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1. Úvod 

„Majáky na oblohe slúžia celému ľudstvu.“ Toto bolo motto Ivana Alexandra Gettinga, 

otca GPS. Keby ste sa v dnešnej dobe opýtali ľudí na Slovensku, či poznajú GPS, takmer 

každý by povedal, že vie, o čom je reč. Keby ste sa však v dnešnej dobe opýtali tých istých 

ľudí, či vedia, kto bol Ivan Alexander Getting, našlo by sa podstatne menej tých, ktorí by si 

jeho meno spojili práve s technológiou, ktorú v súčasnosti využívajú milióny ľudí po celom 

svete, a bez ktorej si už život hádam ani nevieme predstaviť. A to aj napriek tomu, že otec 

tohto vynálezcu bol rodákom zo slovenskej Bytče. 

Global Positioning System, skrátene GPS, je systém satelitov, počítačov a prijímačov, 

ktoré navzájom komunikujú a dokážu určiť zemepisnú šírku a dĺžku prijímača, teda 

konkrétneho miesto na Zemi. Táto navigačná technológia v praxi umožňuje presnú 

lokalizáciu objektu, a to za každého počasia, cez deň aj v noci. Dnes neplní len pôvodné 

vojenské účely, ale je využívaná aj v civilnom živote – osobné navigátory GPS sú využívané 

pri cestovaní, užívateľ pomocou nich dokáže vypočítať svoju polohu, vzdialenosť od cieľa, 

dĺžku cesty či čas príchodu. Kompletná konštelácia systému GPS bola ukončená v roku 1994 

a tvorí ju sústava 24 satelitov obiehajúcich okolo Zeme po šiestich obežných dráhach dvakrát 

denne. 

Táto téma nás po prvýkrát oslovila po tom, čo vyšiel článok v týždenníku Plus 7 dní. 

Zaujal nás a zároveň sme mali šťastie, že naša spolužiačka pozná skutočného autora článku,  

Petra Gettinga, ktorý má rovnaké priezvisko ako sám vynálezca globálneho polohového 

systému. A zhodou náhod pochádza práve z Bytče neďaleko Žiliny. Preto sme sa tejto téme 

začali hlbšie venovať, výsledkom čoho je táto práca. 

Cieľom našej práce bolo zistiť niečo o slovenských koreňoch Ivana Alexandra Gettinga. 

Zároveň by sme chceli Žilinčanov a vôbec všetkých Slovákov upozorniť na skutočnosť, že 

taký významný človek, akým Ivan Alexander Getting bezpochyby bol, mal slovenský pôvod. 

Prostredníctvom našej práce by sme taktiež chceli oboznámiť naše okolie s vývojom, 

významom a využitím GPS.   

 

 

2. Metodika 

 Metodika našej práce sa začala najprv prácou s odbornou literatúrou. Navštívili sme 

Krajskú knižnicu v Žiline, ale tu sme nenašli dostatok materiálov k našej téme. Preto sme sa 

rozhodli navštíviť pobočku štátneho archívu v Žiline, kde nám odporučili návštevu  Štátneho 

archívu v Bytči. Tu sa nám podarilo nájsť len zopár zmienok o rodine Gettingovcov. Avšak 

dostali sme sa aj k rodnému listu Ivanovho otca, ale v dôsledku dodržiavania postupu pri 

získavaní dokumentov a nedostatku času nebolo možné použiť kópiu tohto dokumentu v našej 



práci. Naším ďalším krokom bolo stretnutie s Petrom Gettingom, ktorý je rodinou Ivana A. 

Gettinga. Peter Getting bol veľmi ochotný a poskytol nám aj dielo Ivana Gettinga – All in 

a Lifetime. Tiež sme spravili s pánom Gettingom ústny rozhovor, kde si spomína na vynálezcu 

GPS. Svoje spomienky nám poskytli aj stará mama a bratranec Petra Gettinga. Pri tejto práci 

sme používali aj americkú literatúru a tlač, ku ktorej nám umožnil prístup Peter Getting. Do 

príloh sme zaradili fotografie Ivana A. Gettinga, jeho rodiny a vynálezu. Všetky informácie 

získané počas výskumu sme detailne spracovali a na základe toho sme vypracovali túto prácu. 

 

 

3. Ivan Alexander Getting 

 

3.1 Korene na Slovensku 
 

Ivan Alexander Getting, otec významnej technológie GPS a radaru SCR-584, ktorý 

počas druhej svetovej vojny prispel k obrane Londýna pred zbombardovaním,
1
 bol 

najmladším z  troch synov Milana Gettinga, rodáka z Bytče. O tom, odkiaľ rodina 

Gettingovcov pôvodne pochádzala, bohužiaľ neexistujú žiadne záznamy, no otec zvykol 

Ivanovi rozprávať, že gróf z Bytče si dal pravdepodobne v 17. storočí priviezť kone z Veľkej 

Británie a spolu s nimi aj anglických cvičiteľov.
2
 Britský pôvod Gettingovcov by mohli 

potvrdzovať aj záznamy z Bytčianskej kroniky a list bytčianskej grófky Terézie Jakušicovej, v 

ktorom sa objavuje meno Franz Gettingh (s –h na konci). Grófka dokonca v liste z 3. januára 

1710 píše, že istý Franz Gettingh získal slobodu a kúpil si v Bytči dom pre seba a svoju 

rodinu (v tomto čase bolo na území Slovenska nevoľníctvo).
3
 Dokonca aj profesor anglickej 

literatúry na Harvarde, profesor Lowes, sa domnieva, že meno Gettingh má waleský pôvod.
4
 

Je tu však jedna vec, ktorá teóriu waleského pôvodu Gettingovcov vyvracia, a to záznam 

z roku 1925 o zmene priezviska z Göttin na Getting.
5
 Uvádza sa, že túto zmenu uskutočnil 

Andreas (Andrej) Getting, Ivanov starý otec. 

 

3.2 Rodičia, detstvo a štúdiá 

 
Ivanov otec, Milan Getting, sa narodil v Bytči 9. septembra 1878, no jeho syn Ivan vo 

svojej knihe píše, že sa narodil o deň skôr, teda 8. septembra, a na jeho rodnom liste je 

uvedené, že sa narodil až o deň neskôr, teda 10. septembra.
6
 Čo spôsobilo tieto nepresnosti 

sme sa bohužiaľ nedozvedeli. Isté však je, že v tom čase sa situácia na Slovensku čoraz viac 

komplikovala. V roku 1867 došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu, čo pre Slovákov 



znamenalo ďalšie zhoršenie ich postavenia v rámci Rakúsko – Uhorska. To spôsobilo, že 

v rokoch 1902-1911 sa z R-U do USA vysťahovalo 2 191 734 osôb, z toho bolo 321 584 

Slovákov (15 % z celkového počtu, Čechov iba 97 938 ).
7
Spravil tak aj vtedy 24-ročný Milan, 

ktorý odišiel do Pensylvánie. Tu stretol Hermínu Almášiovú, Milanovu mamu, ktorú si vzal 

27. júla 1907 v meste Perth Amboy v štáte New Jersey. 

 Hermína Almášiová sa narodila 3. januára 1890 v Budapešti, ale jej otec aj mama boli 

rodákmi z Veľkej Štiavnice pri Ružomberku.
8
 Do Budapešti sa presťahovali kvôli práci, no 

keď mala Hermína štyri roky, presťahovali sa späť na Slovensko. Hermína tu však dlho 

nepobudla, pretože o desať rokov neskôr odišla do USA, podobne ako jej dvaja starší bratia. 

V Duquesne v Pensylvánii stretla Milana Gettinga, ktorého si vzala a mali spolu tri deti: 

Milan Peter Getting (1908) a Vladimír Andrew Getting (1910) sa narodili v Pittsburgu, kde 

rodina žila do roku 1910, ale Ivan Alexander Getting sa už narodil v inom meste (Foto 1). 

Ivan Alexander Getting sa narodil v New Yorku, a to 18. januára 1912. Už od malička 

ho však rodičia učili po slovensky. Kladný vzťah k Slovensku zdedil po otcovi, nadšenom 

vlastencovi a blízkom priateľovi T. G. Masaryka, ktorý sa zapojil do koncipovania 

Pittsburskej dohody a podporoval vznik republiky (Obr. č.1). Sám Ivan tvrdil, že za svoju 

domovinu prestal Československú republiku považovať až po spustení železnej opony 

a nastolení komunistickej diktatúry. Už ako malého chlapca ho otec na malom rodinnom 

škuneri učil používať majáky na orientáciu v hmle v nebezpečných pobrežných vodách, čo 

využil o niekoľko rokov neskôr pri vynájdení technológie, ktorá zmenila svet.. 

Znalosť slovenčiny sa Ivanovi hodila počas návštev Slovenska pred druhou svetovou 

vojnou, ale najmä počas samotnej vojny, keď spolu s kamarátom z USA vysielali krátke 

správy do celého sveta. Do tej doby však Ivan stihol Československo navštíviť viackrát. 

Najprv v roku 1919, kedy minister Vavro Šrobár pozval otca Milana do Bratislavy, aby mu 

pomohol pri zostavovaní vlády a budovaní krajiny. „Bývali sme v Bratislave v malom byte na 

Rybnom námestí, cez Vianoce sme boli na návšteve za rodinou v Bytči, čo bola veľká zábava, 

“ napísal Ivan Getting. „S bratmi sme chodili do slovenskej školy. Bolo to paradoxné - v USA 

sme museli doma vždy rozprávať po slovensky, aby sme nezabudli, a v Bratislave z rovnakého 

dôvodu po anglicky.“ 
9
 Neskôr ponúkol vtedajší minister zahraničných vecí Ivanovmu otcovi 

pozíciu vedúceho tlačovej kancelárie na veľvyslanectve vo Washingtone, takže sa zanedlho 

celá rodina sťahovala späť. „Zo slovenskej školy si pamätám, že bola veľmi odlišná od 

amerických, každú chybu a porušenie disciplíny trestali trstenicou. Ale po návrate do USA 

som bol napríklad z aritmetiky o riadny kus pred spolužiakmi.“ 
10

 

A to mladému študentovi viac než pomohlo. Už na strednej škole sa totiž prejavil ako 

nadaný žiak -  v jedenástich rokoch si sám zostrojil vlastné rádio, “krištálku“. V tom čase 

však nastali roky krízy, a preto v rodine neboli prostriedky na štúdium na renomovanej škole. 

Ivan mal ale šťastie, pretože vtedy osemdesiatročný Thomas Alva Edison vypísal súťaž pre 

talentovaných fyzikov z každého zo 49 štátov USA. V Pensylvánii, kde vtedy jeho otec 

pôsobil ako generálny konzul ČSR, vyhral práve Ivan. Po bezplatnom štúdiu na 

Massatschusettskom inštitúte technológie (MIT) sa oženil (Foto 2), ale keďže pretrvávala 



kríza, s prácou bol problém. Preto sa rozhodol ďalej študovať. Opäť vyhral konkurz, ktorý 

nasledovala stáž v anglickom Oxforde a americkom Harvarde. Medzitým Ivan urobil 

množstvo fyzikálnych pokusov, takže nebolo prekvapením, keď ho oslovili na spoluprácu na 

tajnom protivojnovom programe. Hoci USA v roku 1940 ešte neboli vo vojne, Ivan ponuku 

prijal. O dôvodoch, ktoré ho nakoniec doviedli až k protivojnovým vynálezom, hovorí 

v jednej tragikomickej spomienke: „Krátko pred vojnou som bol v Československu dvakrát, 

prvý raz som sa v roku 1933 stretol v Prahe s prezidentom Masarykom, druhý raz s priateľom 

na bicyklovom výlete po predvojnovej Európe. Fašizmus a Hitler – Jugend už boli všade, 

zrejme sme sa na nich trochu podobali, lebo aj oni jazdili na bicykloch a my sme mali 

podobné košele. Raz som na nich zakričal: To hell with Hitler! (do pekla s Hitlerom!). A oni, 

keďže si mysleli, že som hajloval, odpovedali: Heil Hitler! Viete si predstaviť, aké ťažké bolo 

šliapať hore kopcom na bicykli len s jednou rukou, a navyše sa nezraziť s tými, čo hajlovali 

oproti nám?“ dodáva sarkasticky.
11

 Odpor k fašizmu zavŕšil vynájdením nového typu radaru, 

ktorý pomohol zachrániť bombardovaný Londýn.
12

 V tej dobe totiž Hitler vlastnil veľmi 

nebezpečnú zbraň, raketu V1 a spojenci používali len nepresné radary, ktoré navyše v zlom 

počasí nefungovali vôbec. Prototyp radaru SCR-584, ktorý Getting zostrojil v rámci tajného 

projektu, pracoval automaticky a na podstatne menšej vlnovej dĺžke, čím sa výrazne spresnil 

(Foto 7). Od prvej myšlienky po rozmiestnenie radarov uplynuli len dva roky, vďaka čomu 

dokázali z celkového množstva 1663 nemeckých rakiet vypálených na Londýn zničiť až 1629, 

a podobná situácia sa opakovala aj v Antverpách. Aj keď si po vojne z rúk prezidenta USA 

Trumana prevzal za “svoje“ radary Prezidentskú medailu za zásluhy, najvýznamnejší objav 

naňho ešte len čakal (Foto 3). 

 

3.3 Od rádia k satelitom 

 
 V povojnových rokoch pôsobil Ivan ako profesor na Massatchussetskom inštitúte, kde 

spolu s Joeom S. Clarkom objavili 300 milión - voltový synchrotrón (Obr. č. 2). Tento inštitút 

však v roku 1950 opustil a stal sa viceprezidentom spoločnosti Raytheon Company, ktorá sa 

zaoberala prvou komerčnou výrobou tranzistorov. V roku 1960 na túto fumkciu rezignoval, 

pretože bol menovaný za prezidenta Spoločnosti pre letectvo a kozmonautiku, ktorým ostal až 

do roku 1977, keď odišiel do dôchodku. Táto organizácia vznikla na žiadosť amerického 

ministerstva vzdušných síl, aby za pomoci „všetkých dostupných zdrojov vedy a techniky 

docielila vylepšenie balistických striel a vzdušných systémov, ktoré sú základom národnej 

obrany“ 
13

. Dohliadal na vývoj odpaľovacích systémov pre rakety, vývoj vysoko výkonných 

chemických laserov, podieľal sa na vesmírnych programoch Mercury a Gemini. 

V roku 1976 umrela Ivanovi prvá manželka Dorothea (Foto 2), s ktorou mal tri deti: 

Nancy, Ivana a Petra. No oženil sa aj druhýkrát, a to s vdovou po svojom dlhoročnom 

kolegovi Helen Griggsovou. Ivan sa nevenoval len výskumu, ale bol aj dobrým otcom 

(vychoval svoje vlastné deti a Heleninho syna z prvého manželstva), vo voľnom čase rád 

hrával na klavíri, plavil sa na jachte či pestoval orchidey. Hlavný záujem však zameral na 

úplne novú navigačnú techniku na svete, a tak pod jeho vedením vyvinuli svetovo známy 

Global Positioning System, skrátene GPS. Dnes je síce táto technológia, ktorá bola najväčším 

pokrokom pre navigáciu v 20. storočí, masovo využívaná verejnosťou, ale jej začiatky boli 

práve v tajnom vojenskom programe. 

V podstate išlo o to, že v dobe, keď ZSSR vypúšťal do vesmíru Sputniky, snažili sa ich 

americkí vedci zamerať a popri tom si uvedomili, že ak poznajú svoju pozíciu na Zemi, 

dokážu nielen zamerať satelit na oblohe, ale že to funguje aj naopak, teda ak je známa poloha 

satelitu, dá sa určiť presné miesto na Zemi. Stručne povedané, studená vojna priniesla okrem 

prieskumu povrchov vesmírnych telies aj možnosť skúmania samotnej zemegule. 



Technológia GPS zaznamenala obrovský úspech, a tak sa nemožno čudovať, že Ivan 

Alexander Getting bol členom viacerých exkluzívnych združení, ako Poradnej skupiny pre 

Air Force, Americkej spoločnosti pre fyziku či Americkej akadémie vedy a techniky. Počas 

života získal desiatky ocenení, vrátane ceny Navy Superior Public Service Award za 

„výnimočné životné úspechy podporujúce námornú vedu a technologický program“ a najmä 

Draperovu cenu Národnej akadémie inžinierstva, ktorá je obdobou Nobelovej ceny vo fyzike. 

Tohto syna slovenského emigranta, ktorý vedu vždy chápal ako prvok „v obrane 

demokracie,“
14

 posmrtne ocenili aj vstupom do Siene slávy národných vynálezcov. 

Napriek tomu sa na Slovensku o ňom a o jeho bytčianskych koreňoch veľa nevie. 

Gettingova ulica, ktorá sa dnes nachádza v Petržalke, je pomenovaná po jeho otcovi ako 

signatárovi Pittsburskej dohody – na Gettinga juniora a jeho vzťah k republike sa zabudlo 

(Obr.č.1). Satelity, ktoré sám nazýval „majákmi na oblohe“, dnes využívame v každodennom 

živote. Jeho krédo „Majáky na oblohe slúžia celému ľudstvu (Lighthouses in the Sky Serving 

All Mankind)“ 
15 

nesie aj navigačná družica amerického letectva GPS 2R-11, ktorá bola na 

jeho počesť vypustená na obežnú dráhu Zeme z rampy na myse Canaveral 20. marca 2004. 

Na tejto družici je pripnutá tabuľka so spomínaným mottom a Ivanovým menom Dr. Ivan A. 

Getting 1912-2003 (Foto 5). 

  

3.4 Vyznamenania a ocenenia Ivana Alexandera Gettinga 
 

 Za svoje objavy a celoživotnú činnosť dostal Ivan Getting viacero vyznamenaní a 

významných ocenení. Sú to tieto: 

 

1. Prezidentská medaila za zásluhy (1948) (Foto 3) 

2. Vyznamenanie za rozvoj námorného arzenálu 

3. Vyznamenanie Air Force (americké vzdušné sily) za výnimočné služby (1960) 

4. Vyznamenanie priekopníka vzdušných a elektrických systémov (1975) 

5. Vyznamenanie Kittyho Hawka (1975) 

6. Medaila zakladateľa a vyznamenanie priekopníka elektrického a elektronického 

            inžinierstva (1989) 

7. Medaila ministerstva obrany za vynikajúce služby (1997) 

8. Medaila Johna Fitza (1998) 

9. Sieň slávy Vzdušných síl a priekopníkov rakiet v Petersonovej základni Air Force 

v Colorado Springs 

10. Vyznamenanie námorného predstavenstva pre verejné služby (1999) 

11. Sieň slávy Medzinárodného letectva v Múzeu letectva v San Diegu (2002) 

12. Cena Národnej akadémie inžinierstva Charesa Starka Drapera 

            (dostal ju spolu s Bradfordom Parkinsnom v roku 2003) 

13. Sieň slávy národných vynálezcov (posmrtne v roku 2004) 

 



           Ivanovi A. Gettingovi sa dostalo veľkej pocty aj od riaditeľov popredných amerických 

vesmírnych spoločností. Generálporučík Brian A. Arnold, riaditeľ Centra vesmírnych 

a raketových systémov (Space and Missile Systems Center) povedal: „Je nám cťou oficiálne 

venovať tento satelit  Dr. Gettingovi, ktorý chápal potrebu satelitnej navigácie a neúnavne 

pracoval na tom, aby malo ľudstvo z toho úžitok.“ 
16

 

  

4. Globálny polohový systém (Global Positioning System) 

4.1 Čo znamená globálny polohový systém (GPS) 

GPS - Global Positioning System, alebo globálny polohový systém, je jednou z 

najdôležitejších súčastí pri určovaní polohy na Zemi. Jedná sa o družicový pasívny 

diaľkomerný systém. Jeho využite v dnešnej dobe nachádzame v rôznych oblastiach 

informačného priemyslu.                                                                                               

            Systém GPS pozostáva zo siete 24 družíc, krúžiacich na presne špecifikovaných 

obežných dráhach vo výške 20 200 kilometrov (12 600 míľ). Družice sú vybavené štyrmi 

atómovými hodinami (Foto 6).                                                         

            Užívateľ, ktorý je vybavený špeciálnym prístrojom - GPS prijímačom - môže prijímať 

z družíc jednotlivé kódované informácie, ktoré sú z danej družice vysielané. GPS prijímač, 

ktorý informácie spracováva, je schopný určiť okamžitú pozíciu užívateľa na Zemi. 

         Systém GPS je pasívny a to 

značí, že užívateľ GPS informácie iba prijíma a nevysiela žiadny signál. Z tohoto dôvodu nie 

je možné na diaľku zistiť jeho pozíciu.  

            V prípade, že chceme GPS využiť ako sledovací systém, je nutná kombinácia GPS s 

inou prenosovou sieťou napríklad GSM. Systém je diaľkomerný, pretože princíp určovania 

polohy vychádza zo vzdialenosti medzi užívateľom a družicou a na základe časového rozdielu 

vysielania a prijímania signálu.
17

     

1. História GPS                                                                                                          

 Dizajn terajšieho globálneho polohového systému je čiastočne založený na podobnom 

pozemnom navigačnom systéme LORAN, ktorý vynašiel Ivan Alexander Getting. Preto ho 

v tejto práci nazývame otcom GPS. Systém LORAN bol vyvinutý začiatkom štyridsiatych 

rokov a bol použitý už cez druhú svetovú vojnu. Dostatočnou inšpiráciou pre vznik GPS bolo 

vypustenie prvého Sputnika zo ZSSR v roku 1957. Tým amerických vedcov pod vedením Dr. 

Richarda B. Kreshnera monitoroval rádiové vysielanie zo Sputnika. Zistili, že na základe 



Dopplerového efektu boli frekvencie vysielané zo Sputnika vyššie, keď sa satelit približoval 

a znižovali sa, keď sa vzdialil. Vedci si uvedomili, že keď poznajú svoju presnú pozíciu na 

Zemi, budú schopní presne určiť polohu satelitu na základe výpočtov podľa Dopplerového 

efektu.
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 Naopak to platí tiež: keď poznáme presné miesto satelitu, vieme určiť presné miesto 

na Zemi. A to je základný princíp pochopenia fungovania GPS.     

  Prvý satelitný navigačný systém Transit používaný Námorníctvom Spojených 

štátov, bol úspešne testovaný v roku 1960. Použitím konštelácie piatich satelitov bolo možné 

vykonávať navigačnú úpravu raz za hodinu.      V roku 1967 

vyvinulo Námorníctvo Spojených štátov satelit Timation, ktorý už bol schopný uviesť presné 

časy v priestore. Toto je technológia, na ktorej sa zakladá systém GPS. V roku 1970 bol 

spustený prvý rádiový navigačný systém Omega Navigation System so svetovou 

pôsobnosťou, založený na porovnaní fázy signálu. Prvý skúšobný satelit Block-I GPS bol 

vypustený vo februári 1978. GPS satelity boli na začiatku vyrábané firmou Rockwell 

International. V dnešnej dobe sa vyrábajú v Lockheed Martin.    

      V roku 1983 sovietska stíhačka zostrelila 

americké civilné lietadlo v zakázanej sovietskej zóne. Na palube sa nachádzalo 169 

pasažierov. Po tomto čine Ronald Regan rozhodol, že GPS bude používaný aj na civilné 

účely.      V roku 1985 bolo vypustených desať ďalších satelitov 

Block-I. Prvý moderný satelit Block-II bol vypustený 14.2.1989. Kompletná konštelácia 24 

satelitov bola ukončená 17.1.1994.        

  V roku 1996 po zistení, že GPS je prospešný tak vojenským, ako aj civilným 

účelom, vydal Bill Clinton smernicu, ktorá hovorí o tom, že GPS bude duálnym systémom. 

Zároveň založil Výkonnú radu pre GPS (Interagency GPS Executive Board), aby riadila 

činnosť ako národný prínos.       V roku 1998 bol GPS 

modernizovaný dvomi civilnými signálmi pre presnejšie určenie miesta.    

       V roku 2004 prezident George Bush 

nahradil Výkonnú radu Národnou vesmírnou pozično-navigačno-časovou výkonnou radou 

(National Space-based Positioning, Navigation ang Timing Executive Committee). 

   Posledný satelit bol vypustený v septembri 2005. Najstarší, stále 

pôsobiaci GPS satelit bol vypustený vo februári 1989.
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4.3 Ako GPS pracuje 

            To, čo sa deje v každom GPS prijímači, by sme mohli opísať ako určovanie polohy 

meraného bodu z priesečníku guľových plôch, ktorých polomer je daný meranými 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priesečník
http://sk.wikipedia.org/wiki/Guľová_plocha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Polomer


vzdialenosťami. Tento systém sa nazýva tiež dĺžkomerný systém. Meranou veličinou je doba 

šírenia rádiového signálu z družicovej antény k anténe GPS prijímača TDI. Rýchlosť šírenia 

signálu je rovná rýchlosti svetla. Každá družica v navigačnej správe okrem iných údajov 

posiela aj parametre svojej dráhy (efemeridy), z ktorých vieme vypočítať aktuálnu polohu 

družice (XS, YS, ZS). Keď poznáme súradnice družíc, môžeme polohu užívateľa (X, Y, Z) 

určiť vypočítaním sústavy troch rovníc o troch neznámych. Problém merania polohy by bol 

jednoduchý, keby časové základne (hodiny) družice a užívateľa boli synchrónne. Hlavný 

problémom je doba, ktorá uplynie medzi vyslaním diaľkomerného signálu z GPS družice a 

jeho prijatím užívateľským GPS prijímačom. Časová základňa užívateľského zariadenia je 

posunutá o neznámy časový interval Dt, ktorý môžeme prepočítať na vzdialenosť b = c Dt 

(kde c je rýchlosť svetla). K neznámym súradniciam užívateľa pristupuje teda neznáma b a 

pre výpočet polohy potrebujeme celkom štyri rovnice. 

(xi - x)2 + (yi - y)2 + (zi - z)2 = Di + b 

Di = c tmi 

i = 1, 2, 3, 4 
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Užívateľské GPS zariadenie generuje kópiu signálu vysielaného zvolenou družicou, 

túto kópiu zosynchronizuje s prijímaným signálom a meria posun tmi počiatku tejto kópie 

vzhľadom k počiatku svojej časovej základni. Meraný čas tmi môže prepočítať na vzdialenosť 

Di, ktorá sa nazýva pseudovzdialenosť (pseudorange). Ak sa meranie uskutočňuje minimálne 

k štyrom družiciam, máme k dispozícii všetky veličiny potrebné pre riešenie sústavy rovníc, 

ktorých neznámymi sú súradnice (X, Y, Z) a posun Dt užívateľovej časovej základne 

vzhľadom k časovej základni družice.
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5. Štruktúra systému 

Systém GPS je tvorený tromi zložkami : 

1. Kozmická 

2. Riadiaca 

3. Užívateľská 

5.1 Kozmický segment  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdialenosť
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rádiový_signál&action=edit
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rýchlosť_svetla
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             Aj keď sme už túto časť čiastočne popísali, rady by sme spomenuli, že tento segment 

je tvorený sústavou družíc, rozmiestnených na šiestich obežných dráhach, vysielajúcich 

navigačné signály. Ako sme uviedli už skôr, systém je tvorený 24 družicami z ktorých je 21 

navigačných a tri sú aktívne záložné. Družice obiehajú vo výške 20 200 km nad povrchom 

Zeme a rovnakú vzájomnú polohu nad daným bodom zopakujú za 11 h 58 min. Každá družica 

je vybavená prijímacou a vysielacou anténou, atómovými hodinami, palivom pre trysky 

pohonu, akumulátormi ktoré majú k dispozícii solárne panely s plochou 7,2 m
2
 a radom 

ďalších prístrojov, ktoré slúžia pre navigáciu alebo iné špeciálne účely (napr. pre detekciu 

výbuchu jadrových náloží). Družica prijíma, spracováva, uchováva a vysiela informácie z/do 

pozemného riadiaceho centra, na základe ktorých môže korigovať svoju dráhu tryskami, alebo 

informuje o svojom stave riadiace centrum. Družice bloku II sú vybavené ochranou proti 

elektromagnetickému impulzu pri jadrovom výbuchu. Každá z družíc váži približne 900 kg a 

cena jednej je odhadovaná na približne 50 miliónov dolárov (Foto 6). 
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5.2 Riadiaci segment 

             Riadiaci segment je zodpovedný za plynulý chod celého globálneho 

polohového systému. Z užívateľského hľadiska je jeho hlavnou úlohou aktualizovať údaje 

obsiahnuté v družicových navigačných správach. Tento segment je tvorený systémom štyroch 

monitorovacích pozemných staníc umiestnených okolo celého sveta. V Colorade (USA) na 

leteckej základni Falcon je v opevnenom bunkri v Skalistých horách umiestnená Hlavná 

riadiaca stanica (MCS – Master Station Control). Okrem toho systém zahrňuje ešte tri stanice 

umožňujúce vysielať na družice údaje o ich obežných dráhach a nastavení hodín. Každá 

družica môže obdržať aktualizované údaje i niekoľkokrát denne.  

            Monitorovacie stanice merajú signály vysielané družicami a získané údaje prenášajú 

do Hlavnej riadiacej stanice. Tu sú na základe prijatých výsledkov vypočítané presné údaje 

obežných dráh (tzv. efemeridy) a korekcie hodín pre jednotlivé družice a prenesené na 

vysielacie stanice. Vysielacie stanice potom minimálne jedenkrát denne vysielajú efemeridy a 

údaje o nastavení hodín na jednotlivé družice. Tieto družice potom vysielajú prostredníctvom 

rádiových signálov (družice GPS používajú základnú frekvenciu 10,23 MHz) efemeridy 

svojich obežných dráh a presný čas užívateľom do GPS prijímačov. 

5.3 Užívateľský segment 

            Užívateľský segment sa skladá z GPS prijímačov, užívateľov, vyhodnocovacích 

nástrojov a postupov. GPS prijímače uskutočnia na základe prijatých signálov z družíc 

predbežné výpočty polohy, rýchlosti a času.   

  Pre výpočet všetkých štyroch súradníc (x, y, z, t) je potrebné prijímať signály aspoň zo 

štyroch družíc. Tieto prijímače sú používané pre navigáciu, stanovovanie polohy, meračstvo, 

stanovovanie presného času ale i pre iné účely. Užívatelia používajú rôzne prijímače GPS, 

medzi najznámejších výrobcov prijímačov pre geodéziu patrí firma Trinblea a Zeiss.  

       Prijímače sa delia na jednofrekvenčné a 

dvojfrekvenčné. Dvojfrekvenčné majú vyššiu presnosť. Na Slovensku sa využíva GPS na 
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budovanie geodetickej siete SlovGerenet. 

            Navigácia v trojrozmernom priestore je základnou úlohou GPS. Navigačné prijímače 

sú vyrábané pre lietadlá, lode, pozemné vozidlá, pre kozmické telesá a taktiež v ručnom 

prevedení. Presné stanovovanie polohy je možné pri použití referenčných prijímačov 

umiestnených na miestach so známou polohou, ktoré potom umožňujú získať korekciu pre 

opravu výpočtov z mobilných staníc. Príkladom použitia potom môžu byť meračské práce, 

vytyčovanie geodetických sietí, meranie súvisiace s tektonikou litosferických dosiek a pod.

       Ďalším možným použitím GPS je 

poskytovanie presného časového signálu a prípadne i kmitočtového štandardu. Špeciálne, k 

tomuto účelu vyvinuté, GPS prijímače tak umožňujú pre potreby astronomických 

observatórií, telekomunikačných zariadení,  laboratórií všetkého druhu nastaviť presný čas, 

prípadne presnú frekvenciu. GPS signály je možné použiť i k výskumným účelom, napríklad 

pre štúdium parametrov atmosféry.  

Medzi hlavné výhody Globálneho polohového systému patria hlavne:   
1) GPS je vysoko presný, pri porovnaní v dostupnosti s inými zememeračskými metódami.  

2) Medzi jednotlivými meranými bodmi nemusí byť priama viditeľnosť.   

3) Poskytuje výsledky v jednotnom svetovom súradnicovom systéme (všetky diferenčné 

výpočty medzi stanicami sú robené na matematickom elipsoide WGS-84).   

4) Poskytuje trojrozmerné súradnice (všetky merania je potrebné transformovať do žiadaného 

súradnicového systému).   

5) Pracuje bez ohľadu na počasie v dennú i nočnú dobu.   

 

Nevýhody Globálneho polohového systému:  
1) Horšie výsledky pri meraní v hustom poraste (napr. v lese).   

2) Nemožnosť merania v podzemí.   

3) Problémy s meraním v husto zastavaných oblastiach (napr. mesto s úzkymi uličkami).  

4) Problémy s meraním v úzkych údoliach - Je potrebná priama viditeľnosť na družice (z 

meraného bodu by mala byť obloha viditeľná od 15 stupňov nad obzorom vyššie všetkými 

smermi). 

                                              

6. GPS v dnešnej dobe 

S postupom času pribúdali aj hromadné zmeny v systéme GPS, čo prinieslo aj ďalšie 

možnosti jeho využitia. Ale tiež sa objavili aj rôzne problémy a prekážky vo využívaní 

systému. Ale vývoj napreduje a vedci sa snažia efektívnosť GPS zvýšiť čo najviac.  

„Technológia sa neustále vyvíja. Dnes už vieme zachytiť pomerne presnú polohu čipu i v 

husto zalesnených oblastiach či v aglomeráciách s mrakodrapmi. K optimálnemu prenosu 

však stále potrebujete byť aspoň sčasti pod otvoreným nebom," povedala Jessica Myers, 

hovorkyňa Kansaskej spoločnosti Garmin International Incorporated, ktorá sa zaoberá GPS 

technológiami.
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                                      6.1 Oblasti využitia systému GPS 



Príklady použitia sú celkom zrejmé:  

1) Turistika - navigácia v neznámom teréne v kombinácii s mapou i bez, štatistika o prejdenej 

trase, času, rýchlosti. Možnosť zaznamenania trasy a miest na trase. 

2) Autonavigácia - navigácia po cestách s mapou i bez mapy, štatistika maximálnej a 

priemernej rýchlosti, možnosť ukladania trasy.  

3) Letectvo - navigácia za letu, záznam preletenej trasy pre vyhodnotenie letu, navigácia v 

zlom počasí.  

4) Námorníctvo – navigácia lodí na mori.   

5) Potápanie - možnosť zamerania zaujímavých lokalít zo spätnou navigáciou s presnosťou 

na niekoľko metrov.   

6) Rybárstvo - možnosť záznamu miest na vodnej ploche, kde je možné pravidelne 

zakrmovať a chytať ryby, pri použití GPS v spojení so sonarom možnosť mapovania rýb a 

možnosť vytvorenia mapy pohybu rýb na vodnej ploche.   

7) Poľnohospodárstvo - možnosť kontroly výmery pozemku napr. pri zavlažovaní, zbere a 

podobných službách, kde sa platí od výmery.   

8) Geodézia - vyhľadávanie trigonometrických, polygónových a iných bodov, zjednodušenie 

a zrýchlenie práce pri vytvorení miestopisu, preberaní napr. trasy u líniovej stavby a pod. 

                  9) Logistika - 

zameranie odberateľov a dodávateľov pre vytvorenie logistického modelu.     

               10) Výpočtová technika - 

časové servery, vďaka zabudovaným atómovým hodinám zdroj veľmi presného času.   

11) Sledovanie pohybu vozidiel a objektov - GPS ako zdroj informácie o pozícii objektu.  

12) Bezpečnostné služby - údaje o pozícii, možnosť napojenia na bezpečnostný systém.  

13) Botanika, zoológia - možnosť zberu dát ohľadom nálezu živočíšnych a rastlinných 

druhov hocikde na svete.   

14) Geológia, geofyzika, archeológia - zameranie objektov vo voľnom teréne, navádzanie na 

plánované profily meraní.       „No ja si už život 

bez GPS ani neviem predstaviť. Používam ho skoro každý deň a vlastne si ani neuvedomujem 

aký je pre dnešný život potrebný. Som hrdý na to, že takúto skvelú vec vymyslel práve niekto 

z mojej rodiny,“ hovorí Peter Getting, prasynovec Ivana Alexandra Gettinga. 

6.2 Využitie GPS na Slovensku 

 U nás sa globálny polohový systém využíva hlavne ako nadštandardná výbava do áut. 

Pomáha zabezpečiť správnu a najkratšiu trasu do vybraného cieľa bez toho, aby musel vodič 



automobilu poznať cestu a dávať pozor na smerové tabule. V Žilinskom okrese túto možnosť 

využívajú predovšetkým taxikári. Pre bežných ľudí je táto technológia cenovo ešte málo 

dostupná. „Takže navigátor u nás je zatiaľ len luxusom,“  hovorí šéf Cechu Taxi Milan 

Velčický.
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        V Žiline sa systém GPS používa 

tiež ako pomoc slabozrakým alebo nevidiacim. Navigačný systém využíva dva typy signálov. 

Prvý reaguje v priamom smere cieľa, druhý dokáže označiť blízke predmety a dôležité miesta. 

Nevidiaci, ktorí nerozlišujú zrakom predmety ani za bieleho dňa, ho môžu využiť v bežnom 

živote na rozlišovanie rôznych predmetov. 

6.3 Rušenie systému 

            Ako sme už spomenuli, GPS bol pôvodným zameraním určený ako vojenský 

navigačný systém, ktorým až do dnešných časov pretrval. V rámci civilného sektoru s 

rušením prakticky nemusíme bojovať. Jediné, čo musíme odstraňovať, sú chyby pri meraní. 

Vo vojenskom sektore je rušenie signálu GPS omnoho dôležitejšie. Veľká časť modernej 

leteckej výzbroje, tiež nazývanej „múdre bomby (smart bombs, precision-guided munitions)“, 

používa práve GPS. Práve z tohoto dôvodu vznikli rušičky signálu GPS. Väčšina z nich 

pochádza z Ruska a veľkosťou nepresahujú cigaretovú škatuľku. 

7. Spomienky 

 
 Ako sme už spomínali v úvode našej práce, na Ivana Alexandra Gettinga a jeho 

vynález sme sa opýtali aj jeho príbuzného, pána Petra Gettinga. Peter Getting sa narodil 

v roku 1975 a podstatnú časť svojho života prežil v Žiline. S Ivanom sa osobne nestretol, no 

aj napriek tomu o ňom vie dosť z rozprávania svojich príbuzných, najmä svojich starých 

rodičov, ktorí s rodinou Gettingovcov udržiavali vrelý písomný kontakt pred pádom železnej 

opony, a z výskumu, ktorému sa venuje spolu so svojím bratrancom Michalom Synákom. 

 

1.) Ako a od koho ste sa dozvedeli o tom, že ste mali takého významného predka? 

Bola to náhoda, lebo v rodine sa viac-menej vedelo niečo o nejakom známom „Američanovi“, ale skôr 

sme poznali Ivanovho otca ako signatára Pittsburskej dohody. Neskôr sme spolu s bratrancom Michalom 

Synákom na internete našli údaje o jeho synovi a začal sa nám vytvárať jeho obraz. Musím sa priznať, že nás 

oboch zaskočil jeho význam v modernej fyzike a  jeho vplyv na technológiu GPS. Pritom tá je dnes súčasťou 

našej doby, využívame ju bežne v praktickom živote. Z tohto hľadiska sa preto vlastne ani veľmi nečudujem 

tomu, že o Ivanovi sa tak málo vie a že je na Slovensku neznámy - keď aj my v rodine sme si ho takpovediac 

museli „objaviť“. 



2.) Ovplyvnil nejako Ivan Alexander Getting Váš život? Ako?   

 Neviem, či ma nejako konkrétne ovplyvnil, skôr mi začal byť veľmi sympatický pre 

húževnatosť, s akou pracoval, ale najmä pre ľudský rozmer, ktorý presadzoval vo svojom 

živote, napríklad tvrdým odmietaním brutálnej nacistickej diktatúry. To v jeho dobe nerobilo 

tak veľa ľudí, ako sa dnes súdi, a už vôbec nie zo strany „veľkých“ štátov. Rusi sa tľapkali s 

Hitlerom, Angličania boli natoľko pokryteckí, že nechali Československo v štichu, Amerika 

ešte na začiatku vojny trénovala na olympijské hry, lebo im nedošlo, kto je to Hitler, a hanili 

Ch. Chaplina, ktorý túto laxnosť v Američanoch ostro kritizoval - všetci šli do vojny až 

potom, ako boli sami ohrození. Myslím si preto, že Ivan nebol iba suchým 

„laboratórnym“ vedcom, ktorý žije mimo realitu, ale naopak, poukazoval vo svojom živote na 

zlo, čo nie je vždy populárne. To mi pripadá stokrát dôležitejšie ako všetky ceny a medaily, 

lebo tie môžu visieť aj na hrudi úplnej ľudskej trosky. 

 

3.) Vie Vaše okolie, že tento významný vynález vynašiel Váš predok? Snažíte sa túto informáciu 

rozširovať?        Myslím, že zo svojej pozície som 

spravil pre rozšírenie Ivanovho mena dosť, keď som ako publicista o ňom napísal článok. Tak či onak, článok 

som nepodpísal svojím menom, ale bratrancovým, a mal som na to vlastný dôvod. Mojím zámerom totiž nebolo 

prvoplánovo zviditeľňovať svojho predka, len preto, že nosíme rovnaké meno. O Ivanovi Gettingovi by som 

skrátka napísal článok, aj keby šlo o kohokoľvek iného, pretože jeho život sa mi zdal jednak zaujímavý a jednak 

neznámy, a túto prácu som nechcel relativizovať možnými podozreniami, že si takpovediac hrabem na vlastnom 

piesočku. Ako človeka si Ivana Gettinga vážim, ale nemôžem povedať, žeby som kvôli tomu mal v sebe hrdosť 

alebo podobné pocity. Človek môže byť hrdý len na niečo, o čo sa sám pričinil - na tom, že som mal 

významného predka, som sa však ja osobne nijako nepodieľal a nechcem skĺznuť do lacných póz, ktorých sme 

tak často svedkami. Každopádne som rád, pokiaľ publikovanie článku rozprúdilo diskusiu o tomto vedcovi. 

4.) Spolupracovali ste s niekým?         Počas 

samotného zbierania údajov o Ivanovi Gettingovi, ako aj práce na článku, mi veľmi pomohol 

bratranec Mišo, ktorého som už spomínal. Keďže v tom čase pracoval v Anglicku, dá sa 

povedať, že sme - zvlášť vo finálnom období - korešpondovali medzi Európou tak často, že 

sme „rozžeravili káble“. Výraznou pomocou bola tiež bratrancova veľmi dobrá znalosť 

angličtiny, keďže drvivá väčšina materiálov bola cudzojazyčná, čo najmä pri zložitejších 

technologických pasážach nebolo ľahké. Takže som ani nemal problém podpísať článok jeho 

menom. 



5.) Kde všade uverejňujete Vaše články?      

 Pracoval som vo viacerých redakciách, teraz v redakcii týždenníka Plus 7 dní, ale 

publicistikou prispievam tiež do pouličného časopisu Nota bene. Prozaické práce publikujem 

vo viacerých literárnych časopisoch na Slovensku i v Čechách, v poslednej dobe čoraz 

častejšie aj v Slovenskom rozhlase (Obr. č. 3). 

6.) Aké sú odozvy na články o Vašom prastrýkovi?    

 Bezprostredne po publikovaní článku sa o to zaujímalo dosť ľudí, zvlášť z Bytče, 

pretože o Ivanovi Gettingovi sa tam prakticky nič nevie. Dokonca ma kontaktoval majiteľ 

obchodu, ktorý stojí na mieste pôvodného domu (Foto 8), v ktorom vyrastal Ivanov otec. 

Najšťastnejšia bola asi moja babka, čo je pochopiteľné, keďže sa jej to prirodzene dotýka, a 

len ma mrzí, že som článok nestihol dopísať pred smrťou jej muža, svojho dedka Radoslava 

Gettinga, pretože viem, že by mu to urobilo radosť. 

7.) Používate tiež vynález Vášho prastrýka, teda GPS?     Ako 

dosť veľký technický antitalent ani veľmi nie, v dávnejšom zamestnaní som však ako 

technický pracovník medzi geodetmi prichádzal so systémom GPS a meraniami do styku 

často, bolo to ešte v dobe, keď táto technológia ešte len začala prenikať do bežného života. 

Takže som zaznamenával kartografické údaje načítané zo systému satelitov na oblohe - a 

netušil som, kto mal vplyv na to, že tam sú... Zaujímavé. 

8.) Spomínate si na nejaké príhody o Ivanovi Gettingovi, ktoré Vám povedali Vaši 

rodičia alebo prarodičia?        

 Priznám sa, že veľa spomienok nemám, pretože prarodičia umreli pred mojím 

narodením a rozdelenie sveta železnou oponou nám ako rodine veľmi nedovoľovalo 

komunikovať s rodinou v USA. Paradoxné preto je, že veľa sme sa podozvedali až z knihy, 

ktorú Ivan Getting napísal o svojom živote a publikoval v USA. 

Okrem rozhovoru s Petrom Gettingom sa nám podarilo porozprávať aj s pani 

Jozefínou Gettingovou, Petrovou starou mamou, ktorej manžel Radoslav bol Ivanovým 

bratrancom. Pani Jozefína Gettingová sa narodila 23. januára 1929 a keďže dnes má už 78 

rokov, ako sama povedala, pamäť jej už tak dobre neslúži. Aj napriek tomu nám však poskytla 

neoceniteľné informácie.      „ Milanko býval s rodičmi 

na Popoliške. Ich dom stal v miestach, kde teraz stoja domáce potreby a nejaký textil. Potom, 

čo odišiel za more, sa sem s rodinou vrátil. Preháňali sa na autách po Bytči a rozdávali 



cukríky. Keď boli v Amerike, manžel s nimi udržiaval písomný kontakt, listy si písali dosť 

často, no po páde železnej opony to bolo veľmi zložité. Napokon si prestali písať úplne (Foto 

8).“ 

Taktiež sa nám podarilo získať informácie o Cyrilovi Gettingovi, najmladšom bratovi 

Ivanovho otca Milana, ktorý bol zároveň otcom Radoslava, manžela pani Gettingovej. Na 

Cyrila Gettinga si spomína jeho pravnuk, Michal Synák.  „Môj pradedko Cyril ostal 

na Slovensku, kde sa vyučil za obuvníka. O jeho živote veľa neviem, no určite bol majiteľom 

troch krčiem, z toho jedna bola s veľkou kolkárňou, kde sa schádzala elita z Bytče. Sám patril 

k miestnym bonvivánom. Po povodniach Váhu prišiel takmer o celý majetok. Zomrel v roku 

1962.“ 

8. Záver 

 Ivan Alexander Getting. Muž, ktorý je otcom technológie GPS, bez ktorej si už dnešný 

svet nevieme predstaviť. Hoci sa narodil v New Yorku, Slovensko vždy pokladal za svoj 

domov a viackrát ho navštívil. Inak to ani byť nemohlo, veď jeho otec bol signatárom 

Pittsburskej dohody a podporoval vznik republiky. Okrem toho, rodičia ho od mala učili po 

slovensky. Preto je veľká škoda, že sa na Slovensku na neho v podstate zabudlo. A to je 

hlavný dôvod, prečo sme vypracovali túto prácu. Prostredníctvom nej sme chceli objasniť 

slovenský pôvod Ivana Alexandra Gettinga a dať všetkým Slovákom (no nielen im) vedieť, že 

tento významný človek mal korene na Slovensku. A taktiež sme chceli ľudí oboznámiť 

s vývojom a fungovaním GPS, a prečo je táto technológia vlastne taká významná. Pevne 

veríme, že sa nám to podarilo a že ľudia sa dozvedia, kto bol otec GPS. Lebo na neho a jeho 

vynálezy môžeme byť hrdí aj my, Slováci. Lebo ako sám hovoril: „ Majáky na oblohe slúžia 

celému ľudstvu.“ 
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Obr. č. 1: Pittsburská dohoda s vyznačeným podpisom Milana Gettinga. 

 

 



 
Obr. č. 2: Dobová tlač z 20. januára 1950, kde je opísaný objav Ivana A. Gettinga a Joea S. 

Clarka. Vynašli 300 milión-voltový synchrotrón. Zvýraznené je meno Dr. Ivan A. Getting. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 3: Snímky z týždenníka Plus 7 dní. Autorom článku je Michal Synák 



 
 

Obr. č. 4: Obálka knihy All in a Lifetime, ktorej autorom je Ivan Alexander Getting. 



 
 

Foto 1: Rodinná fotografia Gettingovcov, zachytáva (zľava) Milana, otca Milana, Ivana, 

starého otca Almášiho, Vlada a Hermínu Gettingovú v čase ich návštevy Slovenska. Ivan mal 

vtedy 6 rokov. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Fotografia Ivana s manželkou Dorotheou v čase maturity, rok 1933. 

 

 



 
 

Foto 3: Prezidentská medaila za zásluhy, 29. júna 1948, Boston. Na fotografii aj prezident 

Truman. 

 

 

 

 

 



 
 

Foto 4: Fotografia Ivana A, Gettinga v staršom veku. 



 

Foto 5: Satelit GPS 2R-11, kde je na počesť Ivana A. Gettinga pripevnená tabuľka s jeho 

menom a životným heslom. 

 

 



 
 

Foto 6: Pohľad na globálny polohový systém z vesmíru. (24 satelitov) 

 

 



 
 

Foto 7: Radar SCR-584. Týmto prototypom pomohol počas druhej svetovej vojny Ivan 

Getting k záchrane Londýna a Antverp pred zbombardovaním nemeckými raketami. 

 

 

 
Foto 8: Miesto v Bytči, kde pôvodne stál rodný dom Milana Gettinga. 



 

 

 

 

 
 

 

                             
 

 

Foto 9: Podoby GPS v dnešnej dobe 

 

 

 

 

 

 

 

 


