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GIS v prostredí eGovernmentu 
 

¢  Cieľom eGovernmentu je prostredníctvom inovácie IKT vybudovať modernú 
verejnú správu, ktorá bude svoju agendu riešiť efektívne, transparentne a 
minimálne zaťaží občanov a podnikateľské prostredie s jej komunikáciou.  

  
¢  Výzva „Elektronizácia služieb VÚC“ a Elektronizácia služieb krajských miest“ 

Cieľom je sprístupnenie elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 
a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti 
  

¢ Elektronické služby         
Povinné – voliteľné služby (min 40% realizovať) 
VÚC  (74)   30/44 
KM    (137)  40/97  
 
¢ Čiastková štúdia uskutočniteľnosti VUC a KM (popis referenčnej 

architektúry IIS) 
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GIS - komponent budovaný v rámci referenčnej architektúry IIS  
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- Referenčná architektúra IIS (Krajské mestá) 



eForms module including upload 
functionality

Procesné kroky

Primary Information Sources

Klient (žiadosť)

1. Vstupná fáza procesu

Kanál (internet, pošta, osobne na úrade)

Základné registre

Procesné kroky

2. Produkčná fáza procesu

Procesné kroky

3. Výstupná fáza procesu

Komunikácia/dokumenty Komunikácia/dokumenty Komunikácia/dokumenty

Elektronické formuláre vrátane funkcionality 
pre priloženie dokumentov

IT podpora/komponenty 
architektúry

RFO Kataster Register
adries RPO Atď...

Integrácia komponentu s poskytovanými elektronickými službami 
v rôznych fázach transakčného procesu ich poskytovania. 

GIS 

Vstupná fáza procesu,  

n  Zjednodušenie zadávania údajov s geografickou väzbou - namiesto zadávania adries, 

resp. identifikácie nehnuteľností možnosť ich nájdenia na mape;  

Produkčná fáza procesu,  

n  Využitie geopriestorových informácií pre efektívnejšie spracovanie a vyriešenie 
podania - optimalizácia služieb z pohľadu geografickej blízkosti (napr. logistické úlohy); 

Výstupná fáza procesu,  

n  Doplnenie informácií vo výstupe služby o relevantné geopriestorové informácie pre 
jednoduchšiu orientáciu pre prijímateľa služby); 



•  Výkon správy (G2P,G2B) - Vybavovanie žiadostí občanov a 
podnikateľských subjektov a ich informovanie, primárne procesy 
zabezpečujúce  vstupné a výstupné priestorové informácie v 
rámci jednotlivých úsekov správy  

•  Integračné a podporné procesy (G2E) - Riešenie internej agendy 
regionálnej a miestnej správy a udržiavanie priestorových údajov, 
registrov a číselníkov v aktuálnom stave, dostupnosť a 
poskytovanie priestorových informácií na rozhodovacie procesy  

•  Organizačné (G2G) - Vybavovanie agendy regionálnej a miestnej 
správy s ostatnou verejnou a štátnou správou súčinnosť a 
koordinácia, prístup k požadovaným priestorovým údajom a 
agendám a ich priestorové zobrazenie,  

Informačná podpora pri zabezpečení interných a exekučných činností 
(procesov) a služieb, ktoré poskytuje verejná správa verejnosti. 



Informačná podpora pri zabezpečení interných exekučných činností 
(procesov) a služieb, ktoré poskytuje verejná správa verejnosti. 



Informačná podpora pri zabezpečení interných exekučných činností 
(procesov) a služieb, ktoré poskytuje verejná správa verejnosti. 

Externé údaje 

Interné údaje 



¢  Zákon 3/2010 o NIPI: VÚC a obce sú povinné osoby v 
zmysle zákona. 

¢ umožní prístup k elektronickým službám v 
zmysle smernice INSPIRE 2007/ES.  

¢ Vyhľadávacie (Discovery),  
¢ Zobrazovacie (View),  
¢ Ukladacie (Download),  
¢ Transformačné (Transformation)  
¢ Spúšťacie (Invoke).  

Integrácia a získavanie údajov najmä zo základných registrov a 
číselníkov budovaných v rámci národných projektov. 

Komplexné riešenie e-Governmentu poskytne vysokú 
mieru interoperability medzi jednotlivými organizáciami 

verejnej správy čím sa umožní získavanie, poskytovanie 
ako i prístup k relevantným priestorovým údajom, 

číselníkom prostredníctvom európskych a 
medzinárodných štandardov, špecifikácií  webových a 

sieťových služieb 



Príklady – GIS Front END  

Legenda 

Pomocné 
nástroje pre 
orientáciu 

Mapové okno 

Nástrojové menu 
Identifikácia Meranie a tlač  Vyhľadávanie  Editácia 



Správa majetku a integrácia online na kataster 

n  Investičné príležitosti – vektorový ÚP cez OGC služby  pre investorov 
a stavebníkov 

n  Majetok mesta –správa majeku a integrácia na Kataster (online) 

n  Stavebné konanie - identifikácia čiernych stavieb,  integrácia na správu 
miestnych daní  

n  Brownfields, Cenová mapa - Zisťovanie základnej ceny pozemku 

podľa cenovej mapy  
n  Pasportizácia zelene, komunikácií, dopravných značiek, verejného 
osvetlenia 

n  Odpadové hospodárstvo, čierne skládky 

n  Životné prostredie - Oznamovanie malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia  

Územné plánovanie, správa majetku... 



Doprava a pozemné komunikácie 

Služby: Informácie o stave a zjazdnosti ciest,  

n  Pre verejnosť :Poskytnutie informácií o zjazdnosti ciest v čo najkratšom 
čase a kde sa momentálne údržba cesty vykonáva, nahlasovanie závad 
zjazdnosti komunikácie 

n  Pre úrad :kontrola výkonu letnej a zimnej údržby ciest, efektívna 
kontrola hospodárenia, účelovosť vynakladania týchto prostriedkov  

      Ucelené riešenie (workflow) od manažmentu sťažností až po plánovanie 
a optimalizáciu údržby 

 



Ohlasovanie závad 

Služby: Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej 
svetelnej signalizácie, Ohlasovanie závad na chodníkoch a 
priechodoch pre chodcov, Ohlasovanie závad zjazdnosti 
komunikácií 

n  Pre verejnosť : možnosť sofistikovanejšieho nahlásenia závad s 
presnejšou lokalizáciou pomocou gis webového klienta 

n  Pre úrad : získavanie podnetov od verejnosti a efektívnejšie 
odstraňovanie nahlásených porúch  

 



Informácie o aktuálnych športových a 
kultúrnych aktivitách v regióne 



Integrácia Portál (VÚC, KM) – GIS (VÚC, KM) 

Služby - informácie o zdravotných, sociálnych, školských, 
kultúrnych zariadeniach a inštitúciách v územnej správe 
regionálnej a miestnej správy 

 



Nezabúdať na metaúdaje! 

  
§ Základné vlastnosti metainformačného systému 

§  webová aplikácia 
§  katalogový server 
§  katalógový klient 

§  vytváranie, editovanie a mazanie metaúdajov  
§  vizualizácia 
§  vyhľadávanie metaúdajov 
§  import a export metaúdajov 
§  podpora vlastných metainformačných profilov a 
vlastných validácií 
§  správa užívateľov 



Ďakujem za pozornosť 


