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Pôvodný stav 



Zverejňovanie územného 
plánu 

Informácie o 
prebytočnom majetku 

VÚC 

Informovanie o stave a 
zjazdnosti ciest 

Informovanie lekárskej 
službe prvej pomoci 

Informovanie o životnom 
prostredí 

€ 

Zverejňovanie 
prijímateľov a výšky 

dotácií 



Informovanie o lekárňach 
a výdajniach 

zdravotníckych pomôcok 

Poskytovanie informácií 
o regióne 

Zverejňovanie 
poskytovateľov 

sociálnych služieb 

Ohlasovanie problémov 
na ceste 

Pripomienkovanie návrhu 
územného plánu 

Informovanie o 
zdravotníckych 
zariadeniach 



Filozofia architektúry 

Front End 
Pre občanov 

Back Office 
Pre referentov 

Mapové podklady 
Pre IS 



Geospatial Portal Vnorené mapové 
okno 

Mobilná aplikácia 

Pre občanov 



Geospatial Portál – vizuálna identita 



Front End - Geoportál 
Webový mapový klient pre zobrazovanie a prácu s priestorovými službami 

Vyhľadávanie Dopytovanie Konzumácia 
štandardných WS 

Prezeranie Analyzovanie Validné ISO/OGC 



Vnorené mapové okno v portáli VÚC 



Vizualizácia dotácií v mape 



Mobilná aplikácia DajTip 



DajTip – publikované podnety 



Referenti 
samosprávy 



Back Office – GeoMedia Smart Client 

• Distribuovaný GIS v rámci 
celej organizácie 

• Centralizovaná správa dát 

• Bez nutnosti inštalácie 

• Automatická aktualizácia 

• Vzhľad a dojem desktopovej 
aplikácie 



Smart Client – Pracovné postupy 

si vyžiada vstupy v správnom poradí 

logicky overí zadané hodnoty 

zapíše údaje do centrálnej databázy 

poskytne údaje podľa používateľskej roly 

 

Jedným tlačidlom referent spustí sprievodcu, 
ktorý: 



Pracovné postupy – autobusové linky 



Pracovné postupy – cestné uzávierky 



Mapové podklady 



Cestná databanka zo 
Slovenskej správy ciest 

Administratívne členenie 
kraja 

Bing ortofotomapy 
zdarma Základná báza pre GIS Kataster nehnuteľností Územný plán 

Mapové podklady 



Prínosy 
pre samosprávne kraje na ktorých sme nasadzovali technológie 

Intergraph 



Integrácie na existujúce systémy 

• integrácia na systém automatickej 
lokalizácie vozidiel 

• integrácia na informácie o majetku 
evidované v SAP 

• integrácia na Register adries 
Ministerstva vnútra 

• integrácia s elektronickou podateľňou 
FABA Soft 

• integrácia GIS na elektronické formuláre 
eForm 

• integrácia na operatívne dátové úložiská 



Použité SW riešenia 

• GeoMedia Professional 

• GeoMedia Smart Client 

• GeoMedia WebMap 

• GeoMedia SDI Pro 

• DejTip Bundle 


