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l Milí čitatelia!
Sedemnásty ročník vydávania nášho bulletinu Slovenský 
geodet a kartograf uzatvárame štvrtým číslom, v ktorom 
dominujú aktuálne informácie z 20. slovenských geodetic-
kých dní v Žiline. Rok 2012 nám priniesol po voľbách aj 
výmenu vo vedení ústredného orgánu štátnej správy, t. j. 
Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Želaj-
me novému vedeniu ÚGKK SR veľa síl a rozumných rozhod-
nutí pri riadení a odbornom smerovaní štátnej správy, na 
ktorú je úzko prepojená aj naša komunita autorizovaných 
geodetov a kartografov, združená v Komore. V predošlom 
čísle bulletinu sme mali možnosť prostredníctvom rozho-
voru s novým vedením ÚGKK SR dozvedieť sa niekoľko 
základných informácií a odpovedí na konkrétne otázky, 
s ktorými zápasíme pri geodetických a kartografických 
činnostiach aj v komerčnej oblasti. V dnešnom čísle vám 
ponúkame prvý odborný príspevok „Aktuálne informácie 
z rezortu ÚGKK SR“, ktorý predniesla predsedníčka ÚGKK 
SR vo svojom príhovore na 20. slovenských geodetických 
dňoch v Žiline.
Rozvoj prístrojovej, výpočtovej a telekomunikačnej tech-
niky v odbore geodézia a kartografia, spolu s rozvojom 
zodpovedajúcej inteligentnej podpory, napríklad vo forme 
programov a logiky vedie k tomu, že mnohé technológie 
sa menia, mení sa ich konštrukčná skladba, mení sa or-
ganizácia práce, menia sa služby, rozširuje sa ponuka 
produktov a služieb, skracuje sa čas merania a podobne. 
A práve tomuto rozvoju a napredovaniu nových technológií 
je každoročne počas slovenských geodetických dní veno-
vaný blok referátov, z ktorého tentoraz vyberáme druhý od-
borný príspevok bulletinu, ktorý prináša revolučnú odbornú 
informáciu o bezpilotnom leteckom mapovacom systéme 
Gatewing X100, od kolektívu autorov z komerčnej sféry 
a akademickej obce.
Prvé dva odborné príspevky v ďalšej časti čísla dopĺňajú 
rubrikové reportáže a správy členov predstavenstva Ko-
mory z účasti na medzinárodných odborných podujatiach: 
výstave Intergeo a konferencii i valnom zhromaždení CLGE 
v Hannoveri. Zaujímavým a zároveň historicky hodnotia-
cim je aj ďalší rubrikový príspevok hlavných organizátorov 
Slovenských geodetických dní, ktorý prináša „Pohľad do 
histórie Slovenských geodetických dní“. Tento príspevok 
veľmi vhodne dopĺňa aj informácia Komory z jubilejných 
20. slovenských geodetických dní v Žiline.
V záverečnej časti bulletinu umiestňujeme zaužívané in-
formatívne rubriky kancelárie Komory, v ktorých nájdete 
predovšetkým informácie o členskej základni Komory.
S príchodom blížiacich sa najkrajších sviatkov roka želám 
všetkým čitateľom a ich rodinným príslušníkom dobré 
zdravie, radosť a pohodu počas celých vianočných sviatkov 
a úspešný štart do nového roka 2013.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Aktuálne informácie z rezortu ÚGKK SR

Vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia,
ako predsedníčka ÚGKK SR sa vám prihová-
ram po prvý raz, preto mi dovoľte, aby som vás 
v mene nášho rezortu pozdravila a zaželala 
príjemnú, a hlavne prínosnú účasť všetkým 
zúčastneným. Mnohých z vás poznám osobne, 
pretože v rezorte pracujem už 26 rokov.

Za dôležitú súčasť môjho príhovoru pova-
žujem, aby som sa aspoň v stručnosti dotkla 
tém, ktoré rezort aktuálne rieši a ktoré sú sa-
mozrejme v pozornosti geodetov, právnikov, 
ale aj iných profesií nielen z rezortného pro-
stredia, ale iste zaujímajú aj našich mimore-
zortných spolupracovníkov. V súvislosti s tý-
mito témami som pripravená načúvať a prijí-
mať podnety od odborníkov v rámci rezortu, 
ako aj mimo rezortu. Za dôležité považujem 
pochopiteľne aj pripomienky verejnosti, oso-
bitne tej odbornej.

1.  Organizačné zmeny a legislatíva

Na začiatku každej projektovanej zmeny 
je najvhodnejšie začať u seba doma alebo 
na vlastnom prahu. Po mojom príchode na 
ÚGKK SR som zistila, že úrad je síce kvantita-
tívne dobudovaný, ale profesijná skladba nie 
príliš zodpovedá jeho názvu. Počet geodetov 
a kartografov je/bol pomerne nízky a odbor-
níkov výlučne zameraných na problematiku 
katastra nehnuteľností, ktorí vecne zodpove-
dajú za problematiku viac ako 90 percent re-
zortných výkonov je/bol kritický nedostatok.

Isteže, nepovyšujem žiadnu profesiu nad 
akúkoľvek inú, pretože navzájom sa naše pro-
fesie prelínajú a hlavne potrebujú. Ale je po-
trebné podotknúť, že bez posilnenia geodetic-
kej zložky by sa tento rezort dostával do slepej 
uličky a tomu som rozhodnutá zabrániť.

Ako prvý krok, ktorý sme do dnešného 
dňa uskutočnili, bolo schválenie nového or-
ganizačného poriadku s cieľom nájsť uplat-
nenie pre skúsených odborníkov, ktorí vedia 
a zároveň majú chuť pracovať. Pretože, ako 
vravieva predseda Komory, s komentovaním 
v rezorte problém nemáme. Čosi iné je však 

problém zadefinovať, či vymyslieť a imple-
mentovať jeho riešenie.

Okrem spomínaných interných problémov 
je zrejmé, že by sa nám všetkým veľmi ťažko 
pracovalo, keby našu rezortnú problematiku 
nevymedzoval adekvátny legislatívny rámec. 
K podrobnostiam legislatívneho procesu bu-
de venovaná samostatná prednáška, v struč-
nosti však konštatujem, že nový katastrálny 
zákon je po medzirezortnom pripomienkova-
ní a zákon o geodézii a kartografii spolu so 
zákonom o komore je práve v medzirezort-
nom pripomienkovom konaní. V nadväznosti 
na tieto kľúčové zákony pripravujeme aj nové 
vykonávacie vyhlášky k nim.

2.  Implementácia projektov z OPIS

Nová legislatíva úzko súvisí a je dokonca 
podmienkou implementácie projektov z Ope-
račného programu informatizácie spoloč-
nosti, v rámci ktorého prebieha aj vývoj no-
vého programového vybavenia pre kataster 
a na poskytovanie všetkých referenčných 
priestorových údajov, ktoré rezort produku-
je. Úspešná implementácia programu bude 
predstavovať revolučnú zmenu, v rámci ktorej 
sa počíta so zavedením elektronických slu-
žieb pre verejnosť aj súkromných geodetov. 
Jej prínos bude spočívať v centralizovanom 
riešení (k údajom katastra z celej SR sa bude 
možné dostať z ľubovoľného miesta), v spo-
ločnej evidencii SPI a SGI, v spravovaní ka-
tastra vo výlučne elektronickej forme (zastaví 
sa dokonca aj aktualizácia originálov – pa-
pierových LV), v racionalizácii kontroly zapí-
sateľnosti (aktualizácia katastra bude možná 
až po kontrole návrhu budúceho stavu), ako 
aj možnosti automatizovanej retrospektívnej 
analýzy vývoja údajov pre interných, ako aj 
pre externých používateľov.

Pri termíne spustenia nového systému do 
prevádzky nastal z rôznych dôvodov 14-me-
sačný posun. A ako iste viete, v súčasnosti 
prebiehajú etapy interného testovania, pred-
testov a testov migrácie údajov. V ďalšom 

kole budú nasledovať testy užívateľov nad 
údajmi celej SR a od 15. júna 2013 do 20. jú-
la 2013 sa počíta s duálnou prevádzkou. Na-
sadenie do reálnej prevádzky je naplánované 
na september a október 2013.

Druhý projekt ZB GIS, ktorý riešime v rám-
ci Operačného programu informatizácie spo-
ločnosti, plánujeme dať do prevádzky v marci 
2013. Prostredníctvom nového geoportálu 
budú môcť používatelia využívať referenčné 
priestorové údaje formou webových služieb.

3.  Implementácia systému JTSK03

Možno konštatovať, že často diskutovanou 
a pomerne citlivo vnímanou témou je imple-
mentácia systému JTSK 03 do podmienok 
SGI. Potvrdilo sa, že zmena, resp. spresne-
nie matematického modelu, v ktorom (popri 
odovzdávaní súradníc v doterajšom súrad-
nicovom systéme) je potrebné novourčené 
podrobné body odovzdávať, síce nebolo 
jednoduché, ale neporovnateľne zložitejšie 
je zodpovedné rozhodnutie, ako viesť grafic-
kú časť katastra bez straty kontinuity s tým, 
čo už bolo (a zdôrazňujem, že v relatívnych 
pomeroch so spoločensky vyhovujúcou pres-
nosťou) za takmer storočie zmerané a do SGI 
premietnuté.

Uvedomujem si, aj spolu s mojimi spolu-
pracovníkmi, výhody progresívneho prístupu, 
no na druhej strane cítim aj potrebu istej 
uvážlivosti.

Nesprávna implementácia akéhokoľvek 
užitočného výdobytku techniky nám totiž mô-
že a nezriedka aj robí skôr medvediu službu, 
namiesto prínosu očakávanej kvality a účel-
nosti. V zložitých časoch, v ktorých sa geode-
ti ocitli a ktoré šibnutím čarovného prútika 
nepominú, nemožno zaťažovať vnútrorezort-
ných ani mimorezortných pracovníkov kom-
plikovanými postupmi, ktoré sa v konečnom 
dôsledku ukážu byť samoúčelné.

V tejto súvislosti preto sumárne uvádzam, 
že ja aj moji spolupracovníci trváme na detail-
nej analýze spomínanej problematiky a dlhšej 
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odbornej diskusii, ktorú rovnako ako v iných 
prípadoch uprednostňujeme pred unáhlený-
mi riešeniami. Tie síce na verejnosti môžu byť 
prezentované v pozitívnom zmysle ako rýchly 
vývoj, ale v konečnom dôsledku prinesú iba 
väčší chaos do nášho rezortu.

4.  Transformácia katastrálnych 
úradov

Čaká nás aj ďalšia neľahká úloha – reštruktu-
ralizácia rezortu súvisiaca s Programovým vy-
hlásením vlády SR, resp. so zmenami v rámci 
verejnej správy, ktorú je potrebné pripraviť 
tak, aby bola zachovaná funkčnosť rezor-
tu. Návrh zákona o niektorých opatreniach 
v miestnej štátnej správe bol schválený uzne-
sením vlády SR. Predpokladá prenos kom-
petencie zrušených katastrálnych úradov 
v plnom rozsahu na správy katastra v sídle 
krajov, pričom správy katastra v sídle krajov 
získajú samostatnú právnu subjektivitu, budú 
rozpočtovou organizáciou rezortu ÚGKK SR 
a zároveň služobným úradom zamestnancov 
správ katastra, nachádzajúcich sa v územ-
nom obvode kraja, pričom budú vykonávať 
činnosti správy katastra v sídle okresu.

V súčasnosti analyzujeme potrebné zme-
ny, pripravujeme organizačnú štruktúru správ 
katastra v sídle kraja.

5.  ROEP a jeho financovanie 

Aspoň okrajovo musím spomenúť aj prob-
lematiku zhotovovania registrov. Všetkých 

zúčastnených v súčasnosti trápi najmä ich 
finančné krytie. Ak sa v krátkosti vyjadrím k 
podrobnostiam, potvrdím skutočnosť, ktorú 
si všetci aj v jej dôsledkoch uvedomujeme. 
A síce, že niektoré veľmi potrebné veci sú 
podfinancované a niektorým, z nášho pohľa-
du menej podstatným projektom je venovaná 
nadštandardná finančná pozornosť.

To však nie je problém iba nášho rezortu, 
ale problém globálny. Nepochybne poznáte 
obsah listu katastrálnym úradom, v ktorom 
informujeme, že v tomto fiškálnom roku je 
zatiaľ zabezpečené iba hradenie IV. etapy 
odovzdaných registrov. V praxi to znamená, 
že úrad preplatí cca 120 dokončovaných 
registrov a rozpracovaných zostane rádovo 
posledných 400 registrov.

V súčasnosti neustále prebiehajú rokova-
nia; náš rezort opätovne predloží príslušný 
materiál na rokovanie vlády, pretože doteraj-
šie pokusy rozporovalo MF s požiadavkou 
minimalizovania dosahu na štátny rozpočet 
v nadväznosti na slabší výber daní, ako bolo 
očakávanie. V tomto kole rokovaní pracuje-
me s dvoma variantmi, pričom v jednom je 
termín ukončenia úlohy o dva roky posunutý. 
Zdôvodňujeme a prepočítavame vyčísliteľné 
celospoločenské benefity, ktoré v konečnom 
dôsledku môžu mať aj pozitívny vplyv aj na 
spomínaný slabší výber daní, ale aj straty vy-
plývajúce z prípadného pozastavenia úlohy. 
S neúspechom v tejto oblasti jednoducho 
nemožno ani uvažovať.

Z týchto dôvodov sa snažíme príslušným 
miestam objasniť, že poskytnutie finančných 
prostriedkov na ROEP nie je náklad, ktorým 
zvyšujeme deficit štátneho rozpočtu, ale že 

tieto financie sú investíciou do základov náš-
ho hospodárstva a právnej istoty, ktorá má 
potenciál vyvolať ďalšie investície a vytvoriť 
nové pracovné miesta, a teda v konečnom 
dôsledku pomôcť štátnemu rozpočtu.

6.  Záver

Záverom chcem uviesť, že nás v ďalšom ob-
dobí čaká veľa tvrdej práce, pričom vám za 
seba a za mojich spolupracovníkov viem ga-
rantovať, že týmto výzvam sme pripravení po-
staviť sa v plnom nasadení a v rámci koope-
rácie s celou odbornou obcou ich čo najefek-
tívnejšie zvládnuť. Tak ako som povedala na 
začiatku príhovoru, sme pripravení reagovať 
na všetky vecné a odborné pripomienky ale-
bo námety z každodenného života, a zohľad-
niť ich v našej práci.

Pomáhajme si teda najmä pri plnení zá-
konných a celospoločenských úloh tak, aby 
sme ďalej pokračovali v rozvoji oblasti nehnu-
teľností.

Nakoniec vám prajem veľa úspechov v od-
bornom aj osobnom živote, a zároveň nech sa 
vám 20. geodetické dni vydaria podľa vašich 
predstáv.

Ing. Mária Frindrichová

predsedníčka ÚGKK SR

Letecký mapovací systém Gatewing X100

Abstrakt

Nástup novej generácie nízkonákladových 
automatizovaných softvérových riešení spra-
covania obrazu do ortofotomáp a digitálnych 

modelov terénu (DMT) zapríčinil v posled-
ných 5 rokoch aj obrovský rozvoj rôznych 
technológií nepilotovaných leteckých pro-
striedkov (UAV – unmanned aerial vehicle) 
ako nosičov digitálnych kamier [1]. Jednou 

z týchto technológií je letecký mapovací 
systém Gatewing X100, ktorý svojou flexi-
bilitou, odolnosťou, jednoduchou obsluhou 
a rýchlosťou zberu údajov patrí medzi lídrov 
na dnešnom už širokom trhu nepilotovaných 
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leteckých prostriedkov. Jeho technické pa-
rametre, dosahovaná presnosť a možnosti 
využitia sú ďalej uvedené v tomto príspevku.

1.  Úvod

Okrem menej využívaných balónov a vzducho-
lodí sa praktizujú dve základné platformy – mo-
dely lietadiel a vrtuľníkov. Súčasným trendom 
je vybavenie týchto UAV navigačnými techno-
lógiami – globálnym navigačným satelitným 
systémom (GNSS) a inerciálnym meracím sys-
témom (IMS), čím sa tieto lietajúce prostriedky 
stávajú takmer plne nezávislé od pozemného 
riadenia a vyhotovujú snímky vo vopred zadefi-
novaných polohách a orientáciách. Lietadlové 
aj vrtuľníkové platformy majú svoje špecifiká 
a výhody, ktoré ich predurčujú byť viac či me-
nej efektívne pre určité typy aplikácií.

Nízka nosnosť týchto cenovo dostupných 
modelov umožňuje použitie len amatérskych 
alebo poloprofesionálnych digitálnych ka-
mier, čo na jednej strane sporí náklady, na 
strane druhej sa nedosahuje obrazová kvalita 
veľko- alebo strednoformátových digitálnych 
kamier a vyžaduje si špecifické spracovanie. 
Súčasné softvérové riešenia však umožňujú 
automatizované spracovanie aj týchto obra-
zových záznamov do kvalitných ortofotomo-
zaík a DMT využiteľných v geodézii a katastri 
nehnuteľností, pri pozemkových úpravách 
[2], GIS, lesníctve, poľnohospodárstve [3], 
územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, 
povrchovom baníctve, archeológii, stavebníc-
tve, príprave projektovej dokumentácie, krízo-
vom manažmente, životnom prostredí ale aj 
reklame či zábavnom priemysle.

2.  Charakteristika systému

Mapovací systém Gatewing X100 (obr. 1) je 
jednovrtuľový model lietadla na elektrický po-
hon a je výsledkom dôkladného multidiscipli-
nárneho konštrukčného procesu. Trup mode-
lu z expandovaného polypropylénu (EPP) ob-
sahuje riadiacu jednotku (e-box) umožňujúcu 
navigáciu pomocou GNSS, rádio na spojenie 
s pozemnou stanicou, inerciálny systém na 
meranie náklonov a tlakový senzor na mera-
nie rýchlosti modelu voči atmosfére. V druhej 
dutine sa nachádza batéria a kamera spojená 
s riadiacou jednotkou.

Po nahraní letových údajov do riadiacej 
jednotky môžeme systém charakterizovať 
ako plne autonómny, teda nezávislý od po-
zemného riadenia, ale s možnosťou pozem-
ného zásahu do prebiehajúceho letu. To je 
veľmi dôležité pri krízových situáciách, keď 
pozemný operátor (pilot) dokáže manuálne 
prístroj odkloniť od plánovanej trajektórie 
alebo prinútiť okamžite pristáť. Samotný ná-
let prebieha podľa vopred zadanej snímkovej 
geometrie podobne ako pri klasickej leteckej 
fotogrametrii.

Základnými komponentmi systému (obr. 2) 
sú mechanická vzletová rampa na princípe 
katapultu, samotný model lietadla a pozemná 

riadiaca stanica – terénny tablet s vysokou 
odolnosťou voči počasiu a nárazom.

Kameru použitú na snímkovanie RICOH 
GR Digital III [5] môžeme charakterizovať 
ako špičkový fotoaparát vo svojej triede ma-
loformátových kompaktných digitálnych CCD 
kamier (tab. 2). Objektív „GR LENS f=6,0 mm 
1:1,9“ vyniká vysokou svetelnosťou a nízky-
mi chromatickými aberáciami, ako aj malou 
optickou distorziou. Výhodou je aj vysoký stu-
peň potlačenia šumu pri zachovaní vysokého 
geometrického rozlíšenia, čo je dôležité práve 
pre krátke expozičné časy, ktoré sú potrebné 
v leteckom snímkovaní bez korekcie zmazu. 
Snímkovať možno aj v blízko infračervenom 

Hmotnosť: 2.2 kg Príprava systému: 15 min

Rozteč krídiel: 100 cm Vzlet: katapult

Rozmery: 100 x 60 x 10 cm Max. doba letu: 45 min.

Materiál: karbónová výstuž,  EPP Letová výška nad terénom: 100  – 750 m

Batéria: Líthium-polymer 11,1 V, 8000 mAh Rýchlosť letu: 70 –110 km/h

Rádiové spojenie: do 5 km/ 2,4 GHz Max. rýchlosť vetra: 65 km/h a ľahký dážď

Obr. 1 | Systém Gatewing X100 [4].

Tab. 1 | Špecifikácia platformy a letových parametrov Gatewing X100

Obr. 2 | Základné komponenty systému Gatewing.

Tab. 2 | Technické parametre kamery RICOH GR Digital III

Počet pixlov: 3648 x 2736 = 10 400 000

Veľkosť senzora: 7,44 x 5,58 mm

Veľkosť pixla: 2,04 μm

Procesor: GR Engine III

Ohnisková vzdialenosť: f = 6,0 mm (ekvivalent 35 mm = 28mm)

Svetelnosť objektívu: 1:1,9

Hmotnosť: 208g

Rozmery: 109 x 59 x 26 mm

Typ pripojenia: USB 2.0
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spektre použitím vhodného filtra pred objektí-
vom kamery. Treba poznamenať, že uvedenú 
kameru možno nahradiť inou, ale s približne 
rovnakou hmotnosťou a polohou ťažiska.

3.  Pracovný proces mapovania 
systémom

Celý proces od návrhu letového plánu po vý-
stupné produkty môžeme rozdeliť na dve zák-
ladné časti – zber údajov a spracovanie úda-
jov. Zber údajov je limitovaný samotným hard-
vérom systému Gatewing X100 a jeho mož-
nosťami, zatiaľ čo spracovanie snímok možno 
realizovať rôznymi softvérmi kompatibilnými 
s údajmi systému Gatewing X100. Výrobca 
ponúka vlastnú aplikáciu „ušitú na mieru“ pre 
Gatewing X100 pod názvom Stretchout.

3.1 Zber údajov

Po definovaní účelu mapovania pozostáva pri-
márny (terénny) zber údajov z niekoľkých etáp:

i.  Príprava náletového plánu – výber územia 
a podrobnosti mapovania definované veľ-
kosťou pixla v teréne (GSD – ground sam-
pling distance). Vizuálna kontrola v prostre-
dí Google Earth, prvotný návrh snímkovania 
a určenie dátumu snímkovania podľa pred-
povede počasia. Príprava lícovacích bodov 
(návrh rozmiestnenia a výroba značiek).

ii.  Rekognoskácia územia. Ide predovšet-
kým o lokalizáciu a povrchovú identifi-
káciu miest vzletu a pristátia, lokalizáciu 
výškových objektov a určenie možných 
krízových udalostí (zrážka s inými lietajú-
cimi objektmi).

iii.  Počas rekognoskácie je výhodné stabilizo-
vať a signalizovať lícovacie body v teréne 
súbežne aj s určením ich priestorovej po-
lohy (najčastejšie GNSS technológiou).

iv.  Úprava náletového plánu podľa rekog-
noskácie a požadovaných parametrov 
priamo v teréne.

v.  Samotný nálet a snímkovanie územia.

3.2 Spracovanie údajov

V súčasnosti je na komerčnom trhu niekoľko 
softvérových riešení, ktoré sú schopné auto-

matizovane spracúvať údaje z ľubovoľných 
UAV prostriedkov vyhotovených ľubovoľnými 
kamerami. Snímky nie sú jediným záznamom 
z náletu, registrované sú aj rôzne údaje o lete, 
ale predovšetkým prvky vonkajšej orientácie 
(PVO) každej vyhotovenej snímky, teda jej 
poloha a orientácia v systéme WGS 84. Tie-
to údaje významne pomáhajú pri blokovom 
vyrovnaní zväzku lúčov s lícovacími bodmi do 
národného systému, respektíve, pokiaľ je to 
postačujúce, je možné spracovanie priamo 
vo WGS 84. V každom softvérovom riešení je 
postup spracovania približne rovnaký:

i. Vyhľadanie charakteristických bodov na 
každej snímke.

ii.  Spárovanie identických bodov na jednotli-
vých snímkach.

iii.  Blokové vyrovnanie zväzku lúčov (vrátane 
samokalibrácie kamery).

V tejto fáze sú snímky presne vzájomne 
zorientované. Poloha celého snímkového blo-
ku v systéme WGS 84 bez lícovacích bodov 
je daná presnosťou georeferencovania sní-
mok pomocou GNSS a IMS a dosahuje pres-
nosť od 0,5 m do niekoľko metrov. Už táto 
presnosť je vyhovujúca pre mnohé aplikácie 
a je možné pokračovať v ďalšom spracovaní. 
Ak však potrebujeme výsledky v národnom 
alebo lokálnom systéme, označia sa na sním-
kach lícovacie body, ktorých súradnice sú 
v požadovanom systéme. Celý blok sa potom 
transformuje do tohto súradnicového systé-
mu. Ďalší postup teda je:

i.  Meranie lícovacích bodov na snímkach, 
prepočet do nového systému.

ii.  Generovanie DMT vo forme TIN s požado-
vaným rozlíšením (max. 1 pixel).

iii.  Tvorba ortofotomozaiky s požadovaným 
rozlíšením (max. 1 pixel).

Samozrejme, jednotlivé softvérové rieše-
nia sa líšia v detailoch a možnostiach nasta-
vení, ako aj v cene alebo filozofii poskytova-

nia služieb (niektoré sú nepredajné, predáva 
sa iba služba cez web).

4.  Overenie presnosti mapovania

Pre väčšinu odberateľov produktov mapo-
vania je podstatná nielen forma produktov 
(ortofotomapy, digitálne modely terénu atď.), 
ale aj ich presnosť. Keďže výstupy zo systému 
Gatewing X100 poskytujú priestorové údaje, 
zamerali sme sa na overenie polohovej, ako 
aj výškovej presnosti. Polohovú presnosť hod-
notíme na základe rozdielu meraných cha-
rakteristických prvkov metódou GNSS RTK 
v lokálnom systéme a manuálneho merania 
týchto prvkov na georeferencovanej ortofo-
tomozaike. Presnosť meraní GNSS v polohe 
bola mXY = 0,02 m.

Výškovú presnosť hodnotíme na základe 
odľahlosti výškových bodov vybraných povr-
chov meraných metódou GNSS RTK v lokál-
nom systéme od generovaného digitálneho 
modelu povrchu zo snímok. Presnosť meraní 
GNSS vo výške bola mH = 0,05 m.

Merania GNSS sú teda v tomto porovnaní 
považované za referenčné s presnosťou 5-ná-
sobne vyššou ako predpokladaná presnosť 
produktov UAV v danom experimente. Líco-
vacie body sú určené v tom istom lokálnom 
systéme ako kontrolné merania GNSS.

4.1 Popis experimentu

Zalietané územie s rozlohou 300 ha (1 500 m 
× 2 000 m) má charakter poľnohospodárskej 
krajiny s antropogénnymi prvkami, ako cesty, 
železnica, záhradné chatky, elektrické vede-
nie a pod. Terén je mierne zvlnený a striedajú 
sa na ňom rôzne typy textúry. Celé územie 
bolo zalietané v 2 samostatných blokoch 
s prekrytom, parametre náletu sú uvedené 
v tab. 3. Lícovacie body boli signalizované 
bielym krížom a zamerané metódou GNSS 
RTK.

Tab. 3 | Parametre snímkovania

Doba náletu 2x 35 min.

Výška letu nad terénom 300 m

GSD (veľkosť pixla na teréne) 0,10 m

Počet snímok 421

Prekryt (pozdĺžny a priečny) 75 %
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V procese automatickej orientácie snímok 
bolo v celom území detegovaných a urče-
ných 183 358 priestorových bodov, ktoré slú-
žili ako spojovacie body. Po zalícovaní bloku 
na 10 bodov rovnomerne rozmiestnených na 
mapovanom území boli dosiahnuté nasledu-
júce charakteristiky vyrovnania zväzku lúčov 
na lícovacích bodoch (Tab. 4).

Hodnoty v tab. 4 predstavujú vnútornú 
presnosť celého bloku a aj keď napovedajú 
o kvalite modelu mnoho, nemožno ich pova-
žovať úplne za smerodajné aj pri hodnotení 
absolútnej presnosti. Použitie nemeračskej 
kamery tiež vytvára predpoklady na väčšie 
systematické chyby ako je to pri stredno- 
a veľkoformátových leteckých meračských 
kamerách. Preto hodnotíme absolútnu pres-
nosť výlučne na kontrolných bodoch, ktoré sú 
nezávisle zamerané inou, aspoň 3 – 5-násob-
ne presnejšou technológiou.

4.2  Polohová presnosť 
(presnosť ortofotomozaiky)

Ortofotomozaiku možno generovať prakticky 
v geometrickom rozlíšení originálnych sní-
mok alebo v nižšom rozlíšení. Keďže ortofo-
tomozaika je georeferencovaná, po pripojení 

do CAD softvéru dokážeme vektorizovať 
jej obsah priamo v súradnicovom systéme, 
v ktorom je georeferencovaná. Takýmto spô-
sobom „meriame“ polohu objektov zobraze-
ných na ortosnímke. Polohovú presnosť sme 
testovali na bodových a líniových prvkoch 
(tab. 5). Pri bodových prvkoch sa počítal sú-

radnicový rozdiel, pri líniových kolmá vzdiale-
nosť od línie.

Na obr. 3 – 11 sú výrezy z ortofotomozai-
ky s charakteristickými bodovými a líniovými 
prvkami, ktoré slúžili na určenie presnosti orto-
snímok. Zelenou farbou je označené meranie 
GNSS technológiou. Veľkosť pixla je 0,1 m.

jednotková stredná chyba 0,605 pixla

stredná chyba obraz. súradníc 0,235 pixla (max. oprava 0,307 pixla)

stredná chyba v osi X 0,060 m (max. reziduum 0,091 m)

stredná chyba v osi Y 0,053 m (max. reziduum 0,111 m)

stredná chyba v osi Z 0,041 m (max. reziduum 0,090 m)

priestorová stredná chyba 0,090 m (max. reziduum 0,141 m)

Bodové prvky – 35 bodov Líniové prvky – počet meraní 32

Y [m] X [m] [m]

Aritmetický priemer -0,04 0,05 Aritmetický priemer 0,08

Stredná chyba 0,08 0,10 Stredná chyba 0,10

Max. odchýlka 0,10 0,28 Max. odchýlka 0,30

Min. odchýlka -0,20 -0,12

 Tab. 4 | Snímkové opravy a rezíduá na lícovacích bodoch po blokovom vyrovnaní

Tab. 5 | Určenie polohovej presnosti ortofotomozaiky

Obr. 3 | Cyklocesta. Obr. 4 | Cyklocesta – detail. Obr. 5 | Chatka.

Obr. 6 | Kilometrovník. Obr. 7 | Koľajnice. Obr. 8 | Priecestie.
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4.3 Výšková presnosť DMT

Kvalita generovaného DMT závisí okrem iné-
ho aj od textúry digitalizovaného povrchu. 
Preto sme na overenie výškovej presnosti 
vybrali niekoľko rôznych povrchov (tab. 6, 
obr. 12 – 16).

5. Záver

Základným predpokladom uvedeného au-
tomatizovaného spracovania obrazu (orien-
tácia snímok a tvorba DMT) je dostatočne 
premenlivá textúra mapovaného povrchu 

Obr. 9 | Chatka. Obr. 10 | Pätka stožiara. Obr. 11 | Štátna cesta.

lokalita obr. č. max. (+)
odchýlka [m]

max. (-)
odchýlka [m]

aritmetický
priemer [m]

stredná chyba 
[m]

poznámka

cyklocesta 11 0,18 -0,10 0,05 0,07 asfalt

cyklocesta – 0,08 -0,27 -0,09 0,10 asfalt

cyklocesta – 0,00 -0,62 -0,25 0,14 asfalt*

železnica 12 0,31 0,00 0,21 0,08 násyp a most

terén 13 0,16 0,00 0,12 0,03 nízka tráva

štátna cesta 14 0,07 -0,15 -0,03 0,06 asfalt

štátna cesta – 0,20 -0,19 -0,10 0,10 asfalt

terén 15 0,00 -0,07 -0,04 0,03 okraj role

terén 15 0,27 -0,10 0,05 0,09 hlina, nízka tráva

*Veľká záporná hodnota je zapríčinená tesnou blízkosťou vysokej vegetácie, čo sa čiastočne prenieslo na model.

Tab. 6 | Overenie výškovej presnosti DMT

a jej kvalitné prekreslenie na digitálny obraz. 
S nepremenlivými (plochými) textúrami sa 
stretávame zriedkavo, predovšetkým pri an-
tropogénnych prvkoch (napr. strechy, cesty, 
sklo) a ešte zriedkavejšie pri prírodných 
(vodné plochy, púšte, snehové polia atď.). 
Pri takýchto povrchoch treba počítať s mož-
nými chybami alebo skôr absenciou modelu. 
Druhým faktorom je prenos textúry na obraz. 
To zabezpečuje digitálna kamera, ktorá je na-
vyše v tomto prípade v pohybe.

Výsledky ukazujú, že aj menej kvalit-
ná textúra (uhladená roľa, asfaltová cesta) 
a dokonca pri miernom zmaze (1 – 2 pixle) 
postačuje na generovanie DMT a ortofoto-
mozaiky v presnosti deklarovanej výrobcom 
systému Gatewing X100, teda 1 pixel v po-
lohe a 2 – 3 pixle vo výške. Nami testované 
údaje dosahujú presnosť v polohe 1 pixel a vo 
výške dokonca iba 1 – 2 pixle. Po prepočte 
dostávame presnosť mapovania v závislosti 

Obr. 12 | Cyklocesta (vľavo ortosnímka, vpravo DMT).

Obr. 13 | Železničný násyp a most (vľavo ortosnímka, 
vpravo DMT).
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od letovej výšky nad terénom (tab. 7). Maxi-
málne chyby pritom dosahujú 2 – 3-násobok 
stredných chýb, čo korešponduje s naším 
„geodetickým“ intervalom konfidencie. Vý-
sledky aerotriangulácie (vnútorná presnosť 
modelu) vychádzajú štandardne 0,7 pixla 
v polohe a 1 pixel vo výške, čo potvrdzuje via-
cero realizovaných projektov.

Hodnoty v tab. 7 sú odvodené od pre-
zentovaného experimentu. Do budúcnosti 
bude potrebné overiť hodnoty presnosti pre 
maximálnu a minimálnu letovú výšku a sta-
noviť tak presne vzťah medzi veľkosťou GSD 
a presnosťou mapovania uvedenou technoló-
giou.

Uvedené územie s rozlohou 300 ha je 
možné spracovať do DMT a ortofotomozaiky 
v rozlíšení GSD = 0,10 m približne za 3 dni 
vrátane nalietania. Obrovské množstvo spra-
cúvaných a generovaných údajov samozrej-
me vyžaduje výkonnú výpočtovú techniku. 
Jednou z výhod uvedeného spracovania 

Obr. 16 | Terén – hladká roľa a nízky porast (spolu 30 bodov).

*Parametre nášho experimentu.

snímok je aj generovanie DMT, teda povrchu 
vrátane zelene a stavieb, čo je nevyhnutnosť 
pre tvorbu tzv. „true“, teda pravej ortofotoma-
py (výškové budovy sa zobrazujú len strechou 
a vertikálne steny sa nezobrazujú), s ktorou 
sa na Slovensku stále stretávame len zriedka, 
ak vôbec.

Prvé testy systému Gatewing X100 reali-
zované slovenskými geodetmi poukazujú na 
široké možnosti tejto nízkonákladovej tech-
nológie mapovania krajiny a sídiel (obr. 17) 
lokálneho charakteru. Uplatnenie si určite 
môže nájsť aj v mapovaní líniových stavieb 
a koridorov. Technológia leteckej fotogramet-
rie sa takto stáva dostupnou pre širokú geo-
detickú obec viac než kedykoľvek predtým.

Obr. 14 | Terén – prízemný porast (vľavo ortosnímka, vpravo 
DMT).

Obr. 15 | Asfaltová cesta (vľavo ortosnímka, vpravo DMT), dôsledok pohybujúceho sa vozidla.
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výška letu nad terénom
[m]

polohová presnosť mXY 
[m] = GSD

výšková presnosť
 mH [m] = 1,5*mXY

plocha zobrazená na 1 snímke
[m x m]

100 0,03 0,05 124 x 93

200 0,07 0,10 248 x 186

 300* 0,10 0,15 372 x 279

500 0,17 0,25 620 x 465

750 0,25 0,38 930 x 697

Tab. 7 | Empirická presnosť mapovania systémom Gatewing X100

Obr. 17 | Ukážka generovania modelov stavebných objektov – budovy a most.
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INTERGEO, 
valné zhromaždenie 
a konferencia CLGE 
– Hannover 2012

1.  Základné údaje o podujatiach 
a účastníkoch

V dňoch 10. až 13. októbra 2012 sa členovia 
predstavenstva Komory geodetov a karto-
grafov (ďalej len „Komora“) Ing. Ján Hardoš 
a Ing. Peter Repáň zúčastnili na zahraničnej 
pracovnej ceste v Hannoveri (SRN), ktorej 
náplňou bolo v prvom rade zastupovanie Ko-
mory a Slovenskej republiky na pravidelnom 
jesennom valnom zhromaždení Rady európ-
skych geodetov (Comité de Liaison des Géo-
mètres Européenes, The Council of European 
Geodetic Surveyors, ďalej len „CLGE“, www.
clge.eu).

Zároveň sa zúčastnili na dvoch súbežných 
akciách, a to na 3. CLGE Konferencii európ-
skych geodetov a na najväčšej svetovej vý-
stave geodézie, geoinformatiky a správy úze-
mia INTERGEO, ktoré sa konali v priestoroch 
veľtržného areálu v Hannoveri.

2.  Intergeo – veľtrh pre geodéziu, 
geoinformatiku a správu územia

V stredu 10. októbra 2012 v popoludňajších 
hodinách bola na programe prehliadka vý-
stavy INTERGEO, ktorá začala v spoločnom 
stánku CLGE a nemeckých geodetických 
organizácií. Na výstave sa zúčastnilo 522 vy-
stavovateľov v troch halách. Zúčastnili sa jej 
prakticky všetky subjekty, ktoré majú niečo 
spoločné s geodéziou, kartografiou a geo-
informatikou, počnúc najväčšími výrobcami 
geodetickej techniky, ako Leica, Trimble, Top-
con/Sokkia, končiac Moskovským inštitútom 
inžinierov geodézie, fotogrametrie a karto-
grafie, a nemeckou armádou. Opísať výstavu 
v jej celej šírke je nemožné, viac sa môže záu-
jemca dozvedieť na jej web stránkach na ad-
rese http://www.intergeo.de/en/index.html.

Pripájam zopár stručných subjektívnych 
postrehov z výstavy:

 Na výstave sa prezentovalo množstvo 
automatických bezpilotných lietajúcich 
prístrojov (UAV), schopných niesť akýkoľ-
vek senzor, od najjednoduchšieho foto-
aparátu, cez multispektrálne kamery až 
po laserové skenery.

 Registrujem výrazný posun k fotogrametrii 
a veľký pokrok v automatizovanom spra-
covaní sérií prekrývajúcich sa snímok.

 Prezentovalo sa množstvo projektov letec-
kej fotogrametrie na malých územiach.

 Čoraz viac sa využíva pozemná a priemy-
selná fotogrametria s relatívne obyčajnými 
digitálnymi fotoaparátmi, s použitím špe-
ciálnych etalónov a terčíkov s automatic-
kým vygenerovaním mračna bodov.

 Pri klasických geodetických prístrojoch 
som si nevšimol žiadnu revolučnú zmenu, 
iba pokračujúcu elektronizáciu v duchu 
najnovších technológií (softvér, pamäťové 
médiá, konektivita, pokračujúca robotizá-
cia).

Maritime Grand Hotel, 
Hannover. 

Nová radnica, 
Hannover.

Vrtuľník v stánku Leica.
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 Prezentovali sa noví výrobcovia prístrojov, 
napr. z Číny.

 Najväčší výrobcovia, ako Leica, Trimble 
alebo Topcon/Sokkia sa prezentovali veľ-
kolepo (veľké stánky, množstvo prístrojov 
a materiálov, pivo a praclíky zadarmo).

 Vystavovalo sa množstvo laserových ske-
nerov.

 Množstvo firiem ponúkalo služby v oblasti 
laserového skenovania, leteckého sním-
kovania malých území, tvorby 3D mode-
lov územia vrátane budov (3D kataster) 
a spracovanie údajov vo forme GIS.

 Bolo vystavovaných množstvo automatic-
kých mapovacích (skenovacích) 360-stup-
ňových zariadení namontovaných na stre-
chách áut či dokonca na člne.

 Vystavovali aj školy, vydavateľstvá a iné 
inštitúcie, tzv. západné krajiny avizujú po-
kles záujmu o štúdium v našom odbore 
a nedostatok študentov.
Denníky z výstavy (Dailynews) z 10. a 11. 

októbra 2012 prikladám.
Podvečer 10. októbra 2012 boli priamo na 

výstavisku vyhlásené výsledky študentskej 

súťaže organizovanej CLGE (CLGE Students 
Contest 2012). Víťazná práca bola o obno-
ve a sledovaní zosuvného územia: Geo detic 
Works In Research And Development Plan 
For Remediation Of Landslides Kostanjek, 
autori: Diana Bečirević, Daria Dragčević, 
Jakov Maganić, Kristina Opatić, Ljerka Žu-
panović z Chorvátska. Táto téma je určite 
aktuálna aj pre Slovensko.

3.  III. CLGE konferencia európskych 
geodetov

Celú prácu a aj ostatné prihlásené práce 
študentov si možno pozrieť na adrese http://
www.clge.eu/news/index/78.

11. októbra 2012 sa v kongresových 
priestoroch výstaviska konala 3. CLGE kon-
ferencia európskych geodetov. Kongresový 
deň otvoril spoločne pre všetky akcie pre-
zident FIG CheeHai Teo, ktorý zdôraznil, že 
podľa Organizácie spojených národov až 
80 percent všetkých rozhodnutí realizova-
ných ľudstvom má priestorovú informáciu, 

že je záujem organizovať a spravovať všetky 
informácie na podklade priestorových údajov 
a že geodeti sú profesionáli, povahou svo-
jej práce veľmi lokálni a zviazaní s určitým 
miestom.

Následne pokračovala konferencia CLGE 
v samostatnej sále. Rozdelená bola na tri 
sekcie:
  Ochrana vlastníckych práv k nehnuteľ-

nostiam v Európe – porovnanie
 Kataster v digitálnej ére – nemecký prí-

stup
 Jednotné európske určovanie a meranie 

pôdorysov a plôch pri budov – budúci ná-
stroj pre geodetov

V každej sekcii odzneli tri príspevky. Pro-
gram konferencie je uvedený ako samostatná 
príloha č. 1. V rámci prvej sekcie sme mali 
možnosť priamo porovnať systémy katastra 
nehnuteľností v škandinávskych krajinách, 
vo Švajčiarsku a v Španielsku. V druhej sekcii 
sme dostali informáciu o systéme katastra 
v Nemecku. V tretej sekcii nám bola predsta-
vená jednotná smernica (Measurement Code) 

na určovanie a meranie pôdorysov a plôch pri 
budov, ktorú spracovalo CLGE a ktorá sa má 
stať jednotným systémom pre celú Európu, 
nápomocný oceňovaniu nehnuteľností. Celú 
smernicu v troch jazykoch (angličtina, nemčina 
a francúzština) prikladám. Stránka konferencie 
je http://www.clge.eu/events/details/108.

Stánok Leica.

Pred konferenčnými sálami (vľavo).

Čln so senzormi Topcon.
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4.  Valné zhromaždenie CLGE

Samotné valné zhromaždenie CLGE sa kona-
lo 12. a 13. októbra 2012 v hoteli Maritime 
Grand Hotel (kompletnú agendu rokovania 
prikladám ako prílohu č. 2, ďalej len „VZ“). 
Išlo o druhé VZ v roku 2012. Medzi hlavné 
body patrili voľby prezidenta a výkonného 
výboru. Prílohou č. 3 je Správa pokladníka 
a schválenie rozpočtu pre rok 2013. Pre 
zaujímavosť, CLGE kalkuluje na rok 2013 
s výdavkami vo výške 89 200 eur, z čoho 
najväčšiu časť pohltia výdavky na dynamic-
kú databázu profesijných informácií (Dyna-
mic Professional Knowledge Base, ďalej len 
„DPKB“) – 20 000 eur, podiel na prevádzku 
kancelárie CLGE v Dome geodetov v Bruseli 
– 17 200 eur, náklady na prácu výkonného 
výboru – 15 000 eur a na styk s verejnosťou 
9 000 eur. Príjmy CLGE pozostávajú hlavne 
z členských príspevkov (spolu 63 000 eur, 
rozpis pozri v prílohe č. 4) a zo sponzorských 
darov (spolu 19 000 eur).

Súčasťou rokovania bolo aj predloženie 
správy prezidenta CLGE, ktorá bola zaslaná 

delegátom v predstihu a na VZ bola iba disku-
tovaná v pracovných skupinách (príloha č. 5).

Zaujímavou súčasťou VZ boli tzv. národ-
né prezentácie, kde dostali priestor národní 
delegáti, aby predstavili fakty o geodetoch 
a kartografoch v ich krajine, prípadne pred-
niesli záujem usporiadať nejaké budúce 
VZ. V tejto časti sa prezentovala Asociácia 
albánskych geodetov a Estónci. Asociácii 
albánskych geodetov som poslal poštou pub-
likáciu k 10. výročiu založenia našej Komory 
v angličtine, hlavne kvôli zákonu o Komore 
preloženému do angličtiny.

V popoludňajších hodinách sa delegáti 
rozdelili na tri skupiny a presunuli sa do men-
ších miestností, kde sa konali tzv. workshopy, 
pracovné porady, na ktorých bolo možné de-
tailnejšie prediskutovať navrhnuté témy:

Dynamickú databázu profesijných infor-
mácií (Dynamic Professional Knowledge Ba-
se, ďalej len „DPKB“) – internetová databáza 
informácií o každej členskej krajine CLGE, 

Odporúčania pre DPKB.

Workshop v rámci VZ CLGE.

Prezident FIG CheeHai 
Teo otvára konferenciu.

Slovenská delegácia (Hardoš, 
Repáň a Pukanská, zastupujúca 
Slovenskú banskú spoločnosť).
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priemyselnej fotogrametrie pri kontrole tva-
ru a pretvorenia pilierov ropnej vrtnej veže 
v severnom mori bolo pre mňa prekvapením. 
Thomas Kerste z HafenCity Univerzity z Ham-
burgu predstavil metódy získavania tzv. 3D 
mračna bodov pomocou nízkonákladových 
kamerových systémov. Výsledky porovnával 
s laserovým skenovaním a v závere označil 
ich metódu za porovnateľnú.

5.  Záver

V závere boli pri príležitosti 50. výročia založe-
nia CLGE odovzdané prednášajúcim hosťom 
drobné darčeky a VZ bolo ukončené. Ďalšie 
VZ sa bude konať na jar 2013 v Budapešti.

Súčasťou programu VZ CLGE bola aj re-
cepcia u primátora mesta Hannover v priesto-
roch Novej radnice a prehliadka mestečka 
Hildesheim, zapísaného na zoznam svetové-
ho kultúrneho dedičstva UNESCO.

Počas prestávok a počas večerných dis-
kusií sme sa kontaktovali s množstvom dele-
gátov z iných krajín, obzvlášť z Nemecka, Ru-
munska, Grécka, Albánska, Poľska, Chorvát-
ska a samozrejme Českej republiky atď.

ako je organizovaná geodézia, kartografia 
a kataster v danej krajine, aké sú potrebné 
doklady, certifikáty a skúšky na vykonávanie 
našich činností v nej a pod. Databázu navr-
huje a vytvára profesionálna firma a v rámci 
workshopu zisťovala naše názory, čo by mala 
databáza obsahovať, aby bola užitočná. Naša 
delegácia navrhla svoje odporúčania.

Odporúčania pre DPKB. Workshop 
v rámci VZ CLGE

Blueparking.eu – v rámci tejto témy kolega 
zo Švajčiarska zisťoval, či by sa dalo uvažovať 
o rozšírení ich projektu blueparking.eu do os-
tatných európskych krajín. Ide o internetovú 
mapovú aplikáciu, ktorá zobrazuje najbližšie 
parkovacie miesta pre invalidov na základe 
lokalizácie ich polohy cez mobil. Naša de-
legácia sa vyjadrila, že projekt je zaujímavý 
a technicky realizovateľný, treba však spres-
niť jeho financovanie (podkladová mapa, zber 
údajov o parkovacích miestach...)

Zhodnotenie predchádzajúceho volebné-
ho obdobia a odporúčania na nasledujúce 
– novozvolení funkcionári (prezident a tajom-
níčka) sa nás pýtali, ako hodnotíme uplynulé 
volebné obdobie, či máme nejaké pripomien-
ky k správe predsedu a aké máme odporúča-
nia pre nasledujúce obdobie. Naša delegácia 
mala pripomienky k forme predloženého roz-
počtu pre rok 2013 a odporúčala jednotlivé 
položky detailnejšie rozpísať.

Na záver prvého dňa rokovania VZ sa 

Ing. Peter Repáň

člen predstavenstva Komory 
geodetov a kartografov

konali voľby, pričom kandidáti sa v krátkych 
príhovoroch delegátom predpoludním pred-
stavili. Za prezidenta CLGE bol opätovne zvo-
lený Jean-Yves Pirlot (Belgicko), za tajomníč-
ku Michelle Camilleri (Malta), za pokladníka 
Dieter Seitz (Nemecko). Za viceprezidentov 
boli zvolení Danko Markovinović (Chorvát-
sko), Leiv Bjarte Mjøs (Nórsko) a Pedro Or-
tiz (Španielsko). Kandidát na viceprezidenta 
z Rumunska Valeriu Manolache nedostal do-
statočný počet hlasov.

Druhý deň rokovania VZ dostali priestor 
prezentácie súkromných firiem, škôl a in-
štitúcií (príloha č. 6). Všetky prezentácie boli 
na veľmi vysokej úrovni a nestratili by sa na 
žiadnej odbornej konferencii. Gerhard Wübe-
na z firmy Geo++ prednášal o ich novej me-
tóde spresňovania RTK meraní (Precise Point 
Positioning – www.geopp.de), Kai Behncke 
z firmy IP SYSCON predstavil ich komerčný 
produkt Solárny kataster, kde na základe 
údajov 3D katastra (alebo laserového ske-
novania) a ich výpočtových metód vedia sta-
noviť vhodnosť striech na využitie slnečnej 
energie (www.publicsolar.de, www.ipsyscon.
de). Pracovník Ministerstva vnútra Sever-
ného Porýnia-Westfálska prednášal o ich 
smerovaní k 3D katastru (www.mik.nrw.de). 
Carl-Thomas Schneider z firmy Aicon (www.
aicon3d.com) prezentoval mimoriadne zaují-
mavé aplikácie priemyselnej fotogrametrie, 
a to na aplikáciách z automobilového prie-
myslu, pri stavbe ponoriek, pri stavbe veter-
ných elektrární alebo pri kontrole veľkého 
hadrónového urýchľovača v CERN-e. Využite 

 Rokovacia sála.
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Pohľad do histórie slovenských geodetických dní

Slovenské geodetické dni sa tento rok dožili 
jubilea. Za 20 rokov prešli vývojom, zmenili 
šat aj formu, ale od začiatku je to najväčšie 
geodetické podujatie na Slovensku a aj naj-
väčší veľtrh geodetických prístrojov, pomô-
cok a softvéru.

História slovenských geodetických dní sa 
začala písať 21. októbra 1993. Po roku 1989 
chýbala geodetom na Slovensku možnosť 
stretnúť sa, či už vzájomne alebo s orgánmi 
štátnej správy na úseku katastra. Vynárali 
sa problémy spolupráce komerčnej sféry 
a štátnej správy. Bolo cítiť absenciu novej 
legislatívy, informácií, cenníka a hlavne chý-
bala stavovská organizácia, ktorá by združila 
geodetov a ochraňovala ich záujmy.

Členovia Vedecko-technickej spoločnosti 
Geodézia, a. s., Bratislava sa rozhodli zorgani-
zovať stretnutie geodetov, ktoré nazvali 1. slo-
venský geodetický deň. S myšlienkou zorga-
nizovať akciu tohto druhu prišiel Ing. Juraj Ko-
čan. Organizácie podujatia sa s vervou ujala 
Juliana Laudová. Určite netušila, aký úspech 
táto akcia zaznamená a že bude organizač-
ným garantom slovenských geodetických dní 
(SGD) celých desať rokov. Poďakovanie patrí 
tiež všetkým organizátorom a vtedajšiemu 
riaditeľovi Geodézie Bratislava, a. s., Ing. Sta-
nislavovi Strečanskému, ktorý veľkou mierou 
prispel k organizovaniu tohto podujatia.

Organizátori 1. slovenského geodetického 
dňa očakávali maximálne 160 účastníkov, na 
túto akciu sa nerozposielali pozvánky, infor-

mácie sa šírili telefonicky a osobne. Napriek 
tomu, alebo práve preto, prišlo 370 ľudí. 
Vďaka disciplinovanosti všetkých zúčastne-
ných sa podarilo podujatie v stiesnených 
a preplnených priestoroch jedálne Geodézie 
Bratislava úspešne zvládnuť. Raritou je, že 
vstup na túto akciu bol zdarma. Je potrebné 
dodať, že súčasťou podujatia bola výstava 
geodetických prístrojov a pomôcok a bolo tu 
11 vystavovateľov. Už vtedy vystavovala firma 
ORNTH, ktorá ako jediná vystavovala na všet-
kých SGD.

Ako už názov hovorí, prvý ročník bol jed-
nodňový, témy štyroch prednášok sa týkali 
legislatívy, spolupráce komerčných geode-
tov a štátnej správy, cien, ale najmä bola 
odbornej verejnosti predstavená myšlienka 
ustanovenia stavovskej organizácie, inžinier-
skej komory, ktorá by vychádzala z tradícií 
predvojnovej Inžinierskej komory. Diskusia k 
tejto téme bola búrlivá, ale prispela k vzniku 
Komory geodetov a kartografov v roku 1995. 
Na ilustráciu uvediem časť prednášky neskor-
šieho predsedu Komory, Ing. Stanislava Stre-
čanského, kde hovorí o niektorých dôvodoch 
potreby jej vzniku:
 absencia kontroly etiky a korektnosti pod-

nikania v odbore, nekalá súťaž... s úmys-
lom získať vlastný prospech na úkor iných;

 nevyhnutnosť zriadenia inštitúcie kompe-
tentnej zastupovať záujmy podnikateľskej 
sféry navzájom medzi jednotlivými podni-
kateľskými subjektmi a navonok;

 potreba zabezpečovania systematickej 
odbornej výchovy.
Druhý ročník SGD bol rozšírený na dva 

dni, obohatený o spoločenský večer a konal 
sa v spoločenskom dome Vernosť. Pred-
nášky boli venované už aj odborným témam 
a vzdelávaniu. Tento ročník načrtol scenár 
pre všetky ďalšie SGD. Podujatie už bolo aj 
spoločenskou akciou, výstavou a odborným 
podujatím s veľkým množstvom informácií, 
predstavením nových technológií, či seminá-
rom k aktuálnym otázkam geodézie, karto-
grafie a katastra. Platilo sa aj vložné, ktoré 
bolo 850,- Sk, čo v tom čase nebolo málo. Na 
druhý ročník už boli rozposlané pozvánky.

Spoločenský večer sa stal súčasťou všet-
kých ďalších SGD, premlelo sa tam veľa zná-
mych tvárí slovenskej kultúrnej scény, ako na-
pr. Alan Mikušek, Páni bratia, Senzus, Peter Li-
pa, Robo Opatovský, Andrea Zimányiová, Ber-
co Balog, The Beatles revival-The Backwards, 
Beata Dubasová, Zuzana Smatanová, Peter 
Nagy, či tanečná skupina Mária Kováča.

Tretie SGD sa posunuli na mikulášsky, de-
cembrový termín a akcia sa najbližšie tri roky 
konala v Technopole v Petržalke. Stabilný 
počet účastníkov (okolo 370) zaväzoval or-
ganizátorov a tí hľadali stále lepšie priestory. 
Šiesty ročník sa zastavil na Strojníckej fakulte 
STU a 7. až 10. SGD sa konali na Ministerstve 
hospodárstva SR. Priemerný počet účastní-
kov 1. až 10. SGD bol 377. Vložné na 10. SGD 
bolo 1 200,- Sk.

SGD – 1993 
Trpezlivé čakanie účastníkov na vstup do budovy Geodézie 
Bratislava.

SGD – 1997 

Spevák a geodet Peter Lipa počas vystúpenia s kapelou.
SGD – 2002 

Slovo na záver Ing. J. Laudovej.
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SGD – 2012 
Organizátori SGD počas prípravy prezentácie na 20. SGD.

Od štvrtého ročníka sa program delí na 
tematické bloky a od siedmeho ročníka (rok 
1999) sa začal na premietanie používať počí-
tač. Témy blokov a ich obsah určujú odborní 
garanti. Už od prvého ročníka sú každý rok 
prednášky venované novej legislatíve, od 
4. ročníka informáciám o činnosti Komory 
geodetov a kartografov (na prvých ročníkoch 
o zriadení komory) a takmer každý rok sa 
hovorí o cenách geodetických prác a o vzá-
jomnej spolupráci geodetov a orgánov štátnej 
správy, najmä na úseku katastra nehnuteľ-
ností.

Od 11. ročníka, po odchode Juliany Lau-
dovej do dôchodku, sa ujala organizácie SGD 
Komora geodetov a kartografov, menovite 
Vladimír Stankovský (11. až 15. SGD) a Vla-
dimír Stromček (11. až 20. SGD). Podujatie 
dostalo nový šat, premiestnilo sa do brati-
slavskej Incheby, kde sa podarilo zabezpečiť 
konferenciu, spoločenský večer a ubytovanie 
na jednom mieste. Vyššia kvalita služieb, 
viac vystavovateľov a v nemalej miere aj zve-
davosť pritiahla do Incheby vyše 420 účast-
níkov. Novinkou od tohto ročníka je pomoc 
sponzorov, bez ktorých by sa vysoká úroveň 
nedala realizovať. Hlavným sponzorom bola 
spoločnosť Bentley Systems ČR, sponzo-
rom spoločenských večerov je od 11. SGD 
dodnes GEODIS SLOVAKIA. Vďaka však patrí 
všetkým sponzorom, ktorí prispievajú na toto 
podujatie. Len vďaka sponzorom sa vložné 
zachovalo na rovnakej úrovni, teda 1 200.-Sk.

Napriek väčšiemu komfortu nebola In-
cheba úplne ideálna. Ťažší prístup z mesta, 
nie veľmi vhodné priestory na spoločenský 
večer, nedostatočná kapacita hotela, sústav-
ný nárast cien a problémy s personálom boli 
hlavným dôvodom zmeny miesta konania, 
a tak sa 14. SGD uskutočnili v Národnom 
tenisovom centre (NTC), ktoré v tom čase 
najlepšie spĺňalo požiadavky organizátorov 
a vystavovateľov a očakávania účastníkov. 
Úžasná bola rekordná účasť, ktorá prekročila 
číslo 470. Rekordný bol aj počet vystavova-
teľov, ktorých bolo 16. Výstavná, či veľtržná 
časť dotvára kolorit SGD od prvého ročníka 
a prednášky vystavovateľov o nových techno-
lógiách patria k najzaujímavejším. V NTC sa 
konali aj 15. a 16. SGD, pričom na 16. SGD 
boli dosiahnuté doteraz platné rekordy, počet 
účastníkov 610 a vystavovateľov 16. Aj NTC 
sa dali vytknúť mnohé nedostatky, najmä 
to, že nebolo možné odhlučniť prednáškový 
priestor. Na druhej strane tam mali vystavo-
vatelia najväčší životný priestor a najlepšie 
podmienky pre neformálne stretnutia a ku-
loárne debaty. Zaujímavosťou v NTC bol reč-
nícky pult, ktorý bol vyrobený špeciálne pre 
stretnutie prezidentov Ruska a USA.

Na 16. SGD sa zúčastnili aj zaslúžilé osob-
nosti geodézie, kartografie a katastra na 
Slovensku, ich účasť zabezpečila Slovenská 
spoločnosť geodetov a kartografov, menovite 
spomeniem aspoň Ing. Jána Kukuču, DrSc., 
ktorý v roku 2010 dostal vysoké štátne vy-

znamenanie, Pribinov kríž 1. triedy za rozvoj 
geodézie a kartografie.

Ako som konštatoval, ani NTC nebolo ide-
álne a tak vznikla myšlienka skúsiť SGD pre-
sťahovať mimo Bratislavy. Vzhľadom na mož-
nosti, cenu a najmä polohu vyhrala Žilina, ho-
tel Holiday Inn, v ktorom sa uskutočnili 17. až 
20. SGD. Počet účastníkov mierne klesol, ale 
ustálil sa nad 500, klesol počet vystavovate-
ľov, čo je asi skôr spôsobené hospodárskou 
krízou. SGD dostali opäť nový šat, tentoraz 
viac kongresový, a reprezentatívne priestory, 
útulnú a kapacitou vyhovujúcu prednáškovú 
miestnosť a hotelové priestory na spoločen-
ský večer. Podarilo sa usporiadať opäť všetko 
pod jednou strechou a zlepšili sa ubytovacie 
podmienky a parkovanie.

Slovenské geodetické dni majú svoje pev-
né miesto medzi odbornými geodetickými 
podujatiami na Slovensku. Je škoda, že sa na 
ich nezúčastňuje ešte viac pracovníkov správ 
katastra a pozemkových úradov, ktorí sa den-
ne stretávajú s odbornými problémami a den-
ne tiež spolupracujú s kolegami z komerč-
nej sféry. Možnosť neformálnych stretnutí, 
kuloárnych debát a výmeny názorov, ktorá 
napomáha predchádzať konfliktom, je na ta-
komto spoločensko-odbornom podujatí veľmi 
dôležitá.

Ing. Vladimír Stankovský

SGD – 2008  

V popredí Ing. O. Michalko 
a Ing. J. Kukuča, DrSc.

SGD – 2011  

Slovo na záver Ing. V. Stromčeka.



slovenský geodet a kartograf   4|201218 2 0 .  s l o v e n s k é  g e o d e t i c k é  d n i

Jubilejný 20. ročník slovenských geodetic-
kých dní sa uskutočnil 8. a 9. novembra 2012 
v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina.

Veľmi nás potešil veľký záujem odborníkov 
i ostatnej verejnosti, v ktorý sme ani nedúfali. 
Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii ste 
si našli možnosť prísť a podporiť našu akciu. 
Zúčastnilo sa na nej 520 účastníkov!

Odborné prednášky a výstava najnovšej 
modernej techniky sú už tradičnou súčas-

ťou geodetických dní. V tomto roku sme si 
pripomenuli významné historické medzníky 
v našom odbore a práve im bola venovaná 
výstava SvF STU Bratislava.

Pri príležitosti jubilejných 20. SGD sme si 
pripomenuli a ocenili tých jej organizátorov, 
ktorí majú najväčší podiel na tom, že SGD sa 
konali už po dvadsiaty raz. S úctou sme im 
odovzdali ďakovné listy. Za všetkých chceme 
spomenúť pani Julianu Laudovú, ktorá orga-

20. slovenské geodetické dni

Diskusné fórum.

Predsedníčka ÚGKK SR Ing. M. Frindrichová 
počas vystúpenia.

Prezentácia.
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nizovala prvých desať ročníkov. Aj touto ces-
tou jej vyslovujeme uznanie a poďakovanie.

Najnovšie novinky meracej techniky a soft -
véru boli prezentované na výstave, kde sa 
predstavilo 10 vystavovateľov. Teší nás, že aj 
na výstave aj na prednáškach sa zúčastňujú 
študenti škôl s geodetickým zameraním, kto-
rým umožňujeme na SGD voľný vstup.

Odborný obsah prednášok z oblasti štát-
nej správy bol venovaný zámerom nového 
vedenia rezortu, podnikateľská sféra pred-
stavila novinky z oblasti meračskej techniky 
a softvéru a akademický sektor pripravil 
program venovaný histórii nášho rezortu. Po 
dobrej skúsenosti z minulého roka sme zno-
va pripravili diskusné fórum na aktuálne témy 
v rezorte geodézie a kartografie.

Na spoločenskom večere sa zúčastnilo 
270 účastníkov. Úvod patril privítaniu a po-
ďakovaniu všetkým účastníkom, sponzorom, 
vystavovateľom a odborným garantom od zá-
stupcu KGaK Ing. V. Stankovského a od Ing. 
M. Poljovku z firmy Geodis – hlavného spon-
zora spoločenského večera. Hosťom večera 
bol známy a obľúbený spevák Peter Nagy.

Konferencia.

Oceňovanie organizátorov a garantov.

Diskutujúci účastníci.

Rozhovory.

Aj v tomto roku sme oslovili vystavovateľov 
a sponzorov, ktorí darovali do tomboly veľa 
hodnotných cien.

Geodetické dni podporilo nečakane až 
41 sponzorov. Chceme všetkým sponzorom, 
vystavovateľom, odborným garantom a účast-
níkom našich „geodní“ vyjadriť poďakovanie 
a veríme, že nás podporíte aj v budúcnosti.

Jubilejné 20. slovenské geodetické dni 
skončili a za organizačný výbor nám zostáva 
dúfať, že ste prežili príjemné chvíle.

Ďakujeme za vytvorenú atmosféru a dovi-
denia o rok.

Členovia prípravného výboru 20. SGD
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Výstava.

Spoločenský 
večer.
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
27. septembra 2012 v Bratislave

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 
GP a jej aktívnym pripomienkovaním.
Z: Ing. Bulla, Ing. Raškovič  T: trvá

Stromček: Zástupcovia KGaK sa aktívne 
podieľali v procese zavádzania zmien v KN. 
Nové vedenie ÚGKK SR očakáva aj naďalej 
spoluprácu v danej oblasti. 

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základ-
nú víziu kandidatúry Slovenska na organizá-
ciu FIG working week v horizonte 10 rokov. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD., Ing. Hardoš, 

Ing. Stromček  T: trvá

Uznesenie 47/2011 Z č. 2/2011

Predstavenstvo poveruje členov Skúšobnej 
komisie spracovať odporúčacie postupy pre 
geodetické činnosti v inžinierskej geodézii.
Z: SaAK  T: splnené

Odporúčacie postupy pre geodetické čin-
nosti v inžinierskej geodézii spracoval Ing. 
Štefan Lukáč, predseda Komisie inžinierskej 
geodézie a boli zverejnené v bulletine SGaK 
č. 1/2012 pod názvom „Uplatňovanie práv-
nych a technických predpisov pri výkone vy-
braných GaK činností vo výstavbe“. Článok 
lektoroval prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-

cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 

(regionálny výbor)  T: priebežne 

Stromček, Hermanová: V kancelárii KGaK 
sa uskutočnilo 22. augusta 2012 stretnutie 
za účasti Ing. Stromčeka, Ing. Hermanovej, 
Ing. Bullu a Ing. Masarika k pripravované-
mu semináru KGaK o JTSK03 v KN. Termín 
je upravený na 15. február 2013 v Trenčí-
ne (Max) a stanovené vložné je pre členov 
KGaK 5,- eur, a pre nečlenov KGaK 10,- eur. 
Úvod bude venovaný referátom Ing. Masari-
ka, Ing. Vlčeka (zakladateľa myšlienky a jej 
smerovania), českému reprezentantovi (Ing. 
Taraba, Ing. Kamera, Ing. Fafejta – informá-

VYSOKÁ KVALITA ZA DOBRÚ CENU

Otestujte si zadarmo GEOMAX na Vašej 
zákazke! 0911 620 618, 02/ 5443 0090

Spoľahlivé, vysoko výkonné totálne stanice a digitálne 
nivelačné prístroje značky GEOMAX. Švajčiarske 
prístroje GEOMAX patria spolu s firmou Leica do 
koncernu Hexagon. 

de tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o
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KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 21. 11. 2012)

mu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode tov  a  
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cie z ČR) a zástupcom ÚGKK SR (súčasné 
smerovanie). V poobedňajších hodinách 
bude priestor venovaný otázkam z praxe – 
referát zástupcov KGaK a diskusia. 

Pripravované akcie v roku 2012:

4. 10. 2012 – zasadanie rozšírenej únie Za-
mestnávateľského zväzu GaK – prerokúvané 
budú: Zákon o VO (vhodné by bolo pripo-
mienkovať elektronické aukcie na služby), 
PÚ, miesto geodeta na trhu... – zástupcom 
rokovania budú predložené návrhy KGaK na 
novelizovanie zákonov 215/1995, 216/1995.
11. 10. 2012 – Kartografická spoločnosť SR 
organizuje seminár Aktivity v kartografii.
24. – 25. 10. 2012 – SSGK organizuje Tatry 
2012.
8. – 9. 11. 2012 – KGaK organizuje 20. SGD.
22. – 23. 11. 2012 – KPÚ organizuje konfe-
renciu o PÚ (Senec).

Uznesenie 3/2011 Z č.3/2011

Predstavenstvo podporuje zriadenie Legisla-
tívnej rady komory, ktorá bude riešiť právne 
požiadavky Komory ad hoc. 
Stáli členovia komisie: Ing. Stromček, Ing. 
Hardoš, Ing. Lukáč, Ing. Kožár, prof. Ing. 
Kopáčik, PhD.
Ad hoc členovia komisie: predsedovia or-
gánov KGaK, predsedovia komisií Komory, 
prípadne ich zástupcovia.

Z dôvodu získania jednoznačnej informácie 
o ďalšom smerovaní v rezorte bude vedeniu 
ÚGKK SR predložený návrh na stretnutie so 
zástupcami KGaK (členmi Legislatívnej rady 
komory). 

Uznesenie 8/2012 Z č. 1/2012

 Predstavenstvo stanovuje redakčnú radu 
webovej stránky Komory, ktorej činnosťou 
bude jej kontrola a aktualizácia, pripomien-
kovanie, návrhy na zlepšenia a doplnenia, 
príprava dokumentov na zverejnenie.
Z: Ing. P. Repáň, Ing. Š. Lukáč, 

Ing. I. Geisseová  T: v texte

Repáň: Navrhuje upraviť vlastné pôsobenie 
v redakčnej rade len ako poradného hlasu 
pre umiestňovanie navrhovaných dokumen-
tov. Prepojenie webu s časopisom KGaK na-
vrhuje riešiť priamo s autormi, spracovaním 
anotácií k článkom. 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-
nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.
Z: Ing. J. Pobjecký, prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.   

 T: v texte

Uznesenie 10/2012 Z č. 3/2012

Na námet z diskusie na VZ KGaK sa členo-
via predstavenstva budú zaoberať tvorbou 
zoznamu firiem, ktoré si neplnia finančné zá-
väzky voči AGaK. Zoznam bude zverejnený 
na webovej stránke Komory.
Z: Ing. Repáň  T: do budúceho VZ

Repáň: K výzve na zverejnenie neplatičov 
bolo spracované právne vyjadrenie s pra-
vidlami zverejnenia a následne bolo dis-
tribuované spolu s výzvou členom KGaK 
a umiestnené na webovej stránke. Odozvy 
neboli žiadne. Pravdepodobnou príčinou 

môžu byť požadované údaje, na základe 
ktorých je možná identifikácia zadávateľa. 
Z toho dôvodu KGaK výzvu zopakuje s do-
plnením, ktoré údaje budú na webe zverej-
nené (názov firmy, počet podnetov) a ktoré 
budú k dispozícii len v KGaK v prípade sporu 
(dôverné). Aktualizácia údajov bude v kom-
petencii zadávajúceho.

Uznesenie 11/2012 Z č. 3/2012

Členovia orgánov KGaK preskúmajú mož-
nosť zaviesť regulované ceny pre Kataster 
nehnuteľností.
Z: Legislatívna rada komory, 

Ing. Pobjecký  T: do budúceho VZ

 
Uznesenie 6/2011 Spoločné rokovanie 

Skúšobná a autorizačná komisia zabezpečí 
v čase konania kvalifikačných skúšok kópie 
predkladaných projektov vo formáte PDF. 
Právna kancelária posúdi ďalšie podrobnosti 
k elektronickej forme projektov a ich archi-
vácii v KGaK. 
Z: členovia Skúšobnej a autorizačnej komisie  T: v texte

Nové znenie uznesenia 6/2011:

Kancelária KGaK archivuje kópie predkla-
daných projektov v elektronickom formáte 
ku kvalifikačnej skúške. Právna kancelária 
posúdi ďalšie podrobnosti k elektronickej 
forme projektov a ich archivácii v KGaK.
Z: tajomníčka KGaK, členovia Skúšobnej 

a autorizačnej komisie  T: v texte
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NESKUTOČNE MALÝ
ALE VÝKONNÝ PRIJÍMAČ
TOPCON HIPER SR 
DO KONCA ROKU S PROGRAMOM TOPCON TOOLS PRE VÝPOČET 
STATICKÝCH DÁT PRE PRVÝCH PÄŤ PRIJÍMAČOV ZADARMO

MIMORIADNA 
PONUKA 
DO 31. 12. 2012

Neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nazáväzné predvedenie prístrojov u vás vo firme.

MICHAL POLJOVKA M +421 905 803 711 · mpoljovka@geodis.sk
RADEK TOMÁNEK M +421 915 815 786 · rtomanek@geodis.sk 
MARIAN MAJER M +421 918 703 629 · mmajer@geodis.sk
GEODIS · Kapitulská 12 · 974 01 Banská Bystrica · Slovenská republika · www.geodis.sk

SERVISNÉ CENTRÁ GEODIS:   BANSKÁ BYSTRICA · BRNO · PRAHA · VIEDEŇ

GEODIS – DISTRIBÚCIA A SERVIS PRÍSTROJOV TOPCON A SOKKIA PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU,
ČESKÚ REPUBLIKU A RAKÚSKO

+  nová VanguardTM GNSS 
technológia používa 
najmodernejšie metódy pre 
sledovanie a spracovanie 
signálov

+  Universal TrackingTM – 226 
univerzálnych kanálov pre 
sledovanie všetkých súčasných 
i budúcich navigačných 
satelitných systémov

+  Intelligent Tracking 
OptimizationTM – umožňuje 
výber najlepšej kombinácie 
dostupných satelitov

+  univerzálny program Magnet 
Field vybavený transformačným 
kľúčom JTSK03

+ bezkonkurenčná cena
+ malá a ľahká konštrukcia
+ úplne vodotesný a nárazuvzdorný
+  pripravený na GPS, GLONASS, 

GALILEO, COMPASS
+  optimálna zostava pre meranie 

v sieťach permanentných staníc 
SKPOS a TOPNET

+ kompletne bezkáblová zostava

AKCIA


