GIS aplikácie

Príručka pre užívateľa
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Zoznam aplikácií
Úvodná webová stránka je rozdelená na 7 aplikácií, medzi ktorými je možné prepínať
prostredníctvom hlavného menu:

Jedná sa o nasledujúce aplikácie:
•
História vývoja administratívneho rozdelenia SR v rokoch 1991-2004
•
Základné údaje o krajoch a okresoch
•
Demografická charakteristika za kraje a okresy zo sčítania 2001
•
Krajské a obvodné úrady
•
Matričné obvody
•
Archívy v pôsobnosti MV SR
•
Charakteristika obcí
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História vývoja administratívneho rozdelenia SR
v rokoch 1991-2004
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1.1 Paleta nástrojov
Na výber sú nástroje na priblíženie, oddialenie, posúvanie mapy a zobrazenie celej mapy.
Tieto nástroje sú spoločné pre všetky aplikácie. Ďalšie nástroje pre túto aplikáciu sú identifikačné nástroje na identifikáciu kraja, okresu alebo obce. Po identifikácii sa v info okne napravo zobrazia informácie o identifikovanom prvku.

1.2 Výber obdobia platnosti administratívneho rozdelenia
Na výber sa ponúka 7 období rozdelenia SR. Po vybratí jedného z nich sa zobrazí nová mapa.

1.3 Vyhľadávanie obcí
Po zadaní názvu obce alebo len časti názvu sa v roletovom menu zobrazí ponuka vyhovujúcich obcí a tiež príslušný okres vo zvolenom období. Ak obec vo zvolenom období
neexistovala, namiesto názvu okresu je poznámka zlúčená obec. Po zvolení jednej z obcí sa
mapa priblíži na obec a v ďalšom menu sa zobrazia roky existencie obce, z ktorých je možné
vybrať.
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1.4 Výber obce vo vybranom okrese
V roletovom menu sú na výber všetky okresy, ktoré existovali v zvolenom období. Po výbere
okresu sa mapa priblíži na zvolený okres a zároveň sa v ďalšom roletovom menu zobrazia
obce z daného okresu. Po výbere obce je mapa priblížená na obec.
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Základné údaje o krajoch a okresoch

V roletovom menu na pravo je možnosť výberu kraja. Po výbere kraja sa mapa priblíži na
zvolený kraj a v nižšom menu sa zobrazia okresy vybraného kraja, z ktorých je možný ďalší
výber s priblížením.
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Demografická charakteristika za kraje a okresy zo
sčítania 2001

V roletovom menu na pravo je výber kraja. Po výbere kraja je naň priblížené a je zobrazená
zvolená charakteristika. Na výber je možnosť zobraziť charakteristiku pre kraje alebo okresy.
V ďalšom menu je na výber zobrazenie štruktúry demografických dát: vzdelanostnej, vekovej
a národnostnej štruktúry. V paneli nástrojov je identifikačný nástroj na zobrazenie podrobnej
charakteristiky. Po kliknutí do mapy sa zobrazí percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií podľa zvolenej charakteristiky.
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Krajské a obvodné úrady

V palete nástrojov sú navyše 2 identifikačné nástroje: identifikácia obvodov a identifikácia
krajov. Na pravo je možnosť výberu kraja alebo obvodu. Ak zvolíme výber kraja z roletového
menu môžme zvoliť kraj. Mapa sa priblíži a v ďalšom roletovom sa zobrazia obvody vybraného kraja, z ktorých je možný následný výber. Ak je zvolený výber len obvodov, na výber sú
všetky obvody SR.
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Matričné obvody
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Na výber sú dve možnosti vyhľadávania. Vyhľadávanie obcí a vyhľadávanie matričných
obvodov. Po vyhľadaní názvu alebo časti názvu obce/matriky sa v roletovom menu zobrazia
vyhovujúce záznamy, z ktorých je možné vybrať jeden priblížiť naň mapu. Po výbere matričného obvodu sa v ďalšom roletovom menu zobrazia obce patriace do vybraného matričného
obvodu.
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Archívy v pôsobnosti MV SR

V palete nástrojov je identifikácia pobočiek štátnych archívov a štátnych archívov. Je možnosť výberu zo ŠA alebo pobočiek ŠA. V roletovom menu sa zobrazia podľa výberu buď
všetky ŠA alebo všetky pobočky ŠA. Po výbere zo štátnych archívov sa v ďalšom menu
zobrazia pobočky zvoleného archívu a priblíži sa mapa. Po výbere pobočky ŠA sa priblíži
mapa.
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7

Charakteristika obcí

V palete nástrojov sa nachádza navyše identifikácia obcí. Obec je možné vyhľadať podľa
názvu alebo časti názvu. Po vyhľadaní obce sa zobrazia vyhovujúce záznamy v roletovom
menu z ktorého si užívateľ môže vybrať obec. Po výbere sa mapa priblíži na obec a zobrazí sa
karta obce s informáciami o obecnom úrade, vybavenosti obce a CO ohrození. V roletovom
menu nižšie sú na výber všetky okresy SR. Po výbere okresu je mapa priblížená na vybraný
okres a v ďalšom roletovom menu sa objavia obce zvoleného okresu. Takisto po výbere obce
sa mapa na obec automaticky priblíži a zobrazí sa karta obce.
pozn.: Karta obce je pop-up okno. Váš prehliadač môže mať zakázané zobrazovanie pop-up
okien, preto je potrebné pre túto aplikáciu to povoliť.
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