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Geo / Geografický
- vzťah k informáciám o objektoch v geo(grafickom) priestore 
- vzťah k vedám o meraní objektov na Zemi a spracovaní informácií o nich 

(geodézia, kartografia, geografia, …)

Grafický
- vzťah k vizualizácii,  mapovej/ kartografickej prezentácii 

Informačný
- vzťah k informatike, práca s informáciami (zber, ukladanie, spracovanie,  distribúcia, ..) 

Systém
-organizovanosť, usporiadanosť, logickosť, štruktúrovanosť ( prvkov, vzťahov, ... )

Geografický informačný systém (GIS)

viac informácií o GISoch > http://www.egis.sagi.sk/ 



Geografický informačný systém  
ako?

GIS ako technológia
HW SW

prístrojové vybavenie programové

GIS ako konkrétna aplikácia
informačná technológia slúžiaca na prácu

s konkrétnymi dátami určitého územia s určitým cieľom
so sociálnym a organizačným zázemím

GIS ako vedecká - technická disciplína
najmenej jasné najobecnejšie najširšie vymedzenie a chápanie termínu

v súčasnosti je ním skôr geoinformatika / geomatika
GIS  je  kľúčová integrujúca  súčasť geoinformatiky

GIS vo verejnej správe – integračná informačná aplikácia



Kartografické - tvorba máp a práca s mapami

Databázové - ukladanie a management
informácií

Analytické - analýza a syntéza informácií

Geografický informačný systém (funkcie)
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nížiny    31 %   42 %

pohoria 42 %   37 %

kotliny   27 %   21 %

počet
obcí obyvateľov (rok 1991)

Geografický informačný systém ( programové súčasti )

GEOGRAFICKÝ
DATABÁZOVÝ

SYSTÉMtransformácia
dát

zber 
vkladanie 

dát

požívateľské
prostredie

priestorové
analýzy

vizualizácia
tvorba 

mapových
výstupov



Geografický informačný systém 
(informačné technológie)

GIS

Systémy 
pre manažment

informácií
AM/FM

Systémy 
na počítačom podporované

projektovanie, dizajn 
a počítačovú kartografiu

CAD / CAM

Systémy 
na analýzu obrazov

a diaľkového prieskumu Zeme
RS / Image processing

Databázové systémy 
DBMS

Systémy
na tvorbu a analýza  

digitálneho modelu terénu
DTM/ DEM

Systémy 
na určovanie polohy
globálne a lokálne

GPS



Geografický informačný systém  ( programová komplexnosť )

Produkt Typ  úloh                         Počet užívateľov 

Tvorba a správa
geografickej

databázy

Analýza a syntéza dát

Vyhľadávanie a vizualizácia

desiatky

stovky

tisícky

Nástroje na:

Modelovanie

Analýzu

Mapovanie

Distribúciu

geografických
dát

ARCGIS

ARCVIEW

ARCEXPLORER

Rast  nákladov a expertnej úrovne



Geografický informačný systém 
( prvky – technický prístup )

Hardware Software

Dáta Používateľ



Geografický informačný systém 
( sociálno-technický prístup )

Hardware/Software Procedúry
Aktivity

Dáta Používatelia

OrganizOrganizááciacia
systsystéémumu



Geografický Informačný Systém

Vízia

Potreba
Účel

Cena

Ľudia

Technológia
Dáta



Informatizácia verejnej správy
Vízia
„zvýšenie účasti občanov na správe vecí verejných a uľahčiť ich styk       

s verejnou správou prostredníctvom informatizácie“
Účel

• transformácia výkonov verejnej správy do elektronickej formy
• sprístupnenie informácií a služieb VS občanom a podnikateľskej sfére

v elektronickej forme a on-line
• zabezpečenie nepretržitého a bezpečného prístupu k službám VS

Východiská
• reforma VS (decentralizácia kompetencií pri výkone verejnej správy        

na miestnu štátnu správu obcí a územnú samosprávu )
• legislatíva a ďalšie integračné nástroje (zákony - ŠIS, o geodézii a kartografii, 

katastrálny zákon, štandardy, metodiky, základné registre VS)
Harmonizácia a koordinácia  spoločného postupu ?!

Gestor : Ministerstvo vnútra  
zabezpečenie realizácie a kooperácia so samosprávou 



Inštitucionalizácia procesu      ústredný orgán  štátnej správy pre GIS ??? 

Legislatíva Zákon o informačných systémoch VS ššttáátny GIStny GIS
Zákon o základných registroch VS

Informačná infraštruktúra:             Registre 
register obyvateľstva 
register ekonomických subjektov: organizácií, daňový ... 
register register úúzemných jednotiekzemných jednotiek
register nehnuteregister nehnuteľľnostnostíí

štatistické dáta s priestorovou referencioupriestorovou referenciou (adresa, obec, ..., 
rezortné a iné verejné geografickgeografickéé / priestorov/ priestorovéé databdatabáázyzy ......

LokalizaLokalizaččnnáá (geografick(geografickáá) b) bááza:za:
jednoznačná a nezameniteľná priestorová identifikácia a územná lokalizácia   
geografických informácií základná podmienka tvorby a integrácie dát 
pomocou  GIS

Komunikačná infraštruktúra
základné technologické predpoklady  - prístup občana ku  (geogeo) sluslužžbbáámm VS 

Elektronické služby, inovácia postupov/metód VS, bezpečnosť informačných 
systémov, elektronický podpis ... GeoGeo--governmentgovernment

Informatizácia verejnej správy a GIS
Riešenia pre GIS a GI 

priestorové registre



Verejná správa – výkonná činnosť

ššttáátnej sprtnej spráávyvy : ústredné orgány 
územné (všeobecné a špecializované) orgány

samosprsamospráávyvy : územná - VÚC, mestá, obce
záujmová - združenia, zväzy,, ..

GIS - systémovo organizovaná informačná technológia

pre tvorbu, integráciu , správu a poskytovanie poskytovanie GI (HW,SW,GEOdáta )

GIS - systémový (geografický) prístup
pre tvorbu, integráciu, správu  a vvyuyužžíívanievanie GI ( ľudský faktor !!!) 

Verejná správa a geografické informácie (GI)

súpis a evidencia 
administrácia
plánovanie



Vnútorný IS
– podpora práce samotných orgánov (kancelársky, ekonomický a geografický IS)

vnvnúútorný GIStorný GIS - spracovanie geografických dát a ich integrácia do (geo)databázy, 
priestorové analýzy a odvodenie GI  

Vonkajší IS
vonkajvonkajšíší GISGIS - dve úrovne použitia GeoInformaGeoInformaččnýchných TechnolTechnolóógigiíí (GITGIT):

publikpublikáácia geografických informcia geografických informááciciíí (WebMapping) bez spojenia s geodatabázou

poskytovanie poskytovanie geoinformageoinformaččnýchných sluslužžiebieb (InternetGIS/WebGIS) on-line spojenie s geoDB

umožňuje analýzu (priestorové dopyty), tvorbu máp, vizualizáciu a odvodenie GI   

Vnútorný a vonkajší GIS v mierke           obce / mesta /VÚC / regiónu ... / rezortu

Verejná správa a GIS 
Všeobecná štruktúra (G)IS verejnej správy / samosprávy



Cieľ zavedenia GIS pre Vyšší územný celok (VÚC)
podpora podpora ččinnostinnostíí a pra prááce jednotlivých subjektov organizce jednotlivých subjektov organizáácie v oblasticie v oblasti::

-evidencia a správa majetku
spracovanie, uloženie a správa  podkladov, mapová prezentácia a poskytovanie (geo)informácií

o nemovitostiach a zariadeniach vo vlastníctve a správe VÚC
- tvorba a využitie podkladov pre investičnú činnosť a správu
- tvorba a použitie územnoplánovacej dokumentácie
- tvorba a využitie podkladov pre plánovanie krajinného potenciálu
- tvorba podkladov a ich využitie pre krízový manažment .....

Požiadavky na GIS
zazaččlenienielenienie GIS do ostatných IS VGIS do ostatných IS VÚÚC C 

(ekonomický, evidenčný, administratívny, manažérsky) 
s cieľom :  

integrovať
analyzovať
kartograficky prezentovať

Geografický informačný systém 
Vyššieho územného celku

geografické, resp. priestorové informácie



OrganizOrganizáácia systcia systéému GISmu GIS
na základe charakteru práce (manipulácie s geodátami, tvorby GI, ..) 

sprspráávca systvca systéému mu -- sprspráávca registrovvca registrov -- koncový poukoncový použžíívatevateľľ

AplikaAplikaččnnéé prvky / moduly  GIS:prvky / moduly  GIS: ŠŠtrukttruktúúra systra systéémumu GISGIS
LokalizaLokalizaččný adresný systný adresný systéémm
AdministratAdministratíívne vne ččlenenielenenie
GeodetickGeodetickéé bodybody
ReliReliééf a inf a inžžinierskoiniersko--geologickgeologickéé pomery pomery 
TechnickTechnickáá infrainfrašštrukttruktúúra ra 
DopravnDopravnáá infrainfrašštrukttruktúúra ra 
OrganizOrganizáácia dopravycia dopravy
SprSprááva Majetku va Majetku 
CenovCenovéé a tarifna tarifnéé ppáásma sma 
ZeleZeleňň
VerejnVerejnéé osvetlenieosvetlenie
OdpadovOdpadovéé hospodhospodáárstvorstvo
RegulovanRegulovanéé zzóóny a pny a páásmasma
ŽŽivotnivotnéé prostredieprostredie
Rozvojový plRozvojový pláánn
SociSociáálne javylne javy
ŠŠkoly a koly a ššportovportovéé zariadeniazariadenia
Obrana CO/POObrana CO/PO
OrganizOrganizáácie cie úúradu radu 
SprSprááva va šškolských, kultkolských, kultúúrnych, rnych, 
socisociáálnych a zdravotnlnych a zdravotnííckych zariadenckych zariadeníí

Geografický informačný systém 
Vyššieho územného celku

koncový 
používateľ

GEOGRAFICKÁ
DATABÁZA 

Vnútorný 
GIS

Vonkajší
GIS

GIS 
program



Podmienky rozvoja GIS nielen v samospráve
vytvoriť strategickstrategickúú vvííziu rozvojaziu rozvoja

Národnej infraštruktúry geografických informácii Slovenskej republiky (NIPI?) 

vytvoriť metainformametainformaččnnéé systsystéémy o zdrojoch geomy o zdrojoch geografických grafických ddáátt z územia Slovenska 

zaviesť sluslužžby aby a podmienky (trh?) pre poskytovaniepodmienky (trh?) pre poskytovanie geogeografických grafických ddáát t samospráve
strediská získavania a výmeny geoinformácií

Web Map Servery
WWW portály a clearing houses
vývoj geoaplikačných služieb na báze freeware (voľne šírených) programov ...

vytvoriť (ne)formálnu platformuplatformu /zdruzdružženie?enie? štátneho, verejného a súkromného 
sektora zameraného na rozvoj GIS vo verejnej správe

zohľadniť skúsenosti zo zahraničia (ČR – ČAGI , NEMOFÓRUM ? ...)

organizovať odbornodbornéé akcie rozakcie rozšširujirujúúce znalosti a skce znalosti a skúúsenosti z senosti z tvorby tvorby GISGIS a GIa GI

ggeoinformaeoinformaččnene vzdelvzdeláávavaťť a a šškolikoliťť pre potreby verejnej správy / samosprávy



Pre  inšpiráciu

prezentácia aktivít v Českej republike
v oblasti rozvoja a použitia GI / GIS v samospráve

„GIS vo verejnej správe“
http://giscagi.cz/

ale aj o inom 
http://www.cagi.cz/

aktuálna prezentácia aktivít v oblasti životného prostredia u nás
„Enviro I Forum„

roky 2005, 2006
http://www.sazp./enviroiforum

ako sa s GIS začínalo v miestnej správe napr. vo Veľkej Británii 
Campbell, H., Masser I.: „GIS and Organisations: How effective are 

GIS in practice?“ London, Taylor and Francis, 1995


