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Dotazník spokojnosti

 Distribuovaný prostredníctvom e-mailu 
počas apríla 2021

 Vyplnených 445 odpovedí (34%)

 8 otázok:
 Ako ste spokojný so službou SKPOS?

 Odporučili by ste SKPOS ostatným?

 Zúčastnili by ste sa SKPOS seminára?

 Akú formu seminára by ste uprednostnili?

 Využívate systémy Galileo a BeiDou?

 Využívate aplikáciu SKPOS Online Postprocesing?

 Čo vám najviac chýba v SKPOS?

 Pripomienky na zlepšenie činnosti SKPOS



Ako ste spokojný so službou SKPOS?

 Priemerná známka: 1,6



Odporučili by ste SKPOS ostatným?



Zúčastnili by ste sa SKPOS seminára?

Akú formu seminára by ste uprednostnili?



Využívate pri meraní systémy Galileo alebo BeiDou?



5,3%

Využívate aplikáciu SKPOS Online Postprocessing?



Čo vám najviac chýba v SKPOS?
Vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie SKPOS

 Doručených 34 rôznych pripomienok

Odpovede nájdete na:
Web SKPOS → Zaujímavosti →
Otázky a odpovede 2021

http://skpos.gku.sk/zaujimavosti.php?id=1


Oznamovať výpadky mailom alebo sms, možnosť rýchlo v reálnom čase 
overiť kvalitu služieb, prípadne ich dostupnosť a výpadky, oznamovať 
plánované výpadky

 za posledné 3 roky SKPOS nemala plánovaný 
výpadok a ani v budúcnosti nebude mať

 Služba je využívaná nonstop = nemôžeme si dovoliť 
plánované výpadky

 Všetky výpadky sú spojené s neočakávanými 
problémami v sieti, internete alebo v riadiacom 
softvéri

 Dostupnosť služby v roku 2020 bola 99,9% = menej ako 9 hodín výpadku za rok



Oznamovať výpadky mailom alebo sms, možnosť rýchlo v reálnom čase 
overiť kvalitu služieb, prípadne ich dostupnosť a výpadky, oznamovať 
plánované výpadky

 Výpadky nad 15 minút za posledných 5 rokov:

Dátum Trvanie Dôvod

18.03.2021 35 min Výpadok online licencie v riadiacom softvéri

12.02.2020 40 min Problém na SQL databáze

29.10.2019 30 min Migrácia storage na serverovej infraštruktúre

17.10.2017 60 min Výpadok el. prúdu, nedostupnosť internetu

30.01.2017 60 min Plný disk, zlyhanie alarmov



Oznamovať výpadky mailom alebo sms, možnosť rýchlo v reálnom čase 
overiť kvalitu služieb, prípadne ich dostupnosť a výpadky, oznamovať 
plánované výpadky

 Progresívna webová aplikácia (web/smartphone)
Overenie dostupnosti

Overenie rýchlosti pripojenia

Výpadky

Notifikácie
 Web

 RSS kanál

 E-mail

 Push notifikácie (smartphone)

 Zvažujeme aj SMS



Dôležité aktuálne informácie zasielať e-mailom, informácie o novinkách 
do mailu, nie som na FB... 

Web:

 všetky dôležité informácie 

E-mail:

 zmeny obchodných podmienok

 informácie o nových službách

Facebook:
novinky a zaujímavosti

mailto:skpos@skgeodesy.sk
http://skpos.gku.sk/
https://facebook.com/skpos.gku.sk


Častejšie organizovať semináre, školenia, lepšie vysvetlenie 
meraní pre amatérov, lepšie vysvetlenie referenčných systémov 

 Semináre organizujeme každých 5 rokov 
(2016, 2021)

 Prezentujeme informácie takmer na každej 
domácej konferencii

 Veľké množstvo informácii je zverejnených 
na webe SKPOS

 Voľne k stiahnutiu je dostupná Smernica na vykonávanie geodetických meraní 
prostredníctvom SKPOS

 Informácie o referenčných systémoch sú zverejnené na rezortnom Geoportáli

SKPOS seminár 2016

http://skpos.gku.sk/
http://skpos.gku.sk/files/Smernica_na_vykonavanie_merani_SKPOS.pdf
https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/geodeticke-systemy-transformacie/


Nonstop tel. podpora, aspoň medzi 
6:00 – 21:00 každý deň 

 Podporu robíme počas nášho pracovného 
času a mnohokrát aj mimo neho

 Z personálneho hľadiska nie je možné 
zriadiť nonstop telefonickú podporu

 Nerentabilné, nakoľko mimo pracovných hodín 
využíva SKPOS minimum používateľov

 Ak nastane výpadok, sme k dispozícii aj mimo 
pracovných hodín



Slabé pokrytie internetu, preťažená sieť, výpadky v čase obeda, 
problémy na Záhorí

 Najviac problémov s meraním je 
spôsobených slabým pokrytím 
mobilného internetu a preťaženou 
sieťou

 V čase špičky niektorí operátori 
môžu obmedzovať rýchlosť 
pripojenia

 Sledovať mapu pokrytia na webe 
mobilného operátora



Slabé pokrytie internetu, preťažená sieť, výpadky v čase obeda, 
problémy na Záhorí

 Mapa pokrytia – operátor 1



Slabé pokrytie internetu, preťažená sieť, výpadky v čase obeda, 
problémy na Záhorí

 Mapa pokrytia – operátor 2



Slabé pokrytie internetu, preťažená sieť, výpadky v čase obeda, 
problémy na Záhorí

 Mapa pokrytia – operátor 3



Slabé pokrytie internetu, preťažená sieť, výpadky v čase obeda, 
problémy na Záhorí

 Mapa pokrytia – operátor 4



Slabé pokrytie internetu, preťažená sieť, výpadky v čase obeda, 
problémy na Záhorí

 Vlastniť SIM karty viacerých operátorov

 Merať mimo mobilnej špičky

 Prepnúť na mountpoint s menším 
objemom údajov

• SKPOS_CM_32 (Galileo, BeiDou) má 
trojnásobnú spotrebu ako ostatné 
mountpointy (SKPOS_CM_31, ...)

 Použiť statickú metódu alebo metódu PPK



Podpora družíc BeiDou tretej generácie vo VRS korekciách 

 Vysielané sú korekcie pre družice 

BeiDou I. a II. generácie

 Podpora BeiDou III. generácie

• Výmena takmer všetkých prijímačov 
na referenčných staniciach

• Upgrade hardvéru na serveroch –
väčšia náročnosť na výpočtový výkon

• Prvé výmeny prijímačov sú v pláne v 
roku 2022

 Postprocesné údaje zo staníc 
obsahujú aj družice BeiDou III. 
generácie



Viac referenčných staníc a lepšie pokrytie v hornatých oblastiach, 
viac referenčných staníc na východe

 Sieť referenčných staníc je dostatočne hustá

 Stanice sú od seba vzdialené v priemere 45 km



Viac referenčných staníc a lepšie pokrytie v hornatých oblastiach, 
viac referenčných staníc na východe

 Maximálna vzdialenosť od referenčnej stanice je 37 km

Vzdialenosť od RS (km)



Viac referenčných staníc a lepšie pokrytie v hornatých oblastiach, 
viac referenčných staníc na východe

Stanice nad 500 m.n.m.: BASV, BREZ, MOP2, SKLM, SKSL

Stanice nad 700 m.n.m.: GANP, LIE1, TELG



Aplikácia alebo program, ktorý by vedel dopredu naplánovať, 
kedy bude na danom mieste najväčší počet družíc

 GNSS Planning Online: www.gnssplanningonline.com

http://www.gnssplanningonline.com/


Zastaraná forma web stránky, zmodernizovať web stránku

 SKPOS stránka bola vytvorená pred šiestimi rokmi

 Jednoduchá, responzívna a používateľsky prívetivá

 Stránka sa bude modernizovať, 
ale nie je to priorita

http://skpos.gku.sk/


 SKPOS Online Obchod je generovaný 
riadiacim softvérom SKPOS

 Neresponzívny, používateľsky menej 
prívetivý

 Dopytujeme dodávateľa 
o zmodernizovanie Online obchodu

Zastaraná forma web stránky, zmodernizovať web stránku

http://skposonlineobchod.gku.sk/


SKPOS Online Postprocesing
Podpora formátov Leica, Topcon, Sokkia, ...

 Odporúčame využiť otvorený 
štandardizovaný formát RINEX, 
ktorý je nezávislý od typu prijímača 
a softvéru

 Každý výrobca musí mať konvertor 
svojho formátu do formátu RINEX

 Nie je možná implementácia iného 
proprietárneho formátu → nemáme 
na to licenciu, ani znalosť akú 
štruktúru tieto formáty majú



Veľká nespokojnosť s RTK meraním a neustálym inicializovaním merania 
Problém sa nám vyskytuje pri meraniach v okrese Nitra

 Problém v okolí Nitry bol spôsobený zvýšeným 
oneskorením toku údajov z referenčnej 
stanice v Nitre

 Stanica posielala údaje, ale v určitých 
okamihoch boli oneskorené → riadiaci softvér 
vykonával reinicializáciu

 Problém bol vyriešený odstránením chybného 
zariadenia na sieťovej infraštruktúre

 Ak problém pretrváva, kontaktuje nás

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