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Hotel Holiday Inn 
v Trnave, miesto 
konania 24. SGD 
v roku 2016. 
Foto: Ing. Renáta Šrámková
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l Milí čitatelia!
Blíži sa koniec roka, a s tým je spojené aj bilancovanie úspe-
chov a neúspechov. Aký teda bol rok 2016? Určite nebol naj-
lepší z ostatných piatich rokov, čo sa týka ponuky geodetic-
kej práce, skôr naopak bol jedným z tých najhorších, čo sa 
odzrkadlilo aj v tom, že pomerne veľa menších geodetických 
fi riem ukončilo svoju činnosť. Preto zákonite vzniká otázka, či 
nás geodetov a kartografov nie je veľa na počet obyvateľov 
Slovenska. Poznatky a skúsenosti z okolitých štátov (najmä 
Poľska a Českej republiky) potvrdzujú, že nás je veľa. Mne 
však neprináleží hodnotiť túto situáciu na trhu práce, len sa 
nad ňou zamýšľam, pretože pravidelne čítam aj poľské aj čes-
ké geodetické časopisy, ktoré dokumentujú to, že pomerne 
veľké percento ich geodetov pracuje v zahraničí (nemyslím 
tým na Slovensku). Druhý prekvapivý moment, ktorý som 
v poslednom období zaregistroval, je to, že na vysokoškolské 
štúdium geodézie a kartografi e sa v poslednom školskom ro-
ku prihlásilo výrazne menej študentov, čo je asi predsa dôka-
zom toho, že naozaj je u nás geodetov na trhu priveľa, a tým 
aj práce menej. S týmto problémom by sa mali čím skôr za-
oberať všetky zainteresované subjekty geodetickej komunity, 
pretože len spoločnou diskusiou sa dá tento problém riešiť.
Tematické zameranie hlavných odborných článkov posled-
ného tohtoročného čísla bulletinu sme po dohode s odbor-
ným garantom jedného tematického bloku z 24. slovenských 
geodetických dní (SGD) orientovali na problematiku vý-
skumných aktivít a projektov všetkých slovenských univerzít, 
na ktorých sa vyučujú predmety odboru geodézie a kartogra-
fi e. To znamená, že v rubrike hlavných odborných článkov pri-
nášame aktuálne informácie o výskumných aktivitách a pro-
jektoch, riešených na štyroch vysokoškolských katedrách 
a jednom ústave, t. j. na Katedre geodézie Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave, na Katedre geodetických základov Staveb-
nej fakulty STU v Bratislave, na Ústave geodézie, kartografi e 
a GIS Fakulty BERG TU v Košiciach, na Katedre geodézie Sta-
vebnej fakulty ŽU v Žiline a na Katedre hospodárskej úpravy 
lesov a geodézie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Túto prob-
lematiku, ktorá odzrkadľuje aj súčasný vývoj geodézie a kar-
tografi e vo svete, predniesli vedúci pracovníci týchto praco-
vísk na 24. SGD v Trnave.
V nasledujúcich rubrikách bulletinu prinášame krátke správy 
o činnosti orgánov Komory, zhodnotenie a fotodokumentáciu 
z 24. SGD, novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky od 
našich predajcov, ako aj informácie z rokovania predstaven-
stva Komory i tradičné informácie kancelárie Komory.
Pekné čítanie posledného tohtoročného čísla, krásne vianoč-
né sviatky a úspešný štart do nového roka vám zo srdca pra-
je a ďakuje za vašu priazeň počas roka 2016
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Výskumné aktivity a projekty 
Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

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

1. Úvod
 

Odbor Geodézie a kartografie (pôvodný ná-
zov zememeračstva) je jedným z trojice odbo-
rov, ktoré stáli pri vzniku novodobého technic-
kého vzdelávania na Slovensku a pri založení 
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT), 
dnešnej STU v r. 1938. Postupným vývojom 
základných pracovísk univerzity v povojno-
vom období vznikli na SVŠT odbory a neskôr 
katedry. Katedra geodézie vznikla ako jedna 
z prvých v r. 1951. Prioritné postavenie odbo-
ru Geodézia a kartografia na SVŠT, resp. STU 
podčiarkuje aj skutočnosť, že prvým absol-
ventom SVŠT a držiteľom diplomu č. 1 je Ing. 
Vojtech Molnár, absolvent odboru zememe-
račstva. Svoje štúdiá ukončil v r. 1941. Prvou 
ženou v histórii SVŠT je taktiež absolventka 
odboru zememeračského, Ing. Tichá, ktorá 
svoje štúdiá ukončila v r. 1954.

Katedra geodézie Stavebnej fakulty Sloven-
skej technickej univerzity (STU) v Bratislave 
od svojho vzniku zabezpečuje výučbu odbor-
ných predmetov v oblasti geodézie, inžinier-
skej geodézie a fotogrametrie. Po zrušení 
Katedry mapovania a pozemkových úprav 
v roku 2015 na katedru prešli pracovníci 
zabezpečujúci výučbu predmetov v oblasti 
mapovania, katastra nehnuteľností a pozem-
kových úprav. Katedra po celý čas svojej exis-
tencie zabezpečuje výučbu predmetu Geodé-
zia pre študijné programy stavebného a archi-
tektonického smerovania, jednak na vlastnej 
fakulte, ako aj na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave. Súbežne organizuje a zabezpe-
čuje v uvedených oblastiach výučbu v teréne 
a odbornú prax študentov.

Spoločne s Katedrou geodetických základov 
garantuje študijné programy Geodézia a kar-
tografia a Geodézia, kartografia a kataster 

I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia akredi-
tovaných v študijnom odbore 5.1.3 Geodézia 
a kartografia. V rovnomennom odbore garan-
tuje program III. stupňa vysokoškolského štú-
dia Geodézia a kartografia. Vďaka kvalifikač-
nej štruktúre oboch katedier má Stavebná 
fakulta STU v Bratislave ako jediná práva na 
uskutočňovanie štúdia III. stupňa a uskutoč-
ňovanie habilitačných a inauguračných kona-
ní v odbore 5.1.3 Geodézia a kartografia.

Absolventi študijných programov I. stupňa 
môžu v štúdiách pokračovať na študijných 
programoch II. stupňa akreditovaných v prí-
buzných odboroch (kartografia, geografia, 
banské meračstvo, fyzika a matematika) 
doma i v zahraničí. Absolventi študijných 
programov II. stupňa po absolvovaní vyža-
dovanej praxe sa môžu uchádzať o získanie 
odbornej spôsobilosti a členstvo v Komore 
geodetov a kartografov, získanie oprávnenia 
na projektovanie pozemkových úprav, získa-
nie odbornej spôsobilosti na funkciu banské-
ho merača, respektíve hlavného banského 
merača, prípadne o získanie osvedčenia na 
výkon znaleckej činnosti v odbore Geodézia 
a kartografia.

2. Výskumné aktivity a projekty 
Katedry geodézie STU v Bratislave
 

Výskum na Katedre geodézie je orientovaný 
dlhodobo na oblasti vzájomne sa prekrýva-
júce s jej pedagogickým pôsobením. Kated-
ra sa venuje výskumným projektom jednak 
v tradičných oblastiach (geodézie, inžinier-
skej geodézie a fotogrametrie) ale aj v oblas-
tiach aktuálnych (TLS, UAS, terestrickej radar 
interferometrie, indoor navigation, IMS, BIM 
a ďalších). Úzko spolupracuje s katedrami 
pôsobiacimi v oblasti navrhovania a realizá-

cie stavieb, najmä mostov, žeriavových dráh 
a náročných oceľových konštrukcií. Dlho-
dobo spolupracuje s katedrami zabezpeču-
júcimi na fakulte výučbu a výskum v oblasti 
hydrotechniky (priehrady, vodné elektrárne, 
plavebné komory, úpravy vodných tokov 
a poldrov) a geotechniky (tunely, zakladanie 
stavieb a geotechnický prieskum, sanácia zo-
suvných území).

Od prvých rokov až do dnes sa na kated-
re vykonáva výskum a testovanie geodetic-
kých a fotogrametrických prístrojov a systé-
mov. Katedra v minulosti pôsobila v pozícii 
skúšobného laboratória pre spoločnosť Zeiss 
Jena a realizovala testovanie prototypov resp. 
prístrojov vyrobených v tzv. nultej sérii. Testo-
vané prístroje ostávali majetkom katedry, čím 
sa radila v tom čase medzi najlepšie vybave-
né pracoviská v Európe. Pracovníci katedry 
profi tujú zo skúseností a metodologických 
poznatkov získaných v rámci tejto výskumnej 
činnosti aj dnes. Katedra v tejto tradícii pokra-
čuje dodnes a trvalo sa venuje problematike 
testovania geodetických prístrojov, aplikácie 
medzinárodných noriem ISO v tejto oblasti 
a ich implementácie do sústavy STN.

V laboratóriách katedry sú vybudované 
testovacie a kalibračné zariadenia, kalibrač-
né bodové polia. Sú rozvíjané aktuálne metó-
dy na testovanie fotogrametrických systémov 
a kamier, testovanie geodetických prístrojov 
in situ všetkých druhov. Vo vývoji je vertikálny 
komparátor na komparáciu nivelačných lát 
a prístrojov podľa metodiky vyvinutej na TU 
v Grazi (Rakúsko) a vodorovná multifunkčná 
základnica na testovanie a komparáciu line-
árnych meradiel a akcelerometrov. Katedra 
v nedávnej minulosti inštalovala súradnico-
vý merací stroj pre potreby výučby predmetu 
Geo dézia v priemysle, ktorý sa však intenzív-
ne využíva aj na výskum v oblasti TLS, IMS 
a fotogrametrie.
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2.1. Výskumné projekty riešené na katedre

V ostatných rokoch katedra získala kvalitné 
prístrojové vybavenie prostredníctvom rie-
šenia projektov fi nancovaných zo štrukturál-
nych fondov EÚ pod názvom:
 Centrum excelentného výskumu inteli-

gentných technológií pre elektronizáciu 
a informatizáciu systémov a služieb,

 Univerzitný vedecký park STU v Bratislave.

Katedra získala v rámci riešenia predmetných 
projektov bohaté prístrojové vybavenie umož-
ňujúce katedre zapojenie do nových domá-
cich a medzinárodných grantových schém:
 inerciálny merací systém EEaS,
 inerciálna meracia jednotka Novatel – 

CPT,
 súradnicový merací stroj,
 univerzálna meracia stanica Leica TS30,
 systém na určovanie polohy na báze NFC 

a RFID,
 vertikálny komparátor,
 laser interferometer RENISHAW XL80,
 nivelačný prístroj DINI 12T,
 snímač naklonenia Leica NIVEL20,
 UAS AibotX6,
 IT zariadenia,
 programové produkty.

Ťažiskom výskumnej činnosti katedry sú 
projekty s tematikou automatizácie merania 

posunov a pretvorení mostných objektov, in-
door navigation s využitím inerciálnych mera-
cích systémov (IMS), NFC a RFID systémov, 
automatizovanej tvorby 3D modelov na báze 
fotogrametrických a TLS údajov, dokumentá-
cii národných pamiatok.

V oblasti automatizovaného merania most-
ných objektov bol na katedre v rámci niekoľ-
kých výskumných úloh a dizertačných prác 
vyvinutý komplexný merací systém implemen-
tovaný na bratislavských mostoch (obr. 1). 
Systém integruje geodetické (UMS, GNSS) 
a iné fyzikálne (zrýchlenie, naklonenie) a me-
teorologické snímače (obr. 2). V rámci rie-
šenia projektov bol vyvinutý softvér na zber 
údajov a riadenie procesu merania cez GSM 
brány, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať 
všetky úkony a kontrolovať systém cez webo-
vé rozhranie prostredníctvom tabletu alebo 
smartfónu. Súbežne s vývojom systému bola 
vypracovaná metodika testovania a kalibrá-
cie jednotlivých snímačov, ako aj metodika 
spracovania výsledkov. Bol vyvinutý softvér 
na spracovanie údajov s nie ekvidištančným 
krokom záznamu, najmä pre UMS na báze 
Lomb-Scargle periodogramov.

Pokračovaním problematiky kontinuálneho 
monitoringu mostov je multidisciplinárny pro-
jekt, riešený v spolupráci s katedrou matema-
tiky, stavebnej mechaniky, kovových a dreve-
ných konštrukcií a geodézie, ktorý je zamera-
ný na výskum metodiky hodnotenia „kondície“ 

mostných konštrukcií na báze frekvenčnej 
analýzy vo vybraných bodoch konštrukcie 
(obr. 3). Realizácia týchto meraní nevyžaduje 
obmedzenia v doprave, výrazným spôsobom 
šetrí náklady na merací systém a snímače 
a umožňuje sledovať dynamické správanie sa 
konštrukcie. Uvedený prístup k dlhodobému 
monitoringu mostných konštrukcií je v súlade 
s modernými koncepciami a trendmi označo-
vanými súborne „bridge healts care“.

Tematika indoor navigation je jednou 
z najmladších v celosvetovom meradle, čo 
dokumentuje aj vývoj série konferencií veno-
vaných tejto téme – Indoor Positioning and 
Indoor Navigation (IPIN). Prvá z konferen-
cií IPIN 2010 bola organizovaná TU v Züri-
chu (Švajčiarsko) za účasti 450 odborníkov 
z oblasti geodézie, navigácie, elektrotechniky 
a IT. Každoročne organizované konferencie 
dokumentujú vývoj všetkých technológií vyu-
žívaných na navigáciu osôb alebo zariadení 
v blízkom priestore. Najznámejšie technoló-
gie sú WLAN, WiFi, NFC, RFID, IMS, najnovšie 
aj technológie na báze magnetických senzo-
rov a spracovania obrazu (image matching).

Katedra geodézie sa v tejto oblasti venu-
je v rozsahu dvoch výskumných úloh a dvoch 
dizertačných prác problematike IMS, NFC 
a RFID. V prípade IMS bol vypracovaný a tes-
tovaný algoritmus na navigáciu osôb na bá-
ze detekcie krokov, ktorý bol zdokonale-
ný zohľadnením variability v dĺžke krokov – 

Obr. 1 | Integrovaný merací systém na kontinuálny monitoring bratislavských mostov.

Obr. 2 | Súbor snímačov 
integrovaného meracieho 
systému.



slovenský geodet a kartograf   4|2016 7h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

Adaptive Step Lenght Algorithm. Aplikáciou 
tohto algoritmu sa zvýšila presnosť v určení 
polohy o 20 % (obr. 4). Ďalej boli vypracované 
postupy na kalibráciu inerciálnych snímačov, 
na odhad parametrov Kalmanovej fi ltrácie, 
algoritmus na adaptívnu Kalmanovu fi ltráciu 

zohľadňujúcu dynamické charakteristiky po-
hybu vykonávaného navigovaným objektom. 
Kvalitu navigačnej informácie je možné zvý-
šiť využitím externých informácií poskytova-
ných napr. pri zastavení (zero velocity update 
– ZUPT) alebo zavedením podmienok plynú-

cich zo vzájomného pohybu dvojice IMS. Sú 
skúmané situácie z využitia dvojice IMS, IMS 
a snímača otáčok, otáčanie IMS v priestore 
počas pohybu a iné.

Navigačný systém na báze RFID je založe-
ný na meraní vzdialenosti medzi jednotlivými 
stacionárnymi prijímačmi a mobilnou jednot-
kou (používateľ). Pri meraní vzdialenosti me-
dzi vysielačom (mobilnou jednotkou, ktorá je 
reprezentovaná používateľom) a sieťou sta-
tických prijímačov umiestnených na strope 
miestnosti je použitý princíp merania času 
prijatia signálu (ToA – Time of Arrival). Poloha 
mobilného vysielača je určená priestorovým 
pretínaním nazad z dĺžok (multilaterácie). Me-
rací systém je momentálne v testovacej fáze.

Základom lokalizačného systému na báze 
NFC je identifi kácia NFC štítkov zariadením 
pohybujúcim sa v budove. NFC štítky umiest-
nené na charakteristických miestach (napr. 
dverách miestnosti) v budove umožňujú uží-
vateľom zistiť svoju aktuálnu polohu na ma-
pe, resp. vo virtuálnom modeli budovy exakt-
ne s minimálnou neistotou (poloha NFC tagu 
je exaktne defi novaná v súradnicovom systé-
me modelu). NFC tag obsahuje URL adresu, 
ktorou je možné jednoznačne určiť polohu 
užívateľa (na webserveri lokalizačného systé-
mu a doplnkové informácie o objekte, kde sa 
užívateľ aktuálne nachádza (číslo poschodia, 
blok a číslo kancelárie a pod.). Využívanie sys-
tému na báze NFC technológie smartfónom 
užívateľa umožňuje vytvorená a v smartfóne 
inštalovaná aplikácia NFC_APP. Priložením 
telefónu k NFC štítku sa informácia zakódo-
vaná do daného štítku zobrazí automatizova-
ne na obrazovke telefónu (obr. 5). Návštevník 
je zároveň schopný na základe aktuálnej po-
lohy a funkcionality systému nájsť optimálnu 
cestu k hľadanej miestnosti alebo osobe. Lo-
kalizačný systém na báze NFC je v skúšobnej 
prevádzke inštalovaný v priestoroch Katedry 
geodézie SvF STU v Bratislave.

Okrem už vyššie uvedených projektov bo-
lo riešenie úloh spojených s indoor naviga-
tion sústredené do novovybudovaného Labo-
ratória lokalizácie a navigácie vo vnútorných 
priestoroch (bližšie pozri  –  http://www.stu-
ba.sk/sk/vyskume/popredne-vyskumne-pra-
coviska-na-stu/laboratorium-lokalizacie-a-na-
vigacie-vo-vnutornych-priestoroch.html?pa-
ge_id=8037).

V oblasti tvorby 3D modelov kolektív ka-
tedry rieši najmä otázku automatizovaného 

Obr. 4 | Trajektória navigovaného objektu v laboratóriu katedry.

Obr. 3 | Vlastné frekvencie a vlastné tvary konštrukcie Mosta SNP v Bratislave.

Obr. 5 | Informácia poskytovaná navigačným 
systémom na báze NFC.
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spracovania meraných údajov (TLS, fotogra-
metrické) a automatizovanej tvorby mode-
lov, resp. sekvencií modelovanej konštrukcie. 
V súlade s novými trendmi sa tieto poznatky 
využívajú v oblasti merania posunov, prípra-
vy podkladov pre architektov a projektantov, 
tvorby informačných systémov mestských 
aglomerácií, informačných systémov doprav-
ných stavieb a systémov (diaľnice, železnice, 
rýchlodráhy, plavebné kanály a pod.).

V aplikačnej oblasti využívajúcej technoló-
giu TLS boli vyvinuté algoritmy a programo-
vé produkty na tvorbu 3D modelov mostných 
konštrukcií a priemyselných objektov atypic-
kého tvaru s cieľom určenia ich pretvorenia. 
V rámci dizertačných prác a výskumných pro-
jektov boli predmetnými algoritmami opako-
vane určované posuny a pretvorenia Mosta 
slobody (obr. 6), estakád D1 pri Bratislave, 
skladu umelého hnojiva, nádrží ČOV, ale aj 

fasády výškovej budovy SvF STU v Bratisla-
ve počas jej rekonštrukcie. Výsledky výsku-
mu boli využité pri vyhotovení podkladov pre 
fasádne panely dvojice výškových objektov 
komplexu Panorama City v Bratislave (obr. 7).

V oblasti spracovania fotogrametrických 
údajov je cieľom kolektívu katedry vyvinúť 
systém na automatizovanú tvorbu 3D mode-
lov menších objektov (do veľkosti cca 2 m) 
s vysokým geometrickým a spektrálnym roz-

Obr. 6 | Určovanie posunov Mosta slobody.

Obr. 7 | Určovanie polohy 
kotvových skrutiek fasádnych 
panelov Panorama City.
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líšením. Jadro výskumu tvorí návrh a realizá-
cia hardvérovej konfi gurácie približne 30 syn-
chronizovaných kamier pre potreby zberu 
obrazového materiálu určeného na spracova-
nie metódami fotogrametrie, videogrametrie 
a počítačového videnia.

V oblasti UAS realizovaný výskum si kladie 
za cieľ testovanie snímačov a postupné vyu-

žitie v projektoch so zameraním na archeoló-
giu, tvorbu digitálnych modelov povrchu, kva-
litu životného prostredia, presné poľnohospo-
dárstvo, určovanie pôdnej erózie a ochranu 
kultúrneho dedičstva.

Tradične vysokú úroveň dosahuje na ka-
tedre výskum v oblasti presného určovania 
diskrétnych priestorových posunov fotogra-

metrickými metódami a komplexným využi-
tím, terestrických, ako aj družicových mera-
cích systémov. Podrobný monitoring nesta-
bilného územia doplní chýbajúcu mozaiku 
vedomostí a umožní komplexné hodnotenie 
príčin a vývoja svahových porúch typu zosú-
vania. Prvé výsledky komplexného nasadenia 
viacerých meracích systémov priniesli apliká-

Obr. 8 | Fotogrametrický 
monitoring nestabilných skalných 
útvarov.
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cie z oblasti monitoringu nestabilných skal-
ných zárezov nad cestnými komunikáciami 
v lokalitách Demjata, Banská Štiavnica a Har-
manec, ako aj monitoring havarijného skal-
ného zosuvu v obci Kraľovany. Výstupy mo-
nitoringu vo forme posunov skalných blokov, 
profi lov, skenov a rozdielových 3D modelov 
poskytli podklad pre inžiniersko-geologické 
hodnotenie potenciálnych rizík (obr. 8).

Aktuálnym trendom v oblasti fotogramet-

rie je skúmanie kvality a možnosti využitia 
videosekvencií na rôzne účely. V spolupráci 
s Katedrou matematiky a deskriptívnej geo-
metrie bola skúmaná dokumentácia požiaru 
z videozáznamu. Výsledkom bol matematický 
model, ktorý popisuje správanie sa (šírenie) 
ohňa v predmetnej lokalite (obr. 9).

Čiastkové riešenia a výstupy výskumnej 
činnosti za ostatných 5 rokov boli predme-
tom na katedre riešených grantových úloh:

Členovia katedry sa aktívne zapájajú do 
výskumnej činnosti aj na medzinárodnej úrov-
ni. V uplynulých rokoch sa podieľali na rieše-
ní medzinárodného projektu LLP Erasmus IP 
„Excellence in Photogrammetry for Open 
Cultural Landscape & Heritage Education“, 
zodp. riešiteľ: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., 
v rámci ktorého sa zúčastnili na príprave a 
rea lizácii kurzov, letných škôl organizovaných 
partnerskými univerzitami v Maďarsku, Gréc-
ku a Rakúsku. Na projekte sa zúčastnili štu-
denti a pedagógovia univerzít z 5 krajín EÚ.  

V rámci druhej výzvy Interreg CENTRAL 
EUROPE Programme pracovníci katedry po-
dali projekt s cieľom vytvorenia siete univer-
zitných, výskumných, realizačných pracovísk 
a štátnych inštitúcií na implementáciu BIM 
technológií v stavebnej praxi „CE1144 CE#-
BIM“, zodp. riešiteľ: prof. Ing. A. Kopáčik, 
PhD. Po vytvorení siete riešiteľských praco-
vísk bude v rámci projektu pod vedením Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave vypracovaná, 
implementovaná a verifi kovaná metodika za-
vádzania štandardných nástrojov BIM a de-

Agentúra a číslo projektu Názov projektu Zodpovedný vedúci

VEGA 1/0142/10 Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými 
a fotogrametrickými metódami

SOKOL Štefan, prof. Ing., PhD.

VEGA 1/0706/09 Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských 
mostov

KOPÁČIK Alojz, prof. Ing. PhD.

VEGA 1/0680/10 Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre 
ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu

FRAŠTIA Marek, Ing. PhD.

VEGA 1/0481/12 Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze 
nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií

SOKOL Štefan, prof. Ing., PhD.

VEGA 1/0445/13 Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch KOPÁČIK Alojz, prof. Ing. PhD.

APVV 0236-12 Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými 
experimentami

KOPÁČIK Alojz, prof. Ing. PhD.

KEGA 008STU–4/2011 Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor 
Geodézia a kartografia

SOKOL Štefan, prof. Ing., PhD.

Obr. 9 | Dokumentácia šírenia sa ohňa na základe 
videosekvencií.
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fi nované nástroje na efektívne využívanie 
BIM v procese stavebného konania, prípra-
vy a realizácie stavebného diela a jeho pre-
vádzky. Na riešení sa podieľajú kolektívy štá-
tov Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Slo-
vensko v pozícii pridruženého člena Poľsko 
a Chorvátsko.   

Poznatky získané výskumnou činnosťou sa 
usilujú členovia katedry premietnuť do praxe 
v podobe projektov a prác vykonávaných na 
báze zmluvného výskumu. Nosnou témou tých-
to projektov je dlhodobo meranie pretvorenia 
stavebných konštrukcií, najmä veľkých most-
ných objektov, viaduktov, tunelov, priemysel-
ných a energetických zariadení a celkov. V os-
tatných rokoch sa aj pri realizácii týchto projek-
tov uplatňujú nové moderné technológie, či už 
TLS, digitálna fotogrametria alebo UAV. Naj-
väčším odberateľom týchto prác a partnerom 
je NDS, a. s., Hlavné mesto SR Bratislava, Pa-
miatkový úrad a Geologický ústav SAV.  

2.2. Spolupráca katedry s inými 
vedeckými pracoviskami, univerzitami 
a zahraničnými partnermi

Katedra spolupracuje s mnohými sesterský-
mi pracoviskami doma i v zahraničí. V zahra-
ničí patria medzi najvýznamnejšie pracoviská 
na TU Mníchov, TU Hannover, TU Berlín, TU 
Štuttgart, TU Viedeň, BOKU Viedeň, TU Graz, 
Bavorská akadémia vied, Západomaďarská 
univerzita Győr (Székesfehérvár), Univerzita 
v Záhrebe, LCE v Lisabone, Univerzita v Not-
tingham, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB – TU 
Ostrava, Západočeská univerzita Plzeň, Poly-
technika vo Varšave a mnohé ďalšie.  

Pracovníci katedry sa aktívne zapájajú 
do činnosti FIG, IAG a ISPRS. Najmä v FIG je 
účasť členov katedry významná, čo potvrdzu-
je predsedníctvo C6 pre inžiniersku geodéziu 
prof. Kopáčika v rokoch 2006 – 2010 a ak-
tívna účasť viacerých členov katedry vo WGs 
C6, C10 a C2.

V ostatných rokoch sa výraznou mierou 
zintenzívnila spolupráca s Bavorskou akadé-
miou vied, kde je prof. Kopáčik dlhoročným 
členom korešpondentom Geodetickej komi-
sie BAV a od roku 2015 je členom medzi-
národnej Správnej rady pre oblasť Geodézie 
a kartografi e. 

Spolupráca na domácej pôde je veľ-
mi úzka so všetkými sesterskými pracovis-

kami v Žiline, v Košiciach a vo Zvolene. Ďa-
lej s ústavmi SAV, Pamiatkovým úradom 
SR, Leteckým úradom SR a ÚNMS SR, kon-
krétne s jeho Oddelením pre technickú nor-
malizáciu. Zástupca katedry je predsedom 
TK 89 Geodézia a kartografi a od jej vzniku 
dodnes. Ďalší členovia katedry prispeli svojou 
činnosťou vzniku mnohých noriem a prevza-
tiu mnohých medzinárodných noriem do sú-
stavy STN. Katedra priamo prispela k vzniku 
samostatnej TK pre oblasť geodézie a karto-
grafi e.

S ÚGKK SR a organizáciami priamo alebo 
metodicky riadenými Úradom katedra spolu-
pracuje najmä v oblasti legislatívy, prípravy 
koncepčných materiálov a na tvorbe termino-
lógie. Viacerí členovia katedry sú členmi Ter-
minologickej komisie pri ÚGKK SR. Pomer-
ne živá je spolupráca s MDVRR SR, MP SR, 
MH SR, KGK, SKSI a inými inštitúciami štátnej 
správy. Členovia katedry zastávajú pozície 
v mnohých paneloch, pracovných komisiách 
a radách už spomínaných ústredných orgá-
nov štátnej správy.  

3. Záver

Výskumné aktivity na Katedre geodézie SvF 
STU v Bratislave dokumentujú široký záber 
skúmaných oblastí. Vyplýva to z personálnej 
i kvalifikačnej štruktúry pracoviska, ale aj 
z multidisciplinárneho zamerania jej aktivít 
smerujúcich do praxe. Dlhodobá spolupráca 

katedry so štátnymi organizáciami, organi-
záciami aplikovaného výskumu ale aj s SAV 
a s praxou zakladá aj naďalej smerovanie 
výskumných aktivít v prvom rade oblastí in-
žinierskej geodézie a fotogrametrie. Tieto sú 
však dnes aktuálne doplnené o nové oblasti 
orientované na pozemkové úpravy, katas-
ter nehnuteľností, rozvoj a ochranu krajiny, 
ochranu a dokumentáciu pamiatok, tvorbu 
3D modelov stavebných objektov a mest-
ských aglomerácií, rozvoj a implementáciu 
technológií BIM, dynamické pretvorenia sta-
vebných konštrukcií, navigáciu osôb a zaria-
dení a mnohé ďalšie.

Neustále pretrvávajúcou úlohou zostáva 
materiálne a fi nančné zabezpečenie pripra-
vovaných tém a aktivít získavaním grantových 
projektov doma i v zahraničí. Novou výzvou 
je možnosť riešenia aplikovaného výskumu 
s praxou, v súčasnosti podporovanou aj me-
dzinárodnými grantovými schémami v rámci 
komplexného projektu EÚ – HORIZON 2020.

Povinnosťou katedry, ako akademického 
pracoviska je implementácia výsledkov výsku-
mu do technických predpisov, tvorby legisla-
tívy a modernej terminológie. V tomto smere 
má katedra široké a významné zastúpenie 
jednak v terminologických komisiách, pri tvor-
be noriem a legislatívnych dokumentov. Účasť 
členov katedry vo viacerých komisiách ISO 
a CEN, ako aj v pracovných komisiách FIG, 
IAG, ISPRS, EUBIM Task Group vytvára dobré 
východiská pre túto formu činnosti v budúc-
nosti aj na medzinárodnej úrovni.

Katedra geodézie Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Lektorovali:
Doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
Katedra geodézie, Stavebná fakulta ŽU v Žiline

Ing. Štefan Lukáč
LIPG, s.r.o., Bratislava

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.

Ing. Ján Erdélyi, PhD. Ing. Marek Fraštia, PhD.
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Výskumné aktivity a projekty 
Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave

1  Úvod

Katedra geodetických základov je v súčas-
nosti jednou z dvoch odborných katedier za-
bezpečujúcich vysokoškolské vzdelávanie 
v študijnom programe Geodézia a kartogra-
fi a na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Príspevok je prehľa-
dom súčasných výskumných aktivít a projek-
tov v jednotlivých oblastiach, ktorým sa ka-
tedra venuje. Ide najmä o oblasť globálnych 
navigačných družicových systémov (GNSS) 
a kozmickej geodézie, oblasť fyzikálnej geo-
dézie, oblasť geografi ckých informačných 
systémov (GIS)  a oblasť kartografi e.

V oblasti GNSS je katedra prostredníctvom 
Astronomicko-geodetického observatória za-
pojená do siete spracovateľských centier Per-
manentnej siete EUREF a Stredoeurópskej 
siete permanentných staníc CEPER. Kated-
ra je zapojená do medzinárodného projektu 
COST s názvom „Advanced Global Navigation 
Satellite Systems Tropospheric Products for 
Monitoring Severe Events and Climate“. Ide 
o uplatnenie meraní GNSS na monitorovanie 
parametrov troposféry a ich využitie na spres-
nenie predpovedí počasia, najmä v krízových 
povodňových situáciách. V súvislosti s GNSS 
prebieha na katedre experimentálny výskum 
problematiky spoločného spracovania signá-
lov z viacerých navigačných systémov (GPS, 
GLONASS, Galileo) a tiež viaccestného šíre-
nia družicových signálov.

Katedra dlhodobo vyvíja aktivity v oblas-
ti fyzikálnej geodézie. Výskum je zameraný 
na využitie nových metód modelovania tia-
žového poľa Zeme s využitím družicových aj 
terestrických údajov, monitorovanie deformá-
cií zemského povrchu pomocou absolútnych 
gravimetrických meraní a analýzu časových 
radov údajov získaných pomocou supravodi-
vých gravimetrov.

V oblasti GIS sa členovia katedry venu-
jú najmä priestorovým analýzam, predikčné-

mu modelovaniu, správe priestorových dát 
v databázových systémoch, hodnoteniu kva-
lity dát, navrhovaniu a realizácii GIS a apliká-
cii matematických metód v GIS. V súčasnosti 
spolupracujú na riešení projektu zameraného 
na vývoj a aplikáciu rôznych metód štatisti-
ky a teórie fuzzy množín v analýze priestoro-
vých dát a modelovaní geoobjektov. V apli-
kačnej oblasti spolupracujú na riešení aktu-
álnych úloh v rezorte geodézie a kartografi e, 
ale aj v oblasti geológie, archeológie, lesníc-
tva a využívania GIS v doméne kultúrneho 
dedičstva. Členovia katedry sa aktívne po-
dieľajú na zahraničných archeologických vý-
skumoch v Sýrii , Bulharsku, Egypte a Guate-
male, kde riešia špecifi cké problémy z oblasti 
dokumentácie kultúrneho dedičstva, archeo-
astronómie a priestorových analýz. Katedra 
sa ako spoluriešiteľ podieľa na riešení projek-
tu 7. rámcového programu s názvom „Preven-
ting and remediating degradation of soils in 
Europe through land care“ (RECARE).

Aktivity katedry v kartografi i sú zastúpené 
najmä spoluprácou s Výskumným ústavom 
geodetickým, topografi ckým a kartografi c-
kým Zdiby v ČR, kde spolupracujeme na di-
gitalizácii a sprístupnení máp III. vojenského 
mapovania a na projekte aplikovaného vý-
skumu a vývoja národnej a kultúrnej identity 
„Kartografi cké zdroje jako kulturní dědictví. 
Výzkum nových metodik a technologií digi-
talizace, zpřístupnění a využití starých map, 
plánů, atlasů a globů“.

História Katedry geodetických základov 
sa datuje od roku 1952. Doteraz pôsobilo na 
katedre 7 profesorov, ktorí podporovaní do-
centmi, odbornými asistentmi a výskumnými 
pracovníkmi smerovali celé pracovisko v ob-
lasti pedagogiky aj výskumu počas viac než 
šiestich desaťročí. V súčasnosti pôsobí na ka-
tedre 1 emeritný profesor, 1 profesor, 3 do-
centi, 8 odborných asistentov, 2 výskumní 
pracovníci a 1 administratívna pracovníčka. 
Okrem toho je katedra školiacim pracovis-

kom pre 10 interných doktorandov denného 
štúdia. Súčasný kolektív katedry je: prof. Ing. 
Ján Melicher, PhD. (emeritný profesor), prof. 
Ing. Ján Hefty, PhD., doc. Ing. Ladislav Husár, 
PhD., doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD., Ing. Bla-
žej Bucha, PhD., Ing. Renata Ďuračiová, PhD., 
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD., Ing. 
Róbert Fencík, PhD., Ing. Ľubomíra Gerháto-
vá, PhD., Ing. Branislav Hábel, PhD., Ing. Ti-
bor Lieskovský, PhD., Ing. Peter Korčák, Ing. 
Juraj Papčo, PhD., Ing. Martina Mináriková.

Príspevok je členený podľa jednotlivých 
oblastí s dôrazom na významnejšie publikač-
né výstupy a riešené projekty.

2  Výskum v oblasti globálnych 
navigačných družicových systémov 
a družicovej geodézie

Veľká časť výskumných aktivít katedry v ob-
lasti GNSS sa vykonáva na pôde  Astronomic-
ko-geodetického observatória (AGO). AGO bo-
lo založené v roku 1956. V súčasnosti je AGO 
Lokálnym analytickým centrom permanent-
nej siete Európskeho referenčného rámca 
(EUREF Permanent Network – EPN), spraco-
vateľským centrom siete permanentných sta-
níc GNSS v strednej Európe (CEPER) a venuje 
sa analýzam družicových meraní, uskutočňo-
vaných v rámci medzinárodných a domácich 
epochových projektov zameraných na priesto-
rové geodetické siete. V rámci subsiete EPN je 
do spracovania začlenených 56 permanent-
ných staníc. V rámci siete CEPER, obr. 1,  sa 
spracováva 55 permanentných staníc.

Katedra geodetických základov prevádz-
kuje viacero permanentných staníc GNSS. 
Najstaršou z nich je stanica Modra-Piesok 
(MOPI), ktorá bola zriadená v roku 1996. 
V blízkosti bola v roku 2007 zriadená ďalšia 
permanentná stanica s označením MOP2. 
Ďalšie permanentné stanice v správe katedry 
sú umiestnené na Lomnickom štíte, v Rimav-
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skej Sobote a na streche budovy Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave.

V rámci vedeckých aktivít súvisiacich 
s GNSS sa katedra orientuje na detekciu, 
kvantifi káciu a interpretáciu polohových 
zmien vyvolaných recentnou tektonikou Ze-
me – globálneho, regionálneho aj lokálneho 
charakteru. Predmetom výskumu je aj prob-
lematika kombinácií meraní viacerých druži-
cových navigačných systémov – GPS, GLO-
NASS, Galileo a vývoj nových algoritmov 
na spracovanie nediferencovaných meraní 
GNSS v geodézii a geodynamike. Tieto čin-
nosti vyústili do vývoja softvérového balíka 
Absolute, ktorý je určený na presné abso-

lútne určovanie polohy bodov (Precise Point 
Positioning – PPP) v rôznych modifi káciách. 
Jednou z aplikácií tohto programu je moni-
torovanie výšky snehu, resp. vlhkosti pôdy 
v tesnej blízkosti permanentnej stanice na zá-
klade spracovania meraní GNSS (GPS, GLO-
NASS, Galileo). Ďalšou z možností použitia 
spomenutého programového balíka je moni-
torovanie prejavov zemetrasení rôznej inten-
zity (M4 – M9) na množine permanentných 
staníc, vzdialených od epicentra zemetrase-
nia niekoľko km až niekoľko sto km.

Ďalšie oblasti bádania v súvislosti s me-
raniami GNSS sú spojené so skúmaním sta-
bility bodov z hľadiska použitia rôznych dru-

hov stabilizácie, alebo so skúmaním efektu 
viaccestného šírenia sa signálov (multipath). 
Ďalšie aktivity sa sústreďujú na skúmanie tro-
posféry a ionosféry. V súčasnosti sa na kon-
tinuálny monitoring troposféry a ionosféry 
využívajú signály z družíc GPS a GLONASS. 
Spracovanie sietí regionálneho až celosveto-
vého rozsahu umožňuje modelovať paramet-
re troposféry a ionosféry, vytvárať ich modely 
nad príslušným územím, alebo generovať ich 
časové rady na jednotlivých staniciach. Stav 
ionosféry sa vyjadruje celkovým počtom voľ-
ných elektrónov v defi novanom objeme (To-
tal Electron Content – TEC). Sledovaným pa-
rametrom troposféry je celkový integrovaný 
obsah vodnej pary (Precipitable Water Vapo-
ur – PWV) nad pozorovacím miestom, ktorý 
je určovaný na základe celkového oneskore-
nia signálu GNSS v smere zenitu (Zenith Total 
Delay – ZTD). Údaje ZTD, pozri obr. 2, je tak-
tiež možné integrovať do numerických mode-
lov predpovede počasia, a tým prispieť k pres-
nejším predpovediam. Výskum v tejto oblasti 
prispieva k rozširovaniu základných znalos-
tí o atmosfére, čo umožňuje zavádzať doda-
točné korekcie pri spracovaní meraní, a tým 
spresňovať výsledné údaje. S touto proble-
matikou súvisí aj prebiehajúci medzinárodný 
projekt COST s názvom „Advanced Global 
Navigation Satellite Systems Tropospheric 
Products for Monitoring Severe Events and 
Climate“, do ktorého je katedra zapojená.

Obr. 2 | Hodnoty ZTD 
v mm zo 7. 11. 2016. 
Mapa korešponduje 
s aktuálnou poveternostnou 
situáciou (dážď v oblasti 
severovýchodného 
Slovenska).

Obr 1 | Body siete 
CEPER – október 2016.
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Už niekoľko rokov sa katedra intenzív-
nejšie venuje aj detekcii pohybov zemské-
ho povrchu pomocou rýchlo sa rozvíjajúcej 
perspektívnej družicovej technológie INSAR 
(INterferometric Synthetic Aperture Radar). 
Princíp tejto technológie spočíva v meraní fá-
zy radarovej vlny vyslanej z družice, odraze-

nej od povrchu Zeme a prijatej opäť na druži-
ci. Pri opakovanom prelete družice nad iden-
tickým miestom môže porovnaním záznamov 
fáz z dvoch rôznych okamihov vzniknúť inter-
ferogram, ktorý nesie informáciu o deformá-
cii územia v čase. Technológiu INSAR využí-
vajú napr. družice ERS, ENVISAT, TerraSAR-X, 

Radarsat-2, Sentinel-1. INSAR má viacero 
výhod oproti klasickým geodetickým metó-
dam určovania deformácií: možnosť vykoná-
vať meranie počas dňa aj noci, bez ohľadu na 
počasie; možnosť pokrytia veľkej plochy s re-
latívne vysokým rozlíšením; relatívne krátky 
časový interval medzi jednotlivými merania-
mi (niekoľko dní až týždňov); nevyžaduje špe-
ciálnu stabilizáciu alebo signalizáciu bodov; 
presnosť je porovnateľná s klasickými geode-
tickými technikami.

Experiment na území Bratislavy, ktoré ka-
tedra už dlhší čas intenzívnejšie sleduje po-
mocou radarových snímok, odhalil niekoľko 
lokalít, podliehajúcich deformačným proce-
som. Ako príklad uvádzame detekciu pokle-
su budovy v centre Bratislavy dôsledkom vý-
kopu základovej jamy pre novú stavbu, pozri 
obr. 3. V roku 2007, keď sa výkopové prá-
ce začali, došlo k poklesu časti budovy až 
o takmer 2 cm. Časový vývoj deformácie jed-
notlivých bodov znázornených na obr. 3 je zo-
brazený v grafoch na obr. 4.

Výsledky viacerých výskumných aktivít 
v oblasti GNSS a družicovej geodézie boli 
publikované vo vedeckých periodikách ale-
bo zborníkoch, napr. [5], [6], [7], [8], [9], [10], 
[11], [12].

3 Výskum v oblasti fyzikálnej 
geodézie

V predchádzajúcom období bol na katedre 
riešený projekt ITMS 26220220108 „Ná-
rodné centrum diagnostikovania deformácie 
zemského povrchu na území Slovenska“, po-
zri Tab. 1. Tento projekt bol ukončený v roku 
2015. V súčasnosti prebieha päťročné moni-
torovacie obdobie. V poslednom monitorova-
com období sa riešiteľský kolektív sústredil 
na zhodnotenie GNSS meraní v referenčnej 
geodynamickej monitorovacej sieti pozostá-
vajúcej z 9 bodov. Analýza dosiahnutých vý-
sledkov v určených horizontálnych rýchlos-
tiach ukazuje, že odchýlky od priemerné-
ho trendu Euroázijskej tektonickej platne 
sa pohybujú v hodnotách do 0,2 mm/rok, 
čo znamená, že nie sú štatisticky význam-
né. V oblasti gravimetrického merania bolo 
v poslednom období vykonané len meranie 
v rámci medzinárodného porovnania abso-
lútnych gravimetrov v Luxembursku na jeseň 
2015. Okrem toho boli zhodnotené doterajšie 

Obr. 3 | Pokles budovy v blízkosti hotela Falkensteiner.

Obr. 4 | Časový vývoj deformácií jednotlivých bodov znázornených na obr. 3.
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výsledky absolútnych gravimetrických mera-
ní získané z troch kampaní na  bodoch  refe-
renčnej geodynamickej monitorovacej siete. 
Výsledky v podobe ročných rýchlosti zmien 
tiažového zrýchlenia sú znázornené na obr. 5,  
spolu s jednotkovou strednou chybou 1 sig-
ma (červené šípky znamenajú pokles, mod-
ré šípky zdvih). Predpokladáme, že význam-

né odchýlky v zmene tiažového zrýchlenia na 
bodoch PEMB, BBYS, TELG a GANP sú spô-
sobené variáciou vodných hmôt v okolí mera-
ných bodov. V tomto smere pripravujeme ma-
tematické modely na výpočet účinku hmot-
nosti vody na variáciu tiažového zrýchlenia. 
Spoľahlivá interpretácia geodynamických 
prejavov vyžaduje pokračovanie v monitoro-

vaní bodov referenčnej geodynamickej siete 
pretože spoľahlivosť interpretácie pohybov 
narastá priamo úmerne so zväčšovaním dĺž-
ky časových radov nameraných údajov. Prvé 
podrobnejšie výsledky projektu boli publiko-
vané v článku [4].

Ďalšou témou riešenou doteraz najmä 
v rámci dizertačnej práce je problematika 
modelovania globálneho a regionálneho tia-
žového poľa Zeme pomocou sférických ra-
diálnych bázových funkcií. Túto metódu je 
možné vnímať ako alternatívu k tradičným 
prístupom, pričom jej hlavné využitie je naj-
mä v spresňovaní priebehu tiažového poľa na 
regionálnej úrovni. Snahy obdobného charak-
teru majú v súčasnosti veľký význam, okrem 
iného, na získanie presného modelu regionál-
neho kvázigeoidu. Ten je kľúčovým prvkom 
potrebným na rýchlu a jednoduchú transfor-
máciu elipsoidických výšok určených pomo-
cou GNSS technológie na nadmorské výšky, 
ktoré sa získavajú zdĺhavou a časovo nároč-
nou niveláciou. Keďže v súčasnej dobe sa už 
väčšina geodetických meraní vykonáva po-
mocou GNSS technológie, môžeme konštato-
vať, že kvalita používaného modelu kvázigeo-
idu má priamy vplyv na takmer všetky oblasti 
praktickej geodézie, od meraní pre kataster 
nehnuteľností až po merania v inžinierskej 
geodézii. V nedávno publikovanom článku 
[1] je opísaný výpočet nového modelu regi-
onálneho tiažového poľa pre územie Sloven-
skej republiky s použitím sférických radiál-
nych bázových funkcií. Z tohto modelu, ktorý 
je k dispozícii v priestorovom rozlíšení 2 uh-
lových sekúnd v zemepisnej šírke a dĺžke, je 
možné okrem priebehu kvázigeoidu vypočí-
tať mnohé parametre tiažového poľa Zeme, 
napr. anomálie tiažového zrýchlenia, tiažové 
poruchy, zvislicové odchýlky, alebo prvky po-
ruchového tiažového tenzora. Dôkladná vali-
dácia nového modelu kvázigeoidu naznaču-
je, že ide o doposiaľ najpresnejší model, aký 
bol pre územie Slovenskej republiky spočí-
taný. Nový model kvázigeoidu je znázornený 
na obr. 6.

V predchádzajúcich rokoch bol na katedre 
vyvinutý softvér na modelovanie globálneho 
tiažového poľa pomocou sférickej harmonic-
kej syntézy do veľmi vysokého stupňa s gra-
fi ckým používateľským rozhraním, pozri [i1]. 
Softvér je dokumentovaný a testovaný v pub-
likáciách [2] a [3], má veľmi dobré ohlasy a 
využíva ho aj vedecká komunita v zahraničí.

Obr. 5 | Rýchlosti zmien tiažového zrýchlenia na monitorovacích bodoch referenčnej geodynamickej siete.

Obr. 6 | Model 
regionálneho kvázigeoidu 
Slovenska 2016. 

Obr. 7 | Nivelačné ťahy 
Štátnej nivelačnej siete so 
zobrazením nivelačných 
bodov s meranou hodnotou 
tiažového zrýchlenia.
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Katedra sa v spolupráci s Geodetickým 
a kartografi ckým ústavom venuje aj téme mo-
dernizácie výškového referenčného systému. 
Táto problematika je aktuálna v kontexte pri-
pojenia Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) do Eu-
rópskeho výškového referenčného rámca 
(EVRF). Testuje sa metodika založená na vý-
počte geopotenciálnych kót. Pre ich výpočet 
je potrebné, čo najpresnejšie poznať okrem 
nivelovaných prevýšení aj tiažové zrýchlenie 
na bodoch nivelačnej siete. Keďže na väčšine 
nivelačných bodov nemáme k dispozícii pria-
mo meranú hodnotu, pozri obr. 7, je potrebné 
hľadať spoľahlivú metódu určenia tiažového 
zrýchlenia z dostupných zdrojov. Ako najvhod-
nejšie riešenie sa ukazuje využitie nového 
rastra úplných Bouguerových anomálií [13]. 
Prijateľným, hoci menej presným riešením je 
aj výpočet hodnôt tiažového zrýchlenia kombi-
náciou globálneho geopotenciálneho modelu 
a reziduálneho terénneho efektu [14].

Ďalšími riešenými témami z oblasti fyzikál-
nej geodézie a gravimetrie sú: vývoj nového 
algoritmu na spracovanie časových radov zís-
kaných pomocou supravodivých gravimetrov; 
výpočet reziduálneho terénneho efektu [15]; 
pokračovanie dát družicovej misie GOCE s vy-
užitím kolokácie MNŠ; výpočet hydrologické-
ho účinku v gravimetrii [16]; zdokonaľovanie 
teórie určovania presného geoidu (v spolu-
práci s University of New Brunswick, Kana-
da). Katedra v spolupráci s Katedrou geodé-

zie a Katedrou vodného hospodárstva krajiny 
vytvorila v rámci projektu Univerzitný vedec-
ký park STU Laboratórium modelovania ob-
jektov a javov v priestore, v rámci ktorého 
zakúpila relatívny monitorovací gravimeter, 
vysokofrekvenčný prijímač GNSS signálov 
a frekvenčný etalón. V súčasnosti prebieha 
príprava viacerých nových projektov, v rámci 
ktorých budú tieto prístroje využívané.

4  Výskum v oblasti geografických 
informačných systémov 
a kartografie

V oblasti geoinformatiky a GIS sa členovia Ka-
tedry geodetických základov venujú najmä 
priestorovým analýzam, predikčnému mode-

Tab. 1 | Výskumné projekty riešené na katedre za posledných 5 rokov

Označenie projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ

COST ES1206 GNSS-
4SWEC

Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for 
monitoring severe events and climate

J. Hefty –
koordinátor za Slovensko

ITMS26220220108 Národné centrum diagnostikovania deformácií zemského povrchu na území 
Slovenska

M. Mojzeš

VEGA 1/0954/15 Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie 
a testovanie modelov tiažového poľa Zeme

J. Janák

VEGA 1/0642/13 3D geokinematika kontinentálnej Európy ako produkt kombinácie 
dlhodobých geodetických meraní družicovými polohovými systémami

J. Hefty

VEGA 1/1108/11 Analýza a modelovanie relativistických efektov v GNSS s cieľom spresnenia 
geodetických meraní

L. Husár

VEGA 1/1092/11 Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia 
s pozemnými gravimetrickými údajmi

J. Janák

lovaniu, správe priestorových dát v databázo-
vých systémoch, hodnoteniu kvality dát, navr-
hovaniu a realizácii GIS a aplikácii matematic-
kých metód v GIS. V súčasnosti spolupracujú 
na riešení projektu VEGA 1/0682/16 zamera-
ného na vývoj a aplikáciu rôznych metód šta-
tistiky a teórie fuzzy množín v analýze priesto-
rových dát a modelovaní geoobjektov, pozri 
Tab. 1. Ide najmä o tieto matematické metó-
dy: fuzzy aritmetika [23], [24], [25], fraktály, 
aplikácia agregačných funkcií, fuzzy integrály 
a kopuly, ale napr. aj analýza časových radov 
a modelovanie viacrozmerného rozdelenia 
pravdepodobnosti a ich využitie v predikcii, 
detekcii objektov, analýze viditeľnosti, modelo-
vaní vodných tokov, analýze a vizualizácii 3D 
priestorových objektov, ale aj optimálnom ná-
vrhu priestorových databáz [26], [29].

Obr. 8 | Monografia zameraná na archeologické 
predikčné modelovanie, vydaná v r. 2015.

Obr. 9 | Model komplexu mayských stavieb zameraných v spolupráci s Katedrou porovnávacej religionistiky FiF UK Bratislava.
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Tab. 2 | Výskumné projekty riešené v spolupráci s iným pracoviskom za posledných 5 rokov

Označenie projektu Názov projektu Spoluriešitelia z katedry

7. RP – RECARE Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care R. Fencík

ITMS26240220084 Univerzitný vedecký park STU Bratislava J. Hefty, J. Janák

APVV-0836-11 Meranie časovo premennej tiaže v priestoroch vodného diela Gabčíkovo a jej 
analýza zameraná na lokalizáciu anomálneho prúdenia podzemných vôd 
a možných rizík

J. Papčo

APVV-0072-11 Numerické modelovanie v geodézii J. Janák, B. Bucha, M. Mojzeš

Projekt výskumu a vývoje 
ČR

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik 
a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů 
a glóbů

R. Fencík

VEGA 1/0894/10 Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska R. Fencík

VEGA 1/0203/10 Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov 
v geografických informačných systémoch

R. Ďuračiová

VEGA 1/0682/16 Optimalizácia procesov geomodelovania s využitím pravdepodobnostných 
a fuzzy dát

J. Hefty,
Ľ. Gerhátová,
R. Ďuračiová,
J. Faixová

ry spolupracujú na digitalizácii a sprístupnení 
máp III. vojenského mapovania a na projek-
te aplikovaného výskumu a vývoja národnej 
a kultúrnej identity „Kartografi cké zdroje jako 
kulturní dědictví“, pozri Tab. 2.
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V aplikačnej oblasti spolupracujú členo-
via katedry na riešení rôznych výskumných 
úloh s organizáciami ako, napr. Ústav eko-
lógie lesa SAV (modelovanie lesných poras-
tov a ich ohrozenia) [28], Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra (modelovanie náchyl-
nosti územia na zosúvanie) [27], Pamiatko-
vý ústav Slovenskej republiky (návrh štruktú-
ry databázy a harmonizácia priestorových dát 
v doméne kultúrneho dedičstva) a pod. V ro-
ku 2015 vyšla monografi a [17] s názvom „Ar-
cheologické predikčné modelovanie z pohľa-
du geoinformatiky“, pozri obr. 8.

V rezorte geodézie a kartografi e spolu-
pracuje katedra s ÚGKK a GKÚ na riešení 
aktuálnych úloh, týkajúcich sa najmä správy 

priestorových dát a aktualizácie a kontroly 
kvality ZBGIS [20], [21], [22].

Členovia katedry sa aktívne podieľajú aj 
na zahraničných výskumoch z oblasti geodé-
zie a archeológie, konkrétne v Sýrii, Bulhar-
sku, Egypte a Guatemale, pozri obr. 9, kde rie-
šia špecifi cké problémy z oblasti dokumentá-
cie kultúrneho dedičstva, archeoastronómie 
a priestorových analýz, pozri [18], [19]. Ka-
tedra sa ako spoluriešiteľ podieľa na riešení 
projektu 7. rámcového programu RECARE, 
pozri Tab. 2.

Aktivity katedry v oblasti kartografi e sú za-
stúpené najmä spoluprácou s Výskumným 
ústavom geodetickým, topografi ckým a kar-
tografi ckým Zdiby v ČR, kde členovia kated-

Obr. 10 | Rastrová mapa III. vojenského mapovania vytvorená v spolupráci s VÚGTK Praha – Zdiby.
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Výskumné aktivity a projekty 
Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných 
systémov na TU v Košiciach

1 Úvod
 

Ústav geodézie, kartografi e a geografi ckých 
informačných systémov je vedecko-pedago-
gickým pracoviskom zabezpečujúcim odbor-
né predmety prehlbujúce teoretický, odborný 
a technicko-aplikačný základ štúdia na plne-
nie úloh rezortu geodézie, kartografi e a ka-
tastra nehnuteľností, stavebníctva a širokých 
požiadaviek priemyselnej praxe s primárnou 
orientáciou na špecifi cké požiadavky ťažob-
ného priemyslu.

Ústav je garantujúcim pracoviskom štu-
dijných programov Geodézia a kataster 
nehnuteľností a Geodézia a geografi cké 
informačné systémy v I. stupni vysokoškol-
ského štúdia a študijného programu II. stup-
ňa Inžinierska geodézia a kataster nehnu-
teľností, akreditovaných v študijnom odbore 
5.1.3 Geo dézia a kartografi a. V študijnom 
programe III. stupňa vysokoškolského štú-
dia Banské meračstvo a geodézia, akredi-
tovaného v rovnomennom študijnom odbo-
re 5.2.33 Banské meračstvo a geodézia si 
absolventi osvoja základy vedeckých metód, 
výskumu a vývoja v oblastiach nielen banské-
ho meračstva, ale aj globálnej geodézie, inži-
nierskej geodézie, fotogrametrie, diaľkového 
prieskumu Zeme, katastra nehnuteľností, po-
zemkových úprav, geoinformatiky, kartogra-
fi e a geografi e.

Po úspešnom absolvovaní II. stupňa vy-
sokoškolského štúdia a získaní vyžadovanej 
praxe sa môže absolvent uchádzať o autori-
záciu v Komore geodetov a kartografov, zís-
kanie oprávnenia na projektovanie pozemko-
vých úprav, získanie odbornej spôsobilosti na 
funkciu banského merača, respektíve hlav-
ného banského merača, prípadne o získanie 
osvedčenia na výkon znaleckej činnosti v od-
bore Geodézia a kartografi a.

2 História Ústavu geodézie, 
kartografie a geografických 
informačných systémov

Ústav geodézie, kartografi e a geografi ckých 
informačných systémov (ÚGKaGIS) pri Fa-
kulte baníctva, ekológie, riadenia a geotech-
nológií (Fakulta BERG) Technickej univerzity 
v Košiciach (TU Košice) je spojený so vzni-
kom Katedry baníctva Vysokej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1951, ktorá zdru-
žovala pracovníkov disciplín dobývania, vet-
rania a banského meračstva. Konštituovaná 
Katedra banského meračstva spolu s ostat-
nými banskými katedrami bola o rok neskôr 
úradne premiestnená na Banícku fakultu no-
vovzniknutej Vysokej školy technickej v Ko-
šiciach. V roku 1977 bola preradená k no-
vozriadenej Stavebnej fakulte tejto vysokej 
školy. V tomto období katedra niesla názov 
Katedra banského meračstva a geofyziky. 
V septembri 1986 bola katedra prinavrátená 
späť na Banícku fakultu, kde sa úspešne po-
dieľala na výchove banských meračov a ge-
odetov. V roku 1989 sa rozšírila pôsobnosť 
katedry aj o problematiku katastra nehnu-
teľností, pozemkových úprav a matematic-
kej kartografi e, čo sa prejavilo zmenou ná-
zvu katedry na Katedru geodézie a geofyzi-
ky, zmenou študijného odboru a rozšírením 
študijných smerov. V roku 2002 sa katedra 
pretransformovala po zmene organizačnej 
štruktúry fakulty na Ústav geodézie a geo-
grafi ckých informačných systémov pri Fa-
kulte BERG TU Košice. Ústav tvorili dve ka-
tedry: Katedra geodézie (KG) a Katedra geo-
grafi ckých informačných systémov (KGIS). 
Poslednou organizačnou zmenou boli v roku 
2007 zrušené katedry a zmenený názov pra-
coviska na Ústav geodézie, kartografi e a geo-
grafi ckých informačných systémov.

3 Výskumné aktivity Ústavu geodézie, 
kartografie a geografických 
informačných systémov

ÚGKaGIS je vedecko-pedagogickým praco-
viskom, ktoré realizuje výskum v dvoch oblas-
tiach výskumu (oblasti výskumu v rámci kom-
plexnej akreditácie a im zodpovedajúcich štu-
dijných odboroch):
5: Projektovanie, inžinierstvo, technológie 
a vodné hospodárstvo,
11: Metalurgické a montánne vedy.

 
Výskum na ÚGKaGIS je možné rozdeliť do na-
sledujúcich hlavných smerovaní (oblastí):

— matematizácia spracovania geodetických 
sieťových štruktúr, 

— deformačná analýza, 
— optimalizácia experimentálnych geodetic-

kých meraní, 
— výskum využitia alternatívnych, predo-

všetkým robustných odhadovacích me-
tód v spracovaní a analýze geodetických 
meraní,

— algebrické vyjadrenie topologických 
transformácií plastických deformácií sta-
vebných objektov, dynamicky zaťažova-
ných kovových konštrukcií,

— využitie terestrického laserového skeno-
vania a fotogrametrie pri dokumentácii 
a tvorbe priestorových modelov objektov, 

— využívanie bezpilotných leteckých systé-
mov (UAV) na zber priestorových údajov,

— využívanie geoinformačných technológií 
v oblasti správy prírodných zdrojov, pre-
dovšetkým so zameraním na nerastné 
suroviny,

— vývoj metód a nástrojov na analýzu a vi-
zualizáciu priestorových údajov v GIS,

— vývoj metód nástrojov v GIS pre potreby 
hodnotenia rizík prírodných a antropo-
génnych činiteľov negatívne vplývajúcich 
na životné prostredie a TUR,
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— výskum zmien zemského povrchu súvi-
siacich s využívaním nerastných surovín,

— INSPIRE a implementácia smernice na 
národnej úrovni.
 
 

3.1. Základný výskum na ÚGKaGIS

Základný výskum na ÚGKaGIS je orientovaný 
na získavanie nových poznatkov o javoch sú-
visiacich s oblasťami výskumu 5 a 11, v kto-
rých fakulta BERG a Ústav geodézie, kar-
tografi e a geografi ckých systémov dosiah-
li v rámci akreditačného procesu najvyššie 
hodnotenie – A.

Pre potreby riešenia grantových úloh má 
ústav vybudovanú potrebnú infraštruktúru – 
prístrojové vybavenie, ktoré bolo zakúpené 
aj v rámci riešenia projektov fi nancovaných 
zo štrukturálnych fondov EÚ – Centrum ex-
celentného výskumu získavania a spracova-
nia zemských zdrojov a Centrum excelent-
ného výskumu získavania a spracovania 
zemských zdrojov – 2. etapa. Prístrojové vy-
bavenie ústavu umožňuje aktívne participo-
vať na výskume v oblasti:
— geodézie, 
— inžinierskej geodézie,
— fotogrametrie a diaľkového prieskumu 

Zeme,
— katastra nehnuteľností a pozemkových 

úprav,
— kartografie, 
— geoinformatiky.

Ústav geodézie, kartografi e a geografi c-
kých systémov sa zameriava na riešenie vý-
skumných úloh súvisiacich s problemati-
kou aplikácie geodézie a inžinierskej geodé-
zie v oblasti investičnej výstavby, banského 
a hutníckeho priemyslu, ako aj dokumento-
vaním zmien zemského povrchu, súvisiacich 
s využívaním nerastných surovín. Okrem to-
ho refl ektuje aj trendy výskumu v oblasti zbe-
ru údajov s cieľom dokumentácie kultúrnych, 
historických, ale aj prírodných pamiatok. 
V oblasti geoinformatiky sa ústav zaoberá vý-
skumom metód zberu údajov pre geografi cké 
informačné systémy, tvorbu nástrojov v GIS 
pre potreby riešenia aktuálnych úloh praxe, 
štátnej a verejnej správy, vývojom nástrojov 
pre hodnotenie rizikových prírodných a antro-
pogénnych činiteľov negatívne vplývajúcich 

na životné prostredie, jeho kvalitu a trvalo 
udržateľný rozvoj spoločnosti. V posledných 
rokoch sa výskum na pracovisku orientuje 
aj na oblasť využitia UAV (bezpilotných pros-
triedkov) na zber údajov pre potreby modelo-
vania zemského povrchu a dokumentovania 
prírodných a antropogénnych objektov.

Jedným zo prioritných cieľov ústavu je 
orientácia základného výskumu na ústave na 

spomínané oblasti výskumu 5 a 11 a získanie 
projektov KEGA, VEGA a APVV. Samozrejme 
cieľom ústavu je získať aj medzinárodné pro-
jekty, a to v pozícii líderskej organizácie, ale-
bo ako spoluriešiteľ – partner. Za obdobie os-
tatných 5 rokov boli pre pracovisko získané 
a na pracovisku následne riešené nasledujú-
ce projekty základného výskumu: 

Agentúra a číslo projektu Názov projektu Zodpovedný vedúci

VEGA 1/0369/13 Multikriteriálny prístup pre posúdenie vhodnosti lokalít využívania vybra-
ných druhov OZE

KUZEVIČOVÁ Žofia, doc. 
Ing., PhD.

VEGA 1/0887/11 Geodetické metódy pre zber priestorových údajov a modelovanie objemov 
geologických zásob za účelom monitorovania stavu a úbytku zásob s cie-
ľom efektívne využívať nerastné suroviny SR

BLIŠŤAN Peter, 
doc. Ing. PhD.

VEGA 1/0693/10 Geodetický monitoring a analýza prejavov banskej činnosti v lokalite 
Bankov-Košice s aktívnym využitím nástrojov GIS systémov za účelom efek-
tívnejšieho hodnotenia stavu životného prostredia z hľadiska perspektívy 
ďalšieho využitia územia pre urbanistickú výstavbu

BLIŠŤAN Peter, 
doc. Ing. PhD.

VEGA 1/0786/10 Výskum dynamiky ľadovej výplne jaskynných priestorov bezkontaktnými 
metódami z hľadiska ich bezpečného a trvalo udržateľného využívania ako 
súčasti prírodného dedičstva Slovenskej republiky

GAŠINEC Juraj 
doc. Ing. PhD.

Agentúra a číslo projektu Názov projektu Zodpovedný vedúci

APVV-0339-12 Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní BLIŠŤAN Peter, 
doc. Ing. PhD.

3.2. Aplikovaný výskum na ÚGKaGIS

V oblasti aplikovaného výskumu sa ústav 
orientuje na výskum, ktorý je zameraný na 
získanie nových poznatkov a zručností pre vý-
voj nových postupov a služieb v oblasti geo-
dézie, kartografi e, katastra a geoinformač-
ných technológií. Opäť ide predovšetkým 
o aktivity vo vedných oblastiach 5 a 11, kto-
ré pokrývajú hlavné vedecké aktivity ústavu. 

Aplikovaný výskum je zameraný predovšet-
kým na oblasť inžinierskej geodézie, katastra 
nehnuteľností, ale aj využívania zemských 
zdrojov. Ústav má aktívnu spoluprácu s pra-
xou pri riešení problémov praxe a pri prenose 
výsledkov výskumu a vývoja do praxe. V rám-
ci aplikovaného výskumu sa za obdobie ostat-
ných 5 rokov na pracovisku riešili nasledujú-
ce projekty: 

Vzhľadom na obnovenie záujmu o využíva-
nie domácej surovinovej základne a podporu 
týchto aktivít z úrovne Európskej únie, ústav 
pružne reaguje aj na nové požiadavky súvisia-
ce s problematikou banského meračstva. Ide 
predovšetkým o spoluprácu s banskými pre-
vádzkami pri projektovaní banských činností, 
monitorovaní a posudzovaní stability poddo-
lovaných území a pod. V rámci povrchového 
baníctva prebieha zmluvný výskum súvisiaci 
s geodetickým zameraním lomov využitím fo-
togrametrie, laserového skenovania, tvorbou 
bansko-meračskej dokumentácie a pod..

V oblasti geoinformačných technológií sa 
sústreďujeme na výskum v oblasti metód zbe-

ru údajov aj s možnosťou využitia napr. bez-
pilotných prostriedkov (UAV) v oblasti správy 
prírodných zdrojov, predovšetkým so zamera-
ním na nerastné suroviny. Okrem toho sa vý-
skum orientuje aj na aplikáciu geoinformač-
ných technológií v oblasti budovania a pre-
vádzky štátnych informačných systémov, 
a to predovšetkým z pohľadu implementácie 
smernice EÚ INSPIRE.

Pracovníci ústavu sa v poslednom období 
prioritne zameriavajú na získavanie projektov 
aplikovaného výskumu podporovaného napr. 
agentúrou APVV, ako aj na zmluvný výskum 
realizovaný na základe hospodárskych zmlúv, 
ktorých náplňou je predovšetkým prenos po-
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znatkov výskumu do praxe v podobe inovatív-
nych technických riešení, ako aj participácia 
na riešení bežných problémov praxe.

4 Spolupráca ÚGKaGIS v oblasti 
výskumu a vzdelávania s inými 
vedeckými pracoviskami, 
univerzitami a zahraničnými 
partnermi

ÚGKaGIS má aktívnu spoluprácu predovšet-
kým s týmito školami:
— Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, 
— Žilinská univerzita – Žilina, 
— Univerzita Komenského v Bratislave,
— Technická univerzita vo Zvolene, 
— Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach,
— Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava (CZ),
— České vysoké učení technické v Praze 

(CZ),
— Vysoké učení technické v Brně (CZ),
— Akademia Górniczo-Hutnicza – Krakov 

(PL),
— Miskolci Egyetem – Miskolc (HU),
— Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

(PL),
— Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 

z siedzibą w Rzeszowie (PL),
— Zhytomyr State Technological University 

(Ukrajina),
— Cyprus University of technology – 

Limasol.

S Úradom geodézie, kartografi e a katastra 
SR je uzavretá „Dohoda o spolupráci uzavre-
tá medzi Úradom geodézie, kartografi e a ka-
tastra SR a FBERG TUKE“ z 11. septembra 
2009, ktorá sa aktívne napĺňa. Príkladom 
je seriál prednášok, ktoré v rokoch 2015 – 
2016 predniesli na pôde ÚGKaGIS čelní pred-
stavitelia:
— Úradu geodézie, kartografie a katastra SR,
— Geodetického a kartografického ústavu 

Bratislava,
— Výskumného ústavu geodézie a karto-

grafie v Bratislave.

Ďalšími príkladmi spolupráce je členstvo 
predstaviteľov ÚGKaGIS v Komisii na imple-
mentáciu JTSK03 do katastra nehnuteľnos-

tí, pripomienkovanie „Koncepcie rozvoja ka-
tastra nehnuteľností na rok 2015 s výhľadom 
do roku 2020“, aktívna účasť predstaviteľov 
UGKK SR, GKÚ Bratislava a VÚGK v Bratisla-
ve na medzinárodnej vedecko-odbornej me-
dzinárodnej konferencii „Geodézia, karto-
grafi a a geografi cké informačné systémy“, 
ktorú ÚGKaGIS pravidelne, v dvojročných 
cykloch organizuje. Z ďalších partnerských 
organizácií uvediem aspoň tieto:
— Slovenská banícka spoločnosť,
— Slovenská asociácia pre geoinformatiku 

– SAGI,
— Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu 

a diaľkový prieskum – SSFDP,
— Slovenská spoločnosť geodetov 

a kartografov,
— The Council Of European Geodetic 

Surveyors CLGE 
— Fédération Internationale des Géomètres 

(FIG), 
— Výskumný ústav geodetický, topografický 

a kartografický, v. v. i., ČR,
— Komora geodetov a kartografov,
— Katastrálny odbor Okresného úradu 

Košice,
— Krajský pamiatkový úrad Košice,
— Správa slovenských jaskýň, Štátna 

ochrana prírody Slovenskej republiky,
— Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Uzavreté mluvy o spolupráci:
— Zmluva o spolupráci uzavretá 

medzi Fakultou FBERG a Miestnym 
úradom Košice – Staré mesto 
(č. 70/1010/2012 SPOL),

— Zmluva o spolupráci uzavretá medzi 
Fakultou FBERG a Mestom Košice 
(č. 8/101301/12),

Ústav geodézie, kartografi e a GIS v roku 
2015 inicioval rokovania a navrhol spoluprá-
cu s Hlavným banským úradom (HBÚ) v ob-
lasti banského meračstva a banskomerač-
skej legislatívy. Po vzájomných rokovaniach 
by sa Fakulta BERG mala (v zastúpení Ústa-
vom geodézie, kartografi e a GIS), ako jediná 

montánne orientovaná fakulta na Slovensku, 
spolu Hlavným banským úradom v budúcnos-
ti podieľať na tvorbe novej banskomeračskej 
legislatívy. ÚGKaGIS uzavrel s HBÚ rámcovú 
zmluvu o spolupráci a v rámci nej HBÚ dele-
goval ÚGKaGIS právomoc garantovať odbor-
nú prípravu geodetov na získanie odbornej 
spôsobilosti na výkon funkcie banský merač.

4 Záver

Základný a aplikovaný výskum na Ústave 
geo dézie, kartografi e a geografi ckých infor-
mačných systémov sa bude naďalej zame-
riavať predovšetkým na oblasť geodézie, in-
žinierskej geodézie, fotogrametrie, katastra 
nehnuteľností a geoinformatiky. V rámci tých-
to oblastí chce ústav aktívne spolupracovať 
s partnerskými organizáciami doma a v za-
hraničí a samozrejme aj s praxou.

Hlavné ciele Ústavu geodézie, kartogra-
fi e a geografi ckých informačných systémov 
v oblasti výskumu a vývoja na najbližšie roky 
sú:
— získanie nových projektov VEGA, KEGA 

a APVV,
— získanie medzinárodných projektov, alebo 

participácia na medzinárodnom výskume 
v rámci Intereg, 7 RP alebo HORIZONT 
2020,

— budovanie nových partnerstiev a aktívna 
spolupráca s partnerskými zahraničnými 
vedeckými a vzdelávacími pracoviskami,

— výmena poznatkov využitím medzinárod-
ných vedeckých výmenných stáží – mobi-
lít napr. Erasmus +,

— širšia podpora výskumu v oblasti geoinfor-
mačných technológií,

— zapojenie sa národných aktivít v rámci im-
plementácie smernice INSPIRE,

— vybudovanie nových laboratórií – Labora-
tórium pre fotogrametriu a DPZ,

— uzatvorenie zmlúv o spolupráci v oblasti 
vedy a výskumu novými partnermi, pod-
nikmi a organizáciami.

Lektorovali:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

Ústav geodézie, kartografie a GIS, 
Fakulta BERG TU v Košiciach
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Výskumné aktivity a projekty 
Katedry geodézie Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1 Úvod

Katedra geodézie patrí medzi najstaršie ka-
tedry Žilinskej univerzity. Je pokračovaním 
katedry geodézie a geológie, ktorá bola sú-
časťou Vysokej školy železničnej v Prahe, už 
v čase jej vzniku v roku 1953. V roku 1970 bo-
la premenovaná na Katedru geodézie a geo-
techniky a od roku 1993 je samostatnou 
Katedrou geodézie na Stavebnej fakulte, 
vtedy ešte Vysokej školy dopravy a spojov 
v Žiline.

Prvým vedúcim samostatnej Katedry geo-
dézie bol prof. Ing. Ladislav Bitterer, CSc., kto-
rého vedeckú školu možno rozdeliť na dve sa-
mostatné časti. Prvá pozostávala z aplikácie 
fotogrametrickej metódy časovej základnice 
pri určovaní deformácií zaťažovaných most-
ných konštrukcií a druhá časť vedecko-vý-
skumného zamerania Katedry geodézie pod 
vedením prof. Bitterera spočívala vo vývoji 
a aplikácii analytického projektovania opravy 
geometrie koľaje.

V roku 2000 bol vymenovaný na post ve-
dúceho Katedry geodézie Žilinskej univer-
zity doc. Ing. Jaroslav Šíma, PhD. Pod jeho 
vedením sa vedecko-výskumné aktivity ka-
tedry orientovali na aplikácie metód GNSS 
pri modernizácii železničných tratí a staníc. 
Vedecká škola docenta Šímu pozostáva-
la z analýzy a tvorby mapových podkladov 
a geo detických aplikácií pri výstavbe a rekon-
štrukcii vysokohorských lanových a sánkar-
ských dráh. V tejto súvislosti bol doc. Šíma 
v r. 2008 oslovený Slovenským olympijským 
výborom, aby sa zúčastnil na mapovej doku-
mentácii potrebnej ku kandidatúre Slovenska 
na Zimné olympijské hry.

Od roku 2011 je vedúcou Katedry geodé-
zie doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová. Vďaka zain-
teresovaniu katedry do európskeho projektu 
„Centra excelentnosti pre dopravné staviteľ-
stvo“ získala katedra excelentné prístrojové 
vybavenie, ktoré jej umožnilo rozšíriť svoju 

vedecko-výskumnú základňu o monitorova-
nie geodynamických zmien gravimetrickými 
a geofyzikálnymi metódami a o aplikácie bez-
kontaktných metód pri diagnostike staveb-
ných a dopravných konštrukcií.

Rozvoj vedecko-výskumných aktivít kated-
ry priamo súvisí s rozvojom študijného odbo-
ru Geodézia a kartografi a, zabezpečované-
ho katedrou. Študijný odbor 5.1.3 Geodézia 
a kartografi a sa na Stavebnej fakulte Žilinskej 
univerzity v Žiline otvoril v akademickom roku 
1992 – 1993 pod názvom Geodézia. Neskôr, 
v roku 2006, sa odbor premenoval na Geodé-
zia a kartografi a. Od svojho vzniku prispel 
k rozšíreniu a obohateniu vedecko-výskumné-
ho a odborného zamerania fakulty, a to naj-
mä aplikáciou geodetických metód pri diag-
nostike a analýze stavu stavebných a doprav-
ných objektov a konštrukcií.

2 Vedecko-výskumné zameranie 
katedry

Vedecko-výskumná orientácia katedry nad-
väzuje na problémy riešené na Stavebnej fa-
kulte v oblasti projektovania, výstavby a diag-
nostiky inžinierskych konštrukcií, a to hlavne 
použitím modernej geodetickej techniky 
a s ňou súvisiacich metód spracovania a ana-
lýzy meraní. Súčasťou vedecko-výskumných 
a odborných aktivít katedry je hlavne riešenie 
problémov, ktoré prináša geodetická a kar-
tografická prax a týka sa pred– ovšetkým 
oblastí:
 inžinierskej geodézie – aplikácia metód 

deformačnej analýzy a metód na spraco-
vanie „mračna“ bodov, získaných z 3D 
skenovania,

 geografických informačných systémov – 
analýza databázových štruktúr a tvorba 
a hodnotenie kvality mestských a obec-
ných informačných systémov,

 fotogrametrie – analýza presnosti digitál-

nej fotogrametrie a jej aplikácia pri meraní 
posunov a deformácií stavebných kon-
štrukcií a historických pamiatok,

 kartografie – analýza mapového jazyka 
a tvorba digitálneho modelu reliéfu,

 katastra a pozemkových úprav – analýza 
projektu ekologickej stability krajiny,

 globálnej geodézie – analýza presnosti lo-
kálneho kvazigeoidu metódami globálnej 
a fyzikálnej geodézie.

Ako už bolo spomenuté, v oblasti inžinierskej 
geodézie sú výskumné aktivity Katedry ge-
odézie smerované do aplikácií nových geo-
detických metód a technológií pri diagnosti-
ke stavebných, dopravných a priemyselných 
objektov a zariadení. Katedra disponuje hard-
vérovým a softvérovým vybavením umožňu-
júcim orientovať svoj výskumný potenciál do 
oblasti analýzy, vývoja a aplikácie priestoro-
vého modelovania

V oblasti informačných systémov sa vý-
skum katedry orientuje na tvorbu a katalo-
gizáciu objektov a ich atribútov pre mestské 
a obecné informačné systémy a aktualizáciu 
mapového jazyka máp veľkých mierok, a to 
najmä Základnej mapy diaľnice a Jednotnej 
železničnej mapy.

V oblasti ochrany životného prostredia 
rieši katedra otázky „Miestneho územného 
systému ekologickej stability“ vyhodnote-
ním jednotlivých druhov kultúr, získaných ich 
pasportizáciou a analýzou a posudzovaním 
ich vplyvu na životné prostredie.

V oblasti digitálnej fotogrametrie sa rieši 
problematika analýzy presnosti digitálneho 
modelu vytvoreného videozáznamom, jed-
nosnímkovou fotogrametriou a terestrickým 
laserovým skenovaním.

Základný výskum katedry je orientovaný 
na aplikáciu satelitných a gravimetrických 
meraní pri riešení úloh fyzikálnej a globálnej 
geodézie, kde sa rieši analýza a porovnanie 
jednotlivých modelov geoidu.
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V spolupráci s praxou sa riešia úlohy za-
ložené na mikrogravimetrickom a georadaro-
vom prieskume archeologicky a geotechnic-
ky zaujímavých lokalít.

3 Projekty riešené na katedre 
v poslednom období

Jedným z dôležitých zdrojov financovania 
vedecko-výskumnej činnosti katedry sú pro-
jekty, ktorých kvalita aj kvantita pôsobí ako 
ukazovateľ úrovne vedecko-výskumnej čin-
nosti jednotlivých členov katedry. Katedra 
geodézie sa v poslednom období zapojila 
do výskumných projektov Informačno-tech-
nologického monitorovacieho systému, čo 
sú projekty s celouniverzitnou pôsobnosťou 
financované z fondov Európskej únie. Členo-
via katedry boli v rokoch 2011 – 2015 rieši-
teľmi dvoch projektov Operačného programu 
„Vzdelávanie“, zameraných na zvýšenie kvali-
ty vzdelávania na báze európskych štandar-
dov:
 ITMS 26110230060 Rozvoj kultúry kva-

lity na Žilinskej univerzite na báze európ-
skych štandardov vysokoškolského vzde-
lávania.

 ITMS 26110230079 Inovácia a interna-
cionalizácia vzdelávania  –  nástroje zvýše -
nia kvality ŽU v európskom vzdelávacom 
priestore.

a jedného projektu, riešeného v rámci Ope-
račného programu „Výskum a vývoj“:
 ITMS 2620220156 Brokerské centrum 

leteckej dopravy pre transfer technológií 
a znalostí do dopravy a dopravnej infraš-
truktúry.

Prínosom uvedených vzdelávacích projek-
tov ITMS, ktoré sa postupne ukončili v ro-
koch 2013 až 2015, bolo fi nancovanie prípra-
vy nových študijných materiálov a inovácia 
študijných programov pre potreby trhu prá-
ce a vedomostnej spoločnosti. Tretí vedec-
ko-výskumný projekt ITMS umožnil Katedre 
geodézie stať sa súčasťou brokerského cen-
tra pre analytické spracovanie priestorových 
dát.

V súčasnosti je Katedra geodézie spolu 
s Katedrou železničného staviteľstva a tra-
ťového hospodárstva koordinátorom vedec-
ko-výskumného projektu VEGA 1/0597/14 

„Analýza metód merania nekonvenčnej že-
lezničnej dráhy z pohľadu presnosti a spo-
ľahlivosti“. Cieľom projektu je analyzovať 
presnosť a spoľahlivosť, tzv. „multisenzora“, 
univerzálneho meracieho vozíka, určeného 
na kontinuálne monitorovanie geometrickej 
polohy koľaje, porovnaním so štandardnými 
a modernými geodetickými metódami.

Projekt ŽSR 6 – 3/51/SvF/11 „Monitoring 
časti úseku nekonvenčnej konštrukcie želez-
ničného zvršku a jej prechodových oblastí“ 
patrí do schémy vedecko-výskumných pro-
jektov riešených v spolupráci s praxou. Kated-
ra geodézie sa v ňom podieľa na pravidelnom 
monitorovaní 1 km dlhého úseku pevnej jazd-
nej dráhy a zisťovaní deformácie geometric-
kej polohy koľaje a pevnej doskovej konštruk-
cie, spôsobenej dopravným zaťažením pri na-
vrhovanej rýchlosti vlaku 120 – 160 km/hod.

Do rovnakej schémy patrí aj projekt 6 – 
3/6/SvF/15 „Monitoring prechodových ob-
lastí PJD v Bratislavskom tuneli na koľaji 
č. 1 trate Devínska Nová Ves – Štúrovo“, 
kde hlavnou náplňou katedry je monitorova-
nie priestorovej polohy prechodových oblas-
tí pevnej jazdnej dráhy a štandardnej želez-
ničnej konštrukcie geodetickými metódami, 
s cieľom posúdiť správanie sa nového typu 
konštrukcie pri dopravnom zaťažení vlakom 
s traťovou rýchlosťou 60 km/hod.

V spolupráci s kolegami z Ústavu vied 
o Zemi Slovenskej akadémie vied a geotech-
nickou praxou, katedra orientuje časť svojho 
vedecko-výskumného potenciálu do geotech-
nického prieskumu rizikových mestských ob-
lastí, kde nasadila neinvazívne geo detické 
a geofyzikálne metódy na prešetrovanie prí-
rodných alebo umelých podzemných dutín 
(pivnice, tunely, hrobky, banské štóly, a pod.). 
Na diagnostiku uvedených priestorov sa vyu-
žívajú metódy mikrogravimetrie spolu s geo-
radarovou technikou. Takáto kombinácia me-
tód sa použila pri prieskume podložia hlav-
nej lode kostola v Kláštore pod Znievom, 
prieskume pivničných priestorov v Senci a pri 
prieskume podložia vápenky v Ladcoch.

Katedra geodézie je zapojená aj do vý-
skumných projektov Katedry pozemného sta-
viteľstva a urbanizmu, zameraných na diag-
nostiku historických krovov. Spolupráca spo-
číva vo vývoji a overení meracieho systému 
na pozorovanie teplotných a vlhkostných po-
merov starých krovov v kostoloch Belá – Du-
lice a Okoličné.

4 Záver

Vedecko-výskumné aktivity Katedry geodézie 
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity majú 
formu základného a aplikačného výskumu. 
Základný výskum rieši otázky globálnej a fyzi-
kálnej geodézie, týkajúce sa tvaru a geodyna-
mických účinkov Zeme. Je založený na teore-
tických výpočtoch, analýzach a vyhodnotení 
údajov poskytovaných Európskou satelitnou 
agentúrou a údajov získaných zo satelitných 
meraní. Základný výskum je dôležitý pri 
vysvetľovaní a analýze praktických meraní 
a vedie k prepojeniu teoretických a praktic-
kých vedeckých disciplín, ktoré prispievajú 
k rozvoju geodézie ako vedného odboru. 
Aplikačný výskum je založený na projektoch 
schválených Slovenskou vedeckou a granto-
vou agentúrou a projektoch riešených v spo-
lupráci s geodetickou, stavebnou a geotech-
nickou praxou.

Lektorovali:

Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ing. Štefan Lukáč
LIPG, s. r. o., Bratislava

Doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

Katedra geodézie, Stavebná 
fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
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Výskumné aktivity a projekty 
Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie
 na TU vo Zvolene

1 Úvod

Lesnícke mapovanie na Slovensku je špeci-
fické najmä tým, že celé toto mapové dielo 
je výsledkom práce samotných lesníkov. Pri 
jeho tvorbe nadväzujú na geodetické polo-
hové a výškové základy Slovenska. Lesnícke 
mapovanie má na Slovensku dlhodobú tradí-
ciu, ktorá vzišla z kvalitnej úrovne lesníckeho 
školstva, a v ktorom si lesnícka geodézia 
a fotogrametria našli pevné miesto. Na Slo-
vensku má lesnícke mapovanie tradíciu dlhú 
bezmála dve storočia. Naše lesnícke mapy 
patria medzi najstaršie na území nášho štá-
tu. Predovšetkým mapy z 18. a 19. storočia 
svedčia o vysokej úrovni lesníckeho mapova-
nia v minulosti na Slovensku. Lesnícke ma-
povanie si vyžaduje okrem znalosti z odboru 
geodézie, fotogrametrie a kartografie aj ve-
domosti o biológii, ekológii lesa a jeho hospo-
dárskej úprave. Zahŕňa teda okrem samotnej 
tvorby máp aj iné oblasti pri zisťovaní stavu 
lesa. Z nej najmä priestorová úprava definuje 
vnútorné členenie lesa, ktoré je predmetom 
lesníckeho mapovania. Lesnícke mapovanie 
zabezpečuje polohopisné a výškopisné údaje 
prevažne z členitého a neprehľadného úze-
mia. Tieto informácie potom slúžia na tvorbu 
základnej lesníckej digitálnej mapy a z nej 
odvodených účelových máp, na určovanie 
polohy a výmer jednotiek priestorového roz-
delenia lesa a na evidenciu pozemkov. Medzi 
najvýznamnejšie lesnícke mapy patrí mapa 
porastová zobrazujúca hranice a označenie 
lesných porastov s farebným vyznačením ve-
kových tried, mapa obrysová, ktorá slúži na 
zakresľovanie zásahov a zmien v porastoch. 
Tieto dve mapy sú rovnako súčasťou progra-
mu starostlivosti o les, ktorý je vyhotovovaný 
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
a slúži ako nástroj štátu, vlastníka, správcu 
a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľ-
né hospodárenie v lesoch.

V súčasnosti sa lesnícke mapovanie sú-

streďuje aj na menšie detaily ako sú hrani-
ce lesných pozemkov a lesných porastov. Ide 
o elementárne objekty v lesnej krajine, pri-
čom základným objektom je jednotlivý strom. 
Preto je nevyhnutné používať moderné tech-
nológie a postupy, medzi ktoré patria pozem-
né laserové skenovanie, blízka fotogrametria 
a využitie bezpilotných prostriedkov. Postupy 
sú aplikované na zber podrobných údajov až 
na úrovni jednotlivých stromov (pozície a ich 
umiestnenie v lesnom teréne, hrúbky, výšky, 
veľkosť a tvar kmeňa a koruny). Vzhľadom 
na potreby praxe je nevyhnutné venovať sa 
aj tvorbe, programovaniu a využitiu modelov 
na prognózovanie zmeny lesa a lesnej krajiny 
a na vizualizáciu výsledkov pomocou nástro-
jov virtuálnej reality.

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geo-
dézie na Lesníckej fakulte Technickej univer-
zity vo Zvolene sa zaoberá rozsiahlou škálou 
vedeckých a praktických problémov súvisia-
cich s optimálnym plánovaním obhospodaro-
vania lesov. Súčasťou týchto tém je aj oblasť 
geodézie, fotogrametrie, mapovania a diaľko-
vého prieskumu Zeme, ale aj oblasť geoinfor-
matiky a ekoinformatiky, ktorá s uvedenými 
témami úzko súvisí. V článku predstavíme za-
meranie pracoviska, rozoberieme okruh rie-
šených výskumných tém, aktuálne výskumné 
projekty a aplikované výstupy.

2 Zameranie pracoviska

Základným cieľom vedeckého, výskumného 
a edukačného zamerania katedry je plá-
novanie obhospodarovania lesov a krajiny 
s cieľom trvalej udržateľnosti lesných zdrojov 
a integrovaného využitia ekosystémových 
služieb. Vzhľadom na tento objekt záujmu ob-
sahuje pracovisko široko zameraný pracovný 
tím a rozsiahlu množinu predmetov výskumu 
a výučby. Predmety možno rozdeliť do troch 
kategórií. Prvá je zameraná na spravovanie 

lesných ekosystémov. Ide predovšetkým o in-
ventarizáciu lesných zdrojov, modelovanie 
stavu a zmeny lesných zdrojov, ako aj plá-
novanie obhospodarovania lesných zdrojov 
prostredníctvom hospodárskej úpravy lesov. 
Druhá kategória je zameraná na mapovanie 
lesných zdrojov. Do tejto kategórie patria 
predmety, ako sú geodézia, fotogrametria 
a diaľkový prieskum Zeme. Tretia kategória 
sa orientuje na využitie prostriedkov informa-
tiky pre účely spravovania a mapovania lesa. 
Ide o oblasti aplikovanej informatiky a to pre-
dovšetkým ekoinformatiky a geoinformatiky. 
Pracovisko má rozsiahle skúsenosti v oblasti 
aplikácie geografických informačných systé-
mov a tvorby softvéru pre účely modelovania 
a prognózovania stavu lesa.

3 Okruh riešených výskumných 
tém

Aj napriek veľkej množine parciálnych vedec-
ko-výskumných problémov, možno rozdeliť 
riešené výskumné témy do troch okruhov.

Prvý okruh sa orientuje na metodické po-
stupy súvisiace so zberom údajov, či už pre 
účely mapovania hraníc lesných pozemkov 
a porastov alebo pre účely inventarizácie les-
ných zdrojov. V súčasnosti sa orientuje na:
 Komplexné využitie dátových zdrojov (pro-

jekty, elaboráty, geografické informačné 
vrstvy) a bežných výsledkov inventarizácie 
lesa (opis porastov) pre efektívny import 
do systémov modelovania a prognózova-
nia vývoja lesa a lesnej krajiny a pre účely 
podpory rozhodovania.

 Odvodenie parametrov objektov (predo-
všetkým stromov) pomocou moderných 
sofistikovaných nástrojov inventarizácie 
lesa. Hlavné zameranie je orientované na 
pozemné laserové skenovanie, terénne 
GIS mapovanie a blízku fotogrametriu.
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 Využitie bezpilotných prostriedkov pre ma-
povanie objektov a tvorbu priestorových 
modelov prostredníctvom blízkej fotogra-
metrie a mračien bodov. Cieľom je odvo-
denie požadovaných parametrov a tvarov 
objektov, napríklad výšok stromov alebo 
reliéfu terénu.

Druhý okruh sa orientuje na tvorbu nástrojov 
a metodických postupov pre modelovanie 
a prognózovanie vývoja lesa a aplikáciu tých-
to postupov pre účely plánovania obhospo-
darovania lesných zdrojov. V súčasnosti sa 
orientuje na:
 Ďalšiu konštrukciu algoritmov a mode-

lov pre simuláciu stavu a vývoja lesa. Ide 
o migráciu starých verzií produktov na 
moderné 64-bitové platformy, orientáciu 
na modernú vizualizáciu lesa a výstupov 
simulácii, na tvorbu ďalších modulov rozši-
rujúcich funkcionalitu simulačných nástro-
jov a na zjemňovanie rastových simulácii 
v čase a priestore.

 Aplikáciu algoritmov a modelov pre úče-
ly plánovania obhospodarovania lesných 
zdrojov. Ide hlavne o kvantifikáciu eko-
systémových služieb lesa a o plánovanie 
efektívneho obhospodarovania lesa na 
základe adaptívnych princípov.

Tretí okruh problémov sa orientuje na nástro-
je vizualizácie lesa pomocou sofistikovaných 
prostriedkov ako sú systémy CAVE, hlavové 
displeje HMD a virtuálna realita. V súčasnosti 
sa orientuje na:
 efektívnu vizualizáciu mračna bodov zís-

kaného z laserového skenovania alebo 
blízkej fotogrametrie,

 vizualizáciu architektúry jednotlivých stro-
mov až na úrovni orgánov stromov (vetve-
nie, olistenie),

 vizualizáciu lesných porastov prostredníct-
vom imerzívnej a interaktívnej virtuálnej 
reality,

 vizualizáciu komplexov lesnej krajiny.

Všetky okruhy sú vzájomne prepojené, preto-
že ide o zber a import údajov (okruh 1) do 
modelov (okruh 2) a vizualizáciu výstupov 
modelov (okruh 3).

4 Aktuálne vedecko-výskumné 
projekty

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geo-
dézie rieši aktuálne 2 výskumné projekty 
agentúry VEGA, 1 projekt agentúry KEGA, 
2 projekty agentúry APVV, 1 projekt operač-
ného programu veda a výskum a 1 projekt 
programu Horizont 2020. Zameranie vedec-
ko-výskumných projektov je:

VEGA 1/0804/14 (zodpovedný riešiteľ doc. 
Ing. František Chudý, CSc.): Aktualizácia ma-
povania, usporiadania vlastníctva k lesným 
pozemkom a určenie stavu krajiny moderný-
mi prostriedkami družicovej geodézie a letec-
kého prieskumu.

Anotácia: Projekt je zameraný na aplikáciu 
najnovších technológií získavania informácií 
o krajine pre účely mapovania, hospodár-
sku úpravu lesov, špecifické úlohy v rámci 
lesníctva a ochrany prírody. Platná legisla-
tíva nezohľadňuje rozvoj bezkontaktných 
mapovacích technológií, a preto je potrebné 
vypracovať nové metodické postupy použitia 
moderných technológií, posúdiť ich presnosť 
a optimálnu kombináciu na riešenie situácie 
v oblasti mapovania krajiny. Okrem moder-
ných kontaktných metód merania budú posu-
dzované metódy DPZ, pilotovaná veľkoplošná 
a bezpilotná letecká fotogrametria, fotointer-
pretácia, pozemná fotogrametria, laserové 
letecké i pozemné skenovanie. Výsledky 
výskumu na KHÚLaG vo Zvolene preukazujú 
adekvátnosť riešenia tejto problematiky na 
odstránenie technologického zaostávania za 
vyspelými krajinami Európy, zvýšenie efektív-
nosti mapovania, racionalizácie vysporiada-
nia vlastníckych vzťahov k lesným pozemkom 
a využitie nových bezkontaktných technológií 
pri špeciálnych vedecko-výskumných aktivi-
tách.

VEGA 1/0953/13 (zodpovedný riešiteľ doc. 
Mgr. Milan Koreň, PhD.): Geografická infor-
mácia o lese a lesnej krajine – špecifiká tvor-
by a využitia.

Anotácia: Projekt je zameraný na špecifiká 
tvorby, ukladania a využívania geografickej 
informácie (GI) v lesníctve s dôrazom na 
priestorové rozlíšenie, aktuálnosť a využitie 
najmodernejších technológii. Overia sa po-

stupy na získavanie, spracovanie, prenos, 
integráciu a využitie lokalizačnej aj atribúto-
vej časti GI s využitím terestrických metód 
a technológií (GNSS a inerciálne systémy, 
pozemné laserové skenovanie, mobilné GPS/
GIS/GSM zariadenia) a progresívnych zdro-
jov a technológii DZP (záznamy s vysokým 
priestorovým rozlíšením, hyperspektrálne 
záznamy, letecké laserové záznamy). Overí 
sa štruktúra a obsah geografickej databázy 
s využitím tejto GI, integrácia s inými zdrojmi, 
možnosti prenosu, publikovania a využiteľ-
nosť v informačných systémoch a systémoch 
na podporu rozhodovania. Overia sa postupy 
využitia GI na lesnícke mapovanie, vyspelé 
metódy vizualizácie, dolovanie v údajoch, 
rastové simulátory, tvorbu poznatkových báz 
a rozhodovacích pravidiel vybraných problé-
mov precízneho manažmentu krajiny a les-
níctva.

KEGA 008TU Z-4/2013 (zodpovedný riešiteľ 
doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.): Nové formy vý-
učby geoinformatiky na TU Zvolen.

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je zavede-
nie nových metód a foriem vzdelávania s pod-
porou moderných informačno-komunikač-
ných technológií do výučby geoinformatiky 
na TU Zvolen. Metódy a postupy e-learningu 
budú používané v kombinácií s tradičnými 
metódami výučby. Budú plniť objasňujúcu 
a doplňujúcu funkciu. Nové formy vzdelá-
vania umožnia hlbšie pochopenie pojmov, 
kľúčových vlastností a obmedzení geoinfor-
mačných technológií, postupov zberu a spra-
covania geografických údajov, tvorivú apli-
káciu nástrojov geografických informačných 
systémov pre riešenie vedecko-výskumných 
a praktických úloh. Učebné materiály budú 
doplnené o najnovšie poznatky z oblasti ge-
oinformatiky a upravené do podoby vhodnej 
na sprístupnenie prostredníctvom internetu 
a samostatné štúdium. Interaktívne prezen-
tácie a prípadové štúdie budú slúžiť aj na 
posilnenie kritického myslenia a tvorivého 
prístupu k riešeniu problémov. U študentov 
budú rozvíjané schopnosti správnej identifi-
kácie problému a jeho riešenia prostriedkami 
geografických informačných systémov. Nové 
formy vzdelávania by mali prispieť aj k zvý-
šeniu záujmu študentov o geoinformatiku, 
motivovať ich k samostatnej práci a doplňu-
júcemu štúdiu.
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APVV-0069-12 (zodpovedný riešiteľ doc. Ing. 
Marek Fabrika, PhD.): Nová technológia ma-
nažmentu prírody (NEWTON).

Anotácia: Projekt aplikovaného výskumu je 
orientovaný na využitie modernej technoló-
gie v obhospodarovaní lesa a jeho simulácii. 
Projekt nadväzuje na zariadenie virtuálnej 3D 
jaskyne (CAVE), ktorá bola vyvinutá v rámci 
projektu štrukturálnych fondov EÚ. Ide o špe-
ciálne zariadenie na prezentáciu virtuálnej 
reality v kvádri 3×3×2,25 m s premietaním 
stereoskopického obrazu na 5 jeho stien. 
V prostredí virtuálneho sveta je možný in-
teraktívny pohyb a manipulácia s objektmi. 
Projekt rozšíri možnosti virtuálnej jaskyne 
o niekoľko softvérových aplikácii: a) trenažér 
prebierok (WP – WATT), b) vizualizáciu me-
raní pozemného laserového skenera (WP – 
TESLA), c) architektúru a morfológiu stromov 
a rastlín (WP – ARCHIMEDES) a d) prognózy 
a simulácie v lesnej krajine (WP – PASCAL). 
Aplikácia, v európskom priestore jedinečná, 
bude slúžiť ako nástroj pre tréning a optimali-
záciu manažmentu lesnej krajiny pre subjekty 
VšLP TU Zvolen a Štátne lesy TANAP-u.

APVV-15-0265 (zodpovedný riešiteľ Ing. Mi-
chal Bošeľa, PhD.): Modelovanie rastu drevín 
v lesných ekosystémoch Karpát pri variant-
ných scenároch klimatických zmien.

Anotácia: Lesné ekosystémy sú vystavované 
klimatickým zmenám už viac ako 100 rokov, 
avšak konzekvencie na rast drevín zostávajú 
stále neobjasnené. Viaceré štúdie naznačujú 
zvyšovanie produkcie drevín, no na regio-
nálnej úrovni sú tieto reakcie často odlišné. 
Cieľom predkladaného projektu preto bude 
pomocou integrácie dendrochronologického 
materiálu v priestore celých Karpát spolu 
s procesným a empirickým modelovaním 
odpovedať na tieto vedecké otázky: 1) Mení 
sa vzťah radiálneho prírastku smreka, buka 
a jedle v závislosti od medziročnej a stred-
nodobej dynamiky klimatických charakteris-
tík v rámci výškových gradientov vybraných 
regiónov? 2) Aké prírastkové zmeny v rám-
ci vybraných regiónov nastávajú na okraji 
ekologickej amplitúdy vybraných drevín? 3) 
Mení sa rastové (produkčné) optimum smre-
ka, buka a jedle? 4) V prípade existujúcich 
posunov produkčných amplitúd skúmaných 
drevín, ako sa prejavia vo vzťahu ku kolobe-

hu uhlíka? 5) Zvyšuje sa produkcia drevín 
v priestore celých Karpát, alebo existujú lo-
kálne rozdiely? 6) Sú prebiehajúce zmeny 
rovnaké pri smreku, jedli aj buku? 7) Do akej 
miery je zvýšená produkcia v súčasnosti 
výsledkom rapídneho zníženia emisií a kli-
matických zmien? Originálnosť projektu spo-
číva v tom, že integruje a najmodernejšími 
metódami analyzuje viaceré údajové bázy 
pre takmer celé Karpaty. Výsledky projektu 
významne prispejú k obohateniu súčasnej 
poznatkovej bázy potrebnej pre podporu stra-
tegického rozhodovania v lesníctve a lesníc-
kej politike.

OP VaV, ITMS 2622012006 (zodpovedný rie-
šiteľ prof. Ing. Ján Tuček, CSc.): Centrum ex-
celentnosti pre podporu rozhodovania v lese 
a krajine.

Anotácia: Projekt je zameraný na vytvorenie 
technickej infraštruktúry a podporu exce-
lentného výskumu. V časti zameranej na 
dobudovanie infraštruktúry ide o vytvorenie 
podmienok a výpočtových kapacít na výpoč-
tovo náročné získanie, spracovanie a ulo-
ženie progresívnych údajov DPZ, simulácie 
krajinno-ekologických systémov, aplikácie 
metód a princípov precízneho lesníctva, ako 
aj podporu rozhodovania pri obhospodarova-
ní lesa v krajine. V časti výskumu je projekt 
zameraný na experimentálnu a metodickú zá-
kladňu precízneho lesníctva, metódy na zís-
kavanie informácií o lese a krajine kombino-
vanými technológiami, progresívne prístupy 
k výskumu zmien klímy a ich dopadov na 
les a krajinu, vývoj systému na hodnotenie, 
prognózovanie a modelovanie meniacich sa 
podmienok na les, zdokonaľovanie rozhodo-
vacích procesov pre manažment lesa a kra-
jiny a charakteristiku zmien štruktúry krajiny 
z hľadiska prírodných a antropických vplyvov. 
Projekt je rozdelený na štyri špecifické ciele, 
na splnenie ktorých slúži 13 aktivít.

Horizont 2020 – ALTERFOR (zodpovedný rie-
šiteľ prof. Ing. Ján Tuček, CSc.): Alternative 
models and robust decision making methods 
for future forest management.

Anotácia: Medzinárodný projekt v rámci vý-
zvy HORIZONT 2020, ktorý začal 1. apríla 
2016 a dĺžka trvania je plánovaná na 54 me-
siacov. Cieľom projektu ALTERFOR je poskyt-

núť vylepšené a nové prístupy v obhospoda-
rovaní lesa, ktoré budú dostatočne odolné 
voči klimatickej zmene, zvyšujúcemu sa tlaku 
zo strany využívania bioenergií, vývoju glo-
bálneho trhu a tiež zvyšujúcemu sa záujmu 
o les zo strany verejnosti. Na projekte spolu-
pracujú akademickí a neakademickí partneri 
z 11 krajín – Belgicko, Holandsko, Írsko, Lit-
va, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Sloven-
sko, Švédsko, Taliansko, Turecko. Slovensko 
je zastúpene riešiteľským tímom z Technickej 
univerzity vo Zvolene: prof. Ing. Ján Tuček, 
CSc., Ing. Róbert Sedmák, PhD., Dr. Ing. Yvon-
ne Brodrechtová, Ing. Róbert Smreček, PhD., 
Ing. Ján Bahýľ, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD. 
Všetky krajiny majú formálneho neakademic-
kého partnera až na Holandsko a Slovensko. 
Čiastočne úlohu neakademického partnera 
zastúpi za slovenskú stranu štátny podnik 
LESY SR. Počas riešenia projektu sa očakáva 
aj úzka spolupráca s Ministerstvom pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR a Národným 
lesníckym centrom.

5 Aplikované výstupy

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodé-
zie sa okrem publikačnej činnosti venuje aj 
inováciám a aplikovaným výstupom. Medzi 
základné aplikované výstupy možno zaradiť 
rastový simulátor SIBYLA, zariadenie CAVE 
a mapový portál.

Rastový simulátor SIBYLA: V roku 2004 sa 
začalo na území Slovenska na pôde Technic-
kej univerzity vo Zvolene s vývojom softvé-
ru na prognózovanie vývoja lesa s názvom 
SIBYLA. Ide o počítačovú aplikáciu, ktorá 
dokáže predpovedať vývoj lesa v previazaní 
na vzhľad a štruktúru východiskového lesa, 
existujúce klimatické podmienky a ich bu-
dúci vývoj, spôsoby obhospodarovania lesa 
(zásahy do lesa), ekonomické prostredie 
a riziko extrémnych udalostí. Ide o softvérový 
nástroj, ktorý je jediným v krajinách V4 a kon-
kurencieschopným v oblasti Európy. O jeho 
kvalitách svedčí registrácia do medzinárod-
nej databázy modelov pod číslom 73 (www.
iefc.net), udelenie Humboldtovho štipendia 
pre zodpovedného riešiteľa projektu, vďa-
ka ktorému bol model a softvér zavedený 
aj do výučby na Univerzite Georga-Augusta 
v Göttingene a udelenie ceny Werner von 
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Siemens Excellence Award v roku 2007 za 
najlepšiu výskumnú prácu na Slovensku 
s aplikačným dosahom. Rastový simulátor je 
v súčasnosti využiteľný nielen v slovenských 
podmienkach, ale je vhodný aj pre nasadenie 
v podmienkach Českej republiky a Nemecka 
a pripravuje sa aj verzia pre Rumunsko. Infor-
mácie o rastovom simulátore možno nájsť na 
stránke: http://sibyla.tuzvo.sk/

Systém CAVE: Projekt virtuálnej jaskyne pred-
stavuje špeciálne zariadenie na vizualizáciu 
prírodných a technických objektov vo forme 
imerzívnej a interaktívnej virtuálnej reality. 
Zariadenie slúži na účely výskumu, vzdeláva-
nia a práce s verejnosťou. Cieľom projektu je 
rozšíriť výskum a vývoj o možnosti skúmania 
objektov v prostredí virtuálnej reality. Je mož-
né skúmať prírodné objekty, napríklad les 
a krajinu alebo technické objekty, napríklad 
drevárske, strojárske a stavebné produkty, 
či celé výrobné technológie a haly. Dopomô-
že to k zdokonaleniu a zefektívneniu vývoja 
a dizajnu ako aj k formovaniu nových metód 
a technológií pre zber a spracovanie údajov, 
či k optimalizácii manažmentu objektov. Zaria-
denie zároveň poskytuje jedinečné možnosti 
na simuláciu procesov v lese a v krajine. Infor-
mácie o systém CAVE možno nájsť na strán-
ke: http://etools.tuzvo.sk/cave/index.html

Mapový portál s historickou ortofotomapou 

Slovenska: Historická ortofotomapa Sloven-
ska bola vytvorená spracovaním leteckých 
snímok z obdobia 40. a 50. rokov z archívu 
Topografického ústavu v Banskej Bystrici. 
Pokrýva celé územie Slovenska s rozlíšením 
0,5 m. Pre potreby Centra excelentnosti na 

podporu rozhodovania v lese a krajine TU 
Zvolen bola zakúpená licencia na historickú 
ortofotomapu od spoločnosti GEODIS SLO-
VAKIA, s. r. o., Banská Bystrica (Historická 
ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., 
Historické LMS © Topografický ústav Ban-
ská Bystrica). Mapa poskytuje pohľad na úze-
mie Slovenska z obdobia pred kolektivizáciou 
poľnohospodárstva a bude slúžiť ako dôležitý 
zdroj informácií pre riešenie optimalizácie 
priestorovej alokácie a štruktúr ekosystémov 
v krajine. Historická ortofomapa Slovenska 
a ďalšie interaktívne mapy sú prístupné na 
mapovom portáli Centra excelentnosti pre 
podporu rozhodovania v lese a krajine Tech-
nickej univerzity vo Zvolene (http://mapy.
tuzvo.sk). Na mapovom portáli sú uložené 
metaúdaje o zdrojoch geografických údajov 
a službách pre potreby riešenia vedecko-vý-
skumných projektov zameraných na lesnú 
krajinu a lesné ekosystémy. Aplikácie GIS 
servera umožňujú interaktívnu prácu s digi-
tálnymi mapami.

6 Záver

Vedecko-výskumné portfólio Katedry hospo-
dárskej úpravy lesov a geodézie je veľmi ši-
roké. Okruhy, na ktoré je portfólio zamerané, 
možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: a) po-
zemné laserové skenovanie, b) blízka fotogra-
metria, c) využitie bezpilotných prostriedkov 
(UAV, dronov), d) aplikácia postupov na zber 
podrobných údajov až úrovni jednotlivých 
stromov, e) tvorba, programovanie a využitie 
vlastných modelov na prognózovanie zmeny 
lesa a lesnej krajiny a f) vizualizácia pomocou 

nástrojov virtuálnej reality (HMD a CAVE sys-
témy). Zameranie na uvedené okruhy problé-
mov smeruje k precíznemu lesníctvu, trvalo 
udržateľnému a funkčne integrovanému 
obhospodarovaniu lesov a k optimálnemu 
využitiu ekosystémových služieb lesa a les-
nej krajiny. Výsledky sa premietajú nielen do 
publikačnej aktivity, ale aj do inovácií vo for-
me softvérových produktov (SIBYLA) a proto-
typov zariadení (CAVE).

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Lesnícka fakulta TU Zvolen

Lektorovali:

Doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
Katedra geodézie, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Marek Fraštia, PhD.
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. Doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD. Doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.
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Krátka správa z činnosti Komory 
č. 18/2016 

informácia o účasti zástupcu Komory 

na Sympóziu Chorvátskej komory 

autorizovaných geodetov v Opatiji

autor: Ing. Ján Hardoš, 4. 11. 2016

Na pozvanie Chorvátskej komory autorizova-
ných geodetov sa Ing. Ján Hardoš zúčastnil 
na 9. ročníku Sympózia chorvátskych geode-
tov (obdoba našich Slovenských geodetic-
kých dní), organizovaných Chorvátskou ko-
morou 21. a 22. 10. 2016 v Opatiji.

Na úvod Sympózia predniesol vyžiadaný 
referát o slovenskej Komore geodetov a kar-
tografov, o podnikaní a problémoch s tým 
spojených, ako aj o spolupráci súkromnej 
a verejnej sféry na Slovensku. Zároveň ho po-
žiadali, aby sa ako respondent zúčastnil na 
dvoch diskusiách pred plénom, usporiada-
ných formou „okrúhleho stola“. V piatok ve-
čer na tému „Regulácia profesie a podnika-

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

nie“ a v sobotu večer na tému „Zamýšľané 
zjednotenie katastra nehnuteľností a pozem-
kového registra v Chorvátsku“ do jedinej in-
štitúcie. Chorvátsku stranu zaujímali skúse-
nosti Slovenska s takouto reformou, kde toto 
zjednotenie dvoch inštitúcii prebehlo už pred 
mnohými rokmi.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 19/2016

Nová iniciatíva Európskej komisie 

voči inžinierskym regulovaným povolaniam 

– časť II.

autor: Ing. Ján Hardoš, 4. 11. 2016

Ing. Ján Hardoš sa 27. 10. 2016 zúčastnil za 
KGaK – ako „príslušného orgánu“ v zmysle 
Smernice EÚ o vzájomnom uznávaní profesij-
nej kvalifi kácie, na 2. kole pracovného roko-
vania vo Viedni, ktoré organizovala ECEC za 
účasti zástupcu Európskej komisie (EK), mi-
nisterstiev a profesijných komôr zo štátov EÚ. 

Detaily na pripomenutie k problematike sú 
v krátkej správe č. 13/2016 z 1. pracovného 
rokovania vo Viedni 15. 7. 2016. Diskutova-
lo sa k skoro fi nálnej správe pre EK priprave-
nej pracovnou skupinou ECEC. Medzi prvým 
a druhým pracovným rokovaním prebiehala 
výmena informácií a modifi kácií návrhu pre 
EK aj elektronickou formou.

Z námietok a pripomienok účastníkov po-
dávaných priebežne vyplynulo, že nie je ľahké 
nájsť vhodnú formu automatického systému 
uznávania profesijnej kvalifi kácie jednotlivých 
inžinierskych povolaní, a tak sa pracovná sku-
pina ECEC rozhodla skúsiť fi nalizovať koneč-
ný návrh na automatické uznávanie profesij-
nej kvalifi kácie zatiaľ len pre profesiu staveb-
ného inžiniera. Podľa dosiahnutých výsledkov 
sa k ostatným inžinierskym profesiám (vráta-
ne profesie geodeta) a po ďalších nevyhnut-
ných konzultáciách, vráti neskôr.

Bližšie informácie: Ing. Ján Hardoš

Zhodnotenie 24. slovenských geodetických dní

Milé dámy, vážení páni,
keď sme sa v roku 2015 rozhodli zvoliť za miesto konania sloven-
ských geodetických dní (SGD) Trnavu, ukázalo sa, že to bola dobrá 
voľba. 24. SGD dni sú už minulosťou, napriek tomu je možno dob-
ré v krátkosti sa k nim vrátiť. Milo nás prekvapila skutočnosť, že sa 
ich zúčastnilo o 50 viac účastníkov ako pred rokom. Spolu nás bo-
lo 530. Dve tretiny účastníkov tvorili členovia Komory a tretinu pra-
covníci katastra spolu s geodetmi pracujúcimi v rôznych fi rmách či 
úradoch, spolu aj s pracovníkmi katastra. Mrzí nás však ich pomerne 
nízky počet, z katastra ich bolo spolu tridsaťpäť. Nežijeme v jedno-
duchých ekonomických časoch, a preto sme už osem rokov neme-
nili výšku účastníckeho poplatku, ani vstupné na spoločenský večer. 
Ukazuje sa, že aj terajšie ceny sú pre potenciálnych účastníkov vyso-

ké. Vďaka sponzorskej podpore, ktorú nám poskytlo spolu 25 fi riem, 
malo 70 účastníkov voľný vstup a fi nancovanie akcie je vyrovnané. 
Teší nás, že 24. SGD sa zúčastnili v pomerne hojnom počte aj hostia 
z Česka.

Snáď sa organizátorom a odborným garantom podarilo splniť to, 
na čom nám záležalo najviac, teda aby sme pre vás vytvorili príjemné 
prostredie na stretnutie s kolegami, spolužiakmi, či obchodnými part-
nermi a zároveň aby sme vám ponúkli aj zaujímavý odborný program 
a kultivovanú zábavu.

Aj keď je našou snahou veci zariadiť tak, aby všetko fungovalo 
dobre, nie vždy sa to vo všetkom podarí. Mrzí nás preto kritika stravo-
vania a kvality jedla. Pokúsime sa to na budúci rok zlepšiť. Pozitívne 
hodnotíme skutočnosť, že na 24. SGD bolo o dvoch vystavovateľov 
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viac ako vlani a oceňujeme aj to, že niektoré výstavné stánky sú uro-
bené s inovačnými nápadmi.

Otvárame priestor aj nápadom, ktoré sa nám ponúkajú mimo 
rámca ofi ciálneho programu, preto sme si mohli vypočuť aj zaujíma-
vú prednášku o strede Európy, či informáciu o časopise Geodetický 
a kartografi cký obzor.

Netradičným a do istej miery riskantným nápadom bolo zarade-
nie prehliadky kožuchov na spoločenský večer. Jej realizácia nako-
niec dopadla dobre a geodetky a geodeti ukázali, že si dobre zastanú 
nielen odbornú prácu, ale vedia s prirodzenou eleganciou a šarmom 
zvládnuť aj módnu prehliadku. A vôbec celý spoločenský večer uká-
zal, že sa vieme zabaviť aj sami. Skupina PENGAGI hrala skvele aj na-
priek tomu, že sólový gitarista mal zlomenú ruku...

Celkovo hodnotíme 24. SGD ako úspešné. Preto je namieste po-
ďakovať za ich prípravu organizačnému výboru, odborným garantom 
a všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Nedá sa 
tu spomenúť každý, tím pripravujúci SGD má viac ako dvadsať čle-
nov, chcel by som však poďakovať pracovníčkam katastrálneho od-
boru v Trnave a rovnako treba vyzdvihnúť aj prácu tajomníčky kan-

celárie Ingrid Geisseovej a jej kolegyne Beaty Jerasekovej za to, že 
zvládli prípravu dvoch veľkých akcií súčasne. Oslavu 20. výročia zalo-
ženia Komory, aj slovenských geodetických dní. Odborným garantom 
patrí vďaka za dobre a aktuálne zostavený odborný program a obsaž-
ne spracovaný zborník referátov a abstraktov.

Na budúci rok stojí pred organizátormi a odbornými garantmi zau-
jímavá výzva v podobe prípravy jubilejných 25. SGD. Chceme si toto 
jubileum pripomenúť dôstojným spôsobom a na ich príprave pracuje-
me už teraz. Budú sa konať znova v Trnave 9. – 10. novembra 2017.

Ako som už spomenul, nie vždy sa nám podarí všetko perfektne 
zvládnuť. Preto nás občas poteší aj pozitívna odozva, ktorá nás po-
vzbudí do ďalšej roboty. Nám, ktorí SGD pripravujeme, ich vlastne ani 
neprináleží hodnotiť, na to ste tu vy, ich účastníci, ktorí ste na 24. SGD 
do Trnavy prišli. Vám patrí najväčšia vďaka.

Potešilo nás poďakovanie všetkým organizátorom 24. SGD od 
účastníka z Nitry a ich hodnotenie ako inšpiratívneho podujatia od 
návštevníčky z STÚ v Bratislave.

Vážime si a ďakujeme!

Dámy a páni,
pozývame vás už teraz na jubilejné 25. slo-
venské geodetické dni. Predpokladáme, že 
sa budú konať opäť v Trnave 9. – 10. novem-
bra 2017.

Za organizačný výbor a odborných garantov
Vladimír Stromček

Post Scriptum – poznámka, ktorá stojí za po-
zornosť
Dôležitá je aj mediálna podpora SGD. Naši-
mi mediálnymi partnermi sú Slovenský geo-
det a kartograf, Geodetický a kartografi cký 
obzor a český časopis Zeměměřič. Vážime 
si propagáciu podujatia vo všetkých troch 
časopisoch. Osobitne chceme poďakovať re-

dakčnej rade Slovenského geodeta a karto-
grafa, ktorá nielen pripravila vydanie knihy 
k 20. výročiu založenia KGaK, ale dokázala 
tento časopis zachovať s dobrým obsahom 
a v printovej podobe, čo je v slovenských 
podmienkach malým zázrakom. Vážime si, 
že v ňom majú miesto aj informácie o SGD.
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Momentky z konferencie
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Momentky z výstavy
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Momentky z výstavy

Momentky zo spoločenského večera a tomboly
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MAPUJ

Premeňte svoj telefón alebo tablet na kompletný mapovací GPS systém

Čo je MAPUJ?

  MAPUJ je jednoduchá a pritom veľmi výkonná aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným 
systémom Android, ako sú smartfóny alebo tablety. Umožňuje rýchlo a jednoducho 
zameriavať pomocou GPS polohu a tvar bodových, líniových a plošných objektov a zároveň 
k nim ukladať rôzne ďalšie potrebné popisné informácie. Tieto vlastnosti robia z aplikácie 
MAPUJ ideálny univerzálny nástroj na mobilné mapovanie v akejkoľvek oblasti, ako 
sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, GIS, životné prostredie, správa majetku, geodézia, 
stavebníctvo a pod.

Ako môžem využiť MAPUJ v geodézii?

  Pomocou MAPUJ dokáže geodet zistiť na akej parcele sa nachádza a môže približne vytýčiť 
jej hranice. Dokážete načítať zoznam súradníc bodov a potom vytýčiť ich polohu v teréne. 
MAPUJ dokáže vypočítať geometrické parametre objektov (výmera, obvod, dĺžka). MAPUJ 
je vhodný aj na rýchle zameranie polôh rôznych objektov a prenesenie ich súradníc do CAD 
softvérov.

Aké mapy vie používať MAPUJ?

  Možnosti používania máp v aplikácii MAPUJ sú naozaj široké. Umožňuje použiť množstvo 
online podkladových máp, ako sú Google mapy, Open Street Map, alebo Bing mapy. 
Umožňuje použiť online mapové zdroje, ako je napr. katastrálna mapa SR, ale LPIS SR. 
Taktiež môžete v MAPUJ použiť vlastné dlaždicové mapy, alebo vektorové mapy.

Čím je ešte aplikácia MAPUJ výnimočná?

  MAPUJ je prispôsobená špeciálne pre potreby slovenských užívateľov. Je kompletne 
v slovenskom jazyku. MAPUJ podporuje aj používanie slovenských mapových súradníc 
JTSK, čo umožňuje napr. export nameraných údajov tak, aby sa dali načítať do ďalších 
kancelárskych mapových softvérov pracujúcich v súradniciach JTSK. Rovnako umožňuje 
načítanie mapovaných podkladov, ktoré sú v súradniciach JTSK. MAPUJ dokáže importovať 
a exportovať dáta aj na diaľku, napr. cez Mail alebo DropBox.

Čo ak potrebujem presnejšie GPS, ako je v mojom telefóne?

  Okrem použitia vnútorných GPS prijímačov zabudovaných v smartfónoch alebo tabletoch, 
vieme dodať aj externé GPS prijímače poskytujúce vyššiu presnosť od 1m až po niekoľko 
centimetrov. Tieto externé GPS prijímače komunikujú so smartfónmi alebo tabletmi cez 
Bluetooth, alebo cez USB.

Ako je možné získať aplikáciu MAPUJ?

  Aplikáciu MAPUJ je možné získať objednaním na gps@geotech.sk. MAPUJ si potom môžete 
sami nainštalovať na svoje androidové zariadenie a aktivovať ho zaslaným licenčným kódom. 
MAPUJ si možno aj zakúpiť už nainštalovanú na niektorom z našich odolných smartfónov 
alebo tabletov určených do náročných terénnych podmienok.

GEOTECH Bratislava, s.r.o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
tel.: 02/6241 4309
mobil : 0903 44 39 81
e-mail: gps@geotech.sk

www.mapuj-gis.sk
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Ste veľká fi rma? Máte v správe majetku veľké množstvo zariadení? Chcete zefektív-
niť organizáciu prác a pohotovo reagovať na nezvyčajné situácie?
Ideálnym riešením pre manažérov veľkých fi riem je cloudová služba 
Trimble® AllTrak™ Cloud.

Benefi ty tejto služby:

Sledovanie aktuálnej polohy zariadení 
Všetky nové totálne stanice Trimble S5, S7, S9 a kontrolné jednotky Trimble využíva-
jú technológiu L2P. Pomocou integrovanej SIM karty, GPS prijímača a akceleromet-
rov umožňuje sledovať a zaznamenávať aktuálnu polohu zariadenia. Zariadenia vie-
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Trimble® AllTrak™ Cloud

Profesionáli a vedeckí odborníci často vyhľadávajú Riegl – poskytuje záznam 
a spracovanie dát laserového lúča v najvyššej kvalite.

VZ400i je najvýkonnejší terestrický laserový 3D skener s dlhým dosahom 
800 m skenujúci s rýchlosťou 1,2 MHz LPRR a 500 000 meraní za sekundu, 
pri presnosti 5 mm. Obsahuje inovatívnu architektúru spracovania dát so sú-
časným priamym georeferencovaním, automatickým registrovaním dát s Ri-
SOLVE. Ponúka konektivitu na cloud až dvoma anténami, a tým sa možnosť 
spracovania prvých dát v kancelárii počas skenovania posledných stanovísk 
v teréne sa stáva realitou. Stavebným spoločnostiam či geodetom zabezpeču-
júcim technicko-bezpečnostný dozor to výrazne skráti čas dostupnosti výsled-
ku 3D zamerania skutočného stavu s garanciou najvyššej kvality. VMX-1HA 
je najvýkonnejší mobilný duálny laserový 3D skener, ktorý urobí 2 milióny me-
raní za sekundu, zabezpečuje extra husté pokrytie meranými bodmi pri danej 
rýchlosti auta, do vzdialenosti 420 m, s presnosťou 5 mm. V kombinácii s in-

tegrovanými a synchronizovanými GNSS, IMU, DMI a 6 kamerami alebo pa-
noramatickou Ladybug kamerou ho to predurčuje na úlohy mobilného detail-
ného zamerania cestnej a železničnej infraštruktúry, meranie povrchu ciest, 
rýchleho zamerania rozsiahlych stavenísk alebo skládok.

O malých kompaktných riešeniach VUX-1LR a VUX-1 UAV pre letecké a UAV 
skenovanie s hmotnosťou len 4 kg a presnosťou 1 cm, či riešenie VP1 pre vr-
tuľníky už vieme, teraz však Riegl prišiel s odľahčeným riešením mini VUX-
-1UAV. Váži len 1,55 kg, robí 100 000 meraní za sekundu a zaznamená až do 
5 odrazov z jedného lúča s presnosťou 1,5 cm. Má interface aj na pripojenie 
kvalitného IMU. To ho predurčuje na použitie aj na menších UAV, ktoré doteraz 
mohli niesť len malé digitálne kamery.

Na letecké mapovanie je vo svojej triede najlepší duálny laserový skener 
VQ-1560i, meria na 2 cm.

Viac informácií získate u autorizovaného distribútora Trimble, spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o. Kontakt: obchod@geotronics.sk; +421 918 868 633; www.geotronics.sk.

Novinky Riegl z pohľadu experta

Keď skenovať, tak s Rieglom

Viac informácií získate u distribútora: Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o., www.x3d.sk

te sledovať na mape pomocou internetového prehliadača, alebo v mobile pomocou 
aplikácieTrimble® AllTrak™ Cloud.

Efektívnejšie plánovanie a organizácia prác
Vďaka Trimble® AllTrak™ Cloud máte prehľad o polohe jednotlivých typov zariadení 
a ako často sa využívajú. V prípade poruchy jedného zariadenia viete rýchlo zistiť kde 
sa na blízku nachádza obdobné zariadenie, a tým ho môžete nahradiť. Súčasťou služ-
by je aj aplikácia na kontrolu zariadenia a príslušenstva pred odchodom do terénu, 
aby ste pred odchodom nič nezabudli.

Efektívne plánovanie servisnej činnosti
Služba sleduje informácie o stave softvéru a fi rmvéru v zariadeniach, servisnej čin-
nosti a informácie o stave certifi kátov jednotlivých zariadení. Automaticky zasiela 
upozornenia o plánovanej servisnej prehliadke a aktualizáciách SW a FW. Vďaka nej 
si viete lepšie zorganizovať servisné činnosti.
 
Ochrana voči krádeži
Každému zariadeniu viete zadať oblasť na mape, v ktorej by sa malo v danom dni 
nachádzať. V momente, keď zariadenie oblasť opustí, dostanete upozornenie, ktoré 
môže indikovať jeho odcudzenie, vďaka čomu viete rýchlo reagovať na danú situá-
ciu. L2P systém vysiela aj po vybratí batérie, takže pomocou webu viete zariadenie 
rýchlo lokalizovať a sledovať. Poloha je pomocou A-GPS zaznamenaná aj v interiéri.
Trimble® AllTrak™ Cloud zabezpečuje efektívnu organizáciu, správu a ochranu za-
riadení Trimble. Šetrí Váš čas a peniaze.
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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 T: priebežne 

MP SR pripravuje odborný seminár k nove-
lizácii metodického návodu na PPÚ. Predpo-
klad jeho uskutočnenia na jeseň 2016.

Seminár pre členov KGaK so zástupcami 
OKI o opakujúcich sa problémových situá-
ciách pri tvorbe GP a VN bude zrealizovaný 
v r. 2016 v rámci regionálnych stretnutí v kaž-
dom kraji individuálne. Na základe vyjadrenia 
riaditeľky OKI Ing. Zemkovej má OKI záujem 
na odprezentovaní danej problematiky. Po-
žiadali o naplánovanie regionálnych stretnu-
tí okrem dní 5. 12. 2016 a 8. – 9. 12. 2016, 
keď sa bude konať porada vedenia a gré-
mium. Termín 6. a 7. 12. 2016 im vyhovuje, 
taktiež budú vyhovovať termíny od 12. 12. 
2016. Jednotliví regionálni zástupcovia môžu 
pani riaditeľku kontaktovať na dohodnutie ter-
mínu. Tajomníčka osloví Ing. Raškoviča k je-
ho možnej účasti na stretnutiach.

Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ 
v roku 2016 vyplýva povinnosť spracovať 
návrh nového zákona (prípadne novelizácie) 
o komore geodetov a kartografov s dôrazom 
na samotnú činnosť a kontrolu kvality AGK 
a riešenie členstva alebo registrácie zahra-
ničných osôb pri cezhranične poskytova-
ných službách AGK. 

Z: Legislatívna rada komory T: priebežne

Uznesenie 7/2016 Z č.4/2016

Aktualizácia zmluvy o autorizácii.

Z: Ing. Repáň T:splnené

Ing. Jaroslav Hraška (podnet z diskusie a ná-
vrhov na VZ 2016)
– reakcia na overovanie GaK činností AGaK 
– poukázal na rozdielnosť postavenia AGaK 
vo fi rme – konateľ – zamestnanec – pre ka-
maráta.
Navrhol vypracovať odporučenie – postup, 
ako sa majú overovať činnosti podliehajúce 
autorizačnému overeniu, aby to slúžilo ako 
pomôcka pri argumentácii aj pre zamestnan-
cov voči zamestnávateľovi, kamarátovi, atď. 
Odporučiť – stanoviť aj cenu za overenie.

Ing. Repáň je poverený preskúmať mož-
nosť vypracovať manuál činností AGaK pri 
autorizovaní.

 
Ing. Repáň – aktualizoval zmluvu o kontrolnej 
činnosti a dal ju do súladu s našimi hodino-
vými sadzbami. V zmluve je defi nované, čo je 
predmetom overovania a príklad kalkulácie. 
V prípade realizácie autorizácie ako slobod-
ného povolania je potrebná registrácia na prí-
slušnom úrade. Zmluva bude odoslaná Ing. 
Hraškovi, ktorý bude vyzvaný k prípadným 
doplňujúcim otázkam.
 
Ing. Repáň pripraví otázky pre advokátsku 
kanceláriu.

 

Rôzne

Opätovný zápis Ing. Vajdu

— zánik členstva pre neuhradenie členského 
príspevku k 1. 9. 2016,

— žiadosť o opätovný zápis po úhrade nedo-
platkov prijatá 12. 9. 2016,

— opätovný zápis vykonaný k 4. 10. 2016.

Vzhľadom k viacročnému opakujúcemu sa 
neplneniu povinností člena KGaK predsta-

venstvo navrhuje Ing. Jaroslava Vajdu, 
č. oprávnenia 806, predvolať na disciplinár-
ne konanie.
Hlasovanie: áno –7, nie – 0, zdržal sa – 0

Novelizácia Etického kódexu AGaK

31. 8. 2016 od člena KGaK Ing. Havlíka elek-
tronicky prijatý návrh na úpravu Etického kó-
dexu AGaK.

Ing. Hudec upozorňuje na návrh autorizo-
vať len vlastné práce, ktorý je nad rámec zá-
kona.

Ing. Repáň – ak AGaK dostane požiadav-
ku na autorizáciu, preberá zodpovednosť za 
výsledky prác.

Prof. Kopáčik – túto problematiku už rieši-
la advokátska kancelária a výsledkom je po-
trebná zmena legislatívy. Takto navrhovaný 
zákon však narazí na odpor pripomienkujú-
cich orgánov, pretože by bola obmedzovaná 
voľnosť podnikania.

Ing. Hardoš – autorizácia iným je možná 
len po náležitej kontrole a na základe právne-
ho vzťahu (v subdodávke).
Z: Ing. Hudec T: 29. 11. 2016

Smernica na vykonávanie geodet. meraní 

prostredníctvom SKPOS

19. 9. 2016 bol elektronicky prijatý od ÚGKK 
SR návrh smernice na vykonávanie geodet. 
meraní prostredníctvom SKPOS. Odoslaný 
bol prof. Kopáčikovi, Ing. Lukáčovi a Ing. Gar-
galovičovi.

Stanovisko prijaté od Katedry GZA – ter-
minologické a formálne pripomienky, s ktorý-
mi sa KGaK stotožňuje.

Ing. Gargalovič – pripomienky z praktickej 
časti:
— „SKPOS umožňuje generovať ľubovoľne 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
29. 9. 2016 v Bratislave
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dlhé údaje z konkrétnej permanentnej 
stanice SKPOS alebo interpolované údaje 
pre ľubovoľne zadané súradnice z územia 
Slovenska, pre tzv. virtuálnu referenčnú 
stanicu vo viacerých typoch formátov“ – 
Dátové úložisko SKPOS má obmedzené 
možnosti pre archiváciu meraných údajov 
staníc SKPOS. Bolo by vhodné doplniť in-
formáciu, aký maximálny čas má užívateľ 
na to aby si mohol objednať merané údaje 
zo stanice SKPOS alebo vygenerovanej 
VRS.

— RTN, RTK, PPK, ETRS89, CMR+, CMRx, 
SNR – v smernici sa vyskytuje veľké 
množstvo skratiek anglických aj sloven-
ských slov. Bolo by vhodné na konci smer-
nice doplniť ich register.

Problematika geometrických plánov 

rozostavaných stavieb a ich kolaudácie

21. 6. 2016 bola elektronicky prijatá žiadosť 
člena Komory k problematike geometrických 
plánov rozostavaných stavieb a ich kolaudá-
cie. Problém je pomerne široký a prechádza 
cez odborné komisie inžinierskej geodézie 
do odbornej komisie katastra. Odoslané boli 
podklady pre disciplinárnu komisiu a predsta-
venstvo Komory.

GP spracovaný členkou Komory na rozo-
stavanú stavbu, avšak na parcele nebol žiad-
ny stavebný zásah.

Vyhláškou je stanovené – musí byť zrejmé 
usporiadanie 1. NP; usmernenie stavebných 
úradov – 1m od základov.
Z: Ing. Piroha T: 29. 11. 2016

Preveriť, či zadávateľ podnetu trvá na poda-
ní disciplinárneho konania, resp. aké navrhu-
je riešenie.

Ing. Repáň
Portál Geodatastore.sk – predaj leteckých 
snímok.
Predložili návrh na spoluprácu s Komorou – 

záujem o databázu členov – nie je poskytova-
ná na komerčné účely.

Komora umožňuje komerčným subjek-
tom propagovať svoje produkty alebo služby 
prostredníctvom reklamy v komorovom ča-
sopise Slovenský geodet a kartograf (na we-
be Komory sú umiestnené pravidlá inzercie), 
na svojom webovom sídle www.kgk.sk (ban-
ner, odkaz na stránku SGD), alebo na podu-
jatí organizovanom Komorou formou zmluvy 
o reklame, sponzorstve alebo ako vystavova-
teľovi.

Ing. Piroha
Informoval o telefonickom riešení žiados-
ti objednávateľa k vyhotoveniu GP na odde-
lenie pozemkov, ktorý nemá vyhotovený ani 
po roku. Z telefonátu nebol zrejmý konkrétny 
AGaK. Žiadateľ bol informovaný o štandard-
nom postupe pri obchodnom vzťahu s nut-
nosťou objednávky s dodacími podmienka-
mi, na základe ktorých je možné preukázať 
pochybenie geodeta. V opačnom prípade mu 
bola odporúčaná obchodná inšpekcia.

Základná príprava VZ v roku 2017

Organizácia:
 Termín a miesto konania VZ sa musí zve-

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

 Prvou zásielkou je odosielaná pozván-
ka, kandidátka – návrh predstavenstva, 
formulár na návrh kandidáta do orgánov 
KGaK členmi KGaK. Distribúcia sa usku-
točňuje v zmysle Volebného poriadku naj-
neskôr 6 týždňov pred VZ.

 Kandidátka – vhodné je zorganizovať pred 
VZ regionálne stretnutia za účelom voleb-
nej agitácie,

— súčasné orgány KGaK navrhnú do budú-
ceho zasadania predstavenstva svojich 
kandidátov,

— vyjadrenie súčasných členov predsta-
venstva ku kandidatúre – väčšina až po 
potvrdení na reg. stretnutiach. V prípade 
nekandidovania je potrebné informovať 
v dostatočnom predstihu.

— Pozn.: Funkcia predsedu a podpredsedu 
pri hlasovaní vo voľbách má prioritu pred 
ostatnými členmi.

 Druhou zásielkou sú odosielané mate-
riály súvisiace s konaním VZ – program, 
vyhodnotenie rozpočtu, návrh rozpočtu na 
ďalšie obdobie, plán odborných podujatí... 
Jeho distribúcia sa uskutočňuje v zmys-
le Rokovacieho poriadku VZ najneskôr 
3 týždne pred VZ.

Predstavenstvo po prerokovaní potvrdzuje 
navrhovaný termín konania VZ: 31. 3. 2017.
Miesto – Holiday Inn Žilina.
Navrhovaný Event House bol preverený, ide 
o bývalé výrobné a montážne priestory, kto-
ré boli premenené na multifunkčnú modernú 
dizajnovú halu. Je umiestnená v priemyselnej 
časti Žiliny – horšia dostupnosť.

Stav príprav 24. SGD 

24. slovenské geodetické dni sú pripravené, 
informácie umiestnené na stránke www.kgk.
sk v rámci odborných podujatí, umožnená je 
online registrácia. Rozpočet Holiday Inn je to-
tožný s minulými, ubytovanie je mierne lac-
nejšie. Vložné: 65, –  eur, spoločenský večer 
zostáva: 25,–  eur. Pozvánky boli distribuova-
né. Plánovaná je výstava k 20. výročiu KGaK. 
Pozvanie prijal aj Ing. Tibor Mikuš, PhD., sú-
časný predseda Trnavského samosprávneho 
kraja.

Vyjadrenie účastníkov zasadania k formá-
tu geodní – 2 – dňová akcia vyhovuje, chýba 
diskusné fórum. Otázky – ako osláviť 25. vý-
ročie SGD v roku 2017, aká bude budúcnosť 
SGD a ich organizácia – či ju nepresunúť na 
inú organizáciu? Návrhy je potrebné prezen-
tovať organizačnému výboru.

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 30. 11. 2016)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

295 Ing. Štefan Pálfi A 31. 10. 2016
904 Ing. Martina Jarotová A 30. 11. 2016
Vysvetlivky A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR 
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Spokojné prežitie Spokojné prežitie 
vianočných sviatkov,vianočných sviatkov,
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svojich najbližšíchsvojich najbližších
a veľa zdravia, osobných a veľa zdravia, osobných 
a pracovných úspec hova pracovných úspec hov
v novom roku 2017 vám v novom roku 2017 vám 
praje Redakčná rada praje Redakčná rada 
bullet eninu.bullet eninu.




