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V Januári 2017 prebehla aktualizácia: 
- Snímky sú z roku 2015, spracované v roku 2016 
- V spolupráci s NLC bolo spracovaných cca 9500 km2  

Údaje sú dostupné cez WMS: 
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get? 
a taktiež sú v pred pripravených kompozíciách v rezortných aplikáciách ako TK ZBGIS a Mapka 
 
Plán na r. 2017: spracovať snímky zo západného Slovenska  

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get
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- Sprístupnenie novej verzie verejnosti – jar 2017 

- Vytvorené na základe štandardu OGC WPS 1.0.0 

- Zmenené GUI 

- Vkladanie súborov metódou „Drag & Drop“ 

-    Spustenie viacerých transformácií súčasne 

- Veľkosť vkladaných ZIP súborov sa zvýšila na 40MB, z pôvodných 10MB 

- Ak má prehliadač povolenie získavať informácie o vašej aktuálnej polohe, tak pri 
transformácii bodu jednotlivo je možné transformovať súradnice pre aktuálnu polohu 

- Pridanie súradnicového systému S-42 





- Sprístupnenie novej verzie verejnosti – jar 2017 
- Vytvorené na základe štandardu OGC WPS 1.0.0 
- Zmenené GUI 
- Vkladanie súborov metódou „Drag & Drop“ 
-    Spustenie viacerých konverzií súčasne 
- Veľkosť vkladaných ZIP súborov sa zvýšila na 20MB, z pôvodných 5MB 
- Pridanie formátu VGI 



- Sprístupnenie novej verzie verejnosti – leto 2017 
- Zmenené GUI 

- Zrušené funkcionality: obnovenie obsahu mapy, zoom in/out v paneli nástrojov, pohľad 
spať/nasledujúci, ukladanie/načítavanie kompozícií, geoprocesné úlohy, odstránenie 
možnosti zobrazovania máp v dvoch súradnicových systémoch (Web Mercator), atď.  

- Pozmenené funkcionality: objednávkový formulár, prepojenie na metainformačný systém, 
odčítanie súradníc nad DMR, atribútové dopyty na údaje ZBGIS (rozšírené vyhľadávanie), 
zjednodušený report chýb, tlač - doplnenie možnosti tlače/exportu v rôznej kvalite, 
vyhľadávanie, identifikácia, atď. 

- Nové funkcionality: zdieľať mapu prostredníctvom URL, zobrazenie aktuálnej polohy 
používateľa (Geolocation API), „Drag and Drop“ externých súborov z počítača priamo do 
mapy, podpora pridávania ďalších formátov - WMTS a KML, responzívny dizajn aplikácie – 
možnosť prispôsobiť sa zariadeniu (hlavne mobilné zariadenia), rýchlosť a spôsob načítania - 
úvodné načítanie, pohyb v mape (použitie dát z nižším detailom v čase nedostupnosti, 
využitie vektorových dlaždíc), atď. 



Prínosy navrhovaného riešenia 
Navrhovaná verzia aplikácie prináša celý rad funkcionalít a funkčných vlastností, ktoré sú 
prínosom pre koncových používateľov:   
- optimalizácia aplikácie pre mobilné zariadenia (responzívny dizajn),  
- pridanie viacero dátových zdrojov do aplikácie (vrstva sklonov a vrstva orientácií),  
- zobrazovanie mapových služieb vo vyššom rozlíšení (pre zariadenia s vysokým rozlíšením – 

tablety, mobilné telefóny),  
- Full-textové vyhľadávanie údajov s možnosťou vyhľadávania iba vo vybranej územnej 

jednotke prioritizáciou výsledkov vyhľadávania podľa aktuálneho pohľadu v mape (ZBGIS, 
Register adries, Referenčné geodetické body),  

- vyhľadávanie podľa súradníc (S-JTSK, ETRS89),  
- tvorba reportov do PDF (napr. zoznamy identifikovaných objektov v mape),  
- zobrazovanie aktuálnej pozície používateľa (geolocation),  
- zobrazenie aktuálnej polohy na mape a rýchla navigácia podľa hierarchie územných celkov 

(kraj, okres, obec – tzv. breadcrumbs),  
- Drag&drop externých údajových zdrojov,  
- zobrazenie výškových profilov,  
- zdieľanie aktuálneho stavu aplikácie aj prostredníctvom sociálnych sietí,  
- tvorba pokročilých dopytov nad údajmi ZBGIS a geodetických bodov 
- atď. 







Možnosti vyhľadávania: 



Možnosti identifikácie: (bodom, líniou, oblasťou) 



Možnosti merania a jeho export: 



Objednávka a tlač: 



Zdieľanie  a report chýb : 
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