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Postavenie GI predmetov v štruktúre študijných programov
GMTL – povinný, Ostatné – povinný, povinne voliteľný, voliteľný

„Informatika“ „GI“ „Geodézia/kartografia“

Počítačom podporované Aplikácie GIS Kataster nehnuteľností
modelovanie lesa

Podpora priestorového Kartografia a topografia
rozhodovania

Tématické mapovanie

Databázové systémy Dialkový prieskum Digitálna fotogrametria
Zeme

Automatizácia 
mapovacích prác

Prevádzka GIS (GIS II.) Geodetické základy
a systémy

Informatika      Základy GIS (GIS I.) Geodézia 
a fotogrametria

Tematické mapovanie



Aplikovaná zoológia a poľovníctvo, Ing. Základy GIS, PV

DPZ, PV

Ekológia lesa, Ing. Základy GIS, PV

DPZ, PV

Lesníctvo, Ing. Základy GIS, P

DPZ, PV

Prevádzka GIS, PV

Ekológia a ochrana biodiverzity, Bc. Základy GIS, PV

Prevádzka GIS, PV

Ekológia a využívanie krajiny, Bc. Základy GIS, P

Environmentálny manažment, Bc. Základy GIS, P

Prevádzka GIS, P

Ekológia a ochrana biodiverzity, Ing. Aplikácie GIS, PV

Ochrana osôb a majetku pred požiarom, Bc. Základy GIS, PV

Ekotechnika, Ing Základy GIS, P

Prevádzka GIS, PV



Základy GIS (GIS I.), Zimný semester 
Prevádzka GIS (GIS II.), Letný semester

Organizačné zabezpečenie výučby:

Prednášky: prof. Ján Tuček, Mgr. Milan Koreň PhD,

Cvičenia: prof. Ján Tuček, Mgr. Milan Koreň PhD, 

Ing. Zuzana Michňová, Ing. Martin Mokroš,
Ing. Martina Levická, Ing. Peter Kamenský



http://gis.tuzvo.sk/

http://gis.tuzvo.sk/


http://mapy.tuzvo.sk

http://gis.tuzvo.sk/


Tuček, J.: 

Geografické informační systémy: 

Principy a praxe, (1998)

Rapant, P.: 

Geoinformatika a geoinformační

technologie, (2006)
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Základy GIS, Zimný semester 2014/2015
Všetky skupiny, všetky študijné programy LF, FEE, FEVT, DF

Podmienky udelenia zápočtu:

• Účasť na cvičeniach,
• Odovzdanie zadaného projektu 

(súbory podľa zoznamu),
• Zisk minimálne 60% bodov z rýchlych previerok 

vedomostí  (v písomnej forme),
• Zápočtová písomka – praktická skúška.



Základy GIS, Zimný semester 2014/2015
Všetky skupiny, všetky študijné programy LF, FEE, FEVT, DF

Rýchle previerky vedomostí - písomné kontrolné práce:
• 8x za semester,
• zo všetkých predchádzajúcich cvičení,
• 4 otázky ohodnotené 1 bodom.
Za celý semester spolu maximálne 32 bodov.
Zápočtová písomka – praktická skúška
• počas zápočtového týždňa,
• 3 príklady po 9 bodov, 1 otázka za 6 bodov, 
5 ďalších jednoduchých otázok, každá ohodnotená 3 bodmi.
Spolu za praktickú skúšku maximálne 48 bodov.

Obidve hodnotenia za celý semester spolu maximálne 80 bodov.
Na úspešné absolvovanie  vyžadujeme min. 60% t. j. 48 bodov.







Témy diplomových prác, Letný semester 2014/2015
Všetky skupiny, všetky študijné programy, LF, FEE, FEVT, DF
prof. Tuček

Digitálna obrazová analýza údajov DPZ s vysokým priestorovým rozlíšením pre 
lesnícke účely,
Mobilné aplikácie GNSS/GIS pre potreby riadenia výroby alebo aktualizáciu 
databáz presného lesníctva,
Presnosť definovania polohy pod clonou lesného porastu rôznymi metódami 
(integrácia GNSS a inerciálnych zariadení),
Tvorba a využitie systému na podporu rozhodovania,
Využiteľnosť mobilých/nesených mapovacích systémov pre zber informácii o 
lese,
Optimalizácia obhospodarovania lesa,
Rozpis decenálnych úloh plánu starostlivosti o les na roky pri zohľadnení rôznych 
kritérií,
Uplatnenie pozemného laserového scanovania, pozemnej fotogrametrie pri 
zisťovaní stavu lesa,
Záznamy digitálnej fotogrammetrie, hyperspektálne záznamy, letecké laserové 
údaje ako zdroj informácií pre presné lesníctvo.





Vývoj modulov a rozhraní pre systémy na podporu 

priestorového rozhodovania v lesníctve

APVT Projekt bilaterálnej spolupráce PT/SK 2010 – 2012, 

2013 - 2014

Vedecké ciele projektu:

Hodnotenie rozhodovacích modulov používaných v hospodárskej 

úprave lesov v Portugalsku a na Slovensku,

Prepojenie stromového simulátora Sybila (SK) s rozhodovacími 

modulmi SADfLOR (PT),

Aplikácie integrovaných nástrojov v prípadových štúdiách,

Výmenné návštevy riešiteľských kolektívov v PT a SK,

Príprava spoločných projektov, podujatí a publikácii





Seminar on DSS Tools Implementation 
into Forest Management Practice

Technical university in Zvolen, December the 2nd, 2014.

Organized in framework of the bilateral project 
Development of modules and interfaces for forestry decision support systems
Technical university in Zvolen, Slovakia, University of Lisbon, Portugal



Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese

a krajine

OP Výskum a vývoj, Prioritná os 2., Opatrenie 2.1.: 

Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja 

ako pilierov rozvoja regiónu a nadregionálnej spolupráce.

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene (LF, FEE)

Partner: Národné lesnícke centrum Zvolen

Doba riešenia: 2011 - 2015

Strategický cieľ projektu:

Podporiť výskum na skvalitnenie rozhodovacích procesov

pri manažovaní lesa v krajine na báze geoinformatiky.





Geografická informácia o lese a lesnej krajine –

špecifiká tvorby a využitia, 

Projekt VEGA 1/0953/13, 2013 - 2015

Vedecké ciele projektu:

Vytvorenie a overenie metodík na tvorbu GI terestrickými

metódami a technológiami,

Vytvorenie a overenie metodík na tvorbu GI metódami 

a technológiami DPZ,

Tvorba  a využitie geografických databáz o lese a lesnej 

krajine vo väzbe na modelovanie a simuláciu,

Aplikácia obsahu geografických databáz o lese a lesnej 

pre vybrané oblasti podpory rozhodovania.



Idea – hlavná myšlienka

...nesúlad medzi rozvojom spoločnosti 

a jej požiadavkami na lesy sa odráža 

v nekoherentnosti cieľov politiky, 

nekonzistentnosti legislatívnych nástrojov 

ako aj prístupov k hospodáreniu 

aplikovaných pri využívaní, 

obhospodarovaní a ochrane lesných

ekosystémov v EU 

a jednotlivých členských štátoch...

EU

National

Local



Inovatívnosť a multidisciplinarita riešenia

Aplikácia sofistikovaných metodík a technológii.

Tendencia od popisu k preskripcii (prognózovanie, podpora 

priestorového rozhodovania).

Sociálnosť a participatívnosť riešenia

Účasť relevantných cieľových skupín na riešení (vlastníci, 

manažéri, štátna správa, samospráva).

Aplikácia dotazníkov, workshopov a interview.

Internacionálnosť a multisektorovosť

Jednotná metodika v rámci EU, politika, legislatíva, 

manažment.




