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Výmena prijímačov

 Výmena prijímačov Trimble NetR9
• prvé 4 prijímače boli vymenené za Trimble Alloy v roku 2018

• ďalšie výmeny sú naplánované od roku 2022 (cca 5 / rok)

Trimble NetR9 Trimble Alloy

Plná podpora BDS III.



Premiestnenie vybraných staníc zo striech

KUZA

 Zvažujeme presun stanice Žilina (KUZA) do novej lokality na Kysuciach/západnej Orave



Zriadenie novej stanice v okolí Spiša



Integrácia InSAR odrážačov na existujúce/nové SKPOS 
stanice



Infraštruktúra na oddelenej lokalite



Podpora družíc Galileo a BeiDou
na mountpointe SKPOS_CM_CMRx

 SKPOS_CM_32
• GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

 SKPOS_CM_CMRx
• GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou – od novembra 2021



Nový mountpoint „najbližšia referenčná stanica“

 podľa polohy budú automaticky odosielané údaje z najbližšej 
referenčnej stanice

 výhody/nevýhody:
↗väčší výber mountpointov pre užívateľa

↗väčší počet družíc ako pri sieťovom riešení

↘bude potrebné sledovať vzdialenosť od referenčnej stanice (narastajúcou 
vzdialenosťou klesá presnosť a nie je možné dosiahnuť fix)

 po otestovaní je spustenie naplánované v priebehu roka 2022



Rozšírenie možnosti platby Platobnou bránou

 Online platby prostredníctvom platobnej brány

 Platba kartou, platba Internet bankingom

 Okamžitá aktivácia služby po zaplatení



Oznamovanie výpadkov
Overenie dostupnosti služieb

 Progresívna webová aplikácia (web/smartphone)
• Overenie dostupnosti

• Overenie rýchlosti pripojenia

• Výpadky

• Notifikácie
 Web

 RSS kanál

 E-mail

 Push notifikácie (smartphone)

 Zvažujeme aj SMS



SKPOS® Station Manager (pre správcu)

 Nová aplikácia na efektívnu správu SKPOS staníc

 kontrola a správa nastavení, databáza, alarm emaily, aktivita staníc, monitoring 



EUREF GB - Verifikácia súradníc SKPOS staníc

CIEĽ: akceptácia súradníc a klasifikácia SKPOS staníc 
v rámci zhusťujúcej siete EPN (tzv. EPN DENSIFICATION) 

výkonnou radou EUREF.

 2019 – návrh novej stratégie spracovania siete 
SKPOS staníc 

 2020 – reprocesing údajov (2007 – 2020)

 2021 – analýza ČR a výpočet súradníc 

 08/2021 – report zo spracovania

 ??/2021 – prezentácia výsledkov pred  EUREF GB



Ďalšie testy služby (HW, BeiDou III, rušička, ...)



Obávame sa Galileo „High Accuracy Service“? NIE!

 HAS je založená na tzv. PPP riešení
 údaje budú k dispozícii priamo 

prostredníctvom Galileo družíc (E6)
 presnosťou a časom určená primárne 

pre iných používateľov ako je zameraná 
SKPOS
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