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Kontext

● Viac účelové využitie 3D dát 

● Spolupráca akadémie, vedecko -

výskumného sektora, verejnej 

správy a privátneho sektora

Motivácia

● Podporiť GeoICT komunitu, 
zdeľanie skúseností a stimulácia 
inovácií na Slovensku

● Podporiť transfer poznatkov 
dobrej praxe 

● Posilniť zdieľanie a využívanie 
priestorových údajov

Kontext a motivácia

Priemysel 4.0
Inteligentná výroba, 

použitie IoT, cloud, big 
data
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Poznať priestor je dôležité!

Až 80% našich rozhodnutí má priestorový aspekt ...

3D dáta riešia naše otázky

Kontext a motivácia



3D Geo Data pre udržateľné vzdelávanie



Vzdelávací proces

Čo bolo realizované?

● Bez priestorových dát to proste nejde!
● Zosúladenie štúdijných programov, inovácia obsahovej náplne predmetov jednotlivých 

študijných programov.

● Inovácia priestorov pre výučbu vďaka finančným prostriedkom grantových schém. 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a sponzorských darov tretích strán. 

3D GEODÁTA pre udržateľné vzdelávanie



Vzdelávací tréning študentov

Čo bolo realizované?

● Výučba odborného predmetu: Projektovanie a realizácia GIS

● Webinár pre študentov: Spatial data usability in agrofood domain

3D GEODÁTA pre udržateľné vzdelávanie



Záverečné práce študentov

Čo bolo realizované?

● Podpora v oblasti transferu vedomostí smerom do praxe

● Aktuálne témy závarečných prác: S podporou využívania 3D dát

Košická kalvária začiatok 20. storočia
Košická kalvária 25.11.2022

3D point cloud (Zdroj: E. Frohman)

Technológia Lidaretto od firmy Geotech - kompaktný a 

univerzálny systém mobilného mapovania - LiDAR
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3D Geo Data v oblasti vedecko-výskumnej činnosti

3D GEODÁTA v oblasti vedecko-výskumnej činnosti



3D GEODÁTA v oblasti vedecko-výskumnej činnosti

Prehľad projektov

Čo bolo realizované a čo sa realizuje?

VEGA 1/0754/18 Hodnotenie geometrických a topologických vlastnosti objektov 

sídelnej zástavby pre podporu budovania inteligentných miest



Metodika identifikácie segmentov strešných a fasádnych 
plôch objektov sídelnej zástavby

3D GEODÁTA v oblasti vedecko-výskumnej činnosti

VEGA 1/0754/18 Hodnotenie geometrických a topologických vlastnosti objektov sídelnej zástavby pre podporu 

budovania inteligentných miest







Inovačný experiment: AGROENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY

3D GEODÁTA v oblasti vedecko-výskumnej činnosti

Zavádzanie programov Copernicus a INSPIRE pre podporu agropotravinárskych – potravinových a 
environmentálnych príležitostí



Príklad použitia  #1

Farma Cífer 

Príklad ďalšieho použitia

Preparation of other data types

● EO Browser
○ prehľadávanie
○ porovnávanie 
○ sťahovanie



Vzdelávací tréning študentov

Práca študentov a systematický prístup v oblasti vzdelávania 

● spracovanie vybraných typov zdrojových údajov z nasledujúcich kategórií:

○ databáza fariem

○ open data (LPIS, BPEJ, hranice uživania, hranice katastrálnych území,

administratívne hranice, cesty)

○ iné registre a databázy

4. Agroenvironmentálne služby

Príklad použitia  #2

Roads

LPISBPEJ

Farma: Roľnícke družstvo Čereňany

Hranica katastrálneho územia



Práca študentov a systematický prístup v oblasti vzdelávania

Plánovaná etapa spracovania

● spracovanie vybraných typov zdrojových údajov z nasledujúcich kategórií:

○ dátove sady pre 25 fariem

4. Agroenvironmentálne služby

Príklad použitia  #2

Názvy fariem



Reflektovanie potrieb farmárov

Príklad použitia  #3



3D GEODÁTA v oblasti vedecko-výskumnej činnosti

Prehľad projektov

Čo bolo realizované a čo sa realizuje?

VEGA 1/0308/20 Zmierňovanie 

hydrologických rizík – povodní a súch 

– výskumom extrémnych 

hydroklimatických javov v povodiach 

vodných tokov

APVV-20-0281 Zmierňovanie 

hydrologických rizík – povodní a súch 

– výskumom extrémnych 

hydroklimatických javov 



3D Geo Data a aplikačná prax



FOTOGRAMETRIA LiDAR Technológia



Mračno bodov Mesh 3D Ortofoto + VN vektor



Klasifikované mračno 3D profilKótovanie Ofarbené mračno



- Identifikácia krajinnej predispozície z
hľadiska výberu pestovateľskej
plodiny

- Digitalizácia z dôvodu identifikácie
vody v krajine

- Analýza krajiny z hľadiska miery
poškodenia poľnohospodárskych
plodín



- Digitalizácia a Pasportizácia z
hľadiska objemových informácií

- Digitálny terénny model pre
simuláciu prúdenia vetra

- Digitalizácia za účelom identifikácie
svetelných podmienok



- Majetkovo-právne vzťahy a identifikácia
vďaka digitalizácii

- Identifikácia litológie vďaka geofyzike

- Efektívne riadenie a digitálna
predikcia agrosektoru















Záver



OTHER OBJECTS GREENERY GREEN AREAS      ROADS RAILWAY NETWORK HISTORICAL 
OBJECTS

MUNICIPALITIE
S AND CITIES

MORPHOLOGICAL 
BOTTOM OF RIVERS

PROPERTY LEGAL 
NATURE

ENGINEERING 
NETWORKS



EnvironmentálnePriestorové Kultúrne

TechnologickéEkonomické Sociálne



ZÁVER

INSPIRE – cesta k udržateľnosti

DATA

AVAILABILITY
DATA

QUALITY

DATA

INTEROPERABILITY



Ďakujeme za pozornosť!

Marcela Bindzárová Gergeľová
Martina Zeleňáková
Miroslav Garaj


	Snímek 1
	Snímek 2: Prehľad  
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18: Príklad použitia  #1 
	Snímek 19: Agroenvironmentálne služby  Príklad použitia  #2
	Snímek 20: Agroenvironmentálne služby  Príklad použitia  #2
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27
	Snímek 28
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38
	Snímek 39
	Snímek 40

