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Nemôžem dosiahnuť fixné riešenie
Nízka presnosť

 Nemerať v zákrytoch, pod el. vedením a pod.



Nemôžem dosiahnuť fixné riešenie

Počas doby fixácie treba stáť na jednom mieste



Meranie na bode ŠPS - nesedia súradnice

 Meranie na poškodenom bode



Hlásenie chýb na bodoch geodetických základov

 Mapový klient ZBGIS: www.zbgis.sk

Téma: Geodetické základy

Kliknúť na poškodený bod

Hlásenie chýb

http://www.zbgis.sk/


Nesprávny súradnicový systém
Zlá transformácia

 Namerané údaje vykazujú posun, omylom 
som vybral nesprávny súradnicový systém

 Nevieme poskytnúť údaje o meraných 
bodoch, máme údaje o polohe každých    
10 sekúnd bez ohľadu na to, či sa bod 
registroval alebo nie

 Merané údaje sú vždy v systéme ETRS89, 
väčšina softvérov umožňuje urobiť export 
bodov priamo v ETRS89, následnú 
transformáciu je možné urobiť cez 
Rezortnú transformačnú službu

https://zbgis.skgeodesy.sk/rts/sk/Transform


Kde nájdem históriu svojich meraní?

 Textovo – SKPOS Online Obchod – História prístupov

 V mape – SKPOS Online Obchod – VRS iScope
• Posledných 50 pripojení za posledný mesiac

http://skposonlineobchod.gku.sk/MemberPages/Sessions.aspx?Role=WebUser
http://skposonlineobchod.gku.sk/MemberPages/iScopePages/IScopeSessionMap.aspx


Má prevádzkovateľ SKPOS k dispozícií merané dáta 
používateľov?

 Dáta sú ukladané vo forme NMEA správ
• Obsahujú spojité údaje o polohe VRS spravidla každých 10 sekúnd

• Nemáme informáciu o tom, či merač stál na konkrétnom bode a registroval údaje

Aplikácia NMEA Analyzer



Môžem cez SKPOS vykonať meranie mimo územia SR?

 Meranie je možné iba na území SR      
a v tesnej blízkosti za hranicou

 Mimo územia Slovenska odporúčame 
využiť partnerskú službu:
• Rakúsko - APOS

• Česká republika – CZEPOS

• Poľsko – ASG-EUPOS

• Ukrajina – ZAKPOS

• Maďarsko – GNSSnet.hu

http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,1571538&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://czepos.cuzk.cz/
http://www.asgeupos.pl/
http://zakpos.zakgeo.com.ua/
http://www.gnssnet.hu/


SKPOS Online Obchod – generovanie údajov

 Statické údaje v SKPOS Online Obchode sú dostupné len po dobu 
šiestich mesiacov

 Staršie údaje je potrebné objednať e-mailom

 Cena:
• 3 EUR paušál

• 0,05 EUR za každú začatú hodinu

 Nie je možné udržiavať historické údaje na produkčnom serveri 
(veľké množstvo údajov v TB)

mailto:skpos@skgeodesy.sk?subject=Objednávka%20statických%20údajov


SKPOS Online Postprocesing
Neznámy typ antény

 SKPOS Online Postprocesing preberá 
parametre antén z IGS atx štandardu

 Ak sa anténa v tomto štandarde 
nenachádza, SKPOS Online 
Postprocesing nevie statiku spracovať

 Anténa sa nachádza v IGS atx súbore 
a SKPOS Online Postprocesing ju 
napriek tomu nevie spracovať

Tlačiť na výrobcu/predajcu 

aby anténu štandardizoval

Niektoré nové typy antén vyžadujú 
dodatočnú implementáciu

• Momentálne pracujeme 

na implementácii antény 

Emlid Reach RS2 

https://files.igs.org/pub/station/general/igs14.atx


Potrebujem potvrdenie 
o meraní / o aktívnych prístupoch

 Niektorí dodávatelia začali vyžadovať 
potvrdenia o aktívnych prístupoch k SKPOS 
/ uhradení poplatkov za využívanie SKPOS

 V prípade potreby potvrdenia nás 
neváhajte kontaktovať

http://skpos.gku.sk/kontakt.php


QR kód na faktúre
Oneskorená platba

 QR kód PAY by square umožňuje jednoduchú 
a rýchlu platbu naskenovaním QR kódu 
bankovou aplikáciou

 Niektoré bankové aplikácie odosielali platbu 
až v deň splatnosti faktúry

 Od marca 2021 QR kód neobsahuje splatnosť 
→ platba sa uskutoční ihneď



Neplatný elektronický podpis vo faktúre

 Na overenie podpisu je potrebný softvér, ktorý umožňuje overovať 
elektronický podpis (napr. Adobe Reader)

 Prehliadače (Chrome, Firefox, ...) nevedia overovať elektronické podpisy



Poskytujete korekcie vo formáte RTCM 3.2 MSM7?

 Korekcie vo formáte RTCM 3.2 
MSM7 boli dlhodobo dostupné 
na testovanie na mountpointe
SKPOS_CM_32_test

 1.10.2021 sa tento mountpoint
zmenil na SKPOS_CM_32_MSM7

SKPOS služba SKPOS mountpoint Formát korekcií

SKPOS_DM
SKPOS_DM_SVK RTCM 2.1

SKPOS_DM_SVK_23 RTCM 2.3

SKPOS_CM

SKPOS_CM_23 RTCM 2.3

SKPOS_CM_31 RTCM 3.1

SKPOS_CM_32 RTCM 3.2 MSM5

SKPOS_CM_32_MSM7 RTCM 3.2 MSM7

SKPOS_CM_CMRx CMRx

SKPOS_CM_CMRplus CMR+



Je možné využiť SKPOS na drone?

 V reálnom čase musí dron umožňovať:
• pracovať metódou RTK/RTN,

• mobilné pripojenie na internet (GSM/GPRS/3G/...),

• príjem dát pomocou NTRIP protokolu a podpora niektorého z formátov         
RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.1, RTCM 3.2, CMRx, CMR+,

• odosielanie aktuálnej polohy v tvare NMEA GGA správy.

 Postprocesne:
• Stiahnutie údajov z referenčnej alebo virtuálnej stanice cez SKPOS Online Obchod



Nejde mi SKPOS, máte výpadok?

 V priebehu roka 2022 bude sprístupnená webová aplikácia             
na overenie dostupnosti SKPOS. Ako postupovať dovtedy?

1. Skontrolujem aktuality na www.skpos.gku.sk

http://skpos.gku.sk/


Nejde mi SKPOS, máte výpadok?

2. Skontrolujem sieť referenčných staníc na 
http://skposOnlineObchod.gku.sk

http://skposonlineobchod.gku.sk/


Nejde mi SKPOS, máte výpadok?

3. Zavolám alebo napíšem na prevádzku SKPOS

+421 902 906 620
+421 902 906 616

skpos@skgeodesy.sk



Nejde mi SKPOS, máte výpadok?

 Čo vieme preveriť?

1. stav SKPOS

2. aktívne/neaktívne predplatné

3. či sa používateľ nezablokoval 3x zle zadaným heslom

4. prihlásiť sa pod prihlasovacím menom používateľa ako rover

5. či sa v danej lokalite vyskytujú iní používatelia



Posledný podnet na vylepšenie
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