

Súradnicové prírastky sú vypočítané takto:
d1 = X1,1 – X1,2,
d2 = X2,1 – X2,2,
d3 = X3,1 – X3,2,
d4 = Y1,1 – Y1,2,
d5 = Y2,1 – Y2,2,
d6 = Y3,1 – Y3,2,
d7 = Z1,1 – Z1,2,
d8 = Z2,1 – Z2,2,
d9 = Z3,1 – Z3,2, (2.1)

a polovičný rozdiel z maximálneho prírastku 
súradníc
dX,Y =  max| di|, (2.2)

i=1,...,6

dZ =  max | di|. (2.3)
i=7,8,9

Polovičné rozdiely dX,Y, resp. dZ  musia byť 

v rozmedzí krajnej odchýlky ±pX,Y, resp. ±pZ 
(v súlade s ISO 4463 - 1). Ak ±pX,Y, resp. 
±pZ nie sú dané dX,Y, resp. dZ musia spĺňať 
podmienku dX,Y ≤2,5 x sISO-TACH-XY resp. dZ 
≤2,5 x sISO-TACH-Z

, kde sISO-TACH-XY resp. sISO-TACH-Z
 

sú krajné odchýlky určené z úplného postupu 
skúšky s rovnakým prístrojom [3]. 

2.1.2  Úplný postup skúšky

Tento postup je založený na meraní súradníc 
na testovacom poli bez ich nominálnej hodno-
ty. Stredná chyba meranej súradnice jednotli-
vých bodov je určená pomocou metódy naj-
menších štvorcov (MNŠ). Výsledkom testova-
nia presnosti je stredná chyba jedenkrát mera-
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Presnosť súradnice Z

Súradnica Z stanoviska S1 je známa. Neznáme parametre sú súradnice Z2 a Z3 stanoviska S2 
a S3 a prevýšenie δ (u = 3).

Z2 = 
 2Z1,1,2+Z1,1,3–2Z1,2,1–Z1,2,3–Z1,3,1+Z1,3,2+2Z2,1,2+Z2,1,3 – 2Z2,2,1 

 – Z2,2,3 –Z2,3,1   +Z2,3,2 +2Z3,1,2+Z3,1,3–2Z3,2,1–Z3,2,3–Z3,3,1+Z3,3,2   , (2.19)

Z3 = 
  Z1,1,2+2Z1,1,3–Z1,2,1+Z1,2,3–2Z1,3,1–Z1,3,2+Z2,1,2+2Z2,1,3 – Z2,2,1 

 + Z2,2,3 –2Z2,3,1–Z2,3,2 +Z3,1,2+2Z3,1,3–Z3,2,1+Z3,2,3–2Z3,3,1–Z3,3,2   ,  (2.20)

δ = 
  –Z1,1,2–Z1,1,3–Z1,2,1–Z1,2,3–Z1,3,1–Z1,3,2–Z2,1,2–Z2,1,3 –Z2,2,1

 –Z2,2,3–Z2,3,1–Z2,3,2 –Z3,1,2–Z3,1,3–Z3,2,1–Z3,2,3–Z3,3,1–Z3,3,2   , (2.21)

ďalej vypočítame 18 opráv ri,j,k
r1,1,2 = Z2 – δ – Z1,1,2, r2,1,2 = Z2 – δ – Z2,1,2, r3,1,2 = Z2 – δ – Z3,1,2,
r1,1,3 = Z3 – δ – Z1,1,3, r2,1,3 = Z3 – δ – Z2,1,3, r3,1,3 = Z3 – δ – Z3,1,3,
r1,2,1 = –Z2 – δ – Z1,2,1, r2,2,1 = –Z2 – δ – Z2,2,1, r3,2,1 = –Z2 – δ – Z3,2,1,
r1,2,3 = –Z2 + Z3 – δ – Z1,2,3, r2,2,3 = –Z2 + Z3 – δ – Z2,2,3, r3,2,3 = –Z2 + Z3 – δ – Z3,2,3,
r1,3,1 = –Z3 – δ – Z1,3,1, r2,3,1 = –Z3 – δ – Z2,3,1, r3,3,1 = –Z3 – δ – Z3,3,1,
r1,3,2 = Z2 – Z3 – δ – Z1,3,2, r2,3,2 = Z2 – Z3 – δ – Z2,3,2, r3,3,2 = Z2 – Z3 – δ – Z3,3,2. 

(2.22)

nej súradnice v dvoch polohách ďalekohľadu 
sISO-TACH-XY a sISO-TACH-Z

, ktorú vyhodnotíme pod-
ľa štatistických testov [3].

Konfigurácia testovacieho poľa

V každom rohu trojuholníka sú umiestnené 
statívy podľa (obr. 1). Dĺžky strán závisia od 
úlohy, či prác, pre ktoré je testovanie vykoná-
vané, (napr. 100 m až 200 m) a výšky sa volia 
v závislosti od terénu.

Meranie

Pred začiatkom merania je potrebné prístroj 
aklimatizovať. Všetky súradnice musia byť 
merané v rovnakom dni. Závislou centráciou 
je eliminovaná chyba z centrácie prístroja.
Meranie realizujeme v troch sériách (i = 
1..3), každá séria obsahuje meranie na 
každom stanovisku Sj (j = 1..3), pri rovna-
kej obmene stanovísk v každej sérii (napr. 
S1→S2→S3→S1→S2...). Na každom stanovis-
ku je potrebné zaviesť atmosférické korekcie 
a použiť rovnaké typy odrazových hranolov. 
Súradnice stanovísk (Xj,Yj,.Zj) volíme vždy 
nulové (0,0,0). Súradnice cieľa Sk (k = 1,2,3) 
meriame v dvoch polohách ďalekohľadu 
Xi,j,k,|, Yi,j,k,|, .Zi,j,k,|, Xi,j,k,||, Yi,j,k,||, .Zi,j,k,||; 
i = 1,2,3; j = 1,2,3; k = 1,2,3.

Pre výpočet je potrebné dodržať postup-
nosť merania (tab. 2) [3].

Výpočet strednej hodnoty z merania v dvoch 
polohách ďalekohľadu:
Xi,j,k =  (Xi,j,k,| + Xi,j,k,||)
Yi,j,k =  (Yi,j,k,| + Yi,j,k,||) (2.4)
Zi,j,k =  (Zi,j,k,| + Zi,j,k,||)
i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3; k = 1, 2, 3
[3].

Výpočet

Presnosť súradnice X a Y 

Aby sme získali porovnateľné výsledky troch 
sérií meraní, treba transformovať každú sériu 
merania do rovnakej polohy, napr. prvé stano-
visko v prvej sérii.
Pretože bod S1 má súradnice (0,0), posun 
každého stanoviska je:
X'

i,j,k = Xi,j,k – Xi,j,1,
Y'

i,j,k = Yi,j,k – Yi,j,1,  (2.5)
i = 1,2,3; j = 1,2,3; k = 1,2,3. 

Pre prvé postavenie (i = 1, j = 1) nie je potreb-
ná rotácia, teda transformované súradnice 
pre rotáciu dvoch bodov S2 a S3 dostávame 
priamo ako posunuté súradnice pre stanovis-
ko j = 1 a sériu merania i = 1.
X''

1,1,k = X'1,1,k,
Y''

1,1,k = Y'1,1,k,   (2.6)
k = 2,3.

Pre každé nasledujúce stanovisko j = 1,2,3 
zo série merania i = 1,2,3 je potrebná rotácia 
okolo stanoviska S1 o uhol ϕi,j. 
Najlepší spôsob rotácie je pomocou polár-
nych súradníc. Pre každý cieľ k = 2,3 pravo-
uhlé súradnice transformujeme na polárne.

Y'i,j,kt'i,j,k= arctan  (2.7)
X'i,j,k, 

si,j,k =   (2.8)X'2i,j,k + Y'2i,j,k.

Orientácia každého stanoviska j série mera-
nia i môže byť vyjadrená strednou hodnotou:
t'i,j  =  (t'i,j,2  + t'i,j,3). (2.9)

Z toho dôvodu uhol rotácie je
ϕi,j = t'1,1 - t'i,j , 
i = 1,2,3; j = 1,2,3. (2.10)

Nová orientácia
t i,j,k = t'i,j,k + ϕi,j,
i = 1,2,3; j = 1,2,3; k = 2,3. (2.11)

Transformované súradnice vypočítame ako
X'' i,j,k = si,j,k × cos t i,j,k,
Y'' i,j,k = si,j,k × sin t i,j,k,
i = 1,2,3; j = 1,2,3; k = 2,3. (2.12)

Presné súradnice S2 a S3 vypočítame
3   3

X''''k =  ∑ ∑X'' i,j,k,
i=1 j=1 

3   3
Y''''k =  ∑ ∑Y'' i,j,k ,

i=1 j=1

k = 2,3. (2.13)

Dostávame 36 opráv:
rx,i,j,k = X''

k — X''
i,j,k,

ry,i,j,k = Y''
k — X''

i,j,k, 

i = 1,2,3; j = 1,2,3; k = 2,3. (2.14)

Suma štvorcov opráv:
3        3      3∑r2

X,Y = ∑i=1∑j=1∑k=1(r2
x,i,j,k + r2

y,i,j,k). (2.15) 
  
Počet neznámych parametrov: 12 – 8 para-
metrov rotácie a 4 priemerné súradnice bo-
dov S2 a S3, stupeň voľnosti je:
vXY = 36 – 12 = 24. (2.16)

Stredná chyba X-ovej alebo Y-ovej súradnice 
meranej jedenkrát v dvoch polohách ďaleko-
hľadu je

sXY = 
∑ r2

X,Y————————
24 

(2.17)

a nakoniec
sISO-TACH-XY = sXY. (2.18)
[3].

Bod i j k Bod i j k Bod i j k

S1 → S2 1 1 2 S1 → S2 1 1 2 S1 → S2 1 1 2

S1 → S3 1 1 3 S1 → S3 1 1 3 S1 → S3 1 1 3

S2 → S1 1 2 1 S2 → S1 1 2 1 S2 → S1 1 2 1

S2 → S3 1 2 3 S2 → S3 1 2 3 S2 → S3 1 2 3

S3 → S1 1 3 1 S3 → S1 1 3 1 S3 → S1 1 3 1

S3 → S2 1 3 2 S3 → S2 1 3 2 S3 → S2 1 3 2

Tab. 2 |  Postup merania (prevzaté z ISO 17123-5, 2005)
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Stanovisko Cieľ
X Y Z Súradnicové rozdiely

[m] [m] [m] [m]

S1 1000,000 2000,000 300,000 d1 -0,001

S2 1041,393 2119,572 304,122 d2 0,001

S3 1113,891 2008,809 302,629 d3 0,003

S2 1041,393 2119,572 304,122 d4 -0,003

S3 1113,888 2008,812 302,626 d5 -0,004

S1 999,999 1999,997 299,997 d6 -0,003

S3 1113,891 2008,809 302,629 d7 -0,002

S1 1000,000 2000,000 299,999 d8 0,003

S2 1041,392 2119,576 304,119 d9 0,003

Meral: P.T.  Počasie: slnečno
Pristroj: Topcon GPT 3005, v. č. 440644   Dátum: 19. 3. 2010

dX,Y = 0,0020 m 
dZ = 0,0015 m

Tab. 4 | Namerané hodnoty a vypočítané charakteristiky presnosti 
prístrojom Topcon GPT 3005

Otázka Nulová hypotéza Alternatívna hypotéza

a) s ≤ σ s > σ
b) σ ≤ σ σ ≠ σ

 

 Tab. 3 | Štatistické testy (prevzaté z ISO 17123-5, 2005)Suma štvorcov opráv
3   3    3

∑r2
Z = ∑ ∑ ∑r2

i,j,k. (2.23)
i=1 j=1k=1k≠j

Stupeň voľnosti
vZ = 18 – 3 = 15. (2.24)
Stredná chyba Z-ovej súradnice meranej je-
denkrát v dvoch polohách ďalekohľadu je

sISO-TACH-Z = 
∑r2

Z  (2.25)
15. 

[3].

Štatistický test

Štatistické testy sú použiteľné len pre úplný 
postup skúšky. Na vyhodnotenie výsledkov 
musí byť vykonané štatistické testovanie po-
užitím strednej chyby meraných súradníc na 
testovacom trojuholníku, (tab. 3).
a) Je vypočítaná stredná chyba s menšia ale-

bo rovná ako prislúchajúca hodnota stred-
nej chyby σ, stanovená výrobcom alebo 
menšia ako iná vopred stanovená stredná 
chyba σ?

b) Rovnajú sa dve stredné chyby s a s̃ určené 
na inej vzorke merania? Predpokladáme, 
že obe vzorky majú rovnaký stupeň voľ-
nosti v.

Stredné chyby s a s̃ môžeme získať:
1) z dvoch vzoriek údajov odmeraných rovna-

kým prístrojom ale iným meračom,
2) z dvoch vzoriek údajov odmeraných rovna-

kým prístrojom ale v odlišnom čase,
3) z dvoch vzoriek údajov odmeraných rôz-

nym prístrojom.
Na testovanie  zvolíme hladinu významnosti 
1 – α = 0,95 a stupeň voľnosti pre súradnicu 
X a Y je  vXY = 24 a pre súradnicu z vZ = 15 
(tab. 3) [3].

Odpoveď na otázku a)

Ak  nasledujúce podmienky nie sú splnené, 
nulová hypotéza s ≤ σ sa zamietne [3].
pre X a Y:         pre Z:

Odpoveď na otázku b)

V prípade dvoch odlišných vzoriek test uka-
zuje, či stredné chyby s a s̃ patria do rovnakej 
triedy. Ak  nasledujúce podmienky nie sú spl-
nené, nulová hypotéza σ  = σ̃ sa zamietne .

pre X a Y    

norme boli pri testovaní rozmiestnené stano-
viská podľa obr. 1. Použitá bola závislá centrá-
cia a odrazové hranoly boli od toho istého vý-
robcu ako testovaný prístroj, (adičná konštanta 
nulová). Na každom stanovisku bola meraná 
teplota a atmosférický tlak. Namerané údaje 
z terénu a výsledné charakteristiky presnosti 
pre prístroj Topcon GPT 3005 pri zjednoduše-
nom postupe skúšky sa nachádzajú v tab. 4.

3.1 Výsledky testovania pri zjednodušenom 
postupe skúšky

Zjednodušený postup skúšky začína na sta-
novisku S1 zadaním jeho súradníc (1000, 
2000, 300) s ľubovoľnou orientáciou. Po 
určení súradníc zvyšných dvoch stanovísk S2 
a S3 (len v jednej polohe) nasleduje presun 
na stanovisko S2 a vloženie súradníc stano-
viska S2, určených z merania na S1, (orien-
tácia späť na S1). Podobný je postup aj na 
stanovisku S3.

Z nameraných hodnôt bol vypočítaný po-
lovičný rozdiel súradnicových rozdielov po-
mocou vzťahov 2.1, 2.2 a 2.3 (kap. 2). Potom 
nasledovalo porovnanie s predpísanou maxi-
málnou krajnou odchýlkou podľa normy ISO 
4463-1, resp. s maximálnou krajnou odchýl-
kou určenou z úplného postupu skúšky.

 3.1.1 Zhodnotenie výsledkov testovania pri 
zjednodušenom postupe skúšky

Z dôvodu, že nie sú dané maximálne dovo-
lené odchýlky ±px,y resp. ±pz (v súlade s ISO 
4463 - 1) výsledné charakteristiky presnosti 
dX,Y a dZ boli porovnávané so strednými chy-
bami meraných súradníc určených pomocou 
úplného postupu skúšky (kap. 3.2).Pri testo-
vaní musí byť splnená podmienka dX,Y  ≤ 2,5 
× sISO-TACH-XY  resp. dZ  ≤ 2,5 × sISO-TACH-Z

.

s ≤ σ × χ2
1-α(vXY)
vXY

s ≤ σ × χ2
1-α(vZ)
vZ

s ≤ σ × χ2
0,95(24)
24

s ≤ σ × χ2
0,95(15)
15

χ2
0,95(24) = 36,42 χ2

0,95(15) = 25,00 
 (2.26)

s ≤ σ × 36,42
24 s ≤ σ × 25,00

15

s ≤ σ  × 1,23, s ≤ σ  × 1,29.

0,44 ≤ s2/ s̃2≤2,27

1
————————— ≤  s

2
 ≤ F1-α/2(vXY,vXY),

F1-α/2(vXY,vXY)     s̃2

1
————————— ≤  s

2 
≤ F1-α/2(vZ,vZ)

F1-α/2(vZ,vZ)        s̃2

1
————————— ≤  s

2 
≤ F0,975(24,24),

F0,975(24,24)      s̃2

1
————————— ≤  s

2 
≤ F0,975(15,15),  (2.27) 

F0,975(15,15)      s̃2

F0,975(24,24) = 2,27,

F0,975(15,15) = 2,86

0,35 ≤ s2/ s̃2 ≤ 2,86.

pre Z

Ďalšie podrobnosti vrátane ukážok výstupné-
ho protokolu zo skúšok a testovania sú uve-
dené v [3].

3.  Niektoré výsledky z testovania 
prístroja Topcon GPT-3005 podľa 
STN ISO 17123-5 

V zmysle podmienok, uvedených v predmetnej 
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Prístroj Topcon GPT – 3005:

Testovanie v teréne

pre X a Y: pre Z:
dX,Y  ≤ 2,5 × sISO-TACH-XY,  dZ ≤ 2,5 × sISO-TACH-Z

,

0,0020m ≤ 2,5 ×0,0025m, 0,0015m ≤ 2,5 ×0,0038m,

0,0020m ≤ 0,0063m, 0,0015m ≤ 0,0095m.

⇒ platí ⇒ platí [4].

3.2 Výsledky testovania pri úplnom postupe 
skúšky

Meranie začína na stanovisku S1 so súradni-
cami X, Y, Z (0, 0, 0), meranie súradníc na 
ďalších stanoviskách je realizované vo dvoch 

polohách so súradnicami S2 (0, 0, 0) a S3 
(0, 0, 0), tab. 5. Po ukončení 1. série na S3 na-
sleduje druhá a tretia séria meraná rovnakým 
postupom. Namerané údaje sú v tab. 5. Ako 
charakteristika presnosti je vypočítaná stred-
ná chyba merania súradníc X a Y a stredná 
chyba súradnice Z (kap. 2.1.2), ), tab. 6.

 3.2.1 Zhodnotenie výsledkov testovania pri 
úplnom postupe skúšky

Vypočítané stredné chyby boli testované na 
hladine významnosti 1- α = 0,95 pomocou 
štatistických testov a porovnávané so stred-
nou chybou meraných súradníc stanovenou 

výrobcom. Keďže výrobcovia elektronických 
tachymetrov strednú chybu meraných súrad-
níc neudávajú, pretože tá je závislá od veľkosti 
meranej vzdialenosti, je možné ju určiť (apli-
káciou zákona o hromadení chýb) na základe 
výrobcom danej strednej chyby meraného uhla 
a strednej chyby meranej dĺžky [4].

Pri odvodení strednej polohovej súradnicovej 
chyby boli základom vzťahy na určenie bodu 
polárnou metódou 
X = X0 + s cos (σ), (3.1)
Y = Y0 + s sin (σ). (3.2)

Vzhľadom na to, že začiatok súradnicovej sú-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

i j k X Y X' Y' t' t s X'' Y'' rx  ry
 m m m m rad rad m m m m m

1 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000
2 41,399 119,572 41,399 119,572 1,237489 41,3990 119,5720 -0,0046 0,0040
3 113,892 8,813 113,892 8,813 0,077223 113,8920 8,8130 0,0024 -0,0051

t'1,1 = 0,657356  
1 2 1 67,773 -106,858 0,000 0,000

2 0,000 0,000 -67,773 106,858 2,136012 1,237545 126,5378 41,3927 119,5762 0,0017 -0,0002
3 131,818 -12,265 64,045 94,593 0,975634 0,077167 114,2348 113,8949 8,8064 -0,0005 0,0015

t'1,2 = 1,555823 ϕ1,2 = -0,898467  
1 3 1 -102,976 -49,449 0,000 0,000

2 -107,695 76,998 -4,719 126,447 1,608100 1,237565 126,5350 41,3894 119,5744 0,0050 0,0016
3 0,000 0,000 102,976 49,449 0,447682 0,077147 114,2334 113,8936 8,8040 0,0008 0,0039

t'1,3 = 1,027891 ϕ1,3 = -0,370535  
2 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000  

2 16,987 125,392 16,987 125,392 1,436144 1,2375265 126,5374 41,3948 119,5750 -0,0004 0,0010
3 109,917 31,108 109,917 31,108 0,275803 0,0771855 114,2342 113,8941 8,8085 0,0003 -0,0006

t'2,1 = 0,855974 ϕ2,1 = -0,198618  
2 2 1 81,16 -97,082 0,000 0,000  

2 0,000 0,000 -81,16 97,082 2,267104 1,2375335 126,5380 41,3941 119,5759 0,0002 0,0001
3 132,289 5,075 51,129 102,157 1,106749 0,0771785 114,2376 113,8975 8,8079 -0,0031 0,0000

t'2,2 = 1,686927 ϕ2,2 = -1,029571  
2 3 1 -36,946 -108,094 0,000 0,000  

2 -130,41 -22,79 -93,464 85,304 2,401808 1,2375335 126,5397 41,3947 119,5775 -0,0003 -0,0015
3 0,000 0,000 36,946 108,094 1,241453 0,0771785 114,2336 113,8936 8,8076 0,0009 0,0003

t'2,3 = 1,821631 ϕ2,3 = -1,164275  
3 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000  

2 0,232 126,54 0,232 126,54 1,568962 1,237525 126,5402 41,3959 119,5776 -0,0015 -0,0016
3 104,828 45,39 104,828 45,39 0,408624 0,077187 114,2329 113,8928 8,8085 0,0016 -0,0007

t''3,1 = 0,988793 ϕ3,1 = -0,331437  
3 2 1 87,467 -91,441 0,000 0,000  

2 0,000 0,000 -87,467 91,441 2,333986 1,237536 126,5383 41,3939 119,5762 0,0004 -0,0003
3 131,655 13,903 44,188 105,344 1,173626 0,077176 114,2363 113,8963 8,8076 -0,0019 0,0003

 t'3,2 = 2,021435 ϕ3,2 = -1,096450  
3 3 1 -14,757 -113,278 0,000 0,000  

 
  

2 -123,294 -48,221 -108,537 65,057 2,601615 1,2375365 126,5413 41,3948 119,5791 -0,0005 -0,0031
3 0,000 0,000 14,757 113,278 1,441254 0,0771755 114,2352 113,8951 8,8074 -0,0007 0,0005

 t'3,3 = 2,021435 ϕ3,3 = -1,364079   
 X''  Y''  

 
 

41,3944 119,5760
113,8944 8,8079
∑r2

X,Y = 1,545 x 10-4 m2

sISO-TACH-XY  = 0,0025m

vXY = 24

Tab. 5 | Namerané hodnoty a vypočítané charakteristiky presnosti súradníc X, Y prístrojom Topcon GPT 3005 [4]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i j k Zi,j,k Z2 Z3 δ 4,1240 m 2,6271 m 0,0014 m ri,j,k

m m
1 1 2 4,122 2 1 -1 1 0 -1 0,0006

1 3 2,634 1 2 -1 0 1 -1 -0,0078
1 2 1 -4,128 -2 -1 -1 -1 0 -1 0,0022

2 3 -1,500 -1 1 -1 -1 1 -1 0,0018
1 3 1 -2,633 -1 -2 -1 0 -1 -1 0,0040

3 2 1,499 1 -1 -1 1 -1 -1 -0,0030
2 1 2 4,126 2 1 -1 1 0 -1 -0,0034

1 3 2,624 1 2 -1 0 1 -1 0,0022
2 2 1 -4,122 -2 -1 -1 -1 0 -1 -0,0033

2 3 -1,499 -1 1 -1 -1 1 -1 0,0008
2 3 1 -2,626 -1 -2 -1 0 -1 -1 -0,0025

3 2 1,491 1 -1 -1 1 -1 -1 0,0064
3 1 2 4,121 2 1 -1 1 0 -1 0,0016

1 3 2,625 1 2 -1 0 1 -1 0,0012
3 2 1 -4,122 -2 -1 -1 -1 0 -1 -0,0038

2 3 -1,503 -1 1 -1 -1 1 -1 0,0048
3 3 1 -2,627 -1 -2 -1 0 -1 -1 -0,0020

3 2 1,494 1 -1 -1 1 -1 -1 0,0015
Neznáme parametre: 4,1240 m 2,6271 m 0,0014 m ∑r2

Z = 2,162 x 10- 4 m2

sISO-TACH-Z
 = 0,0038 m 

 vZ = 15
 

Tab. 6 | Namerané hodnoty a vypočítané charakteristiky presnosti súradnice 
s prístrojom Topcon GPT  3005 [4] ri,j,k

stavy je rovný nule, dostávame vzťahy:
X = s cos (σ), (3.3)
Y = s sin (σ). (3.4)

Aplikáciou zákona o hromadení chýb dostá-
vame:
mX =  √cos (σ)2m2

s+s2(-sin(σ))2m2
σ, (3.5)

mY =  √sin (σ)2m2
s+s2cos(σ)2m2

σ. (3.6)
Stredná polohová súradnicová chyba:
mXY  = √m2

X + m2
Y. (3.7)

Pri odvodení strednej súradnicovej chyby me-
rania súradnice Z vychádzame zo známeho 
vzťahu na výpočet výšky bodu na základe me-
raného výškového uhla a meranej dĺžky:
Z = H = H0 + s.tgε. (3.8)

Vzhľadom na nulovú výšku začiatočného bo-
du dostávame:
Z = H = s.tgε, (3.9)
a aplikáciou zákona o hromadení chýb dostá-
vame vzťah:

mZ = (tgε)2.m2
s + s2.    1       

2
.m2

ε. (3.10)
cos2ε

Stredné súradnicové chyby stanovené výrob-
com pre prístroj Topcon GPT – 3005 sú:
mX,Y = 0,0032 mm, mZ = 0,0033 mm.

Výsledné stredné chyby meraných súradníc 
testujeme odpoveďou na otázky a) a b) uve-
dené v kapitole 2 podľa výsledkov štatistic-
kých testov. Rozhodnutie o tom, či je prístroj 
vhodný na meranie z hľadiska presnosti vy-
hodnocujeme na základe testovania štatistic-
kých hypotéz [4].

Odpoveď na otázku a)

Je vypočítaná stredná chyba s menšia alebo 
rovná ako prislúchajúca hodnota strednej 
chyby σ stanovená výrobcom alebo menšia 
ako iná vopred stanovená stredná chyba σ? 
Prijímame nulovú hypotézu H0:  s ≤ σ oproti 
alternatívnej hypotéze HA: s > σ. Rozhodnutie 
o prijatí resp. zamietnutí nulovej hypotézy urču-
jeme na základe výsledkov testu s rozdelením 
χ–kvadrát na hladine významnosti α = 0,05 
(koeficient spoľahlivosti t = 2). Stupeň voľnosti  
pre súradnice X a Y je 24 a pre súradnicu z 15.

pre X a Y 

sISO-TACH-XY ≤mX,Y ×
χ2

1-α (vXY)
vXY

sISO-TACH-XY ≤mX,Y ×
χ2

0,95 
(24)
24

sISO-TACH-XY ≤mX,Y ×1,23,

pre Z

sISO-TACH-Z
 ≤mZ×

χ2
1-α(vZ)
vZ

sISO-TACH-Z
 ≤mZ ×

X2 
0,95(15),  (3.11)
 15

sISO-TACH-Z
 ≤mZ×1,29.  

 

Prístroj Topcon GPT – 3005:

pre x a y: pre z:
sISO-TACH-XY ≤0,0032 ×1,23, sISO-TACH-Z

 ≤0,0033 ×1,29,
0,0025m ≤ 0,0039m, 0,0038m ≤ 0,0043m,
⇒ prijímam nulovú hypotézu ⇒ prijímam nulovú hypotézu
na hladine významnosti 95%, na hladine významnosti 
 95% [4].

4.  Záver

Výsledkom testovania podľa STN ISO 17123 
pri prístroji Topcon GPT – 3005 je stred-
ná chyba merania súradníc X a Y mXY = 
0,0025m a stredná chyba merania súradnice 
Z mZ = 0,0038 m. Obe stredné chyby určené 
na základe postupu podľa predmetnej normy 
a testované na základe testovacích štatistík 
potvrdili, že prístroj vyhovuje daným požiadav-
kám na meranie pre potreby v stavebníctve.

Tak ako na medzinárodnej i na národnej 
úrovni majú normy svoju nezastupiteľnú 
úlohu. Ich používanie, preberanie i tvorba 
sú neodmysliteľnou a nevyhnutnou zložkou 
v procese technickej realizácie akéhokoľvek 
výrobku i tovaru. Takýmto tovarom i službou 
sú i geodetické a kartografické práce a čin-
nosť geodetov a kartografov. Používanie tech-

nických noriem i ich tvorba sa stávajú nevy-
hnutnou súčasťou technickej praxe i v oblasti 
geodézie a kartografie.
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Porovnanie merania RTK GNSS v sieťach SmartNet a SKPOS

1.  Úvod

Na Slovensku možno v súčasnosti využívať na 
meranie prijímačmi RTK GNSS dve siete per-
manentných referenčných staníc GNSS s ce-
loslovenským pokrytím: štátnu sieť SKPOS 
(www.skpos.gku.sk) a súkromnú sieť Smart-
Net (www.smartnet.sk), ktorú prevádzkuje 
spoločnosť GEOTECH Bratislava. Sieť SKPOS 
tvorí aktívnu časť slovenských geodetických 
základov, a preto je dôležité, aby výsledky 
geodetických prác pri meraní prijímačmi RTK 
GNSS s pripojením na sieť SmartNet boli ho-
mogénne s meraním na SKPOS. V praxi to 
znamená zabezpečiť, aby súradnice staníc 
SmartNet boli určené v rovnakom referenč-
nom rámci, aký je použitý v sieti SKPOS.

2.  Charakteristika SmartNet

Sieť SmartNet v súčasnosti tvorí 24 perma-
nentných staníc, vybavených referenčnými 
prijímačmi firmy Leica Geosystems, ktoré 
podporujú príjem signálov GPS a GLONASS 
na frekvenciách L1 a L2 (vrátane L2C) a sú 
pripravené na ďalšie rozšírenie o podporu 
trojfrekvenčných signálov, ako sú GALILEO 
a GPS L5. Na riadenie siete SmartNet a spra-
covanie údajov z jej staníc sa využíva softvér 
Leica GNSS Spider.

SmartNet poskytuje v súčasnosti 2 druhy 
služieb. Základnou službou je poskytovanie 
diferenciálnych korekcií na meranie v reál-
nom čase metódami RTK (centimetrová) 
a DGPS (decimetrová presnosť), pričom služ-
ba je určená pre všetkých užívateľov prijíma-
čov RTK a DGPS, bez ohľadu na ich značku. 
Doplnkovou službou je služba MONITOR, 
ktorá umožňuje prezeranie histórie merania 
na SmartNet pomocou špeciálnej webovej 
aplikácie.

3.  Monitorovanie SmartNet

Určenie súradníc staníc SmartNet a moni-
torovanie ich stability zabezpečuje od apríla 

2010 pre firmu GEOTECH Bratislava Katedra 
geodetických základov na Stavebnej fakulte, 
STU v Bratislave. Z pravidelne dodávaných 
dátových súborov vo formáte RINEX, spočíta-
va SmartNet v programe Bernese súradnice 
zo všetkých staníc v súradnicovom systéme 
ETRS-89.

Údaje zo SmartNet sú spracované s pri-
pojením na 6 bodov IGS/EUREF a 3 body 
SKPOS v referenčnom rámci ITRF2005 a ďa-
lej sa transformujú do ETRS-89/ETRF2000. 
Konečným výsledkom sú tzv. týždňové rieše-
nia, teda súradnice určené z jednotýždňových 
údajov pre každú stanicu. Porovnaním týžd-
ňových riešení sa získava prehľad o stabilite 
polohy každej stanice.

Obrázky č. 1, 2, 3 znázorňujú výsledky 
monitorovania stability stanice v Košiciach 
na základe vypočítaných týždňových riešení. 
Výsledky ukazujú rozptyl v smere Sever – 
Juh, Východ – Západ a vo výške. Pri všetkých 
staniciach SmartNet neprekročili odchýlky 
o strednú hodnotu 5 mm v horizontálnych 
súradniciach a 15 mm vo výške.

4.  Testovanie v teréne

Najvhodnejším spôsobom, ako overiť homo-
genitu merania pomocou RTK GNSS s pripo-
jením na sieť SmartNet s meraním na SKPOS, 
je vykonať testovacie porovnávacie meranie 
priamo v teréne, pretože až výsledky reálneho 
merania preukážu úroveň homogenity.

Použitá metóda testovania bola založená 
na striedavom pripájaní sa na obidva siete 
prijímačom RTK GNSS, umiestnenom na sta-
tíve vo vybranej lokalite v otvorenom teréne 
bez prekážok ovplyvňujúcich príjem signálov 
GNSS. Na testovanie bol použitý GNSS prijí-
mač Leica GS09. Po pripojení k príslušnej 
sieti a dosiahnutí centimetrovej presnosti (po 
RTK inicializácii) bola zameraná RTK poloha 
s dĺžkou observácie 5 sekúnd (pri štandard-
nom 1Hz intervale určovania polohy RTK bol 
teda výsledkom priemer z 5 po sebe idúcich 
pozícií). Nasledovalo odpojenie od siete, pri-
pojenie k druhej sieti a po zinicializovaní vy-

konanie ďalšieho 5-sekundového merania. 
Tento postup mal zabezpečiť, aby sa zmeny 
v postavení družíc, prípadne iné vplyvy, po-
čas merania prejavili rovnako pri pripojení na 
obidva siete, a zároveň, aby sa poloha antény 
GNSS počas celého merania nezmenila.

Testovacie meranie bolo vykonané 22. 9. 
2010 v deviatich vybraných lokalitách na úze-
mí Slovenska – obr. 4. V každej lokalite sa vy-
konalo 20 striedavých meraní na jednu a 20 
na druhú sieť.

obr. 1

obr. 2

obr. 3
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5.  Vyhodnotenie výsledkov

Namerané súradnice boli z prístroja impor-
tované do PC softvéru Leica Geo Office, kde 
sa pretransformovali do rovinných súradníc 
JTSK-09 (systém JTSK-09 sa zvolil, aby bol 

obr. 5 obr. 6

obr. 4

použitý jednotný transformačný kľúč pre 
všetky lokality, a tiež preto, že sa v tom čase 
predpokladalo zavedenie JTSK-09 do praxe) 
a pomocou modelu kvázigeoidu bola určená 
ich nadmorská výška. Súradnice v JTSK boli 
exportované do textového zoznamu a násled-

ne načítané do programu Microsoft Excel. Tu 
boli pre každú lokalitu vypočítané aritmeticky 
priemerné polohy pre jednotlivú sieť, a tiež 
rozdiely týchto priemerných hodnôt. Tieto 
rozdiely vyjadrujú mieru zistenej homogenity 
merania prijímačom RTK GNSS s pripojením 
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na obe siete. V programe Excel boli ďalej 
vypočítane stredné chyby pre každú lokalitu 
a sieť. Taktiež boli vytvorené grafy, zobrazu-
júce polohový a výškový rozptyl nameraných 
hodnôt. Na obrázkoch č. 5 a 6 sú znázornené 
takéto grafy pre lokalitu Piešťany. V tabuľke 
č. 1 sú uvedené hodnoty rozdielov aritmetic-
kých priemerov a stredné chyby pre jednotli-
vé siete.

Lokalita dpY dpX dpH SN mY SN mX SN mH SK mY SK mX SK mH

Banská Bystrica 0.010 0.003 0.019 0.006 0.006 0.005 0.003 0.008 0.010

Dunajská Streda 0.005 0.006 0.005 0.003 0.003 0.006 0.005 0.008 0.017

Hronský Beňadik 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.010 0.004 0.006 0.009

Ilava 0.003 0.006 0.010 0.003 0.004 0.006 0.005 0.005 0.009

Ivachnová 0.009 0.011 0.011 0.002 0.003 0.010 0.003 0.006 0.010

Malacky 0.012 0.004 0.015 0.005 0.004 0.014 0.006 0.012 0.019

Mengušovce 0.006 0.006 0.023 0.003 0.007 0.010 0.003 0.010 0.008

Piešťany 0.004 0.002 0.017 0.004 0.007 0.007 0.004 0.010 0.016

Spišská Kapitula 0.002 0.008 0.014 0.004 0.006 0.010 0.008 0.006 0.014

Priemerné hodnoty 0.006 0.005 0.013 0.004 0.005 0.009 0.005 0.008 0.012

Vysvetlivky:  dpY, dpX, dpH – rozdiely aritmetických priemerov súradníc a výšok medzi SKPOS a SmartNet  SN mY, SN mX, SN mH – stredné chyby súradníc a výšok z merania na SmartNet  SK mY, SK mX, 
SK mH – stredné chyby súradníc a výšok z merania na SKPOS

Tabuľka č. 1

6.  Záver

Na základe zistených rozdielov medzi me-
raním metódou RTK GNSS na siete SKPOS 
a SmartNet môžeme konštatovať homoge-
nitu, ktorá je pod úrovňou deklarovanej do-
siahnuteľnej presnosti pre sieť SKPOS, sta-
novenej ako 2 cm v polohe a 4 cm vo výške. 
Meranie s pripojením na SmartNet sa môže 
preto považovať za rovnocenné s meraním na Ing. Erik Frohmann, PhD.

GEOTECH

Návrh riešenia 3D katastra

1. Úvod do problematiky

V mestách je čoraz menej pozemkov vhod-
ných na výstavbu. Architekti tak navrhujú 
budovy, ktoré potrebujú malý priestor na 
zemi, no nadzemné podlažia sú rôzne čle-
nené, majú presahy a môžu zasahovať „vo 
vzduchu“ aj do susednej parcely. Tieto stavby 
treba zakresliť do katastrálnych máp a správ-
ne zaevidovať do katastra nehnuteľností. 
Ide o vertikálne definovanie budov a iných 
stavieb spoločne so zápisom vlastníckych 

a iných práv k týmto nehnuteľnostiam. Dnes 
je kataster nehnuteľností definovaný ako geo-
metrické určenie, súpis a popis nehnuteľností 
v dvojrozmernom priestore. Táto definícia sa 
ukazuje ako nepostačujúca v lokalitách s na-
rastajúcou investičnou výstavbou so zložitými 
komplexmi, ktoré sa navzájom môžu priesto-
rovo prekrývať. Vznikajú aj problémy v hori-
zontálnom rozdelení starších budov na rôzne 
bytové alebo nebytové jednotky.

Zvislý priemet obvodu budovy do zobra-
zovacej roviny je vhodný pri jednoduchých 

objektoch, ktoré majú jednoznačný prienik 
s povrchom. Pri atypických budovách môže 
dôjsť k neprehľadnostiam a nejasnostiam pri 
pohľade zhora na neviditeľné priemety budov 
zakreslené zodpovedajúcim typom čiary. 
Ďalším problémom môže byť určenie výmer 
zastavanej plochy pri atypických budovách.

Úlohou katastra nehnuteľností je eviden-
cia a ochrana vlastníckych a iných práv k jed-
notlivým nehnuteľnostiam. Preto je nevyhnut-
né vymedzenie predmetu právneho vzťahu 
z hľadiska reálneho stavu v území a súčasne 

SKPOS pre všetky bežné geodetické práce 
využívajúce metódu RTK.
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z hľadiska interpretácie jeho geometrické-
ho určenia v systéme evidencie pozemkov 
a budov. Dôležité je jednoznačné prepojenie 
grafických a popisných informácií spolu s ob-
sahom listín, na základe ktorých boli zápisy 
právnych vzťahov vykonané [1].

2. Súčasný stav na Slovensku

Na Slovensku sa zobrazenie nehnuteľností 
vykonáva dvojrozmerne a priestorová eviden-
cia neexistuje. Začínajú sa objavovať prvé ná-
znaky na jej tvorbu a následne zavedenie do 
praxe. Je však potrebná legislatívna zmena, 
nové definície pojmov, návrh nového spôso-
bu zobrazovania pomocou nových alebo už 
existujúcich programov. V tejto oblasti je v sú-
časnosti používaná veľmi rôznorodá a často 
nejasná terminológia, čo bude potrebné 
usporiadať a následne potom pripraviť meto-
diku na tvorbu.

Zatiaľ neexistuje presný spôsob zápisu 
a zákresu nehnuteľností do katastra nehnu-
teľností pri podzemných stavbách a taktiež 
atypických stavbách, alebo stavbách kde sa 
navzájom prelínajú vlastnícke práva (obr. 1). 
Každá správa katastra robí tieto zápisy roz-
dielne. Túto nejednotnosť treba odstrániť 
stanovením jednotných postupov a spôsobov 
zápisu týchto stavieb [1] .

Základnými entitami katastrálneho registra 
sú „nehnuteľnosť“, „vlastníctvo“ a „subjekt“. 
Vo všeobecnosti sa definuje územie a budovy 
na ňom ako nehnuteľnosť, a práva vzťahujúce 
sa na nehnuteľnosť ako vlastníctvo. Subjekt 
je osoba alebo organizácia, ktorá má práv-
ny nárok na nehnuteľnosť. Pôvodne slúžila 
katastrálna registrácia na účely zdaňovania 

pôdy. Dnes slúži aj pri poskytovaní informácií 
o nehnuteľnosti pri transakciách a pomáha 
zlepšovať ich efektívnosť, a tiež bezpečnosť 
nehnuteľnosti pri týchto transakciách. Poskytu-
je aj relevantné informácie vláde pri zdaňovaní 
a regulácii. Zvyšuje sa jej využitie v súkromnom 
aj verejnom sektore pri územnom rozvoji, mest-
skom aj vidieckom plánovaní, v územnom ma-
nažmente a environmentálnom monitoringu 
a už sa viac nespája s katastrálnym výskumom 
a vymeriavaním [2].

Individualizácia vlastníctva pôvodne za-
čala rozčleňovaním povrchu vlastníctva na 
menšie jednotky s využitím 2D ohraničenia. 
Základnou jednotkou súčasného katastrál-
neho registrovania je dvojrozmerná parcela, 
pričom aj katastrálna mapa je 2D mapou. Na 
zabezpečenie kompletnosti a konzistencie 
2D parcely nemajú presahy, ani výskyt me-
dzier (tvoria plošný úsek). Hoci parcely sú 
reprezentované v 2D forme, osoba majúca 
právny nárok na parcelu/y, má oprávnenie 
na priestor. Nie je obmedzená len na plochu 
parcely, ale treba uvažovať aj s výškou, resp. 
hĺbkou. V dôsledku toho bola katastrálna 
registrácia z právneho hľadiska vždy 3D re-
gistráciou. Tu vyvstáva otázka, či je klasická 
2D registrácia v súčasnosti aplikovateľná na 
všetky situácie objavujúce sa v modernom 
svete, alebo potrebuje katastrálna registrácia 
nejaké úpravy, napr. smerovanie k 3D metó-
dam [2] .

Na Slovensku sa zobrazovanie nehnuteľ-
ností a zápis práv riadi podľa zákona č. 162/ 
1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, 
v znení neskorších predpisov. Stavby, bytové 
a nebytové budovy sú definované v § 43, 
§ 43a, § 43b, § 43c zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
v znení neskorších predpisov.

3.  Možné riešenie na Slovensku

Súčasné katastrálne mapy v 2D nemôžu v pl-
nom rozsahu zobraziť geometrické a poloho-
vé určenie nehnuteľnosti nad terénom a pod 
terénom súčasne. Práca s 3D objektmi je 
náplňou odboru geodézie a kartografie, kto-
rý pracuje s priestorovými informáciami, a tie 
transformuje do dvojrozmerného alebo troj-
rozmerného grafického modelu. Ide o proces 
popisu reálneho sveta formou merania a ná-
slednej zjednodušenej konštrukcie objektov 
s príslušnou generalizáciou, resp. zvolenou 
mapovacou technológiou.

Vlastník by mal mať informácie o potru-
biach a iných vedeniach, ktoré prechádza-
jú cez jeho pozemok, alebo o ochranných 
pásmach nachádzajúcich sa na pozemku, 
a takisto o obmedzeniach z tejto skutočnosti 
vyplývajúcich pri nakladaní s nehnuteľnosťou 
(prístupová cesta, vecné bremená, okolie 
zdroja pitnej vody).

Predstava vytvorenia 3D objektov v ka-
tastrálnom systéme je odvážna, no v budúc-
nosti určite realizovateľná. Treba preto uvažo-
vať v predstihu a na túto zmenu sa postupne 
pripraviť nielen zo stránky grafickej (progra-
mové vybavenie), ale aj písomnej. Treba 
vytvoriť priestorový informačný systém (IS), 
ktorý bude umožňovať manipuláciu s troj-
rozmernými objektmi, zobrazujúcimi napr. 
budovy rozdelené na podlažia, byty, nebytové 
priestory a priradiť im ďalšie doplňujúce infor-
mácie, ako rozmer bytu, vek bytu, vlastníka. 
Tieto predstavy treba zrealizovať vytvorením 
vhodných schém, algoritmov a programové-
ho vybavenia [3].

Technická dokumentácia sa pri zápise do ka-
tastra nehnuteľností prikladá k budove, ktorá 
je evidovaná ako bytová alebo nebytová bu-
dova, ale nie k administratívnej budove. Preto 
pri administratívnych budovách nepoznáme 
podrobné technické riešenie stavby. Táto do-
kumentácia by mohla uľahčiť prechod z 2D 
na 3D.

Vektorová katastrálna mapa – mapa, ktorá 
je výsledkom vizualizácie digitálnej katastrál-
nej mapy vo vektorovom tvare s obsahom 
a presnosťou určenou osobitným predpisom, 

Obr. 1 | Pozemok; objekty na, nad a pod pozemkom.
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uložená v súboroch so stanovenou štruktúrou 
a stanoveným formátom na pamäťovom počí-
tačovom médiu [4].

Obsah vektorovej katastrálnej mapy (VKM) 
– bodové pole, hranice, stavby, dopravné sie-
te a zariadenia, nadzemné vedenia, vodné to-
ky a vodohospodárske zariadenia, verejná ze-

leň, ďalšie údaje polohopisu, je rozdelený do 
ôsmich vrstiev KLADPAR, ZAPPAR, OBVOD, 
POPIS, POLYGON, ZNACKY, LINIE, KATUZ, 
TARCHY s farebným rozlíšením [5].
Z praxe vyplynuli viaceré požiadavky na dopl-
nenie obsahu VKM. Je to napríklad:

 vyznačenie pásma na pristávanie lieta-

diel s uvedením maximálnej výšky budov 
v tomto pásme (nadzemné ťarchy),

 upravenie zákresu podzemných stavieb 
(garáže, pivnice, podchody, tunely),

 upravenie zákresu netradičných nadzem-
ných stavieb,

 zákres územia, na ktorom nie je povole-
ná výstavba z dôvodu prekrytu viacerých 
„bremien“ (obr. 2 Schematické príklady 
prekrytov viacerých vedení a objektov).

3.1  Navrhnuté riešenie rozdelením na ďalšie 
vrstvy

Budova VÚB na Mlynských Nivách v Bratisla-
ve bola zvolená ako vhodná ukážka jednej 
možnosti navrhovaného riešenia zobrazenia 
nehnuteľnosti vo vektorovej katastrálnej 
mape. Fotografia budovy je na obr. 3. Par-
celové číslo administratívnej budovy VÚB 
je 9871/100, výrez z katastrálnej mapy na 
obr. 4.

Ako sme uviedli, VKM tvoria vrstvy, do kto-
rých sú rozdelené jednotlivé obsahové prvky. 
Ide však len o objekty na povrchu, prípadne 
podzemné vedenia inžinierskych sietí. Bolo 
by vhodné pridať ďalšie vrstvy, do ktorých by 
sa kreslili samotné podzemné a nadzemné 
objekty. Nové vrstvy by mali nové značky, lí-
nie, a tiež farby. Na lepšiu názornosť objektu 

Obr. 2 | Schematické 
príklady prekrytov 

viacerých vedení 
a objektov 

(Ružičková, 2010).

Obr. 3 | Budova VÚB.

Obr. 4 | Výrez z katastrálnej mapy.
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by mohli byť pripojené aj jeho fotografie alebo 
náčrty jednotlivých podlaží.

Objekty by sa do nových vrstiev kreslili takto:

 zákres časti objektu tvoriaci prienik so 
zemským povrchom by zostal zachovaný 
v súčasnej forme KLADPAR,

 objekty pod zemou by boli zakreslené 
podľa projektovej dokumentácie v novej 
podpovrchovej vrstve, napr. PODPAR (far-
ba hnedá), jasne by bol vyznačený aj vstup 
do objektu, napr. šípkou a objekt bude mať 
aj vlastné parcelové číslo,

 objekty, ktoré majú rôzny tvar nadzem-
ných podlaží, prípadne sú v nich prechody 
cez objekt by sa rozdelili na časť pozemnú 
a nadzemnú, každá časť by bola v inej vrs-
tve. Objekt bude rozdelený podlažím, pod 
ktorým je prechod alebo podlažím, na kto-
rom sa mení tvar plášťa budovy. Pozemná 
časť bude zakreslená v už existujúcom 
KLADPARe a nadzemná časť, napr. v NAD-
PARe (farba oranžová). Objekt v NADPARe 
bude mať vlastné parcelové číslo (Ružičko-
vá, 2010).
Grafické znázornenie návrhu je na obr. 5 

Objekt vo vrstve KLADPAR, obr. 6 Objekt 
vo vrstve NADPAR, obr. 7 Objekt vo vrstve 
PODPAR, obr. 8 Ukážka spojenia objektov 
z KLADPARu, NADPARu a PODPARu, obr. 9 
Fotografická príloha k objektu.

3.2  Navrhnuté riešenie s použitím databázy

Riešenie je prepojením v súčasnosti vyhoto-
vovanej vektorovej katastrálnej mapy s infor-
máciami o vybranom objekte databázovou 
formou.

Obr. 8 | Ukážka spojenia objektov z KLADPARu, 
NADPARu a PODPARu.

Obr. 9 | Fotografická príloha k objektu.

Obr. 5 | Objekt vo vrstve KLADPAR.

Obr. 6 | Objekt vo vrstve NADPAR. Obr. 7 | Objekt vo vrstve PODPAR.
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Obr. 10 Ukážka objektu, ktorý tvorí priestor (3D a pôdorys).

Popis obrázka 10:

V 3D sú znázornené objekty A, B, C. Do súčasnej ka-
tastrálnej mapy by sa zakreslili ich pôdorysy ako prienik 
so zemským povrchom (čierna plná čiara), ostatné časti 
objektu B a C, by boli zakreslené čiernou čiarkovanou 
čiarou. Z kresby ani listu vlastníctva (LV) by nebolo mož-
né zistiť, že objekt B je spojovacia chodba medzi dvoma 
objektmi, s rôznymi vlastníkmi.

V ukážkovom pôdoryse je objekt B a C znázornený 
farebnou čiarkovanou čiarou rozdelený podľa vlastníc-
tva k danému objektu a priestoru. Objekt C je budova 
s parcelovým číslom 121/2, postavená na pozemku 
s parcelovým číslom 121/1. Prislúcha k nemu aj nad-
zemná časť zakreslená zelenou farbou s označením 
línie 12.
Modrý objekt B je tvorený priestorom  a stredovou 
časťou. Je samostatne zakreslený modrou čiarkovanou 
líniou s číslom 11. Objekt B (modrý) má jedného vlastní-
ka a objekt C (zelený) ma iného vlastníka.

Zápis v LV by bol: 

V časti A (majetková podstata):
pozemok 121/1 s výmerou, druhom pozemku, spôso-
bom využívania atď.
stavba 121/2 s popisným číslom, na ktorej je parce-
le, druh stavby atď. priestor  číselným označením 
priestoru, druhom priestoru, spôsobom využívania atď.

V časti B (vlastníci a iné oprávnené osoby):
Uviedli by sa vlastníci samostatne pre budovu, prípadne 
pre jednotlivé podlažia a samostatne pre priestor. Do 
poznámky, prípadne kódom, by sa označilo, ku ktorej 
časti objektu prislúcha vlastníctvo.

V časti C (ťarchy):
Prebralo by sa označenie z časti A a B príslušného LV.

Takýto spôsob zákresu by sa nemusel robiť pri budo-
vách, ktoré majú jednoznačne identifikovateľné hranice 
v teréne s jasným zákresom do mapy. Navrhnutý zákres 
rozdelenia objektu by sa používal pri objektoch, ktorých 
tvar alebo vlastníctvo by si to vyžadovalo. Na presnej-
šie identifikovanie typu objektu sme navrhli ďalšie typy 
hraníc, ktoré by sa doplnili o číslo línie v rovnakej farbe.

Návrh nových typov hraníc:

1.  Podchod pod objektom  — — — — — — — — —
2.  Prechod cez budovu  — — — — — — — — —
3.  Spojovacia chodba  — — — — — — — — —
4.  Podzemná garáž  — — — — — — — — —
5.  Pivnica  — — — — — — — — —
6.  Atypická budova s presahom  — — — — — — — — —

Vo VKM by si mohol užívateľ kliknúť na jednotlivé línie 
a získal by ďalšie doplňujúce informácie o objekte 
(objekt v 3D, fotografickú prílohu, údaje o vlastníctve 
objektu, ...). Podrobné body objektu by boli zamerané 
vhodnou meračskou metódou. Mali by určené súradni-
ce x, y, H v Bpv alebo B, L, elipsoidická výška, s ktorými 
počíta budúca realizácia JTSK03.

[2]  STOTER, J.: 3D Cadastre. Delft: NCG, 2004. 327 s. 
ISBN 90 6132 286 3.

[3]  KOCÁB, M.: Budoucnost katastru nemovitostí. In Geo-
detický a kartografický obzor, č. 12/2008. s. 241-244 
ISSN 0016-7096.

[4]  Terminologický slovník Geodézie, kartografie a katastra. 
Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky, 1998.

[5]  MN 74.20.73.21.00. Metodický návod na tvorbu vekto-
rovej katastrálnej mapy, Úrad geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky, Bratislava, 1995.

Zadefinovali sme nový pojem „ priestor“ – 
definuje vlastníctvo mimo zemského povrchu, 
objekt nie je v prieniku so zemským povr-
chom, nachádza sa nad alebo pod zemským 
povrchom, obr. 10.

Literatúra:

[1]  RUŽIČKOVÁ, M.: Technické riešenie 3D katastra. Písomná časť 
k dizertačnej skúške. Bratislava : Stavebná fakulta STU, 2010.

Ing. Martina Ružičková

Katedra mapovania a pozemkových 
úprav SvF STU Bratislava



NOVINKY
NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU

Predstavujeme vám 
úplnú novinku na 
slovenskom trhu.
Prichádza švajčiarska 
geodetická technika 
GEOMAX.

Spoločnosť GEOMAX so sídlom vo švajčiarskom Widnau patrí spoločne s firmou
Leica do koncernu Hexagon. Preto sú v prístrojoch GEOMAX použité špičkové 
technológie a know-how. Takisto použitý softvér a príslušenstvo, ako napr. batérie, 
káble, hranoly a iné sú slovenským geodetom veľmi dobre známe.

Objednajte si nezáväznú prezentáciu a vyskúšajte poctivú geodetickú 
techniku s osvedčenou technológiou za výbornú cenu.

Geoteam spol. s r.o. , Gunduličova 1, 811 05 Bratislava
tel.: (02) 5443 0090, fax: (02) 5443 4820,

e-mail: obchod@geoteam.sk, www.geoteam.sk

Certifikovaný systém riadenia kvality EN ISO 9001:2001 na vykonávanie geodetických prác, predaj, servis a inštaláciu meracích
systémov v geodézii a stavebníctve

Navštívte náš nový e-shop  www.meraj.sk

Altus Positioning Systems uvádza na trh novinku

Multifrekvenčný GNSS prijímač APS-3G
Po mimoriadnom celosvetovom úspechu GNSS 
prijímača Altus APS-3 prichádza jeho nasledovník 
APS-3G 136 kanálový prijímač s výkonom 100Hz 
schopný prijímať signály GPS L1/L2/L2C/L5, 
GLONASS-L1/L2, Galileo-L1/E5a/E5b, SBAS a 
COMPASS. Samozrejme za bezkonkurenčnú cenu! 
Viac informácií nájdete na www.altus-gnss.sk

Opäť máte o dôvod viac, prečo sa rozhodnúť pre Altus!

... TO NAJLEPŠIE PRE MERANIE !
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VéGéeS 2011 – Voleyball Geodetic Summit 2011
8. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov

V Bratislave sa 29. 1. 2011 v telocvični 
Metodova uskutočnil 8. ročník volejbalového 
turnaja VéGéeS 2011.

Tohtoročný turnaj sa odohral v duchu pamiat-
ky nedávno zosnulého doc. Viktora Gregora, 
ktorého si hráči uctili v úvode minútou ticha. 
Doc. Gregor sa zúčastnil siedmich ročníkov 
turnaja a až do konca bol platným hráčom 
svojho tímu. Pripomenuli sme si ho aj fotkami 
na nástenke, ktorú pripravili organizátori zo 
záberov z predchádzajúcich turnajov.

Fakty o turnaji:

Turnaja sa zúčastnilo 41 účastníkov, z toho 12 
žien a 29 chlapov, ktorí vytvorili 6 družstiev.
Kapitánky si losovali hráčov (tak aby sa do 
každého družstva dostala jedna žena a jeden 
nasadený hráč).

Systém hry: Bola iba jedna skupina, pričom 
hralo sa systémom „každý s každým“ na dva 
hrané sety – do 25 bodov.
Na záver, keďže síl rapídne ubúdalo, sa podľa 
umiestnenia v skupine hralo hneď o prvé a tre-
tie miesto – bez vyraďovacieho semifinále.
Nechýbal tradičný domáci guláš, občerstve-
nie v bufete počas celého turnaja a záverečná 
tombola s cenami od sponzorov: GEO-KOD, 
s. r. o., GEODIS Slovakia, s. r. o., GEOTECH, 
VILLA, s. r. o., Geotronics.
Hráči víťazného tímu:

Kapitánka: Beranová Dana, Hráči: Repčeková 
Jana, Burgan Juraj, Kliment Marcel, Ondrejka 
Pavol, Šifra Ján, Slezák Martin.

Zhodnotenie:

Úroveň turnaja bola vysoká, družstvá vyrovna-
né, bojovalo sa o každú loptu a zápas o prvé 
miesto sa hral v neskorých hodinách...

vtedy a teraz

sieň slávy
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2004

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011



19slovenský geodet a kartograf   1|2011V é G é e S  2 0 1 1

Dúfajme, že nadšenie hráčov i organizáto-
rov vydrží a stretneme sa v budúcom roku na 
deviatom turnaji v poradí.

Vo fotodokumentácii je zhrnutie predo-
šlých ročníkov i atmosféry na nich. Ako spo-
mienku na doc. Viktora Gregora sme priložili 
aj niekoľko jeho momentiek.

Organizátori z GEO-KODu radi privítajú aj no-
vých geodetov i sympatizantov – nadšencov 
pre volejbal, ktorí sa budú chcieť zúčastniť. 
Veď tak ako volejbal, aj geodézia je disciplí-
nou, v ktorej je kolektívny duch a zmysel pre 
tímovú spoluprácu základom dobrého výkonu 
a úspechu. Takže športu zdar a uvidíme sa 
v januári 2012!

Ing. Zuzana Balgová

organizátorka VéGéeS 2011

spomíname

2005

2006
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2009

2010

2011
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Hotel Senec

n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t on f o rmu je  Komora  geode t ov  a  k

Dámy a páni,
Valné zhromaždenie (VZ) Komory geodetov a kartogra-
fov, ako jej najvyšší orgán sa schádza a rokuje raz v roku 
a jeho hlavnou úlohou je zhodnotiť činnosť Komory za 
predchádzajúci rok, prípadne (ako tohto roku) aj celé 
trojročné volebné obdobie. Program VZ je daný stano-
vami Komory, prerokúvajú sa na ňom správy jej orgá-
nov, vyhodnocuje plnenie prijatých uznesení, rozpočtu, 
pripravuje sa nový rozpočet, prediskutujú sa návrhy na 
zmeny v materiáloch Komory a každé tri roky sa volia jej 
nové orgány. Máme záujem, aby bol program rokovania 
VZ pre jej členov zaujímavý, preto na ňom zaznievajú aj 
odborné prednášky. Priestor na svoje vystúpenia posky-
tujeme aj zástupcom vedenia Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky. Takto to bude aj 
tohto roku a veríme, že sa od nich dozvieme zaujímavé 
informácie o koncepčných zámeroch a nových víziách 
v našom rezorte tesne pred implementáciou JTSK03 do 
praxe.

Valné zhromaždenie Komory sa tohto roku uskutoční 
25. marca v Senci, v hoteli Senec. Chceli sme ho zorga-
nizovať v Bratislave. No napriek našej snahe a impozant-
nej výstavbe v hlavnom meste sa nám nepodarilo nájsť 
vhodný a finančne dostupný priestor, kde by mohlo roko-
vať 600 ľudí, ktorí sa tam môžu aj najesť či nekonfliktne 
zaparkovať. Hotel Senec tieto predpoklady spĺňa.

Teší nás, že v posledných rokoch sme zaznamenali 
zvýšený záujem členov Komory o účasť na VZ (2008 Po-
prad 356, 2009 Piešťany 494, 2010 Vyhne 500). Je to 
možno aj tým, že nás je už viac ako 730, ale veríme, že 
je to aj prejavom záujmu o činnosť Komory, či získanie 
bodov do vzdelávania. Akceptovateľný je každý z týchto 
dôvodov. Takéto stretnutie poskytuje aj dobrú možnosť 
stretnúť sa s bývalými spolužiakmi, kolegami, poradiť sa, 
či pospomínať.

Ako som už spomenul, na nadchádzajúcom VZ budú 
aj voľby jej nových orgánov na nastávajúce trojročné ob-
dobie. Každý člen Komory má právo navrhovať svojich 
kandidátov do volieb a sám byť zvolený. Skúsenosť nám 
ukazuje, že pri každých voľbách sa obmieňa približne 
20 % členov jej orgánov. Ďalšou pozitívnou skúsenosťou 
je, že rokovania VZ Komory sa vyznačujú odbornosťou, 
kultivovanosťou a silou názoru jeho účastníkov. Je to 
dané ich odbornými, ale aj ľudskými kvalitami. Predpo-
kladáme, že niektorí z nich sa rozhodnú kandidovať do 
volieb a uplatniť tak svoj potenciál v prospech Komory 
a rozvoja jej činnosti. Radi ich podporíme.

Milé členky Komory a vážení členovia, srdečne vás 
v mene jej predstavenstva pozývam na valné zhromaž-
denie do Senca.

Ing. Vladimír Stromček,

predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov

Pozvánka na VZ KGaK 2011

Ortofotomapa © Eurosense, s.r.o., r. 2008



21slovenský geodet a kartograf   1|2011K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

o v  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu j

Plán odborných podujatí na rok 2011

Plán odborných podujatí v roku 2011 na Slovensku 

Termín konania Odborný garant Názov podujatia a jeho forma Miesto konania Bodové 
hodnotenie

25. január 2011 Doprastav, a. s., Ing. Jozef Beňo Metodické dni geodetov, odborný seminár Bratislava 10

15. – 17. marec 2011 Geotronics Slovakia, s. r. o. 
Ing. R. Hrdlovič

Trimble expres Košice, Žilina, Bratislava 5

marec 2011 GEOTECH, Ing. I. Lovíšek Leica tour Košice, Žilina, Bratislava 5

25. marec 2011 KGaK Ing. V. Stromček Valné zhromaždenie KGaK Senec, hotel Senec 10

14. – 15. apríl 2011 ÚGKaK SR, KÚ TT
JUDr. O. Poldaufová, Ing. M. Švecová

3. slovenské právnické dni so zameraním na KN Piešťany, hotel Sorea 10

14. jún 2011 KG, SvF STU BA, prof. Ing. Š. Sokol, 
PhD., Ing. J. Ježko, PhD. 

Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie, 
konferencia s medzinárodnou účasťou

Bratislava, SvF STU 10

8. – 9. september 2011 KS SR, doc. RNDr. J. Feranec, DrSc. 19. kartografická konferencia Bratislava,  SvF STU 10

12. – 13. september 2011 SSGK, Ing. Š. Lukáč Geodézia a kartografia  v doprave, 11. medzinárodná konferencia Skalica, hotel Patriot 10

3. – 4. november 2011 KGaK, Ing. V. Stromček 19. slovenské geodetické dni, konferencia Žilina, Holiday Inn Žilina 10

december 2011 KGZ, SvF STU BA 
prof. Ing. J. Hefty, PhD.

Družicové technológie a súčasná geodézia, vedecký a odborný seminár Bratislava, SvF STU 10

v priebehu roka 2011 GEODIS SLOVAKIA, s. r. o. 
Ing. M. Poljovka

TOPCON, nové technológie Dunajská Streda, Komárno, 
Senica, Lučenec, Humenné, 
Banská Bystrica

5

v priebehu roka 2011 KGaK, krajskí zástupcovia KGaK Pracovné stretnutia členov KGaK podľa regiónov 5

Plán zahraničných odborných podujatí v roku 2011

3. február 2011 VUT Brno 14. konferencia GPS – GNSS v geodetickej praxi Brno, ČR 10

14. apríl 2011 ČSGK Aktuální problémy inženýrské geodézie  2011 Kongresové centrum Brno, ČR 10

19. – 21. máj 2011 Stowarzyszenie geodetow polskich XVII. Medzinárodné poľsko–česko–slovenské geodetické dni, 
konferencia

Krakow, Poľsko 10

18. – 22. máj 2011 FIG FIG Working Week, Congress Marrakech, Maroko 10

3. – 8. júl 2011 ICA 25. medzinárodná kartografická konferencia Paris, Francúzsko 10

22. – 24. september 2011 FIG, STU BA, Katedra geodézie, 
University of Zagreb

5. medzinárodná konferencia inžinierskej geodézie INGEO 2011 Brijuni, Chorvátsko 10

Odborné podujatie plánované v roku 2012

január 2012 KGZ, SvF STU BA 
doc. Ing. M. Mojzeš, PhD. 

Monitorovanie prirodzených a vynútených zmien zemského povrchu 
geodetickými metódami

Bratislava, SvF STU 10

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK, 
konaného 25. 11. 2010 v Bratislave

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sledo-
vaním vývoja pripomienkovania smernice GP 
a jej samotným aktívnym pripomienkovaním.
Z: Ing. Bulla  T: trvá

Raškovič: Všetky smernice sa budú riešiť až 
po ukončení zavedenia JTSK 09 do praxe. 
Doterajší členovia komisie k tejto problematike 
dostali pozvánku na zasadanie, ktoré sa usku-
toční 26. 11. 2010, s novým vedením rezortu. 
Z posledného stretnutia v lete vyplynuli problé-
my, ktoré vyžadovali legislatívny zásah z hľadis-
ka zmeny a záväznosti katastrálneho operátu.

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základnú 
víziu kandidatúry Slovenska na organizáciu 
FIG working week v horizonte 10 rokov. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček

 T: trvá

Uznesenie 30/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo rozhodlo o prieskume trhu 
na modernizáciu webovej stránky KGaK.
Z: Ing. Repáň T: trvá

Repáň: Rokovanie s pozvanými zástupcami fi-
riem sa uskutočnilo 4. 11. 2010 na pôde KGaK.

NB designs – 1900,- + 50,- ročný hosting 
– študenti, odborne zdatní, v rámci spraco-
vania stránky ponúkajú aj modernizáciu loga 
KGaK. Výhody – nízka cena, čo však môže 
byť ovplyvnené aj nezahrnutím všetkých 
požiadaviek na spracovanie. Nevýhody – na-
programovaný vlastný administratívny sys-
tém, čo by mohlo predstavovať určité riziko. 
Duomedia – 4105,50 + 24,- ročný hosting – fir-
ma s najdokonalejším systémom, avšak aj naj-
zložitejším. Výhody – moderný administratívny 
systém, ktorý ponúka rôzne možnosti využitia 
– elektronické registrácie a ich vyhodnocovanie, 
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK, 
konaného 13. 1. 2011 v Bratislave

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 
GP a jej samotným aktívnym pripomien-
kovaním.
Z: Ing. Bulla T: trvá

Raškovič: Zasadanie komisie na zavedenie 
JTSK03 sa uskutočnilo 10 12. 2010 s no-
vým vedením rezortu. Výsledok rokovania ur-

odber aktualít (Newsletter), hromadný e-mail (aj 
diferencovane), hosting (Webservices) vo veľkej 
firme. Nevýhoda – vysoká cena. 
2create – 2800,- + 119,- ročný hosting – Vý-
hody – prijateľná cena. Nevýhody – zastaraný 
administratívny systém, vlastný hosting, ktorý 
nepodporuje tvorbu hromadného e-mailu.
Záver: Navrhuje, aby prijaté ponuky posúdili 
aj študenti, ktorí sa špecializujú na tvorbu we-
bových stránok. Po výbere sa s danou fy uza-
tvorí Zmluva o dielo (do konca roka 2010). 
Časová snímka bude mať takýto priebeh: 
predloženie 3 grafických návrhov do 3 pra-
covných dní, spracovanie dizajnu po výbere 
definitívnej grafiky do 5 pracovných dní, 30 
dní na nasadenie stránky, 10 dní testovanie. 

V súčasnosti je v rozpočte plánovaná su-
ma na prevádzku internetovej stránky vo výš-
ke 2 324,- eur, ktorá sa v novom roku upraví 
podľa vybranej cenovej ponuky. Cena bude 
predstavovať výrobu novej stránky a v nasle-
dujúcich rokoch sa bude čerpať len suma za 
hosting.

Uznesenie 32/2010 Z č. 2/2010

Predstavenstvo rozhodlo o vypracovaní vý-
zvy všetkým členom KGaK, v ktorej budú 
definované povinnosti AGaK pri overovaní 
geodetických prác s dôrazom na skutoč-
nosť, že účinnosťou vyhlášky č. 300/2009 
v súčinnosti s pripravovaným usmernením 
k JTSK09 v KN, AGaK preberá plnú zodpo-
vednosť za odovzdané výsledky vybraných 
činností GaK. Prílohu výzvy bude tvoriť návrh 
zmluvy o kontrolnej činnosti AGaK.
Z: Ing. Repáň, Ing. Siman, Ing. Hardoš T: splnené

Uznesenie 34/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zverej-

nená anonymná anketa, ktorej úlohou bude 
prieskum cien geodetických prác, počet za-
mestnancov v geodetických firmách a ich 
priemerné mzdy v rámci regiónov.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň T: v texte
   T na doručenie pripomienok: 13. 1. 2011

Spracovaný návrh dotazníka ešte prebehne 
pripomienkovacím konaním členov predsta-
venstva. Z tohto dôvodu je potrebné, aby 
boli do budúceho zasadania predstavenstva 
doručené návrhy na jeho úpravu (formu aj 
distribúciu). Podpora na jeho vyplnenie by 
mohla prebehnúť v rámci krajských stretnutí.

Účelom je získanie ekonomických infor-
mácií, ktoré by poskytli základné štatistické 
údaje o tendenciách vývoja trhu geodetic-
kých a kartografických prác na Slovensku. 
Spracovanie prijatých dotazníkov by sa 
mohlo uskutočniť napr. aj prostredníctvom 
študentov, ktorý by spracovali štúdiu formou 
zadania diplomovej práce.

Uznesenie 35/2010 Z č. 3/2010

Poistnú zmluvu za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti AGaK a poistenie právnej 
ochrany preverí právnická firma. 
Z: Ing. Hardoš, Ing. Stromček T: trvá

Okrem analýzy poistnej zmluvy so spoločnos-
ťou Wüstenrot poisťovňa, a. s., prebehlo aj ro-
kovanie medzi advokátskou kanceláriou Zuzany 
Papšíkovej, s. r. o., a poisťovňou. Na základe 
navrhovaných zmien zo strany KGaK sa do-
spelo k  záverom, ktoré je potrebné dodatočne 
zmluvne doriešiť. Jedným z nich je, aby boli 
v rámci uzatvoreného poistenia poistené len FO 
– AgaK. Výluku z poistenia, definovanú vo VPP, 
keď AGaK sú vlastníci PO a z tohto dôvodu nie 
sú poistení, poisťovňa navrhovala riešiť tak, že 
vzniknutú škodu uhradí PO, a tá si bude násled-

ne od AGaK vymáhať čiastku z danej poistky. 
S tým však KGaK nesúhlasí a naďalej požaduje 
uvedené riešiť priamym odškodnením AGaK. 
Súčasne bol zo strany KGaK podaný návrh na 
dobrovoľné komerčné poistenie PO, ktoré by 
bolo spracované na samostatnom posudzovaní 
rizika a následného stanovenia poistnej sumy 
a poistného. Keďže však nebolo zo strany pois-
ťovne do dnešných dní doručené vyjadrenie k 
navrhnutým zmenám KGaK, zástupcovia pred-
stavenstva KGaK z časových dôvodov pristúpili 
k výpovedi PZ. V prípade, že nebude záujem 
zo strany poisťovne k úpravám poistnej zmlu-
vy, KGaK má k dispozícii návrh zmluvy, ktorý je 
legislatívne ošetrený a bude predložený novým 
poisťovniam na dohodu.

V prípade, že nebude v najbližších dňoch 
doručené stanovisko poisťovne k požiadavkám 
KGaK, treba osloviť iné poisťovne na uzatvo-
renie nového poistenia zodpovednosti AGaK, 
aby bola kontinuálnosť poistenia zabezpečená.

Uznesenie 39/2010 Z č.6/2010

Predstavenstvo v zmysle volebného poriad-
ku kooptuje na miesto odstupujúceho Ing. 
Štefana Nagya do Dozornej rady KGaK ďal-
šieho kandidáta v poradí z posledných volieb 
v roku 2008, Ing. Richarda Škúciho.
Funkcie predsedu Dozornej rady KGaK sa 
v zmysle volebného poriadku ujíma člen 
s najvyšším počtom hlasov z posledných vo-
lieb v roku 2008 Ing. Vladimír Vázal.
Z: Ing. Stromček T: ihneď 

Uznesenie 40/2010 Z č.6/2010

Predstavenstvo na miesto odstupujúceho 
Ing. Štefana Nagya menuje za predsedu 
Ekonomickej komisie Ing. Petra Repáňa.
Z: Ing. Stromček T: ihneď

čil zmenu v prístupe k zavedeniu JTSK03 do 
praxe. Technické zmeny sa budú riešiť nove-
lami Vyhlášok č. 300/2009 a č. 461/2009 
a nie usmerneniami. Predpokladaný termín 
na ich pripomienkovanie bude v rámci re-
zortného pripomienkovacieho procesu kon-
com januára 2011. V súčasnom období 
nie je známy konečný návrh vyhlášok. Ing. 
Raškovič spracoval pripomienky k Vyhláške 

č. 461/2009, Ing. M. Bulla spolupracoval 
s Ing. Králikom.
Výsledok rokovania:
– Odovzdávať sa budú len merané údaje. 

Zameriavať sa bude celé územie, ktoré 
bude predmetom GP do JTSK03. Údaje 
v JTSK03 sa budú transformovať na sta-
ré číselné mapy – výmery sa budú riešiť 
na podklade transformovaných údajov.
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– Do mapy sa údaje dostanú pomocou 
identických bodov.

– Pri obnove katastrálneho operátu budú 
rešpektované hranice bodov, získané z JT-
SK03 a celé nové meranie sa uskutoční 
v JTSK03.

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základnú 
víziu kandidatúry Slovenska na organizáciu 
FIG Working Week v horizonte 10 rokov. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček 

 T: trvá

Uznesenie 30/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo rozhodlo o prieskume trhu 
na modernizáciu webovej stránky KGaK.
Z: Ing. Repáň  T: splnené

Uznesenie 32/2010 Z č. 2/2010

Predstavenstvo rozhodlo o vypracovaní výzvy 
všetkým členom KGaK, v ktorej budú de-
finované povinnosti AGaK pri overovaní geo-
detických prác s dôrazom na skutočnosť, že 
účinnosťou vyhlášky č. 300/2009 v súčinnosti 
s pripravovaným usmernením k JTSK03 
v KN, AGaK preberá plnú zodpovednosť za 
odovzdané výsledky vybraných GaK činností. 
Prílohu výzvy bude tvoriť návrh zmluvy.
Z: Ing. Repáň, Ing. Siman, Ing. Hardoš  T: splnené

Po podpise novej poistnej zmluvy za škodu 
pri výkone činnosti AGaK nie je potrebná vý-
zva o preberaní zodpovednosti za odovzda-
né výsledky vybraných činností GaK. Spraco-
vaná zmluva o kontrolnej činnosti, ktorá slúži 
ako ochrana AGaK, bude súčasťou zásielky 
k valnému zhromaždeniu KGaK a jej význam 
sa prednesie v rámci diskusie na VZ.

Uznesenie 34/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zve rej-
nená anonymná anketa, ktorej úlohou bude 
prieskum cien geodetických prác, počet 
zamestnancov v geodetických firmách a ich 
priemerné mzdy v rámci regiónov.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň  T: 25. 3. 2011

Členovia predstavenstva schválili rozšírenú 
formu dotazníka. Princíp a podporu jeho vypl-
neniu vyjadria regionálni zástupcovia na svo-
jich zasadaniach na krajských stretnutiach. 
Distribúcia prebehne v prípade spracovania 
konečnej verzie dotazníka do konania regio-
nálnych stretnutí jednotlivými regionálnymi 
zástupcami a súčasne sa bude distribuovať 
v rámci zásielky k valnému zhromaždeniu. Vý-
znam a prínos anketového prieskumu bude 
tvoriť jeden z bodov diskusie na VZ.

Keďže je záujem o spracovanie štatistic-

kých údajov o vývoji na trhu prác GaK na 
Slovensku, KGaK má záujem o informácie od 
všetkých geodetických firiem pôsobiacich na 
trhu, pretože sú rovnako jeho tvorcami. Z toh-
to dôvodu by dotazník mal byť distribuovaný 
aj na Správy katastra, kde by k nemu mali 
prístup aj firmy, ktoré nezamestnávajú AGaK. 

Analýza by bola spracovaná po regiónoch 
Slovenska, avšak zverejnenie podrobných 
výsledkov by získali len prispievatelia a na 
webovej stránke KGaK by bolo k dispozícii 
len spracovanie výsledkov za celé Slovensko.

Uznesenie 35/2010 Z č. 3/2010

Poistnú zmluvu za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti AGaK a poistenie právnej 
ochrany preverí právnická firma.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Stromček  T: splnené

V období od posledného zasadania predsta-
venstva prebehli rokovania medzi spoločnos-
ťou Wüstenrot poisťovňa, a.s., a advokátskou 
kanceláriou Zuzany Papšíkovej, s. r. o., ktorá 
zastupovala KGaK pri riešení novej poistnej 
zmluvy. Výsledok týchto rokovaní priniesol 
návrh novej poistnej zmluvy, ktorý akceptuje 
navrhnuté zmeny zo strany KGaK:
– Všetci AGaK budú poistení bez ohľadu 

na formu podnikania ako fyzické osoby 
(v zmysle zákona o KGaK).

– Ak AGaK pracuje v rámci právnickej oso-
by, ktorá uzatvára zmluvy na výkon diela, 
v prípade poistnej udalosti je táto PO po-
vinná škodu uhradiť a až následne si ju 
môže uplatniť z poistnej zmluvy AGaK. 

– V prípadoch zákaziek s možnými predpo-
kladanými vysokými škodami poisťovňa 
umožňuje dobrovoľné poistenie PO, ktoré 
je spracované na samostatnom posudzo-
vaní rizika a následne stanovenej poistnej 
sumy a poistného. Povinnosťou PO je, 
aby zamestnávala aspoň jedného AGaK.

– Výluka z poistenia, definovaná vo VPP, 
keď AGaK sú vlastníci PO a z tohto dôvo-
du nepoistení, je zrušená.

– Predmetom poistenia zodpovednosti za 
škodu je v rozsahu Všeobecných poistných 
podmienok na poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone činnosti auto-
rizovaných geodetov a kartografov zodpo-
vednosť za škodu spôsobenú inému v dô-
sledku porušenia povinností poisteného pri 
výkone odborných činností autorizovaného 
geodeta a kartografa. Odborné činnosti sú 
vybrané geodetické a kartografické činnosti 
podľa § 6 zákona o geodézii a kartografii a/
alebo autorizácia týchto činností podľa § 7 
a § 8 zákona o geodézii a kartografii. 

– Zjednotilo sa poistné obdobie, poistná 
doba a zánik poistenia.

V súčasnosti je poistná zmluva pripravená 
na podpis a bude tvoriť súčasť zásielky k val-
nému zhromaždeniu. Mgr. Papšíková bude 
pozvaná na valné zhromaždenie KGaK, na 
prípadné zodpovedanie otázok z pléna.

 Uznesenie 41/2011 Z č. 1/2011

Predstavenstvo na modernizáciu webovej 
stránky KGaK vybralo z 3 predložených 
ponúk ponuku firmy DuoMedia, s. r. o., ktorá 
predstavuje najprofesionálnejšie riešenie re-
alizácie diela.
Z: Ing. Repáň T: 24. 3. 2011

Uznesenie 42/2011 Z č.1/2011

Predstavenstvo prijalo stanovisko k exis-
tencii alternatívnych sietí permanentných 
referenčných staníc GNSS, ktorým vyjadruje 
podporu, keďže výrazne zvýšia spoľahlivosť 
a trvalú dostupnosť dátových služieb. Spra-
cované bude formou listu vedeniu ÚGKK 
SR a pripomienkami k novele Vyhlášok č. 
300/2009 a č. 461/2009.
Z: Ing. Raškovič, Ing. M. Bulla    T: ihneď 

Uznesenie 43/2011 Z č.1/2011

Predstavenstvo rozhodlo o prerokovaní 
možnosti vydania cenníka geodetických 
a kartografických prác prostredníctvom ne-
závislej spoločnosti UNIKA.
Z: Ekonomická komisia KGaK, Ing. Vázal T: 24. 3. 2011 

Uznesenie 44/2011 Z č.1/2011

Návrh predstavenstva na zloženie orgánov 
KGaK:

Predstavenstvo:
Predseda: Ing. V. Stromček,
Podpredseda: Ing. J. Hardoš,
Kandidáti: Ing. M. Bulla, Ing. N. Hermanová, 
Ing. M. Hudec, Ing. M. Karlík, Ing. J. Kováč, 
Ing. V. Raškovič, Ing. P. Repáň, Ing. M. Siman

Dozorná rada:
Predseda: Ing. V. Vázal,
Kandidáti: Ing. V. Nechuta, Ing. E. Škamlová, 
Ing. R. Škúci, Ing. R. Šrámková

Disciplinárna komisia:
Predseda: Ing. J. Pobjecký,
Kandidáti: Ing. M. Javor, Ing. L. Kubiš, Ing. E. 
Leitmann, Ing. I. Paulen, Ing. A. Stadlmann, 
Ing. L. Švárny

Uznesenie 45/2011 Z č. 1/2011

Termín na doručenie pripomienok a návrhov 
na úpravu rozpočtu na rok 2011 je stano-
vený na 31. 1. 2011.
Z: Ing. Geisseová T: v texte
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80. rokov

Ing. Jaroslav DURIŠ
Ing. Vladimír KUPČO

75. rokov

Ing. Ján HLAVATÝ
Ing. Miroslav ILAVSKÝ
Prof. Ing. Vlastimil STANĚK, PhD.

70. rokov

Doc. Ing. Michal BADIDA, PhD.
Ing. Anton HANÁČEK
Ing. Ivan HUŤKA
Ing. Ondrej KOCMUNDA
Ing. Daniel KOVÁČ
Ing. Peter PAČ
Ing. Jozef STRELKA
Ing. Pavel TETLIAK

65. rokov

Ing. Ján BOGÁR
Ing. Slavomír HITKA
Ing. Ladislav IVAN
Ing. Ján JONEK
Ing. Ján MROSKO
Ing. Juraj PRACHÁR
Ing. Emília TÓTHOVÁ

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 
v období od 26. 11. 2010 do 2. 2. 2011

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

932  Ing. Roman Tatarko  B  2. 2. 2011
933  Ing. Michal Wirth  B  2. 2. 2011
934  Ing. Jozef Orság  B  2. 2. 2011
935  Ing. Marián Malíšek  B  2. 2. 2011
936  Ing. Daniel Ondrejka  B  2. 2. 2011
937  Ing. Martina Gardianová  A   2. 2. 2011
938  Ing. Daniel Sejna  A   2. 2. 2011
939  Ing. Juraj Karolčík  B  2. 2. 2011
940  Ing. Miloš Novák  B  2. 2. 2011
941  Ing. Marek Mrava  B  2. 2. 2011
942  Ing. Bohdan Šály  B  2. 2. 2011
943  Ing. Tomáš Mokriš  B  2. 2. 2011
944  Ing. Pavol Basarík  A   2. 2. 2011
945  Ing. Viktória Vajdová  A   2. 2. 2011

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 20. 1. 2011)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

106  Ing. Milan Hačko, PhD.  A  1. 1. 2011

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 20. 11. 2010)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

802  Ing. Rudolf Stanek  A  2. 11. 2010
852  Ing. Vasiľ Fignár  A  18. 11. 2010
328  Ing. Ladislav Radvanszký  C  1. 12. 2010

594  Ing. Peter Bednár  A  12. 1. 2011

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK (stav k 20. 1. 2011)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

038  Ing. František Breza  A  1. 9. 2010
527  Ing. Roman Gargalovič  A  1. 9. 2010
556  Ing. Vladimír Špernoga  B  1. 9. 2010
562  Ing. Ingrid Nemčeková  A  1. 9. 2010

688  Ing. Ján Julény  B  1. 9. 2010

Spomíname na tých, ktorí v roku 2010 
navždy opustili naše rady

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

259  Ing. Ľudovít Maťaš  B  15. 6. 2010
342  Ing. František Sandanus  C  dec. 2010

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

Jubilanti v roku 2011

Ing. Anton VIŇANSKÝ

60. rokov

Ing. Peter BACIGÁL
Ing. Ján BUKOVČAN
Ing. Vladimír FORNER
Ing. Martin GRMAN
Ing. Emil CHRVALA
Ing. Juraj KOSTÍK
Ing. Štefan LUKÁČ
Ing. Štefan MAJERČÍK
Ing. Vladimír MAJERČÍK
Ing. Ondrej MIŠÍK
Ing. Ján PIDA
Ing. Jozef PNIAK
Ing. Viliam SKŘIPSKÝ
Ing. Milan ZELEŇÁK
Ing. Mária ZEMANOVÁ

55. rokov

Ing. Stanislav BALUŠÍK
Ing. Jozef BARAN
Ing. Ferdinand BELLAN
Ing. Viera BOLYÓSOVÁ
Ing. Juraj BRNA
Ing. Anton BRTKA
Ing. Miroslav ČERVENÝ

Ing. Ondrej DERNER
Ing. František HANÍK
Ing. Vladimír KARBAN
Ing. Ján KAVULIČ
Ing. Zuzana KAVULIČOVÁ
Ing. Atila KOVÁCS
Ing. Ondrej KVASNICA
Ing. Miloš MACHÁČEK
Ing. Milan MARČEK
Ing. Jozef ORNTH
Ing. Lýdia ORNTHOVÁ
Ing. Viera PELCOVÁ
Ing. Jozef POBJECKÝ
Ing. Jaroslav REŽNÁK
Ing. Petr ŘEZANINA
Ing. Eva SCHÜRGER

50. rokov

Ing. Ľudovít BAKOŇ
Ing. Ján BARÁT
Ing. Jozef BIZUB
Ing. Stanislav BRENIŠIN
Ing. Pavel BRUTOVSKÝ
Ing. Ľubica BURIANOVÁ
Ing. Jaroslav DIČÉR
Ing. Tomáš ĎURKA
Ing. Teodor FODOR

Ing. Ivan HANDRLICA
Ing. Peter HOREMUŽ
Ing. Jozef HRABČÁK
Ing. Vladimír HRIVÍK
Ing. Július JUHÁSZ
Ing. Tibor KISS
Ing. Ivan KLBIK
Ing. Janka KONIAROVÁ
Ing. Vladimír KOVÁČ
Ing. Janka LINKEŠOVÁ
Ing. Pavol LOŠONSKÝ
Ing. Jarmila MARTIŠOVÁ
Ing. Milan MIKUŠ
Ing. Ján OBŠÍVANÝ
Ing. Ján OLEJNÍK
Ing. Dušan PIVKO
Ing. Ján PROSUCH
Ing. Mária PUCHALÍKOVÁ
Ing. Vladimír SEDLÁK
Ing. Janka SEDMÁKOVÁ
Ing. Timotej SIVÁK
Ing. Stanislav SÝKORA
Ing. Ján SÝKORA
Ing. Anna TOMAŠCOVÁ

n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o
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Kvalitatívne podmienky pre príspevky a reklamy

Reklamy vopred pripravené v grafických štúdiách dodať vo formáte PDF (s orezovými znakmi, príp. spadávkou) pre čistý formát časopisu 210 x 297 mm. Farebnosť reklamy 
musí byť v CMYK-u. Pre reklamy vyrábané pri tvorbe časopisu je potrebné dodržať pravidlá ako pre spracovanie príspevkov. Logotypy treba dodať v krivkách – vektorovej 
grafike (napr. CDR, PDF, nie DGN a DWG), so súhlasiacimi farbami identity daného subjektu, prevedenými do CMYK-u.
Ak nie sú reklamy vyhotovované profesionálnou technológiou, treba okrem hotovej reklamy dodať aj text, fotografie, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.
 
Cenník reklamy
 

 

Autor príspevku dodá do kancelárie Komory:

1. Maketu príspevku
2. Súčasti, z ktorých sa skladá článok
 

Maketa príspevku

Maketa príspevku je približná predstava autora, ako by mal príspevok vyzerať. Autor 
v nej stanoví veľkosť, prioritu a umiestnenie jednotlivých súčastí príspevku (obrázky, 
kresby, fotografie, texty...). Maketa sa odovzdáva v tlačenej alebo digitálnej forme. 
Výtlačok obsahuje text príspevku spolu s grafikou, v rozvrhnutí tak, ako si to predsta-
vuje autor. V makete autor výrazne označí dôležitosť resp. veľkosť fotografii, grafov 
a obrázkov podľa kľúča:

W — veľmi veľký
V — veľký
S — stredný
M — malý

K všetkým súčastiam príspevku treba pripojiť popis – text! V makete môžu byť po-
známky autora určené pre RR, resp. grafičku.
 

Cenník a kvalitatívne podmienky reklám v časopise Slovenský geodet a kartograf

Pokyny na spracovanie článkov

Položka MJ Výkon       Cena i

01 A4, celá strana Reklama na obálke – strana 4   331,94 i

02 A5, polovica A4 Reklama na obálke – strana 4    165,97 i

03 A4, celá strana Reklama na obálke – strana 2, 3    298,75 i

04 A5 , polovica A4 Reklama na obálke – strana 2, 3    149,37 i

05 A4, celá strana Reklama v časopise – strany 2 – 36      265,55 i

06 A5, polovica A4 Reklama v časopise – strany 2 – 36    132,78 i

07 A4, A5 Vkladanie letákov/nezmenená váha časopisu  135,00 i

Zľavy:
Klienti, ktorí si rezervujú a zaplatia reklamu (formát A4) v časopise v štyroch po sebe idúcich číslach dostanú zľavu formou možnosti uverejniť farebnú reklamu vnútri časopisu 
formátu A5 za zníženú cenu podľa týchto pravidiel:
 

 Objednaná služba   Zľava i

Z1 Reklama na obálke – strana 4, formát A4   132,78 i

Z2 Reklama na obálke – strana 2, 3, formát A4  119,50 i

Z3 Reklama v časopise, formát A4 106,22 i
 

Číslo, v ktorom bude reklama uverejnená, závisí od klienta a obsahovej vyťaženosti časopisu.
 
Poznámky:

 Reklama je propagácia tovarov, prác alebo služieb, ktoré zabezpečuje (realizuje) fyzická alebo právnická osoba žiadajúca o uverejnenie reklamy.

 Reklama môže obsahovať texty, grafy, obrázky, poprípade inú grafiku.

Súčasti článku

Okrem makety dodá autor všetky súčasti príspevku, z ktorých bol spracovaný.

Texty dodať v celku bez grafiky, nadpisy nepísať len veľkým písmenami a použiť 
konečné znenie nadpisov. Texty spracovať vo formáte MS Word (*.doc), Dodržiavať 
jednotné jednoduché riadkovanie, nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text 
neprispôsobovať pevnými medzerami a nepoužívať manuálny rozdeľovník slova na 
konci riadku.

Obrázky dodať ako samostatné súbory v rastrovom formáte, pre fotografie a ilustrá-
cie (.tiff, .bmp, .jpg) s rozlíšením 300 dpi pri veľkosti 1:1, pre grafy a perové kresby 
s jemnými linkami s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1:1 (mimimálna hrúbka čiary 0,2 
dpi pre perové kresby pri veľkosti 1:1). Nedodávať vo formátoch *.dwg a *.dgn, ale 
vyexportovať do formátu (*.pdf) pre Adobe Illustrator, alebo v rastrových formátoch 
s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1 : 1.

Fotografie a skeny – samostatné súbory v rastrových formátoch .tiff, .bmp, .jpg. Roz-
líšenie obrázkov pre fotografie a ilustrácie je 300 dpi pri veľkosti 1 : 1 a pre perokres-
by 600 dpi pri veľkosti 1 : 1, prípadne vo vektorovom formáte Adobe Illustrator (*.pdf)

Grafy. Okrem vyobrazenia grafu dodať aj súbor dát, z ktorých bol graf zostrojený.

o
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Cieľom GKÚ je poskytovať referenčný dokumentačný a informačný systém.
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je vykonať .................................  priamo v teréne.   (Odpoveď v tajničke krížovky)

E. T.






