
slovenský geodet 
a kartograf
bulletin komory geodetov a kartografov | ročník XX. | cena 1,5 € 2015

4



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

Veselé Vianoce
a šťastný nový rok 2016

Ďakujeme za prejavenú dôveru v roku 2015 a v nasledujúcom roku 2016 
želáme veľa osobných a pracovných úspechov. 

tím GEOTECH Bratislava s.r.o.



e d i t o r i á l   |   o b s a h slovenský geodet a kartograf   4|2015 3

Hlavné odborné články

 5 Z činnosti Komory geodetov a kartografov

  Ing. Ján Hardoš

 11 Vplyv elektrického vedenia na meranie 

prostredníctvom GNSS

  Ing. Dana Ďurková, Ing. Eva Ďurková, Ing. Tomáš Ďurka

Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov 
Komory geodetov a kartografov

 23 Zhodnotenie 23. slovenských geodetických

dní

  Ing. Vladimír Stromček

Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky

Komora geodetov a kartografov informuje 

 28 Informácie zo zasadania Predstavenstva 

KGaK – 1. 10. 2015

 30 Noví členovia

slovenský geodet 
a kartograf
bulletin komory geodetov a kartografov 2015

4

Hotel Holiday Inn v Trnave, 
miesto konania 23. SGD 
v roku 2015

e
d

i
t

o
r

i
á

l Milí čitatelia!
Dovoľte mi krátke zamyslenie sa nad adresnosťou, zázemím 
i ambíciami bulletinu Slovenský geodet a kartograf. Vedú ma 
k tomu rozporuplné názory v geodetickej komunite. Náš bulletin 
či časopis je určený širokému okruhu odborníkov pôsobiacich 
v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností v Slo-
venskej republike. Zázemie čitateľov je v prvom rade medzi au-
torizovanými geodetmi a kartografmi pre kategóriu oprávnení 
A – kataster nehnuteľností a pre kategóriu oprávnení B – in-
žinierska geodézia, resp. pre obe oprávnenia, ktorých je v sú-
časnosti 730.
Ambíciou bulletinu Slovenský geodet a kartograf je už takmer 
20 rokov vypĺňať medzeru, ktorá vzniká medzi viac-menej ko-
merčnými časopismi slovenských predajcov geodetickej prístro-
jovej a spracovateľskej techniky a výlučne odbornými a vedec-
kými časopismi (ako je Geodetický a kartografický obzor), ktorý 
by tvoril určité profesionálne zázemie odborníkov pôsobiacich 
v rôznych oblastiach geodézie, kartografie a katastra nehnuteľ-
ností. V pravidelných rubrikách chce bulletin okrem hlavných 
odborných článkov aj naďalej prinášať materiály z oblasti ná-
zorov, postrehov, návrhov a oznamov na formovanie legislatívy, 
na výchovu novej inžinierskej a technickej generácie geodetov 
a kartografov, na podmienky praktického vykonávania špičko-
vých odborných geodetických a kartografických činností, na 
problematiku štandardizácie a normalizácie, i európskej integ-
rácie. Podieľaním sa na vydávaní tohto bulletinu si Komora geo-
detov a kartografov plní povinnosť vytvárať vhodnú informačnú 
základňu na poskytovanie pravidelných odborných informácií 
predovšetkým autorizovaným geodetom a kartografom pracu-
júcim v katastri nehnuteľností i v oblasti inžinierskej geodézie.
Do štvrtého tohtoročného čísla bulletinu sme do rubriky Hlavné 
odborné články zaradili dva príspevky. Prvý príspevok pred-
niesol predseda predstavenstva Komory na 23. slovenských 
geodetických dňoch v Trnave, v ktorom podrobne dokumen-
tuje činnosť Komory od novembra 2014 do novembra 2015. 
Druhý odborný článok je od úspešnej geodetickej rodinky, 
ktorá vhodne spojila skúsenosti rodičov s ambíciami mladej 
dcéry a reagovala na podobnú problematiku, riešenú autorom 
z Českej republiky. Ich príspevok sa zaoberá analýzou vplyvu 
elektrického vedenia na meranie GNSS na podklade realizova-
ného experimentu.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov Komo-
ry prinášame zhodnotenie 23. slovenských geodetických dní 
v Trnave od hlavného organizačného garanta, spojené s fotodo-
kumentáciou. Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 
predkladajú pravidelne slovenskí predajcovia geodetickej tech-
niky. Záverečnú rubriku Komora informuje pravidelne napĺňajú 
pracovníčky kancelárie Komory.
Pri čítaní a prezeraní posledného tohtoročného čísla bulletinu 
želáme všetkým čitateľom príjemnú a pohodovú vianočnú atmo-
sféru a pocit z dobre vykonanej celoročnej práce.
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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1. Postavenie Komory v právnom 
systéme SR
 

Komora bola založená 22.3.1996 na ustano-
vujúcom valnom zhromaždení (VZ) v Prešove 
na základe dvoch zákonov, a to zákona NR 
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
a zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komo-
re geodetov a kartografov s účinnosťou od 
1.1.1996.

V budúcom roku Komora oslávi 20. výro-
čie svojej novodobej existencie. Predstaven-
stvo komory pripravuje pri tejto príležitosti 
reedíciu knihy o Komore geodetov a karto-
grafov a slávnostný večer spojený s divadel-
ným predstavením (alebo iným kultúrnym 
telesom) a recepciou. Znova treba pripome-
núť aj fakt, že prvá inžinierska komora, ktorá 
združovala aj geodetov, vznikla na našom 
území v r. 1913. Avšak inštitút „civilných 
geometrov“ vznikol už v r. 1860. Z tohto po-
hľadu je dnešná Komora pokračovateľom už 
155-ročnej histórie a tradície predchádzajú-
cich foriem profesijnej samoregulácie našej 
profesie (s výnimkou 45-ročného prerušenia 
existencie komôr v období socializmu).

V súčasnom právnom systéme demokra-
tickej Slovenskej republiky, v zmysle zákonov 
č. 514/2003 a 305/2013, Komora patrí 
medzi tzv. orgány verejnej moci. Do tejto ka-
tegórie spadá ďalších 17 profesijných komôr 
ustanovených zo zákona. Výkonom verejnej 
moci sa rozumie konanie orgánu verejnej 
moci v rozsahu podľa osobitných predpisov 
vo veciach rozhodovania o právach, právom 
chránených záujmoch a povinnostiach fyzic-
kých osôb alebo právnických osôb. Medzi 
orgány verejnej moci patria orgány zriadené 
na základe ústavy (prezident, Národná rada 
SR, vláda SR, Národná banka Slovenska, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, Verejný ochranca 
práv, Prokuratúra SR, Ústavný súd SR, Súdna 
rada SR), ďalej ministerstvá a ústredné or-

gány štátnej správy (sem patrí aj ÚGKK SR), 
orgány verejnej správy a ďalšie orgány s pô-
sobnosťou pre celé územie SR, sily a zbory 
(Ozbrojené sily SR, Policajný zbor SR, Hasič-
ský a záchranný zbor). Sem patria aj verejno-
právne inštitúcie a ustanovizne, miestna štát-
na správa a územná samospráva a pod. Pro-
fesijné komory sú zo zákona zaradené do 
kategórie orgánov verejnej správy a ďalších 
orgánov s pôsobnosťou na celom území SR. 

Každý z týchto orgánov má zákonom 
ustanovené kompetencie, práva a povinnos-
ti, ktoré sa spravidla neprekrývajú. Vedenie 
mnohých týchto orgánov vzniká demokra-
tickou voľbou, no nie všetky sú nezávislé 
od momentálneho rozloženia politických síl 
v krajine. Našťastie vedenia profesijných ko-
môr sú politicky nezávislé a členovia ich pria-
mo volia, čo pozitívne ovplyvňuje ich stabilitu 
a apolitickosť.

 

2. Stav členskej základne 

Komora má k 20.10.2015 730 aktívnych 
členov. V roku 1996 mala Komora 485 čle-
nov. Počet aktívnych členov je (za necelých 
20 rokov od založenia Komory) vyšší o 245. 
Posledné vydané oprávnenie má číslo 1 026, 
čiže Komorou za 20 rokov prešlo (sú, alebo 
boli členmi) 1 026 autorizovaných geodetov 
a kartografov (AGaK).

Pozastavené členstvo má 162, vyčiark-
nutých bolo 30, na vlastnú žiadosť vystúpilo 
48 a zomrelo 56 členov Komory. Žien je 123 
a mužov 607. Priemerný vek našich členov je 
51,3 rokov. Držiteľov oprávnení typu A je 341, 
B 193 a C 196. Od posledného VZ pribudlo 
v komore 8 nových členov. Celkový počet čle-
nov však poklesol o 4. Je to spôsobené tým, 
že viacero členov svoje členstvo v Komore 
ukončilo, alebo si ho pozastavilo. 

Z činnosti Komory geodetov a kartografov

h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

Kraj / typ oprávnenia A B C Spolu

Bratislavský kraj 67 84 44 195

Trnavský kraj 39 11 28 78

Trenčiansky kraj 51 24 14 89

Nitriansky kraj 35 8 21 64

Žilinský kraj 43 20 26 89

Banskobystrický kraj 36 7 24 67

Prešovský kraj 35 17 20 72

Košický kraj 35 20 19 74

Česká republika 0 2 0 2

SPOLU v r. 2015 341 193 196 730

SPOLU v r. 2014 339 196 199 734

Zmena 2015 – 2014 + 2 – 3 – 3 – 4
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 Zmena vo veku: priemerný vek stúpol 
z 50,7 roka v r. 2014 na 51,3 v r. 2015.

Zmena v zložení muži/ženy: počet mužov 
v r. 2015 oproti roku 2014 poklesol o 5, po-
čet žien naopak stúpol o 1.

 
 

3. Aktivity predstavenstva a ostatných 
orgánov Komory
 

Od posledných 22. slovenských geode-
tických dní v novembri 2014 v Žiline sa 
predstavenstvo Komory zišlo 6-krát (v dá-
tumoch 27.11.2014, 22.1.2015, 27.3.2015, 
23.4.2015, 4.6.2015, 1.10.2015). Okrem to-
ho sa uskutočnilo aj jedno pravidelné spoloč-
né zasadanie všetkých orgánov Komory, ako 
aj ich spoločné zasadanie s vrcholnými pred-
staviteľmi ÚGKK SR 5.6.2015 v Kočovciach. 
Pravidelné valné zhromaždenie Komory sa 
uskutočnilo 27.3.2015 v Hornom Smokovci 
v netradičný deň, t. j. namiesto zvyčajného 
piatku v sobotu, z dôvodu problémov na stra-
ne hotela. Napriek tomu účasť bola bohatá, 
čo nás príjemne prekvapilo. Predstavenstvo 
a kancelária Komory za uplynulé obdobie 
riešili množstvo agendy (dotiahnutie objed-
návania noriem z ÚNMS aj pre nízky počet 
záujemcov zo strany členstva, riešenie elek-
tronického sčítavania hlasov vo voľbách na 
valných zhromaždeniach, reakcie na dotazy 
iných štátnych orgánov, spolupráca s ÚGKK 
SR a ostatnými odbornými organizáciami, 
vyhodnotenie podnetov členov a uznesení 
z valného zhromaždenia Komory, riešenie 
odborných otázok našich členov, vyriešenie 
problému kompetencií medzi AGaK a hlav-
ným banským meračom pri budovaní cest-
ných a železničných tunelov v spolupráci 
s Hlavným banským úradom, vytvorenie 
vzoru „Reklamačného poriadku“ pre geode-
tické spoločnosti, ktorý pod hrozbou pokuty 
vyžadujú štátne kontrolné orgány, vyhodno-
tenie celoživotného vzdelávania za uplynulé 
3-ročné obdobie a s tým súvisiace disciplinár-
ne konania, podnety k chystanej „Koncepcii 
geodézie a kartografie“ a pripomienky ku 
„Koncepcii katastra nehnuteľností“ na obdo-
bie rokov 2015 – 2020 z dielne ÚGKK SR, 
ako aj ďalšie úlohy). Najviac času a energie 
však muselo venovať prebiehajúcemu legis-
latívnemu procesu návrhu nových zákonov 
o geodézii a kartografii, ktorým sa novelizoval 
aj zákon o Komore a návrhu zákona o katastri 

nehnuteľností. Bližšie informácie sú uvedené 
v bode č. 6 – Legislatívna oblasť.

Od decembra 2014 je na webovej stránke 
Komory vytvorená aj podstránka „Odborná 
pomoc členom“ pre registrovaných a prihlá-
sených členov Komory.

 
V rámci priebežného informovania členov 
o aktivitách orgánov Komory predstavenstvo 
rozoslalo v uplynulom období 34 krátkych 
e-mailových správ.

Súčasťou práce predstavenstva sú aj akti-
vity ustanovených odborných komisií.

Katastrálna komisia pod vedením jej predse-
du Ing. Vladimíra Raškoviča, člena predsta-
venstva Komory si ako ťažisko práce dala zo-
zbieranie pripomienok od geodetickej verej-
nosti pri prácach v katastri a ich prerokovanie 
s vedením ÚGKK SR. Na tomto základe pred-
ložili podklad pre rokovanie na Úrade, ktorý 
bol rozoslaný členom Komory. Prebehlo via-
cero stretnutí na ÚGKK SR, kde bol materiál 
prerokovaný. Výsledkom je rozsiahle Usmer-
nenie KO-2025_2015_355 s vysvetlením 
a interpretáciou rôznych problémov z praxe. 
Ing. Raškovič sa zúčastnil na regionálnych 
stretnutiach, ak bolo treba prezentovať a vy-
svetliť výsledky rokovania s Úradom.

Zástupcovia Katastrálnej komisie sa zú-
častňovali aj na testovaní a pripomienkovaní 
nových internetových služieb z dielne VÚGK 
z oblasti poskytovania informácií z katastra, 
s dôrazom na služby pre geodetov.

V spolupráci s ÚGKK SR Komora zorgani-
zovala sériu školení k novému programové-
mu vybaveniu rezortu.

Komisia sa venovala aj možnostiam ino-
vácie údajového modelu katastra – výsledky 
sú zhrnuté v odbornom článku uverejnenom 
v našom časopise.

Operatívne riešila otázky a problémy našich 
členov – praktické technické a organizačné.

 
Ekonomická komisia pod vedením jej predse-
du Ing. Petra Repáňa, podpredsedu predsta-
venstva Komory, plnila rôzne úlohy uvedené 
nižšie:
 3.6.2015 – Odborné stanovisko KGaK k 

minimálnej cene ROEP.
 1.12.2014 – Návrh na riešenie problema-

tiky vytyčovania a kontroly jednoduchých 
stavieb.

 6.11.2014 – 22. SGD – prednáška Ceny 

geodetických a kartografických prác (ta-
buľka na kalkuláciu ceny).

 Časopis Zeměměřič 9 – 10/2014 – člá-
nok Ceny geodetických a kartografických 
prác (tabuľka na kalkuláciu ceny).

 Spoločné rokovanie orgánov – problema-
tika VO a identifikácia neprimerane níz-
kych ponúk.

 Sledovanie situácie na trhu GaK prác, po-
nukové cenníky, ceny vo verejných súťa-
žiach.
 

Komisia pozemkových úprav (v súčasnosti 
zlúčená do novej Komisie pre kataster nehnu-
teľností a pozemkové úpravy) riešila pod ve-
dením Ing. Petra Repáňa nové dôležité úlohy 
v tejto oblasti:
 Aktívna práca na novelizácii MN na vyko-

návanie geodetických činností pre PPÚ.
 Rokovania s MP SR – identifikácia nepri-

merane nízkych ponúk pri PPÚ.
 Tvorba nového aktualizovaného cenníka 

pre PPÚ, jeho doplnenie o časový fond pre 
jednotlivé etapy pri referenčnom projekte 
PÚ.
 

Disciplinárna komisia komory na čele s jej 
predsedom Ing. Jozefom Pobjeckým mala 
v uplynulom období 4 zasadania, na ktorých 
riešila 21 sťažností a podnetov (9 z oblasti 
geo metrických plánov, 3 ROEP, 8 sťažností 
na vytýčenie hraníc pozemkov, 1 z oblasti 
znalectva, 1 prípad zo stavebnej oblasti, spô-
sobený však stavebným inžinierom). Nie všet-
ky sťažnosti boli opodstatnené. Štyri sťažnos-
ti postúpila komisia na OKI, ale množia sa aj 
sťažnosti našich členov na výsledky kontroly 
OKI. Ako veľký problém sa stále javí komuni-
kácia geodetov so zákazníkom.

Ostatné orgány Komory – Dozorná rada pod 
vedením jej predsedu Ing. Vladimíra Vázala, 
Skúšobná a autorizačná komisia pod vede-
ním jej predsedu prof. Alojza Kopáčika, zasa-
dali samostatne podľa potreby.

 

4.  Medzinárodná spolupráca
 

Komora ako dlhoročný člen FIG (Federation 
International des Géométres) sa od r. 1998 
aktívne a pravidelne zúčastňuje na valnom 
zhromaždení FIG spojenom s Kongresom 
FIG, resp. tzv. Pracovným týždňom FIG.
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Komora zároveň od r. 1999 zastupuje Slo-
vensko v celoeurópskej organizácii geodetov 
CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Eu-
ropéens – Rada európskych geodetov), ktorá 
nezdružuje členské asociácie ako FIG, ale 
priamo štáty. V CLGE je už dnes zastúpených 
37 štátov Európy, ktoré sú reprezentované 
najväčšími profesijnými združeniami alebo in-
štitúciami z daného štátu. Pozorovateľom sa 
v poslednom období stalo Turecko.

 
Tohtoročné valné zhromaždenie a Pracovný 
týždeň FIG sa konali 17. až 21.5. 2015 v Ná-
rodnom paláci kultúry v Sofii v Bulharsku. Lo-
kálnym organizátorom bola Bulharská komo-
ra geodetov. V roku 1983 sa VZ FIG konalo 
na tom istom mieste. Celkovo sa na podujatí 
zúčastnilo viac ako 900 účastníkov zo 70 
krajín sveta. V technickej časti zasadania od-
znelo 320 referátov na troch plenárnych za-
sadaniach a 67 sekciách 10 technických ko-
misií FIG. Zo Slovenska úspešne prezentovali 
2 referáty zástupcovia Stavebnej fakulty STU 
z geodetických katedier. Jeden prezentovala 
Ing. Ľubica Ilkovičová (autorský kolektív Ľubi-
ca Ilkovičová, Pavol Kajánek, Alojz Kopáčik) 
a druhý referát prezentovala autorka Ing. 
Ľubica Hudecová, PhD. Je potešiteľné, že sa 
na dôležitých zahraničných fórach postupne 
prezentujú aj mladí geodeti zo Slovenska.

 
Jarné valné zhromaždenie CLGE sa konalo 
v marci 2015 v Limassole na Cypre a jesen-
né VZ CLGE v septembri 2015 v Moskve. 
Súčasťou zasadania v Moskve bol aj seminár 
o profesijných organizáciách geodetov v Eu-
rópe zameraný na riešenie novej ruskej fede-
rálnej legislatívy v oblasti katastra, s cieľom 
založiť ruskú komoru katastrálnych inžinierov 
zo zákona s federatívnou pôsobnosťou. Zá-
roveň bola na tento účel podpísaná medzi 
CLGE a ruskou stranou podporná rezolúcia.

 

5.  Legislatívna oblasť
 

Najdôležitejšou legislatívnou udalosťou 
v uplynulom období boli návrhy nového 
zákona o geodézii a kartografii, ktorým sa 
novelizuje aj zákon č. 216/1995 Z. z. o Ko-
more geodetov a kartografov a návrh zákona 
o katastri nehnuteľností, ktorých predkla-
dateľom bol ÚGKK SR. Tieto zákony vstú-
pili do legislatívneho procesu 14.03.2014 

zverejnením na Portáli právnych predpisov 
Ministerstva spravodlivosti SR na mimo-
rezortné pripomienkové konanie. Komora 
bola nútená vstúpiť do tohto legislatívneho 
procesu so zásadnými pripomienkami, keď-
že jej účasť v predchádzajúcej fáze vnútro-
rezortného pripomienkového konania Úrad 
odmietol. Napriek zásadným pripomienkam 
Komory, ostatných odborných a profesijných 
organizácií (ZZGK, SSGK a ďalších), ako aj 
viacerých ministerstiev, zákony postupne 
prechádzali legislatívnym procesom až po ro-
kovanie vlády SR 8.7.2015. Vláda ich vrátila 
na dopracovanie s požiadavkou pokúsiť sa 
o kompromis s odbornou verejnosťou (v tom 
čase reprezentovanou Komorou, ZZGK a čas-
ťou akademickej obce), navonok konajúcou 
pod hlavičkou Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení SR (AZZZ SR), ktorých je 
ZZGK členom. AZZZ SR je zároveň členom 
Hospodárskej a sociálnej rady vlády (Tripar-
tity) a má zastúpenie aj v iných poradných or-
gánoch vlády: Legislatívna rada vlády (LRV). 
S navrhovaným kompromisom Úradu, ktorý 
vzišiel z rokovania 29.7.2015 medzi Úradom 
a odbornou verejnosťou (ZZGK, KGaK a aka-
demická obec) pod hlavičkou AZZZ SR, od-
borná verejnosť nesúhlasila, pretože bol ďa-
leko od jej návrhu, a tak zákony nemohli byť 
znova predložené do určeného termínu na ro-
kovanie Vlády SR. Tým tieto návrhy zákonov 
v tomto volebnom období skončili.

Nemienim sa v tomto príspevku zaoberať 
detailmi a problematickými pasážami návr-
hu zákonov, ktoré boli v krátkosti uvedené 
v referáte z činnosti Komory na slovenských 
geodetických dňoch v r. 2014. Keďže však 
tento referát je o činnosti Komory za uplynulé 
obdobie, uvádzam len prehľad aktivít za uply-
nulé obdobie v súvislosti s návrhmi týchto 
zákonov:

 
 18.3.2014: Mimoriadne zasadanie pred-

stavenstva KGaK k návrhu zákonov o GaK 
a KN (zverejnených na Portáli právnych 
predpisov MS SR k mimorezortnému pri-
pomienkovaniu 14.3.2014), dohodnutý 
postup pripomienkovania Komorou, oslo-
venie partnerských odborných organizácii 
(ZZGK, SSGK, akademická obec) k podpo-
re hromadných pripomienok Komory.

 Do 26.3.2014: Spracovanie pripomienok 
Komorou, oboznámenie členov s pripo-
mienkami, zorganizovanie podpisovej ak-

cie na webe MS SR na podporu hromad-
nej pripomienky Komory (k zákonu o GaK 
a KGaK 896 podpisov, k zákonu o KN 912 
podpisov na webe a v podpisových hár-
koch, minimálny počet potrebných podpi-
sov bol 500).

 27.3.2014: VZ KGaK v B. Bystrici, uznese-
nie členov Komory k podpore jej pripomie-
nok k zákonom.

 28.3.2014: Ukončenie pripomienkového 
konania na webe MS SR. Podľa oficiál-
nej štatistiky na Portáli MS SR k zákonu 
o GaK bolo podaných 400 pripomienok (z 
toho 201 zásadných) od 24 pripomienku-
júcich subjektov a k zákonu o KN 727 pri-
pomienok (z toho 329 zásadných) od 34 
subjektov. Zásadné pripomienky okrem 
Komory podali aj ZZGK, SSGK, Komunita 
pre geoinformatiku, a viaceré ministerstvá 
a štátne orgány.

 17.4.2014: Návšteva novinára z Trendu 
v Komore k pripomienkam k zákonom, 
uverejnenie článku.

 2014 priebežne: Vyhlásenia KGaK do mé-
dií k legislatíve (TASR, HN a pod.).

 9.5.2014: Návšteva zástupcov Komory na 
Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPaRV) u ministra.

 3.7.2014 a 21.10.2014: 2 kolá rozporové-
ho konania Úradu s Komorou, zásadné pri-
pomienky Úrad neakceptoval (s výnimkou 
niekoľkých terminologických pripomie-
nok).

 1.10.2014: Podpísané „Spoločné stano-
visko odbornej verejnosti k predloženým 
legislatívnym zmenám v oblasti GaK 
a KN“. Vyjadrený spoločný nesúhlas s pri-
pravovanými zmenami podpísalo 9 od-
borných organizácií (ZZGK, KGaK SSGK, 
Kartografická spoločnosť SR, Slovenská 
spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový 
prieskum, Slovenská asociácia pre geo-
informatiku, Komunita Geoinformatika.
sk, Stavebná fakulta STU v Bratislave, ŽU 
Katedra geodézie v Žiline).

 20.10.2014: Tlačová konferencia na pôde 
AZZZ SR za účasti väčšiny signatárov 
„Spoločného stanoviska odbornej verej-
nosti“, vysvetlenie výhrad k pripravovanej 
legislatíve médiám (TASR, Slovenská tele-
vízia, TA3 a iné).

 3.12.2014: Rokovanie väčšiny signatárov 
„Spoločného vyhlásenia“ o spoločnom po-
stupe v ďalšom legislatívnom procese.
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 8.12.2014: Hospodárska a sociálna rada 
vlády (HSR), účasť ZZGK, KGaK a akade-
mickej obce (Uhlík, Hardoš, Kopáčik) na 
rokovaní na Úrade vlády pri prerokovaní 
návrhu zákonov o GaK a KN, predloženie 
stanovísk odbornej verejnosti, zákony 
neposunuté priamo do Legislatívnej rady 
vlády (LRV), odporúčanie HSR na ďalšie 
prerokovanie s odbornou verejnosťou (ZZ-
GK, KGaK, akademická obec) a výzva na 
uzavretie kompromisu pod gesciou minis-
tra MPaRV.

 12.12.2014: Rokovanie KGaK, ZZGK aka-
demickej obce (Hardoš, Uhlík, Kopáčik) 
na ÚGKK, pokus o vzájomný kompromis 
– neúspešný, Úrad ponúkol len akceptá-
ciu jedinej zásadnej pripomienky – a to 
zachovanie povinného členstva, Komora 
ako aj ostatná odborná verejnosť trvala na 
akceptácii aspoň 50 % zo všetkých zásad-
ných pripomienok

 15.12.2014: Rokovanie na MPaRV za 
účasti ministra Jahnátka a pracovníkov 
ministerstva, opakovaný pokus o kompro-
mis medzi ÚGKK a odbornou verejnosťou 
(KGaK– Hardoš, ZZGK – Uhlík, akademic-
ká obec – Kopáčik), neúspešné, Úrad trval 
na nedostatočnom predchádzajúcom ná-
vrhu. Vyhlásenie ministra, že bez kompro-
misu zákony v parlamente nepredloží.

 12.1.2015: Rokovanie odbornej verejnosti 
(ZZGK, KGaK, akademická obec) s niekto-
rými členmi LRV.

 13.1.2015: Zasadanie LRV, vrátenie záko-
nov Úradu na prepracovanie.

 14.1.2015: Rokovanie odbornej verejnosti 
(KGaK, ZZGK) na MS SR o ďalších mož-
nostiach v rámci LRV.

 22.1.2015: Stretnutie zástupcov Komory 
s poslancom NR SR.

 16.3.2015: Opätovné rokovanie odbornej 
verejnosti (ZZGK, KGaK) s niektorými člen-
mi LRV.

 17.3.2015: List predsedu KGaK predsedo-
vi vlády SR s vysvetlením výhrad k navrho-
vanej legislatíve a so žiadosťou o stiahnu-
tie zákonov z legislatívneho procesu.

 28.3.2015: Uznesenie VZ KGaK v H. Smo-
kovci vyjadrujúce nesúhlas členstva s pri-
pravovanou legislatívou, podporu doteraj-
ších krokov vedenia Komory a žiadajúce 
stiahnutie navrhovaných zákonov z legis-
latívneho procesu.

 31.3.2015: Návrhy zákonov boli posunuté 

predkladateľom – ÚGKK SR na rokovanie 
vlády.

 31.3.2015: Zaslanie Uznesenia z VZ 
v H. Smokovci predsedovi vlády SR a mi-
nistrovi MPaRV s upozornením na pretrvá-
vajúce rozpory v navrhovaných zákonoch.

 10.4.2015: Rokovanie Komory (Hardoš) 
na Ministerstve hospodárstva (MH SR), 
prerokovaný nesúlad navrhovanej legisla-
tívy so Smernicou EÚ o službách na vnú-
tornom trhu.

 13.4.2015: Na podnet predsedu vlády SR 
sa uskutočnilo rokovanie na Úrade vlády, 
pod vedením predsedu Poradného zboru 
premiéra p. Faičom, medzi odbornou ve-
rejnosťou (Uhlík, Hardoš), vicepreziden-
tom AZZZ SR (Machunka), generálnym 
riaditeľom Legislatívnej sekcie MPaRV 
(Puškáč) a vedením ÚGKK SR k navrho-
vaným zákonom. Pán Faič vyzval vedenie 
Úradu a odbornú verejnosť na uzavretie 
kompromisu.

 8.7.2015 ráno, tesne pred rokovaním vlá-
dy (zákony boli z večera do rána zaradené 
na program rokovania mimo bežného plá-
nu) , na ktorom mali byť zákony prerokova-
né a schválené vládou a následne posunu-
té do parlamentu: Prostredníctvom AZZZ 
SR urýchlene poslaná žiadosť odbornej 
verejnosti ( za ZZGK – Uhlík, za KGaK – 
Hardoš) o stiahnutie materiálov z rokova-
nia vlády.

 8.7.2015: Rokovanie vlády SR, zákony 
neschválené a vrátené Úradu na dopraco-
vanie – požadovaná dohoda s odbornou 
verejnosťou.

 29.7.2015: Na pozvanie ÚGKK SR rokova-
nie Úradu s AZZZ SR (Nevický) a odbor-
nou verejnosťou (Uhlík, Hardoš, Kopáčik, 
Kožár) k možnostiam kompromisu.

 3.8.2015 zaslaná písomná verzia návrhu 
zákonov – kompromisný návrh Úradu od-
bornej verejnosti.

 10.8.2015: Zaslanie písomného stanovis-
ka odbornej verejnosti prostredníctvom 
AZZZ SR ku kompromisnému zneniu návr-
hov zákonov na Úrad (stanovisko spraco-
vali za ZZGK –Uhlík, za KGaK – Hardoš). 
Odmietnutie kompromisného návrhu, 
pretože neakceptoval tie najdôležitejšie 
zásadné pripomienky odbornej verejnosti.

 Keďže sa nedosiahol kompromis, ÚGKK 
SR nemohli predložiť zákony na opätovné 
rokovanie vlády v termíne do 26.8.2015, 

ktoré bolo posledné v tomto volebnom ob-
dobí, keď po schválení vláda posúva záko-
ny na ďalšie prerokovanie do parlamentu.

Záver: návrhy zákonov o GaK a KN nebudú 
už prerokované súčasnou vládou ani parla-
mentom v tomto volebnom období a v no-
vom volebnom období by museli prejsť 
celým legislatívnym procesom od začiatku.

 
Komora (ako vyplýva z tohto prehľadu) sa 
za uplynulé 1,5-ročné obdobie zúčastnila 
samostatne alebo v spolupráci s ostatný-
mi odbornými organizáciami (najmä ZZGK 
a akademická obec) 30 aktivít a rokovaní 
v legislatívnom procese k návrhu nových zá-
konov o GaK, KGaK a KN. V úzkej spolupráci 
s ostatnými odbornými profesijnými organi-
záciami a akademickou obcou sa podarilo 
zastaviť legislatívu, ktorá nevyhovovala praxi, 
akademickej obci a celému odboru všeobec-
ne (mnohí pracovníci štátnej správy v našom 
odbore vyjadrili nesúhlas aj s navrhovanými 
zákonmi, ale z pochopiteľných príčin sa ne-
mohli vyjadrovať verejne).

Je dôležité zdôrazniť (aj ako poučenie do 
budúcnosti), že odborná verejnosť dosiahla 
úspech vďaka neobvyklej jednote v názore na 
novú legislatívu a vďaka úzkej vzájomnej spo-
lupráci. Som presvedčený, že jednotlivo a na 
vlastnú päsť by s veľkou pravdepodobnosťou 
neboli úspešné. Veľkú úlohu tu zohral syner-
gický efekt spolupráce a spojenia síl odbornej 
verejnosti. Jednotlivými článkami tohto efektu 
boli: jednotný odborný názor na legislatívu 
(skoro všetky odborné organizácie sa zúčast-
nili na mimorezortnom pripomienkovom ko-
naní so zásadnými pripomienkami), legitimita 
(KGaK cez veľkú a jednoznačne preukázateľnú 
podporu svojich členov a ďalších podporovate-
ľov v rámci hromadnej pripomienky verejnosti 
vedenou Komorou), politická váha a podpora 
(ZZGK ako člen Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení Slovenskej republiky – AZZZ 
SR, pričom táto asociácia je zároveň členom 
Hospodárskej a sociálnej rady vlády – Triparti-
ty, čo je poradný orgán vlády), teoretický a ve-
decký backround (akademická obec). Dôleži-
tú rolu zohrala aj priama a nepriama podpora 
niektorých ministerstiev, ktorá by však nebola 
dosiahnutá bez viditeľnej a deklarovanej jedno-
ty odbornej verejnosti.

Súčasná legislatíva má ďaleko k dokona-
losti, ale z pohľadu odbornej verejnosti je ur-
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čite lepšia než by boli nové návrhy. Počítame 
s tým, že legislatívu bude potrebné v budúc-
nosti zmeniť, ale až po širokej odbornej dis-
kusii medzi štátnou správou, odbornou verej-
nosťou a praxou, čo je základný predpoklad 
vytvorenia novej a vyhovujúcej legislatívy.

Na kvalitnej legislatíve musíme trvať, keď-
že v našej činnosti sa ňou musíme striktne 
riadiť. Autorizovaný geodet a kartograf, ale aj 
ostatní geodeti musia rešpektovať len platnú 
legislatívu (ústava, ústavné zákony, zákony 
a z nich odvodené vyhlášky, tie však nemô-
žu byť v rozpore so zákonom, z ktorého vy-
chádzajú). Pri nekvalitných, resp. nejasných 
zákonoch, štátna správa všeobecne (rôzne 
ministerstvá a centrálne úrady štátnej sprá-
vy) často vydávajú rôzne pokyny a stanovis-
ká, ktorými sa snažia zákony vysvetľovať, na 
čo nemajú právo. Najvyšší súd SR v jednom 
konaní z r. 2009 uviedol: „V žiadnom prípa-
de nemožno pripustiť, aby si orgán štátnej 
správy prisvojoval kompetencie, ktoré mu 
nepatria a sám podával vydávaním meto-
dických pokynov a stanovísk výklad práv-
nych noriem. Štátne orgány môžu podľa 
čl. 2 ods. 2 Ústavy SR konať iba na základe 
ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôso-
bom, ktorý ustanovuje zákon“.

Z praktického hľadiska to znamená, že 
AGaK, alebo aj iný geodet z komerčnej sféry 
v prípade problémov riešených na súde neob-
stojí s argumentáciou, že rešpektoval legisla-
tívne stanovisko, pokyn alebo názor orgánu 
štátnej správy namiesto platných právnych 
predpisov.

 

6. Partnerstvo a spolupráca

Komora má uzatvorené dohody o spolupráci 
okrem ÚGKK SR aj so Zamestnávateľským 
zväzom geodézie a kartografie (ZZGaK), Slo-
venskou spoločnosťou geodetov a kartogra-
fov (SSGK), Stavebnou fakultou Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a Kartogra-
fickou spoločnosťou SR. Dobrá spolupráca 
a zhoda našich spoločných cieľov sa preja-
vuje najmä pri príprave odborného programu 
a organizovaní SGD.

Dlhoročná spolupráca, doteraz na bilate-
rálnej úrovni, bude pravdepodobne posilnená 
aj o konkrétne ciele a úlohy spoločného záuj-
mu formou pripravovaného multilaterálneho 
dokumentu – Memoranda o spolupráci, kto-

ré by mali po vzájomnom pripomienkovaní 
a odsúhlasení v blízkej budúcnosti podpísať 
signatárske odborné organizácie, čo zatiaľ 
prejavili záujem (ZZGK, KGaK, SSGK, Staveb-
ná fakulta STU).

Účelom Memoranda je pokračovať vo 
vzájomnej spolupráci medzi organizáciami 
zastupujúcimi členské základne nielen z ko-
merčnej, ale aj zo štátnej a verejnej sféry a vy-
užitie veľkého odborného potenciálu a skúse-
ností tejto odbornej verejnosti.

Cieľom je spoločne, postupne, v predsti-
hu a na základe diskusie pripravovať odborné 
materiály, ktoré by jasne formulovali súčas-
né problémy odboru geodézia a kartografia 
v odbornej, ekonomickej a legislatívnej ob-
lasti a hľadali a navrhovali riešenia pozitívne 
pre celý rezort geodézie a kartografie, ako 
aj pre podnikateľské prostredie v tomto 
odbore. Tieto materiály môžu zároveň slúžiť 
ako odborná podpora alebo argumentácia 
pre štátnu správu v odbore geodézia a kar-
tografia (ÚGKK SR), ako aj v iných odboroch 
priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcich našu 
činnosť (MPaRV SR, MDVRR SR, MŽP SR, MV 
SR, MS SR, MH SR a pod.).

V neposlednom rade je cieľom tejto spolu-
práce aj popularizovať, vytvárať osvetu a zvy-
šovať vážnosť odboru geodézie a kartografie 
a našej profesie.

Spolupráca Komory s ÚGKK SR, napriek 
minulým nezhodám v legislatívnej oblasti, 
v iných odborných, technických a praktic-
kých otázkach týkajúcich sa katastra prebie-
ha veľmi dobre, čo si veľmi ceníme. Výsledky 
tejto úspešnej spolupráce sú uvedené v stati 
o činnosti Katastrálnej komisie.

 

7.  Stav podnikateľského prostredia 
a súčasné problémy
 

Zaujímavý je vývoj v počte podnikateľských 
subjektov s predmetom činnosti geodetické 
a kartografické práce. Počet podnikateľských 
subjektov, ktorých vývoj sledujeme na zákla-
de informácií z Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky – Odboru živnostenského podnika-
nia už jedenásť rokov medziročne vždy rástol. 
Napríklad medziročný nárast podnikateľov 
medzi rokmi 2012 a 2013 bol 113. V tom-
to roku v porovnaní s rokom 2014 došlo 
k poklesu počtu podnikateľov, a to o 251. 
Najviac ubudlo živnostníkov – 151, akciových 

spoločností je menej o 13 a spoločností s ru-
čením obmedzeným o 87. Pokles ukazuje na 
to, že aj v roku 2015 sa výraznejšie prejavujú 
krízové javy, s ktorými zápasíme v oblasti ne-
dostatku GaK prác a prepadu ich cien.

 
V tabuľke je porovnanie stavu podnikateľov 
v roku 2012 – 2013, 2013 – 2014 a 2014 
– 2015.

 
Rok Spolu Živnostníci a.s. s.r.o. 

2012 2 276 1 422 63 791 

2013 2 389 1 414 95 880 

Zmena + 113 – 8 + 32 + 89 

2013 2 389 1 414 95 880 

2014 2 244 1 309 66 869 

Zmena –145 –105 –29 –11 

2014 2 244 1 309 66 869 

2015 1 993 1 158 53 782

Zmena –251 –151 –13 –87

Po prvý raz odvtedy čo sledujeme vývoj poč-
tu podnikateľov, klesol ich počet pod 2 000. 
K 27.10.2015 ich bolo spolu 1 993. Za dva 
roky, oproti stavu z roku 2013 poklesol ich 
počet spolu o 396. Živnostníkov je oproti ro-
ku 2013 o 256 menej, akciových spoločnosti 
je menej o 42 a spoločnosti s ručením obme-
dzeným je menej o 98. Medziročný pokles 
medzi rokmi 2014 – 2015 o 251 subjektov je 
najvyšší odvtedy čo vývoj počtu podnikateľov 
sledujeme.

Evidentne pokles počtu podnikateľských 
subjektov (a to nevieme vyčísliť omnoho 
väčší pokles počtu zamestnancov v jednotli-
vých firmách) reaguje na stále sa zhoršujú-
ce podmienky podnikania (zvýšené daňové 
zaťaženie, povinné ročné daňové licencie aj 
pre firmy v strate, pretrvávajúce jediné krité-
rium vo verejnom aj súkromnom obstarávaní 
– najnižšia cena bez ohľadu na referencie, 
skúseností, vybavenie firiem a pod.), nedosta-
tok väčších zákaziek na trhu nielen v katastri 
a v pozemkových úpravách, ale aj v inžinier-
skej geodézii.

Nízke ceny znemožňujúce normálny tech-
nologický a personálny rozvoj firiem, spolu 
s časovým stresom pri objednávkach môžu 
viesť, a obávam sa, že aj vedú, k znižovaniu 
kvality. Úlohou Komory bude teraz aj v bu-
dúcnosti klásť čoraz väčší dôraz na kontro-
lu kvality AGaK a pokúsiť sa oddeliť zrno od 
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pliev, aby v budúcnosti prežili a ostali na trhu 
tí najlepší a nie tí, čo sa za každú cenu snažia 
získať zákazky cez veľmi nízku cenu na úkor 
kvality a na úkor spotrebiteľa.

Nechcem sa ďalej zmieňovať o problé-
moch. Obšírne som sa im, ako aj budúcnosti 
našej profesie, venoval v minuloročnom refe-
ráte a nechcem sa opakovať. Komora nemô-
že ovplyvniť zákony voľného trhu a voľných 
cien. Pokiaľ ponuka prevažuje nad dopytom, 
ceny klesajú a počet podnikateľských subjek-
tov a ich zamestnancov klesá tiež. Ceny tvoria 
samotní geodeti a nikto, tobôž nie Komora, 
nemôže priamo ceny ovplyvňovať a už vô-
bec nie organizovať cenové kartely, ktoré sú 
trestné. Komora sa však pokúsi upozorňovať 
tradičných obstarávateľov väčších zákaziek 
na dôležitosť kvality geodetických a kartogra-
fických prác a na fakt, aby obstarávali podľa 

tzv. ekonomicky najvýhodnejšej ceny, kde sa 
posudzujú aj iné aspekty ponuky (referencie, 
skúsenosti, kvalita a pod. – čo súčasný zákon 
o verejnom obstarávaní plne umožňuje) a nie-
len podľa jediného kritéria – najnižšej ceny. 
Bohužiaľ nielen štátni úradníci, ale aj obsta-
rávatelia zo súkromnej sféry s obľubou pou-
žívajú obstarávanie len s najnižšou cenou, 
keďže obstarávanie aj podľa iných kritérií je 
omnoho komplikovanejšie, čo konštatovala 
aj samotná predsedníčka Úradu pre verejné 
obstarávanie pani Táborská.

Stabilizácii geodetického trhu by však 
výrazne pomohla aj obnova trhu na poli po-
zemkových úprav a konečne rozbehnutie 
obnovy katastrálneho operátu (OKO) novým 
mapovaním, ktoré by mohlo výrazne zvýšiť 
aspoň stranu dopytu, aj keď bohužiaľ nepo-
chybujem o tom, že za nízke ceny.

    

Príspevok bol v plnom znení prezentovaný 
na 23. slovenských geodetických dňoch 
5. novembra 2015 v Trnave.
 

Ing. Ján Hardoš

predseda predstavenstva KGaK

Geoteam spol. s r.o., Gunduličova 1, 811 05 Bratislava, mob. 0911 620 618, tel: 02/5443 0090, www.geoteam.sk

www.geomax-positioning.com
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Vplyv elektrického vedenia na meranie prostredníctvom GNSS

1.  Úvod do problematiky

Štúdiu vplyvu elektrického vedenia na 
meranie GNSS sme pripravili na základe 
zaujímavej prezentácie autora [1], ktorý 
vykonal meranie metódou GNSS pri elek-
trickom vedení veľmi vysokého napätia 
(VVN). Touto problematikou oboznámil 
verejnosť na seminári s medzinárodnou 
účasťou „Družicové metody v geodezii a 
katastru“ usporiadanom 5.2.2015 v Brne. 

Na základe jeho meraní sa zdá, že 
vplyv elektromagnetického poľa okolo 
vedenia VVN je značný, prevažne pri me-
raní GNSS využitím metódy RTK s pri-
pojením na CZEPOS. Keďže je meranie 
GNSS RTK metódou na presné určovanie 
polohy bodov, malo by elektromagnetické 
pole na tento spôsob merania obmedzujú-
ci vplyv. Vo väčšine prípadov pri meraní v 
blízkosti zdroja elektromagnetického po-
ľa neberieme do úvahy zníženie presnosti 
určovaných bodov.

Problematika nás zaujala natoľko, že 
sme sa rozhodli vykonať podobný expe-
riment aj na Slovensku, no podrobnejšie.

2.  Cieľ experimentu

Cieľom tohto experimentu je získanie 
poznatkov o meraní GNSS rôznymi me-
tódami pre geodetické účely v okolí elek-
trického vedenia zvlášť vysokého napätia 
(ZVN) a na základe poznatkov zvážiť 
vplyv elektromagnetického poľa pri ve-
deniach nízkeho napätia (NN) a (veľmi) 
vysokého napätia (VVN, VN). 

Zároveň by sa získali konkrétne hodno-
ty pre jednotlivé metódy merania. Tie by 
vyjadrovali rozdiel v polohe a v nadmor-
skej výške pri meraní GNSS v závislosti 
vzdialenosti zdroja elektromagnetického 
poľa od polohy prístroja. Podľa namera-

ných hodnôt by sa mala dať stanoviť vzdia-
lenosť od elektrického vedenia, pri ktorej 
už nie je meranie ovplyvnené elektromag-
netickým poľom. Sledovali sme meranie 
GNSS využitím metódy RTK s pripojením 
na SKPOS a metód Post processing – sta-
tická metóda, metóda PPK a stop and go s 
jednofrekvenčným prístrojom L1. 

3.  Princíp elektromagnetického poľa

Rozdelenie elektrických vedení na zákla-
de menovitého napätia medzi vodičmi je 
takéto [2]:
 vedenie nízkeho napätia   

NN  50 – 1 000V,
 vedenie vysokého napätia   

VN 1000V – 52kV,
 vedenie veľmi vysokého napätia 

VVN 52 – 300kV,
 vedenie zvlášť vysokého napätia 

ZVN 300 – 800kV.

3.1 Magnetické pole vodiča prúdu

Okolo vodiča, cez ktorý prechádza prúd, 
vzniká magnetické pole znázorňované si-
ločiarami v tvare kružníc či elíps. Ich smer 
závisí od smeru prúdu tečúceho cez vodič. 
Na určenie smeru siločiar sa využíva Am-
pérovo pravidlo pravej ruky: Ak zovrie-
me vodič prúdu do pravej ruky tak, aby 
palec ukazoval smer prúdu, konce prstov 
udávajú smer siločiar magnetického poľa. 

O prítomnosti magnetického poľa v okolí 
vodiča sa môžeme presvedčiť priblížením 
magnetky k vodiču. Ak ju postavíme kol-
mo na vodič, pootočí sa jej severný koniec 
v magnetickom poli do smeru magnetic-
kých siločiar (obr. 1), ak ju postavíme 
rovnobežne s vodičom prúdu, vychýli sa 
podľa Ampérovho pravidla pravej ruky. 
Nikdy sa však nevychýli o celých 180°, 
pretože na ňu pôsobí aj magnetické pole 
Zeme [3].

Valcová cievka so závitmi v tesnej blíz-
kosti seba má pri prechode prúdu vnútri 
cievky homogénne pole. Smer tohto po-
ľa určíme podľa pravidla pravej ruky: Ak 
uchopíme cievku do dlane tak, že prsty 
ukazujú smer prúdu jednotlivými závitmi, 
vystretý palec udáva severný pól cievky.

3.2 Základné veličiny magnetického poľa

Magnetické napätie

Základná veličina magnetického poľa – 
magnetické napätie sa vytvára elektric-
kým prúdom. Zvyšovať magnetické napä-
tie tak môžeme zvyšovaním veľkosti prú-
du vo vodiči, okolo ktorého magnetické 
pole vzniká. Magnetické pole však možno 
ovplyvniť nielen zmenou veľkosti prúdu, 
ale aj priblížením ďalšieho vodiča prúdu. 
Magnetické napätie Um na určitej dráhe je 
teda dané súčtom veľkostí prúdov všet-
kých vodičov ohraničených touto dráhou.

Pri konštantnom prúde I a počte vodi-
čov N bude platiť: 

  
 (1)

Počet vodičov N je bezrozmerné číslo, 
teda jednotkou magnetického napätia je 
ampér (A). 

Základná definícia magnetického na-
pätia:

Obr. 1 | Severný pól magne-
tiek sa otočí v smere magne-
tických siločiar

 (A;A).  
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 Magnetické napätie na uzavretej dráhe 
prostredia sa rovná súčtu prúdov obop-
nutých touto dráhou.
Magnetické napätie sa inak nazýva aj 

prietokom prúdu alebo aj budením. Mag-
netické napätie je skalárna veličina.

Intenzita magnetického poľa

Intenzita magnetické poľa Hmp vyjadruje 
mieru sily, ktorá pôsobí v určitom mieste 
poľa na zanedbateľne veľký objem fero-
magnetickej látky alebo na myslený mag-
netický náboj. 

V elektrostatickom poli sa intenzita E 
rovná:

 (2)

kde
U – elektrické napätie, 
l – dĺžka vodiča.

Intenzita magnetického poľa analogic-
ky bude:

 (3)

kde  N·I je magnetické napätie a l je 
dĺžka magnetickej siločiary.

Z tejto rovnice možno vyjadriť vzťah, 
ktorý sa nazýva zákon celkového prú-
du alebo zákon prietoku. V okolí vodiča 
s prúdom I bude vo vzdialenosti s od vo-
diča rovnaká intenzita magnetického poľa 
Hmp na každej siločiare s polomerom s: 

 (4)

Jednotkou intenzity magnetického po-
ľa je Am−1, čo je pomer jednotky magne-
tického napätia a jednotky dĺžky. Ide však 
o veľmi malú jednotku, pretože pri prúde 
1A a vzdialenosti 1m bude intenzita poľa 
iba 0,159 Am−1. Intenzita magnetického 
poľa je vektorová veličina, okrem veľ-
kosti má aj svoj smer, ktorý je vyjadrený 
smerom magnetickej siločiary. Najsilnej-
šie pole je v blízkosti povrchu vodiča, so 
vzdialenosťou klesá, vo veľkej vzdiale-
nosti je intenzita zanedbateľná. Nulová 
je teoreticky až v nekonečnej vzdialenosti 
od vodiča. Tvar a intenzita elektromagne-
tického poľa je dobre vystihnutá v publi-
kácii [5] (obr. 2 – 5). 

Obr. 2 | Rozloženie a priečny profil intenzity elektrického poľa v strede rozpätia pre stožiar  typu 
PORTÁL Y 400 kV N+0

Obr. 3 | Rozloženie a priečny profil magnetickej indukcie v strede rozpätia pre stožiar typu  
PORTÁL Y 400 kV N+0

Obr. 4 | Závislosť intenzity elektrického poľa vo výške 1,8 m nad zemou od výšky vodičov nad  zemou 
pre vedenie typu PORTÁL

Obr. 5 | Závislosť magnetickej indukcie vo výške 1,8 m nad zemou od výšky vodičov nad zemou  
pre vedenie PORTÁL 400 kV

 ,  

 (Am 1; A, m), 

 . 
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Poznámka autorov: Označenie intenzi-
ty magnetického poľa sme vyjadrili ako 
Hmp, aby v štúdii nedošlo k zámene s geo-
detickým označením nadmorskej výš-
ky H.

4.  Výber lokality experimentu

Pre náš experiment sme použili meranie 
pod vedením ZVN. Tento výber nám za-
bezpečí, že ak sa neprejaví vplyv vedenia 
s napätím 400kV na výsledky merania 
s GNSS, môžeme predpokladať, že vede-
nia s nižším napätím (t.j. VVN, VN, NN) 
už vôbec tieto merania neovplyvnia. 

Pri pokuse bolo vykonané meranie pod 
vzdušným vedením ZVN – vedenie l. č. 
489 s napätím 400kV. Vedenie je tvorené 
tromi vodičmi na každej strane elektric-
kého stĺpa zavesené v podobe reťazovky. 
Nachádza sa pri obci Bernolákovo sme-
rom na Senec. Vedenie je v okolí Bratisla-
vy dobre známe. Spája rozvodňu Podunaj-
ské Biskupice a rozvodňu Stupava. Križu-
je diaľnicu D1 pri Triblavine, prechádza 
hrebeňom Malých Karpát a katastrom 
obce Borinka. Našou lokalitou prechá-
dza toto vedenie smerom z juhozápadu 
na severovýchod, križuje pod uhlom 80g 

novovybudovanú asfaltovú cestu s chod-
níkom zo zámkovej dlažby – Poľná ulica 
(obr. 6).

Testovanú oblasť sme vybrali na zákla-
de nasledujúcich podmienok (obr. 7):
 minimalizovať iné vplyvy na meranie 

GNSS – t. j. zákryty (stromy, budovy), 
iné vedenia,

 spevnená cesta približne kolmá na ve-
denie,

 možnosť stabilizácie alebo opakova-
ného rozmerania pozorovaných bodov 
v prípade opätovného merania,

 oblasť s minimálnym pohybom áut, 
osôb – neprekážať okoliu,

 podľa potreby v blízkosti body štátnej 
priestorovej siete (ŠPS), štátnej nive-
lačnej siete (ŠNS),

 rovinatý terén.

V lokalite sa nachádza niekoľko stro-
mov. Zníženie presnosti určenia priestoro-
vej polohy by malo byť minimálne, keďže 
stromy v čase merania boli bez vegetač-
ného pokryvu a body neboli umiestnené 
v ich blízkosti. Viditeľnosť GNSS apara-
túry na družice bola dostatočná.

5.  Princíp určenia vplyvu 
elektromagnetického poľa 
na meranie GNSS

Pred samotným meraním sme analyzova-
li možnosti a vplyv elektromagnetického 
poľa na geometrické určenie polohy bo-
dov.

Elektromagnetické pole je fyzikálne 
pole, ktoré zodpovedá miere pôsobenia 
elektrickej a magnetickej sily v priestore. 
Je zložené z dvoch navzájom prepojených 
polí, elektrického a magnetického. 

Elektromagnetické pole je základnou 

vlastnosťou vodičov, okolo ktorých vzni-
ká pri prechode elektrického prúdu.

Vplyv elektromagnetického poľa je pri 
danom napätí a prúde nepriamo úmerné 
vzdialenosti od vodiča, 

 (5)

kde 
s´ je vzdialenosť bodu od vodiča,
Hmp je intenzita magnetického poľa.
Z uvedeného vzťahu vyplýva, že ro-

vinné súradnice X, Y v S-JTSK a H v Bpv 
je možné určiť nezávisle od elektromag-
netického poľa z dostatočne vzdialených 
bodov terestrickou metódou. Na určenie 
polohy pozorovaných bodov v profile 
sme použili terestrické meranie uhlov a 
dĺžok zo základných bodov umiestnených 
mimo vedenia ZVN, a to registračným 
diaľkomerom SOKKIA SET 330R s pres-
nosťou merania dĺžok 2+2ppm. Terestric-
ké meranie nie je ovplyvnené elektromag-
netickým poľom. Výšky bodov sme určili 
presnou niveláciou, ktorá tiež nepodlieha 
vplyvom elektromagnetického poľa. Sú-
radnice základných bodov boli určené 
statickou metódou GNSS a z nich bolo 
vykonané meranie pozorovaných bodov.

Aký vplyv elektromagnetického poľa 
na meranie GNSS môžeme očakávať?
a) Na signál z družice podľa všeobecných 

poznatkov má vplyv ionosféra a zmeny 
v nej. Ide o vplyv elektricky nabitých 
častíc, ale v podstatne väčšej výške nad 
prijímačom ako je vedenie ZVN.

Obr. 6 | Mapa lokality (zdroj: https://www.google.sk/maps/) Obr. 7 | Fotografia lokality

´ , 
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b) Elektromagnetické pole má vplyv na 
signál mobilného operátora, čo by 
mohlo viesť k jeho oneskoreniu. 

c) Elektromagnetické pole má vplyv na 
elektrotechnické prvky (cievky a. p) 
samotného GNSS prístroja.

Na základe uvedených predpokladov 
sa dá očakávať:
– Elektromagnetické pole podľa bodu a) 

ovplyvní rovnako určenie polohy bo-
dov metódou RTK aj metódou postpro-
cesingovou (PPK, L1). 

– Elektromagnetické pole podľa bodu b) 
ovplyvní meranie RTK. Merania s ná-
sledným spracovaním by nemali byť 
ovplyvnené. 

– Vplyv elektromagnetického poľa na 
samotný prístroj je ťažké odhadnúť. Na 
základe definície by mali byť zmeny 
výraznejšie v závislosti od vzdialenosti 
s od vodiča. Je pravdepodobné prelína-
nie sa vplyvov z bodu a).

Ak nemá elektromagnetické pole vý-
razný vplyv na meranie GNSS, zostane 
rozptyl odchýlok v intervale deklarova-
nom správcom permanentných staníc 
pri dodržaní správnej metódy merania, 
metodiky merania a overenia výsledku. 

Zo skúseností správcu SKPOS pri opa-
kovanom RTK meraní boli dosiahnuté 
nasledujúce presnosti určenia súradníc 
ETRS89 nových bodov:

σϕ=17,6 mm  σλ=11,3 mm  σh=38,9 mm (6)
 

Táto štatistika je z celého Slovenska 
z rôzneho obdobia a z viacerých rokov, 
pričom bolo meraných takmer 4 000 bo-
dov [4].

 
Pri našom meraní boli pozorované 

body zoradené do profilu. Preto by na 
vyhodnotenie zmien bolo postačujúce po-
rovnanie dĺžok meraných diaľkomerom 
medzi základným bodom a ľubovoľným 
pozorovaným bodom. Porovnanie dĺžok v 
prípade vplyvu elektromagnetického poľa 
by sa malo prejaviť na veľkosti Δdi.

 (7)

kde 
p je vzťažný bod 5002,
i je i-ty pozorovaný bod,
dter je vodorovná dĺžka meraná te-

restricky,
Y, X sú súradnice pozorovaných bo-

dov.

6.  Postup a metódy merania 

Meranie bolo vykonané 7.3.2015. Merač-
skú skupinu tvorili Ing. Dana Ďurková, Ing. 
Eva Ďurková a Ing. Tomáš Ďurka. Celý deň 
bolo polooblačno s teplotou 8 °C a slabým 
vetrom. Meranie bolo zostavené do profilu. 
Prvý vzťažný bod bol stabilizovaný klin-
com v asfalte 50 m od krajného vodiča. 
Druhý vzťažný bod profilu bol stabilizo-
vaný 42 m od krajného vodiča v chodníku. 
Vzdialenosť vodičov v profile je 28 m. Me-
dzi vzťažnými bodmi profilu boli vyznače-
né pozorované body vo vzdialenosti 2 m. 
Body boli rozmeriavané 50 m oceľovým 
pásmom. Takmer všetky body boli vyzna-
čené na chodník sprejom a neskôr navŕtané 
dierkou pre prípadné opakované meranie. 
Body pod vodičmi, koncové body priamky 
a jeden bod (piaty bod od konca pri vetro-
lamoch) boli stabilizované klincovou znač-
kou. Body boli číslované postupne (obr. 8) 
od čísla jeden, vzťažné – koncové body 
boli označené číslami 5001 a 5002. Piaty 
bod od bodu 5001, stabilizovaný klincovou 
značkou, bol označený 5004 z dôvodu vý-
skytu vysokej zelene v blízkosti koncového 
bodu 5001. Body pod vedením s číslom 25, 
28, 36 a 39 boli stabilizované klincom. Po-
zorovaných bodov bolo spolu 66.

Obr. 8 | Prehľad rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov
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Metódy merania

Autor príspevku[1],  ktorý vykonával po-
dobné meranie na území Českej repub-
liky, pripojil svoje merania na Trigono-
metrickú sieť, Štátnu nivelačnú sieť a na 
aktívne geodetické základy CZEPOS. My 
sme sa rozhodli, že nebudeme pozorova-
né body pripájať na ŠPS ani ŠNS, i keď 
tieto body sa v okolí nachádzali, nie však 
v bezprostrednej blízkosti lokality. Všetky 
merania sme uskutočnili v ten istý deň. 

Výpočet rovinných súradníc X, Y, H 
bol spracovaný v súradnicovom systéme 
S-JTSK realizácia JTSK (základná trans-
formácia) a výškovom systéme Bpv. Vý-
ber súradnicového systému nemá vplyv 
na výsledky merania. Je možné pracovať 
aj v miestnom polohovom a výškovom 
systéme. Naše rozhodnutie pracovať v 
tomto súradnicovom a výškovom systéme 
vychádzalo z prípadnej potreby rozšíriť 
určenie vzťažných bodov vo väčšej vzdia-
lenosti od pozorovaných bodov podľa vý-
sledkov podrobného merania. 

Rozhodli sme sa porovnať dosiahnuté 
výsledky v rámci použitých metód tak, 
že porovnáme dĺžky, súradnice a výšky 
vzhľadom na vzťažné koncové body pro-
filu. Na bodoch stabilizovaných klinco-
vou značkou, t. j. 5002, 5004, bola zabez-
pečená závislá centrácia. Porovnávacou 
metódou je terestrické meranie a presná 
nivelácia.

 
Pri meraní bolo použitých 5 metód me-

rania:
 Terestrické meranie s presnou nivelá-

ciou,
 Meranie GNSS metódou RTK pripoje-

ním na SKPOS,
 Meranie GNSS metódou statickou na 

vybraných bodoch,
 Meranie GNSS metódou post proces-

sing – dvojfrekvenčným prístrojom 
Trimble R8 (PPK), 

 Meranie GNSS jednofrekvenčným prí-
strojom L1 firmy ASTECH.

6.1  Presná nivelácia 

Ako prvé boli všetky body zamerané pres-
nou niveláciou, metódou geometrickej 

nivelácie zo stredu, pričom pozorované 
body boli určované stranou. Zámery ne-
prekročili vzdialenosť 30 m. Pri mera-
ní bol použitý nivelačný prístroj Zeiss 
Ni007. Nivelačná lata bola s polcentimet-
rovým a milimetrovým delením. Meranie 
sme uskutočnili formou uzatvoreného ni-
velačného ťahu. Každý bod bol zameraný 
nezávisle dvakrát. Do spracovania bol po-
užitý aritmetický priemer.

6.2  Terestrické meranie

Určenie polohy pozorovaných bodov bo-
lo uskutočnené univerzálnym meracím 
prístrojom Sokkia RTC330 (s presnosťou 
merania dĺžky 2+2ppm a a uhla 10cc) a 
malým odrazovým hranolom používaným 
v inžinierskej geodézii na vytyčovanie. 
Meranie sme vykonávali z bodu 5004 
s orientáciou na bod 5002. Druhé meranie 
bolo urobené z bodu 5002 s orientáciou 
na bod 5004. Meranie sa uskutočnilo zá-
vislou centráciou. Centrácia bola urobe-
ná pomocou optickej olovnice prístroja. 
Zamerané boli všetky pozorované body 
v jednej skupine. Dĺžky boli určené z troch 
opakovaných meraní. Výška prístroja bo-
la určená odčítaním latového úseku pod 
vodorovnou zámerou na pozorovanom 
bode číslo 52. Nadmorská výška bodu 
52 bola určená presnou niveláciou. Výš-
ky určené diaľkomerom mali kontrolný 
charakter. Do výpočtu bola použitá dĺžka 
meraná elektronickým diaľkomerom, ako 
porovnávací etalón určenia vzdialenos-
ti základného bodu 5002 a ľubovoľného 
pozorovaného bodu. Zároveň boli vypočí-
tané súradnice každého bodu na porovna-
nie dĺžok vypočítaných zo súradnicových 
rozdielov.

6.3  Meranie GNSS metódou RTK

Prvým testovaným spôsobom merania 
bolo určenie polohy bodov technológiou 
GNSS metódou RTK pripojením na aktív-
ne základy SKPOS. Na každom bode sa 
observovalo 7 – 12 sek, elevačná maska 
bola nastavená na 15°. Aby bola elimino-
vaná chyba zo zvislosti výtyčky na zák-
lade kruhovej libely, bola výtyčka s an-

ténou postavená vždy v tom istom smere 
(takto sme postupovali aj pri ostatných 
metódach). Meranie bolo vykonané tam aj 
späť. Na bodoch 5004 a 5002 bol GNSS 
prijímač postavený na statíve. 

6.4  Meranie GNSS metódou statickou

Meranie GNSS statickou metódou bolo 
uskutočnené len na vybraných bodoch 
(závislá centrácia), a to na bode 5002 a 
5004. Dĺžka observácie bola minimálne 
60 min. Určené súradnice predstavovali 
základ pre výpočet bodov terestrického 
merania a porovnania s ostatnými metó-
dami. 

6.5 Meranie GNSS metódou post 
processing – PPK

Druhou testovanou metódou bola metóda 
PPK pri meraní s dvojfrekvenčným prí-
strojom Trimble R8. Inicializácia bola vy-
konaná na bode 5002 na statíve. Následne 
boli zamerané všetky pozorované body 
a bod 5004 a 5001. Body boli zamerané 
dvakrát – tam a späť. Observácia na jed-
notlivých bodoch trvala tam 10 sek a späť 
6 sek. Dôležité bolo počas merania na po-
zorovaných bodoch nestratiť inicializáciu. 
V tom prípade by sa musela vykonať opä-
tovná inicializácia, čo by trvalo približne 
10 min. 

6.6 Meranie GNSS metódou stop and go 
post processing L1

Metóda post processing bola použitá aj 
pri meraní s jednofrekvenčným prístro-
jom značky ASTECH. Označovaná je aj 
ako stop and go. Princíp merania bol rov-
naký ako v predchádzajúcom prípade. Pri 
tomto meraní boli použité dve aparatúry. 
Prvý prístroj predstavoval bázu – referenč-
nú stanicu, druhý bol rover, ktorým sme 
zamerali všetky pozorované body a bod 
5004 a 5001. Opäť sme meranie vykonali 
tam a späť. Observácia trvala počas mera-
nia tam 20 sek a späť 6 sek. Aj v tomto prí-
pade bolo potrebné nestratiť inicializáciu, 
lebo by sme ju museli vykonať nanovo. 
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Po zameraní pozorovaných bodov bo lo 
v rámci terestrického merania bezhrano-
lovým meraním dĺžok zameraná poloha 
všetkých vodičov elektrického vedenia. Na 
ich základe bolo možné stanoviť orientá-
ciu vedenia voči svetovým stranám i voči 
pozorovaným bodom a vykresliť priebeh 
reťazovky. Z meraní bola stanovená vzdia-
lenosť prijímača a vodiča v profile. 

7.  Spracovanie nameraných údajov

7.1  Presná nivelácia

Meranie bolo urobené v uzavretom ni-
velačnom ťahu s uzáverom Σ=0,0005 m. 

Východiskovým bodom bol vzťažný bod 
5002, ktorého nadmorskú výšku sme zís-
kali z merania GNSS – statická metóda, 
výška bodu bola 128,6620 m. Výpočty 
boli urobené v tabuľkovom editore Excel. 
Výsledné nadmorské výšky všetkých bo-
dov sú uvedené v tab.1.

7.2  Terestrické meranie

Namerané údaje z terestrického merania 
boli spracované v programe Groma v.8.0. 
Súradnice vzťažných bodov 5002 a 5004 
boli prebraté z vypočítaných súradníc 
merania GNSS – statická metóda. Vypo-
čítané súradnice a vodorovné vzdialenos-

ti i-teho bodu od bodu 5002 sú uvedené 
v tab.2.
Poznámka autorov: Pre veľký rozsah údajov 
sme sa na ukážku rozhodli v tabuľkách uvá-
dzať skrátený rozsah bodov. V grafoch sú po-
užité všetky namerané údaje.

7.3  Meranie GNSS metódou statickou

Namerané údaje statickou metódou vy-
užitím GNSS aparatúry boli spracované 
v softvéri Trimble Business Center verzia 
3.01 (TBC). Pre výpočet bolo použitých 
6 virtuálnych bodov. V programe TBC 
boli spracované základnice a určené sú-
radnice vzťažných bodov 5002, 5004.

č.b. H (m) č.b. H (m)

5002 128,662 33 128,435

1 128,662 34 128,426

2 128,658 35 128,413

3 128,658 36 128,405

4 128,697 37 128,393

5 128,692 38 128,387

6 128,691 39 128,379

7 128,682 40 128,369

8 128,679 41 128,358

9 128,680 42 128,346

10 128,674 43 128,343

11 128,671 44 128,343

12 128,664 45 128,331

13 128,658 46 128,318

14 128,648 47 128,311

15 128,636 48 128,296

16 128,619 49 128,288

17 128,612 50 128,280

18 128,601 51 128,264

19 128,597 52 128,256

20 128,581 53 128,236

21 128,569 54 128,241

22 128,552 55 128,232

23 128,539 56 128,219

24 128,536 57 128,208

25 128,532 58 128,199

26 128,526 59 128,195

27 128,504 5004 128,185

28 128,485 60 128,177

29 128,473 61 128,165

30 128,464 62 128,156

31 128,458 63 128,147

32 128,445 5001 128,137

č.b. Y (m) X (m) HNIV(m) d5002-i (m)

5002 556778,149 1276619,689 128,662 -

1 556780,067 1276619,105 128,662 2,005

23 556822,223 1276606,635 128,539 45,967

24 556824,129 1276606,041 128,536 47,963

25 556826,211 1276605,425 128,532 50,134

26 556828,137 1276604,929 128,526 52,122

27 556830,060 1276604,366 128,504 54,125

28 556831,977 1276603,798 128,485 56,125

29 556833,913 1276603,218 128,473 58,146

30 556835,804 1276602,657 128,464 60,118

31 556837,708 1276602,086 128,458 62,106

32 556839,635 1276601,495 128,445 64,121

33 556841,550 1276600,911 128,435 66,123

34 556843,461 1276600,333 128,426 68,120

35 556845,365 1276599,754 128,413 70,110

36 556847,293 1276599,178 128,405 72,122

37 556849,200 1276598,611 128,393 74,112

38 556851,105 1276598,015 128,387 76,107

39 556853,033 1276597,437 128,379 78,120

40 556854,935 1276596,835 128,369 80,115

41 556856,848 1276596,261 128,358 82,112

5004 556893,157 1276585,119 128,185 120,091

5001 556902,711 1276582,228 128,137 130,073

č.b. Y (m) X (m) HSTA (m) ΔhSTA (m) ΔhNIV (m)

5001 556902,716 1276582,231 128,144 – –

5002 556778,158 1276619,689 128,662
0,476 0,477

5004 556893,157 1276585,119 128,186

Tab. 1 | Zoznam nadmorských výšok – presná nivelácia Tab. 2 | Zoznam súradníc – terestrické meranie

Tab. 3 | Zoznam súradníc a výšok základných bodov (merané 7.3.2015)
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Výsledné súradnice a nadmorské výš-
ky bodov sú uvedené v tab. 3. 

Porovnané boli prevýšenia medzi bod-
mi 5002 a 5004 podľa vzťahu

ΔHSTA=H5002 – H5004 , (8)

kde
ΔHSTA – prevýšenie medzi bodmi 5002 

a 5004 určených z výšok z GNSS mera-
nia,

ΔHNIV – prevýšenie určené niveláciou.

Odchýlka rozdielov prevýšení ΔHSTA - 
ΔHNIV= -1 mm.

7.4  Meranie GNSS metódou RTK

Pri metóde RTK boli výsledkom merania 
priamo súradnice vo vybranom súradni-
covom a výškovom systéme. Výsledky 
opakovaných meraní boli spracované ako 
aritmetický priemer. Maximálny rozdiel 

opakovaných meraní bol ΔY=12 mm, 
ΔX=10 mm, ΔH=40 mm.

7.5  Meranie GNSS metódou post processing

V prípade dvojfrekvenčného prístroja 
Trimble R8 bol postup podobný ako pri vý -
počte statickej metódy v programe TBC. 
Použili sa rovnaké virtuálne body. Vý-
sledkom boli zoznamy súradníc pre ob-
serváciu 20 sek a pre 6 sek. Pre vyhod-
notenie bol použitý aritmetický priemer. 
Maximálny rozdiel opakovaných meraní 
bol ΔY=19 mm, ΔX=10 mm, ΔH=32 mm.

7.6 Meranie GNSS metódou stop and go 
post processing L1

Pri použití prístroja ASTECH (jednofrek-
venčný GNSS prístroj) sa pri spracovaní 
nameraných údajov postupovalo takto: po-
užité boli súradnice ETRS 89 bodu 5002 

zo statického merania, spoločného pre 
všetky výpočty. V portáli SKPOS bol vy-
generovaný virtuálny bod. Výpočet na dva 
fixované body bol urobený firemným sof-
tvérom Astech. Získané súradnice ETRS 
89 boli transformované rezortnou službou 
do S-JTSK real. JTSK ZT. 

8.  Vyhodnotenie nameraných údajov

Na základe nameraných a následne vypo-
čítaných súradníc a nadmorských výšok 
bola zostavená súhrnná tabuľka bodov 
určených všetkými metódami. Pre pre-
hľadnosť a rozsah článku uvádzame len 
ukážku z každej tabuľky. Tabuľky obsa-
hujú poradie pozorovaných bodov ako 
v meranom profile.

Boli vykonané tieto porovnania:

8.1 Porovnanie nameraných súradníc a nad-
morských výšok jednotlivých pozorova-

č.b. ter-rtk ter-ppk ter-l1

ΔY (m) ΔX (m) ΔY (m) ΔX (m) ΔY (m) ΔX (m)

5002 -0,008 0,003 -0,011 -0,006 -0,009 0,000

1 -0,011 0,012 -0,007 0,009 0,005 0,011

23 -0,003 0,002 0,001 0,007 -0,002 0,009

24 0,001 0,005 -0,002 0,010 -0,012 0,002

25 -0,002 0,004 0,000 0,006 -0,014 0,001

26 0,003 0,006 0,002 0,008 -0,006 0,004

27 -0,001 0,008 0,003 0,007 -0,001 0,000

28 -0,003 0,008 0,002 0,005 -0,001 0,007

29 -0,001 0,001 0,005 0,009 0,000 0,004

30 -0,007 0,006 0,002 0,005 0,006 0,001

31 -0,012 0,005 0,000 0,002 0,004 0,004

32 -0,003 0,010 -0,002 0,003 0,006 0,000

33 -0,001 0,000 0,004 0,002 0,005 0,004

34 -0,002 0,002 0,001 0,003 -0,003 -0,005

35 -0,004 -0,002 0,002 0,002 0,002 -0,002

36 -0,004 0,005 0,003 0,004 0,004 -0,002

37 -0,003 0,002 0,004 0,004 0,009 -0,005

38 0,001 -0,001 0,002 -0,001 0,006 -0,004

39 0,007 0,001 0,003 0,001 0,005 -0,007

40 0,005 -0,004 0,004 0,003 -0,004 -0,006

41 0,007 0,001 0,005 0,010 -0,008 -0,006

5004 -0,002 -0,010 -0,003 0,005 0,002 -0,016

5001 -0,002 -0,002 0,001 -0,001 -0,004 -0,001

č.b.
Δ (niv-rtk) Δ (niv-ppk) Δ (niv-l1)

ΔH (mm) ΔH (mm) ΔH (mm)

5002 -0,5 0,0 0,0

1 19,5 9,0 22,0

23 3,5 3,5 20,0

24 4,5 0,5 9,0

25 7,5 -1,5 -6,0

26 10,0 -6,5 5,5

27 11,0 -1,5 3,5

28 17,5 -3,5 7,0

29 9,0 1,5 -1,0

30 7,0 2,5 -7,0

31 7,0 -2,0 -13,0

32 4,5 5,0 2,0

33 18,5 4,5 -15,0

34 14,5 9,5 -8,0

35 9,0 8,5 1,0

36 9,0 4,5 -2,0

37 5,0 4,0 1,0

38 3,5 -1,5 14,0

39 7,5 2,0 12,0

40 9,0 0,5 15,0

41 3,5 0,5 10,0

5004 -11,0 -20,0 1,0

5001 -25,0 -8,5 16,0

Tab. 4A | Porovnanie súradníc určených GNSS a terestricky Tab. 4B | Porovnanie výšok určených GNSS a presnou niveláciou
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ných bodov určených rôznymi metódami 
GNSS, terestrickým meraním sa riešilo 
pomocou polohových rozdielov jednotli-
vých bodov GNSS metód voči terestrické-
mu meraniu podľa vzťahu (9) a pomocou 
rozdielov nadmorských výšok určených 
presnou niveláciou a výškou určenou jed-
notlivými metódami (10). 

 (9)

 (10)

kde
YTER, XTER sú súradnice určené te-

restrickou metódou,
YGNSS, XGNSS sú súradnice ľubo voľ-

ného bodu určeného GNSS metódou 
(RTK, PPK, L1),

HNIV je nadmorská výška určená pres-
nou niveláciou,

HGNSS je výška ľubovoľného pozoro-
vaného bodu určeného GNSS metódou 
(RTK, PPK, L1).

8.2  Porovnanie vodorovnej dĺžky vypočí-
tanej zo šikmej dĺžky a zenitového uhla 
určených diaľkomerom a dĺžky vypočí-
tanej zo súradníc medzi základným bo-
dom 5002 a i-tym  pozorovaným bodom 
(tab.5).

 
(11)

8.3 Porovnanie priestorových vzdialeností 
(tab. 6). Tu sa prejavilo natočenie mera-
ného profilu na os vodiča. Samotný vodič 
tvorí reťazovku. Natočenie profilu vzhľa-
dom na rovinu prechádzajúcu vodičom 
spôsobuje, že päta kolmice na vodič sa 
posúva podľa vzdialenosti bodu od vodiča 
a zároveň sa mení aj výška päty kolmice. 
Spracovaná bola modelová situácia anté-
ny na výtyčke 1,8 m (obr. 9). Táto výška 
bola použitá pre všetky pozorovania (aj 
terestrické meranie). Vzdialenosť antény 
od vodiča bola určená nepriamo spraco-
vaním v CAD programe, a to určením 

súradníc päty kolmice pre každý bod. Re-
ferenčnú vzdialenosť i-teho pozorované-
ho bodu sme získali použitím priestorovej 
polohy vodiča v profile a bodu určeného 
terestrickou metódou. Výška bodu bola 
určená z nivelácie upravenej o výšku vý-
tyčky +1,8 m. 

Výpočet priestorových vzdialeností 
bodov meraných ľubovoľnou metódou 

 
(12)

kde V je päta kolmice na najbližší vodič, 
ktorej poloha bola získaná z CAD progra-
mu.

Výpočet priestorových vzdialeností 
bodov meraných metódou terestrickou je 
identický, zámenou indexu GNSS za TER 
a pri nadmorskej výške NIV.

Následne určenie rozdielov priestoro-
vých vzdialeností je:

č.b. sTER (m)

rozdiel vodorovných dĺžok
 a priamo meraných terestricky

ΔsRTK (mm) ΔsPPK (mm) ΔsL1 (mm)

5002 – – – –

1 2,008 13,7 9,3 -1,5

23 45,967 3,4 2, 4,5

24 47,963 1,4 4,8 12,1

25 50,134 3,1 1,4 13,7

26 52,122 -1,2 0,1 6,9

27 54,125 3,2 0,1 1,0

28 56,125 5,1 -0,5 2,9

29 58,146 1,2 -0,3 1,1

30 60,118 8,4 -0,5 -5,5

31 62,106 12,9 0,3 -2,7

32 64,121 5,7 2,8 -5,8

33 66,123 1,0 -3,6 -3,7

34 68,120 2,5 0,6 1,5

35 70,110 3,3 -0,4 -2,5

36 72,122 4,7 -1,7 4,4

37 74,112 3,4 -2,7 -10,1

38 76,107 -1,2 -2,2 -6,9

39 78,120 -6,7 -1,6 -6,8

40 80,115 -5,9 -2,0 2,1

41 82,112 -6,7 -1,3 6,0

5004 120,091 -1,0 5,3 -6,5

5001 130,073 1,3 -0,3 3,5

č.b. sTER (m)

rozdiel priestorovej 
vzdialenosti 

ΔsRTK (mm) ΔsPPK (mm) ΔsL1 (mm)

5002 – – – –

1 47,876 4 2 -12

23 13,044 -3 -5 -21

24 12,594 -4 0 -7

25 12,423 -7 2 6

26 12,572 -9 7 -6

27 12,864 -12 0 -4

28 12,671 -18 4 -7

29 12,764 -9 0 1

30 13,131 -8 -1 9

31 13,755 -9 4 16

32 14,621 -5 -4 3

33 14,057 -16 -7 10

34 13,434 -13 -9 8

35 13,069 -8 -7 -1

36 12,973 -9 -4 3

37 13,164 -5 -3 1

38 13,287 -4 1 -16

39 13,114 -8 -1 -11

40 13,225 -7 1 -14

41 13,607 0 1 -11

5004 42,132 2 3 2

5001 51,330 13 10 -1

Tab. 5 | Porovnanie vodorovných dĺžok Tab. 6 | Porovnanie priestorových vzdialeností

 , 

,    

 

 , 
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∆si= si
TER - si

GNSS (13)

Všetky porovnania sú zhrnuté v prís-
lušných grafoch v závere. Stredné chyby 
jednotlivých porovnaní sú uvedené v ta-
buľke 7.

Pri jednotlivých porovnaniach sme ne-
zistili prekročenie odchýlok definujúcich 
presnosť metódy v závislosti od vzdiale-
nosti od vodičov. Neboli dosiahnuté kraj-
né odchýlky 

σX,Y=2,5x12 mm=30 mm, 
σH=2,5x24 mm=60 mm.
Porovnanie rozdielov merania GNSS 

RTK metódou nevykazuje žiadne zmeny 

vzhľadom na polohu bodov k vodičom 
ZVN v rozsahu krajných odchýlok.

Porovnanie rozdielov merania GNSS 
PPK metódou nevykazuje žiadne zmeny 
vzhľadom na polohu bodov k vodičom 
ZVN v rozsahu krajných odchýlok.

Ani pri použití prístroja s frekvenciou 
L1 nie je možne nájsť jednoznačné zme-
ny v určení polohy a výšky v závislosti od 
vzdialenosti od vedenia.

Výsledky merania nepotvrdili výrazný 
vplyv elektromagnetického poľa na metó-
dy merania GNSS. Zostala otvorená otáz-
ka, či vzťažné body 5002 a 5004 nie sú 
natoľko v blízkosti vedenia, že sú ovplyv-
nené skúmaným elektromagnetickým po-
ľom. Preto boli dodatočne určené tri body 
vo vzdialenosti minimálne 413 m od bodu 
5002. Body boli označené 6001, 6002, 
6003. Meranie bolo vykonané 16.5.2015. 
Body boli zamerané statickou metódou 
GNSS s dĺžkou observácie 60 min. Ná-
sledne boli súradnice bodu 5002 určené 
ako kombinované pretínanie späť z uh-
lov a dĺžok (voľné stanovisko). Bod 5001 
bol určený ako rajón. Terestrické meranie 

uhlov a dĺžok bolo urobené v dvoch sku-
pinách. Pri meraní bola použitá závislá 
centrácia. Prevýšenia medzi bodmi bo-
li určené presnou niveláciou meraním 
v uzavretom nivelačnom ťahu. 

Súradnice a výšky spolu so stredný-
mi chybami po vyrovnaní voľnej siete sú 
uvedené v (tab. 8A).

Zostavená bola tabuľka bodov urče-
ných v rámci vonkajšej siete. Porovnané 
boli odchýlky medzi súradnicami bodov 
5001 a 5002 určených v rámci vonkajšej 
siete a v rámci profilu (tab. 8B). 

Z výsledkov možno vyvodiť záver, 
že body pri prvom meraní boli určené 
korektne, čiže neboli ovplyvnené elek-
tromagnetickým poľom vedenia. Z toho 
hľadiska pozorované body neboli ovplyv-
nené chybným určením vzťažných bodov 
5002 a 5004, čiže výsledky sú vierohod-
né. Odchýlky sú dané presnosťou metódy 
merania.

presnosť
metódy merania

RTK PPK L1

σp (mm) 6 9 11

σΔH (mm) 12 16 27

σΔd (mm) 8 11 12

σΔs (mm) 18 21 30

Tab. 7 | Presnosti jednotlivých metód

Obr. 9 | Náčrt realizácie
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9.  Záverečné zhodnotenie 
experimentu

Elektromagnetické pole ZVN 400kV vo 
vzdialenosti väčšej ako 12 m od vodiča 
nespôsobuje významné zmeny v určení 
polohy a výšky metódou GNSS. Pri pod-
robnom pohľade na jednotlivé grafické 
vyhodnotenia možno konštatovať „ná-
znak“ zmeny v niektorých bodoch, čo by 
mohlo indikovať merateľný vplyv elek-
tromagnetického poľa. Tento náznak sme 

nazvali trendom vo vývoji grafu a z neho 
odvodili tieto závery. 

V grafických vyjadreniach je tendenč-
ný pokles odchýlok priemerne 18 m od 
krajných vodičov, v intervale bodov 18 – 
50, kde je náznak zrejmý takmer pri všet-
kých metódach. 
 V grafe porovnania polohových roz-

dielov pozorovaných bodov (graf 1A) 
je trend viditeľný rovnako ako v gra-
fe porovnania nadmorských výšok 
(graf 1B). 

 Pri porovnaní priamo meraných a vy-
počítaných dĺžok (graf 2) je trend v da-
nom intervale podobný. Zaujímavý je 
vývoj pri výsledkoch L1 meraní. Vývoj 
je opačný ako pri meraní L1, L2. 

 Pri porovnaní priestorových dĺžok 
(graf 3) je tendenčná zmena v uvede-
nom intervale badateľná len pri metóde 
RTK a L1. Tendenčné krivky oboch 
metód sú opačné. 
V grafe tvorí os x rozloženie bodov 

v profile. Hodnoty na osi y (+y) predsta-
vujú polohové odchýlky vypočítané zo 
súradnicových rozdielov. Metóda PPK 
má z jednotlivých metód vývojovú krivku 
najviac sa blížiacu k lineárnej. Mohlo by 
to znamenať nižší vplyv elektromagnetic-
kého poľa na PPK metódu, čo by zodpo-
vedalo predpokladu 1.

V grafe 1B tvorí os y odchýlky vo 
výškach. Hodnoty x predstavujú rozlože-
nie bodov v profile vzhľadom na polohu 
vedenia ZVN. V grafe porovnania nad-
morských výšok je zrejmý lineárny vývoj 
postprocesingových metód. Zmeny pri 
L1 na koncových bodoch profilu sa dajú 
vysvetliť prítomnosťou stromov. Elektro-
magnetické pole má na základe výsledkov 
vplyv na RTK metódu, čo by zodpovedalo 
predpokladu a).

č.b. Y (m) X (m) HSTA (m) σY (mm) σX (mm)

5001 556902,711 1276582,228 128,137 0,7 1,0

5002 556778,149 1276619,689 128,676 0,5 0,7

6001 556365,583 1276564,034 127,888 1,1 0,9

6002 557376,924 1276438,680 128,512 1,0 1,6

6003 557172,594 1276862,521 129,48 1,0 1,6

7.3.2015 
16.5.2015

Y (m) X (m) H (m) ΔY (mm) ΔX (mm) ΔH (mm)

5001 556902,716 1276582,231 128,144 -5 -3 -7

5001 556902,711 1276582,228 128,137

5002 556778,158 1276619,689 128,662 -9 0 14

5002 556778,149 1276619,689 128,676

Tab. 8B | Porovnanie súradníc a výšok vzťažných bodov v profile a vonkajšej siete

Tab. 8A | Zoznam súradníc a výšok vzťažných bodov rozšírenej siete
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Graf 1A | Porovnanie polohových odchýlok pozorovaných bodov
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Graf 1B | Porovnanie rozdielov nadmorských výšok pozorovaných bodov

Graf 2 | Porovnanie rozdielov vodorovných dĺžok od bodu 5002 po i-ty bod profilu
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V grafe 2 tvorí os y rozloženie bodov 
v profile. Hodnoty x predstavujú odchýl-
ky vodorovných dĺžok v závislosti od po-
lohy vzhľadom na vedenie ZVN. Z grafu 
je zrejmý vplyv elektromagnetického po-
ľa na všetky metódy.

V grafe 3 tvorí os x rozloženie bodov 
v profile. Hodnoty y predstavujú odchýl-
ky priestorových vzdialeností. Vzdiale-
nosť bodov od najbližších vodičov je zo-
brazená spojitou krivkou nad stĺpcovými 
grafmi. Metóda PPK má z jednotlivých 
metód vývojovú krivku najviac sa blí-
žiacu k lineárnej. Mohlo by to znamenať 
nižší vplyv elektromagnetického poľa na 
PPK metódu, čo by zodpovedalo predpo-
kladu a).

Vo všetkých grafických analýzach je 
tendenčná polynómická krivka 4. stup-
ňa (najlepšie vystihuje zmeny) najbližšie 
k lineárnej pri PPK metóde. Z toho sa dá 
usúdiť naplnenie predpokladu b):

„Elektromagnetické pole má vplyv na 
signál mobilného operátora, čo by mohlo 
viesť k jeho oneskoreniu.“

Na základe uskutočneného experi-
mentu konštatujeme, že elektromagne-
tické pole ZVN nemá praktický vplyv na 
metódy určovania polohy bodov GNSS 
pri bežných geodetických prácach. Pri 
veľmi presných prácach je potrebné 
zvážiť umiestnenie bodov do vzdiale-
nosti 25 m od krajného vodiča elektric-
kého vedenia typu ZVN. 

Kontrolované metódy boli RTK, PPK a 
stop and go L1. 

Literatúra:

[1] JADVIŠČOK, P.: Vliv velmi vysokého napětí na přesnost 
technologie GNSS. In: Družicové metody v geodézii a 
katastru. [Zborník referátů ze semináře 5.2.2015]. FAST 
VUT Brno, s. 19 – 25.

[2] http://files.elektrokutil.webnode.sk/200000073-
07456083f4/Free%201.pdf

[3] http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetické_pole

 [4] http://www.gku.sk/docs/referaty/2014/
gako_2014_01.pdf http://www.gku.sk/docs/
referaty/2015/EUREF2015_EUPOSmonitoringTOOL_
Dro%C5%A1%C4%8D%C3%A1k_Smolik

[5] ENEF 2006, 7 – 9. 11. 2006, Elektromagnetické polia von-
kajších vedení VVN a ZVN, Ing. Martin Vojtek, VUJE, a. s. 
Okružná 5, Trnava
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Graf 3 | Porovnanie rozdielov priestorových vzdialeností z jednotlivých metód
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Zhodnotenie 23. slovenských geodetických dní

Počnúc rokom 2009 sa slovenské geodetic-
ké dni (SGD) konali šesťkrát v Žiline. Pred-
stavenstvo Komory geodetov a kartografov 
rozhodlo o zmene miesta ich konania. Pre 
Trnavu sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. 
Jedným z nich bolo aj to, aby sme ich účast-
níkom ponúkli nové zážitky, v novom prostre-
dí a za podmienok podobných tým v Žiline. 
Chceme ich robiť v priestoroch zodpoveda-
júcich svojou úrovňou spoločenskému význa-
mu a vážnosti našej profesie. Naším záujmom 
bolo aj to, aby sa ich mohlo zúčastniť čo naj-
viac geodetov, kartografov a pracovníkov ka-
tastra. Vychádzali sme z toho, že Trnava je vý-
znamné a pekné slovenské mesto, v ktorom 
sa snúbi história so súčasnosťou a je dobre 
komunikačne prístupná. 

Do Trnavy prišlo o 100 účastníkov viac 
ako pred rokom do Žiliny. Slovenskí geodeti, 
kartografi a pracovníci katastra tak znovu po-

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  S G a K

tvrdili, že sa chcú a vedia stretávať, vzájomne 
sa podporiť, počúvať a aj sa kultivovane zaba-
viť. Toto poznanie je pre nás tým najkrajším 
zážitkom z 23. SGD v Trnave.

Vážime si a oceňujeme prácu odborných 
garantov podujatia, ktorým sa podarilo zosta-
viť zaujímavý a vyvážený odborný program 
počas oboch dní konania 23. SGD.

Vážime si aj účasť delegácie Úradu geo-
dézie, kartografie a katastra SR. Vystúpenie 
predstaviteľov rezortu ÚGKK SR, ako aj pred-
sedu KGaK patria k tým najsledovanejším 
a najočakávanejším.

Oproti predchádzajúcemu ročníku sa vý-
stavy prístrojovej a spracovateľskej techniky 
zúčastnilo aj viac vystavovateľov. Je to dobrý 
znak, snáď nasvedčujúci tomu, že sa podni-
kateľské prostredie u nás a v našom odbore 
postupne oživuje.

Pri príležitosti Roku mapy bola pripravená 

zaujímavá výstava historických, ale aj naj-
novších máp zobrazujúcich Slovensko chro-
nologicky, ako sa mapy vyvíjali.

Slovenské geodetické dni sú aj dob-
rým priestorom na stretnutie spolužiakov, 
či bývalých kolegov, partnerov, podnikate-
ľov a ich zákazníkov. Dôležité je aj to, čo si 
povedia účastníci tejto akcie medzi sebou. 
Výmena skúseností, zážitkov a myšlienok je 
podstatným a neviditeľným lepom spájajúcim 
účastníkov SGD. Túto skutočnosť považujeme 
za charakteristický a významný rys podujatia.

Program pri spoločenskom večere sme po 
prvýkrát robili sami, takpovediac z vlastných 
geodetických zdrojov. Myslím, že skupina 
PENGAGI aj tanečná skupina STEP BRIDGE 
boli dobrým spestrením večera.

SGD v Trnave sme pripravovali v novom 
prostredí a s novým manažmentom hotela. 
Preto bola ich organizácia zložitejšia. Všetko 
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je však prvýkrát a vždy je niečo inak ako si 
predstavujete. Mali sme napríklad problémy 
s obedom v prvý deň rokovania. O tom, že 
bude v susednej Trnavskej univerzite sme sa 
dozvedeli týždeň pred konaním SGD. Snažili 
sme sa túto nečakanú situáciu zvládnuť ako 
sme najlepšie vedeli. Ak ste mali s obedom 
problémy, ospravedlňujeme sa.

Ďalšou komplikáciou bolo umiestnenie 
stánkov vystavovateľov. Ich stavbu sme riešili 
do posledného dňa pred začatím SGD. Nako-
niec boli vystavovatelia spokojní a aj my, keď-
že konfiguráciou stánkov sa nám podarilo 

zachrániť fungovanie takej dôležitej inštitúcie 
akou je bar...

Hodnotiť 23. SGD tými, ktorí ich pripravo-
vali je dobré v tom, že my si všímame hlavne 
problémové momenty. Pri ich hodnotení je 
podstatné a dôležité to, ako ich prežili sa-
motní účastníci. My sme sa snažili tak, ako 
to konštatovala tajomníčka kancelárie KGaK, 
pripraviť pre vás príjemné prostredie a dobrý 
program, či už ten odborný, ale aj ten spolo-
čenský, a splniť tak vaše očakávania. 

Ešte raz chceme poďakovať všetkým, ktorí 
na 23. SGD prišli a aj všetkým tým, ktorí nám 

ich pomohli pripraviť. Už teraz rozmýšľame 
ako a kde zorganizovať budúce 24. SGD. 

Milé dámy, vážení páni, ak by ste mali 
trochu času a chuť, napíšte nám ako ste 
23. SGD v Trnave prežili vy, čo by ste zlepšili 
a prípadne aj to, s čím ste boli spokojní. Po-
mohli by ste nám pripraviť budúce SGD lepšie 
ako tieto posledné. Vždy je čo zlepšovať, pri-
jať dobrú radu a robiť veci zaujímavejšie.

S vďakou a želaním úspešných budúcich geo-
detických dní

Ing. Vladimír Stromček za Organizačný výbor 23.  SGD

Momentky z konferencie
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Momentky z výstavy
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Momentky zo spoločenského večera a tomboly
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Na výstave Intergeo 2015 v nemeckom Stuttgarte pri-
budol do rodiny UAS spoločnosti Trimble bezpilotný 
letecký systém Trimble ZX5. Pozornosť si získal atrak-
tívnym dizajnom, malými rozmermi, výkonom a techno-
lógiami pracujúcimi na najnovších princípoch. Telo sys-
tému ZX5 je skonštruované z kvalitných karbónových 
vlákien, čím sa stáva ľahkým a kompaktným. Šesť vrtúľ 
s výkonnými motormi sa naopak stará o vysokú stabi-
litu vo vetre s rýchlosťou až 36 km/h. Trimble ZX5 je 
použiteľný na mapovanie územia, tvorbu ortofotomapy, 
digitálnych modelov terénu či 3D modelov, ako aj na 
videoinšpekciu objektov, snímkovanie či nakrúcanie vi-
dea v HD kvalite. O tvorbu kvalitných výstupov sa stará 
16 MP kamera Olympus s vymeniteľným 14 mm objek-

n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Nové prírastky v rodine Trimble UAS

Viac informácií získate na adrese: Geotronics Slovakia, s. r. o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

Leica Nova MS60

tívom. V závislosti od letovej výšky dokáže ZX5 vytvoriť 
výstupy s rozlíšením GSD 1 mm – 19,5 cm. So spo-
menutými parametrami, dĺžkou letu 20 min. a komuni-
kačným dosahom 2 km sa Trimble ZX5 zaraďuje medzi 
lídrov vo svojom segmente.

Ďalšou výraznou novinkou z oblasti UAS je výkon-
nejší brat systému Trimble UX5 s názvom Trimble UX5 
HP (High Precision). Ten disponuje až 36 MP kamerou 
Sony A7 a vymeniteľnými objektívmi s ohniskovou 
vzdialenosťou 15, 25 a 35 mm. Pri poslednom meno-
vanom objektíve rozlíšenie (GSD) výsledných produktov 
dosahuje až 1 cm pri výške letu 75 m, čo predstavuje 
unikátnu presnosť pri mapovaní objektov a území so za-
meraním na čo najvyššiu kvalitu výstupov. S 15 mm ob-

jektívom naopak nasnímkujeme extra rozľahlé územia 
stále s vysokou kvalitou 2,4 cm GSD za krátky čas. Aby 
sa čas strávený v teréne naozaj minimalizoval, obsahuje 
Trimble UX5 HP aj PPK GNSS prijímač pre postproces-
né spracovanie dát, čím získame veľmi presnú polohu 
snímok a eliminujeme potrebu stabilizácie vlícovacích 
bodov v teréne. Komplexné spracovanie získaných dát 
vykonáme v softvéri Trimble Business Center Aerial 
Photogrammetry modul, alebo Trimble Inpho UASMas-
ter. Spolu s plánovacím softvérom Trimble Access Ae-
rial Imaging a s automatizovanými pracovnými postup-
mi je Trimble UX5 HP extrémne presným, kvalitným, 
na použitie jednoduchým a bezpečným zariadením na 
zber dát z vtáčej perspektívy.

Leica Geosystems prichádza už s druhou generáciou 
multistaníc Leica Nova MS60. V jednej multistanici náj-
dete štyri unikátne prístroje – presnú totálnu stanicu, 
laserový skener s dlhým dosahom, GNSS prijímač a fo-
togrametrickú stanicu na vyhotovovanie snímok.
 
Ovládací softvér Leica Captivate, ktorý je integrovaný 
v multistanici, umožňuje realistické prezeranie dát 
v 3D. Vďaka intuitívnemu ovládaniu a dotykovej techno-
lógii môžete jednoducho prezerať a kontrolovať všetky 
merané a projektované dáta z akéhokoľvek pohľadu či 
natočenia.
 
Najdôležitejšie o Leica Nova MS60:
Integrovaný terestrický laserový skener
 rýchlosť skenovania 1 000 bodov/s 
dosah skenovania až do 1 km
nízky šum skenovaných dát
milimetrová presnosť naskenovaných bodov 
 
Spracovanie mračna bodov ešte v teréne
nový ovládací softvér Leica Captivate na jednoduch-

šiu prácu s 3D dátami
automatická registrácia mračna bodov
3D prehliadač mračna bodov
mračno bodov v reálnych farbách
 

Univerzálny merací systém
uhlová presnosť 1“, presnosť merania dĺžok 1 mm 

+1,5 ppm
bezhranolové meranie dĺžok až do 2 km
veľký, 5“ dotykový displej 
automatické zaostrenie obrazu 
vylepšená technológia ATRplus, ktorá zacieli len na 

váš hranol (samoučiaca funkcia)
nové diaľkové ovládače Leica CS20 a CS35 pre 

jednomužné meranie

Snímkovanie a fotogrametrické merania
snímkovo asistované meranie
30-násobné optické zväčšenie na vysoké rozlíšenie 

snímok a precízne snímanie terča
automatické zaostrenie obrazu
 jednoduchá práca so snímkami pomocou 5“ WVGA 

farebného dotykového displeja

Viac podrobností o Leica Nova MS60 nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-
cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.
Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor) T: priebežne 

 
Uskutočnili sa semináre ÚGKK SR s organi-
začnou a finančnou podporou KGaK, ktoré 
boli určené pre pracovníkov OÚ odboru KN 
a členov KGaK.
„Aktuálny stav údajov a služieb katastra 
nehnuteľností“ 
s témami:
–  Stav údajovej základne katastra nehnuteľ-

ností,
–  Služby a nástroje súvisiace s vyhotovova-

ním geometrických plánov (TSGP, KGP, 
WISKN/SKM),

–  Prehliadanie údajov katastra nehnuteľnos-
tí cez INTERNET (CICA, Mapka, MiniGis.)

 
Termíny:
Trenčín – Žilina 17.9.2015 – OC Max Trenčín, 
gen. M. R. Štefánika 426 – účasť členov: 66, 
KO:57, nečlen: 1
Košice – Prešov 22.9.2015 – Košice: Hotel 
Centrum – Dom Techniky – účasť členov:86, 
KO: 60, nečlenovia: 2
Nitra – B. Bystrica, 29.9.2015 – Nitra: Agroin-
štitút Nitra, š. p. – účasť členov: 75, nečlen:1
Bratislava – Trnava 30.9.2015 – Aula D. Il-
koviča, STU, Mýtna ul. 36, Bratislava – účasť 
členov: 125, KO, nečlenovia: 42
Obsah:
Ing. Ondrejička – vo svojej prednáške sa 
okrem iného venoval zákonom (obhajobe 
Úradu), adresným bodom a koncepciám.
Ing. Leitman – prezentoval pripravované 
služby pre GP a prezeranie údajov KN cez 
internet.
Záverečné slovo predsedu predstavenstva 
KGaK:

Vyjadril značné výhrady k 45-minútovému vy-
stúpeniu k zákonom, ktoré neboli v programe 
seminára, k adresným bodom vyjadril nut-
nosť rešpektovania aktuálnych zákonov a nie 
ich svojvoľný výklad, ku kritike prijatých pod-
netov ku koncepcii vyjadril jej nekorektnosť 
vzhľadom na neexistujúcu predchádzajúcu 
diskusiu s oslovenými spoločnosťami.
Pochválil tvorcov a prednášateľov 2. časti se  -
minára, ktorá bola síce krátka, ale dostatoč-
ná a prezentované riešenia budú určite nápo-
mocné geodetom v praxi.
 
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: Gargalovič, Holá T: v texte

Reštrikčné oparenia:
Nesplnenie vzdelávania → napomenutie s ná-
sledným preskúšaním (e-learning) → opako-
vané preskúšanie (e-learning) → odobratie 
pečiatky, prípadne odporúčanie pre ÚGKK 
SR na preskúšanie (kataster), pre Komoru 
na preskúšanie (inžinierska geodézia).
Do budúceho valného zhromaždenia (2016) 
je potrebné doriešiť systém reštrikčných 
opatrení – poradiť sa o možnostiach cez iné 
profesijné komory a prostredníctvom advo-
kátskej kancelárie. 
Projekt:
Spracovanie softvérovej analýzy – počet 
otázok a systém odpovedí (písomné, tes-
tovacie – výber z definovaných odpovedí) 
s nutnosťou štúdia zobrazených dokumentov, 
bude odovzdaný programátorom na určenie 
cenovej ponuky.
Otázky – členovia SaAK KGaK spracujú otáz-
ky zo všetkých oblastí GaK prác.
Odpovede – k vyhľadaniu potrebných doku-
mentov, paragrafových znení, noriem, môžu 
byť vyzvaní aj externí pracovníci (napr. štu-

denti) za finančnú odmenu. Za ich správnosť 
bude zodpovedná SaAK.
Ing. Holá – Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(ČKAIT) rieši odborné vzdelávanie 3 forma-
mi:
1. Individuálny program – voľba vlastnej indi-
viduálnej formy tak, aby bol zaistený odborný 
rast.
2. Kreditný program – za 3 roky je povinnosť 
získať 12 kreditov, pričom každý člen musí za 
dané obdobie absolvovať aspoň 2 vzdeláva-
cie akcie zamerané na právne predpisy.
3. Kombinácia oboch programov.
Po ukončení daného obdobia sú vydávané 
certifikáty odbornosti, ktoré sú vyžadované 
pri verejných súťažiach.
Reštrikčné opatrenia – v prípade nezískania 
potrebných 12 kreditov sa daným členom 
pri poistnej udalosti zvyšuje spoluúčasť 
z 1 000,– na 5 000,– Kč.
Ing. Gargalovič – z regionálnych stretnutí 
vyplynulo, že členovia (starší) by uvítali aj inú 
formu reštrikčného opatrenia, ako je e-lear-
ning, napr. preškolenie s testami.
 
Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spo-
lupráci s členmi Skúšobnej a autorizačnej 
komisie spracujú návrh výberu noriem pre 
potreby AGaK, zoradených podľa dôležitosti.
Z: Ing. Gargalovič v spolupráci 
s členmi SaAK T: v texte

Ing. Geisseová:
Na novú ponuku odoslanú 7.7.2015 reagovalo:
Áno – 112
Nie – 31
Bez vyjadrenia – 592
Ing. Pobjecký – poverený rokovaním 
s ÚNMS, či budú akceptovať daný počet prí-
stupov za pôvodne navrhnutú cenu pre 250 
prístupov, prípadne znížiť počet vybraných 
noriem. Stretnutie navrhované po geodňoch.

K 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

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
1. 10. 2015 v Bratislave
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Uznesenie 2/2015 Z č. 1/2015

 Predstavenstvo komory predkladá predse-
dovi Disciplinárnej komisie komory návrh 
na disciplinárne konania pre členov Komo-
ry, ktorí si nesplnili povinnosti sústavného 
vzdelávania za hodnotiace obdobie 2011 – 
2013.
Z: Ing. Pobjecký, Ing. Geisseová T: splnené
 
V rámci skráteného disciplinárneho konania 
boli doriešené porušenia povinnosti sústav-
ného vzdelávania.
 
Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo komory ustanovuje prí-
pravný výbor pre organizáciu slávnostného 
stretnutia k 20. výročiu založenia Komory.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, 
Ing. Holá, Ing. Hermanová, Ing. Lukáč, 
prof. Ing. Kopáčik, PhD.,  Ing. Geisseová T: v texte

1.  slávnostné stretnutie spojené s odovzdá-
vaním cien, napr. predchádzajúcim pred-
sedom Komory, aktívnym členom..., spoje-
né s kultúrnym programom a následným 
banketom pre ocenených a funkcionárov,

2.  reedícia publikácie Komory (zodpovední 
Ing. Stromček, redakčná rada SGaK).

 
Ing. Hardoš – Prípravný výbor bude zvolaný 
na svoje 1. rokovanie (zjednotenie názorov 
a predstáv o náplni oslavy 20. výročia Komo-
ry, harmonogram postupu prípravy, aktualizá-
cia publikácie) 13. 10. 2015 o 10.00 hod.
 
Uznesenie z VZ 2015 č. 10

Poverení zástupcovia Komory spracujú ana-
lýzu zákona o verejnom obstarávaní v nad-
väznosti na zákon o cenách v súvislosti 
s uplatňovaním jediného kritéria vo verejných 
súťažiach – najnižšia cena – a formou otvo-
reného listu politickým stranám a výkonným 
a zákonodarným orgánom štátu upozornia na 
mimoriadnu škodlivosť tejto praxe pre väčši-
nu profesií pôsobiacich v službách, ako aj pre 
ekonomiku SR. Pokúsia sa zároveň načrtnúť 
možnosti riešenia zmenou legislatívy a zade-
finovať možnosti pre profesijné organizácie 
vyjadrovať sa k cenám vo verejných súťažiach 
a ku kvalite víťazných zákaziek za dumpingo-
vé a likvidačné ceny.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň Termín : v texte

Ing. Hardoš:
V súčasnosti nemá význam oslovovať odstu-
pujúcu vládu a parlament na riešenie verej-

ných súťaží. Navrhuje do valného zhromaž-
denia pripraviť materiál s analýzou zákona, 
prípadne sa zapojiť do pripomienkovacieho 
konania nového zákona o VO, informovať 
členskú základňu o záveroch a následne 
spracovať list už novým politickým stranám. 
Možnosti vidí okrem zapojenia profesijných 
organizácií zo zákona k vyjadreniu sa k ceno-
vým ponukám aj v návrhu na zrušenie elek-
tronických aukcií pre služby. Služba nie je 
tovar, každá služba z oblasti GaK je originál.
Analýzu je možné posunúť aj cez médiá.

Ing. Repáň:
Definované možností vo verejných súťažiach 
navrhované na spoločnom rokovaní s Úra-
dom – podmienky účasti, uplatnenie regio-
nálneho princípu, používanie rámcových 
zmlúv – sú pri rokovaniach s Úradom pre VO 
nepriechodné. Priestor vidí iba v možnosti 
zabezpečiť zo zákona prizývanie profesijných 
organizácií vyjadrovať sa k neprimerane níz-
kej ponuke, k štruktúre ponuky, odbornosti, 
referenciám.
  
Uznesenie z VZ 2015 č. 11

V súčasnosti nie je možné legislatívne zame-
dziť vykonávanie autorizácie GaK prác iným 
subjektom.
Právne možnosti spracovania formulácie 
podstaty uznesenia, aké zmeny by takáto 
formulácia priniesla a ktorých zákonov sa 
dotkne, budú odovzdané na preskúmanie ad-
vokátskej kancelárii.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD. Termín : budúce VZ

Ing. Hardoš
Uvedené sa môže zrealizovať len cez novú 
legislatívu.
Navrhuje osloviť advokátsku kanceláriu, či je 
možné vykonať autorizáciu bez osobnej účas-
ti AGaK.
 

Rôzne

Zmena volebného poriadku
– vytvoriť možnosť účasti pomocných síl – 
nečlenov Komory pri mechanickom sčítava-
ní hlasov pod dohľadom volebnej komisie, 
možnosť elektronického sčítavania, upraviť 
spôsob hlasovania do orgánov Komory za-
krúžkovaním.
Termín: budúce VZ, priebežné informácie počas zasadaní 
predstavenstva

Z: Ing. Piroha – v súčasnosti sa zisťuje tech-
nická a finančná náročnosť možnosti elektro-
nického sčítavania hlasov.
 
Prijatá cenová ponuka je 3 800,- eur bez DPH 
– možná korekcia. Je potrebné modifikovať 
volebný poriadok v súvislosti s elektronickým 
hlasovaním na najbližšom valnom zhromaž-
dení.
 
Závery zo spoločného rokovania s ÚGKK SR
 
1. ÚGKK SR podporí legislatívne aktivity 
majúce za cieľ zavedenie regulovaných cien 
niektorých GaK činností.
 
2. KGaK je pripravená definovať ceny geo-
detických prác na základe ekonomických 
faktorov.
Hardoš: Odporúča evidovať záver Úradu napr. 
pri tvorbe vyhlášky (Komisia pre KN a PÚ).

 
3.1 Sú možné výnimky pre vstup do doku-
mentácie pre negeodetov?

Vyjadrenie ÚGKK SR:
Živnostenský zákon jednoznačne definuje 
mechanizmus vykonávania odborných čin-
ností živnostníkom bez predpísaného vzde-
lania prostredníctvom zodpovednej osoby. 
Žiadne výnimky nie sú v tomto prípade legis-
latívne umožnené. Zákon o geodézii a karto-
grafii definuje predpísané vzdelanie. Žiadne 
výnimky ani prechodné ustanovenia o akcep-
tácii platnosti preukazov podľa predošlej le-
gislatívy neuvádza, čo de facto znamená ich 
neplatnosť.
Úrad vydal KO 5406/2015-229 – Výkon 
GaK činností
KGaK má vyjadrenie advokátskej kancelárie 
k vydávaniu preukazov do štátnej dokumen-
tácie a na vstup na cudzie pozemky. Toto 
vyjadrenie bolo odoslané na doplnenie, ako 
posudzovať geodetov so živnostenskými 
listami z minulosti, ktorí nemajú GaK vzde-
lanie.
 
Odvody do SP na základe oprávnenia KGaK
Pri odhláške SZČO (živnostenské oprávne-
nie) mal člen KGaK príjem zo závislej čin-
nosti (zamestnanec SRO). Odhláška SZČO 
však nebola akceptovaná z dôvodu, že zápis 
v KGaK je považovaný za zárobkovú činnosť – 
SZČO (držiteľ oprávnenia).
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Vyjadrenie SP – ak je osoba držiteľom opráv-
nenia KGaK, na základe neho vykonáva čin-
nosť ako SZČO a musí platiť odvody do SP, 
ak za rok presiahne 12-násobok min. vyme-
riavacieho základu (4 944,- eur). Ak je v tom 
čase aj zamestnaný, a oprávnenie potrebuje 
na výkon činnosti v pracovnom pomere, mô-
že podať čestné vyhlásenie, kde sa uvedie, od 
ktorého dňa nedosahuje príjmy podľa §6 od. 
1 a 2 o dani z príjmov. V takom prípade nebu-
de musieť platiť odvody ako „živnostník“, ale 
len ako zamestnanec vlastnej SRO.

Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností 
do roku 2020 – ÚGKK SR 
31.8.2015 bola od riaditeľa KO ÚGKK SR 
prijatá výzva na predloženie podnetov do 
pripravovaného materiálu Koncepcia rozvoja 
katastra nehnuteľností do roku 2020. Termín 
do 15.9.2015. 16.9.2015 boli odoslané pri-
pomienky a podnety za KGaK.
 
CLGE v Moskve
Súčasťou bol seminár o štatúte profesijných 
organizácií v Európe. Jeho cieľom je dopo-
môcť Rusku vytvoriť z komôr katastrálnych 
inžinierov jednotnú komoru zo zákona na 
federálnej úrovni na princípe samoregulácie. 
Výsledkom bola podpísaná rezolúcia medzi 
CLGE a ruskou stranou o podpore tohto legis-
latívneho zámeru.
Meranie budov – existuje európsky kódex 
o meraní budov a súčasne organizácia IPMS 
má na meranie svoj vlastný systém. Cieľom je 
zjednotenie systémov, pričom výsledkom bu-
de zameranie budov a podlaží bez pozemkov.
Materiál švajčiarskych geodetov „Za limitmi“ 
hovoril o budúcnosti profesie a provokatív-
nych tézach na diskusiu.

Niektoré tézy materiálu:
–  rôzne nové aplikácie sa stanú hlavným 

spôsobom zobrazenia reality,
–  presadzovanie 4D katastra – vzatie do 

úvahy časového údaju – pohyby pozem-
kov (Island), prezretie vývoja pozemkov 
v katastri v čase,

–  najpočetnejšou skupinou geodetov sa stá-
vajú samotní občania,

–  zmena doterajšej paradigmy, že mapa 
vyjadruje územie, na územie (realita) je 
mapou.

 
KPÚ
16.9.2015 sa uskutočnilo stretnutie komisie 
na novelizáciu metodického návodu na vy-
konávanie geodetických činností pre projekt 
pozemkových úprav.
Členovia komisie: Ing. Uhlík, Ing. Urban – 
KPÚ, Ing. Repáň – KGaK, Ing. Nagy – MP SR, 
Ing. Ondrejička, Ing. Leitman – ÚGKK SR, Ing. 
Vašek – VÚGK, pracovníčka pozemkového 
odboru.
Cieľ: zjednotenie metodického návodu s le-
gislatívou, doplniť jednoduché PÚ, informač-
ný systém katastra...
Za 4. časť – vykonanie projektu – je zodpo-
vedný Ing. Repáň.
 
UNIKA
Preveriť aktuálnosť vykonávania jej činnosti 
v súvislosti s vydaním cenníka GaK činností.
 
Regionálne stretnutia
Ak je ešte v tomto roku záujem o zorganizo-
vanie stretnutí (na riešenie technických a le-
gislatívnych problémov), predstavenstvo uve-
dené podporuje aj napriek možnému prekro-
čeniu prostriedkov z rozpočtu, z dôvodu 

financovania seminára ÚGKK SR „Aktuálny 
stav údajov a služieb katastra nehnuteľností“ 
po jednotlivých skupinách krajov.
 
Disciplinárne opatrenie – odpor
Ing. Andrej Margicin, PhD., Bardejov podal 
odpor proti rozhodnutiu DK, ktorým mu bo-
lo uložené disciplinárne opatrenie „písomné 
napomenutie“ za nesplnenie si povinnosti sú-
stavného vzdelávania v hodnotiacom období 
rokov 2011 – 2013.
Zdôvodnenie – zdravotné problémy, ktoré mu 
bránia zúčastňovať sa plánovaných akcií.
Návrh Ing. Pobjeckého – výzva predstaven-
stva k vzdaniu sa členstva, resp. určenie 
novej formy členstva (seniorské) – bez auto-
rizačnej pečiatky, bez dodržiavania systému 
vzdelávania. Návrh do programu VZ.
 
Základná príprava VZ v roku 2015. 
 
Organizácia:
– Termín a miesto konania VZ musí byť zve-

rejnený do konca roka na webovej stránke 
KGaK. Vzhľadom na striedanie krajov by 
sa malo uskutočniť v Západoslovenskom 
kraji.

– Materiály súvisiace s konaním VZ – 
program, vyhodnotenie rozpočtu, návrh 
rozpočtu na ďalšie obdobie, plán odbor-
ných podujatí ... Distribúcia sa uskutoč-
ňuje v zmysle Rokovacieho poriadku VZ 
najneskôr 3 týždne pred VZ.

– Program: volebný poriadok, ceny, adresné 
body, odpovede od advokátskej kancelá-
rie (živnosti, SP), meranie podlaží...

Predstavenstvo po prerokovaní predbežne 
navrhuje termín konania VZ: 8. 4. 2016.
Miesto – predpoklad Senec, Trnava, Piešťany 

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 6. 10. 2015 do 18. 11. 2015

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia  dátum

1027 Ing. Gabriel Bartošek  A  29. 10. 2015

1028 Ing. Ľubica Simonidesová A  29. 10. 2015

1029 Ing. Ján Križan A  29. 10. 2015

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 18. 11. 2015)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia  dátum

974 Ing. Diana Bobíková  A 5. 10. 2015

KGaK opätovne zapísala do zoznamu AGaK (stav k 18. 11. 2015)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia  dátum

709 Ing. Peter Petro A 23. 11. 2015
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
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Prajeme vám krásne a ves elé Vianoce. Nec h sú sviatkami Prajeme vám krásne a ves elé Vianoce. Nec h sú sviatkami 
plnými lásky, pokoja a oddychu v kruhu najbližších. plnými lásky, pokoja a oddychu v kruhu najbližších. 
V novom roku 2016 veľa zdravia, osobných aj pracovných V novom roku 2016 veľa zdravia, osobných aj pracovných 
úspec hov vám praje Redakčná rada bullet inu.úspec hov vám praje Redakčná rada bullet inu.
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