
  

Workshop: Úvod do geografických informačných systémov  

Cieľovou skupinou workshopu sú aktéri civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti, ktorí majú záujem 
získať základné informácie o geografických informačných systémoch a ich použití.  

Počas workshopu sa účastníci: 

 dozvedia, čo sú to geografické informačné systémy; 
 dozvedia, aké druhy priestorových dát existujú, ako tieto dáta zachytávajú skutočnosť a ako prakticky 

vyzerajú; 
 naučia, ako a kde môžeme k dátam pristupovať a ako vyhodnotiť ich použiteľnosť podľa ich popisu 

(metadáta); 
 naučia integrovať dáta a pochopia dôležitosť súradnicových systémov pri integrácii dát, napríklad prečo 

nesedia dáta získané z mobilného telefónu z GPS s autoritatívnymi dátami; 
 dostanú informácie o voľne dostupnom software, ktorý môžu použiť na zobrazovanie alebo zber dát; 
 dozvedia, ako kombinovať autoritatívne dáta a dáta zozbierané s komunitnou pomocou; 

 Podujatie sa bude nahrávať a záznam bude verejne dostupný na stránke www.civilnaochrana.org  

Program workshopu 
  
8:55 – 9:00 Otvorenie a privítanie účastníkov, Peter Beňo 
  

 

9:00 – 9:35 Úvod do geografických informácii, University of Melbourne, Martin Tomko 
  Diskusia 
9:35 – 10:10 Dostupné geoportály na Slovensku a dáta v regiónoch, Prešovská univerzita v 

Prešove, Miloslav Michalko 
  Diskusia 

  
10:10 - 10:30 Integrácia dát vo voľne prístupnom geografickom softvéri,  

Miloslav Michalko, Martin Tomko 

Diskusia 
    
10:30 - 11:00 Diskusia a ukončenie workshopu, Peter Beňo 
    
    

Programme:     Single Country Grants for Disaster Risk Management (“Track 1”) 

Beneficiary: Ministerstvo vnútra SR – Sekcia krízového riadenia 

Project title: 
Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík 
prírodných a technologických katastrof a hrozieb 

Project code/number : Grant #  EK2020010012 

Miesto: Online  

Dátum a čas: 21.6.2021, 8:55 - 11:00 

  



Kontaktná osoba: Peter Beňo, peter.beno@civilnaochrana.org  

Upozornenie  
Pri využívaní aplikácií slúžiacich na online komunikáciu ( obrazovo-zvukovú) viacerých užívateľov medzi sebou, ktorá využíva 
verejne dostupné prenosové trasy a služby poskytovateľov je nutné v rámci bezpečnosti a dôvernosti informácii dodržiavať 
právne predpisy SR.  Napr. Z.č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov, Z.č. 215/2004 Z.z o ochrane utajovaných 
skutočností, Z.č. 45/2011 Z.z o kritickej infraštruktúre, Z.č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, Z.č. 171/1993 Z.z o 
Policajnom zbore, atď. 
Súčasne platí, že do takejto komunikácie sa môžu pripojiť len osoby na to oprávnené a priamo pozvané.   

-- Do not delete or change any of the following text. --  
  

When it's time, join your Webex meeting here. 

  
 

Join meeting 

 

  

More ways to join:  
  

Join from the meeting link  
https://mvsr.webex.com/mvsr/j.php?MTID=mecf053c530f960a5408b03908c17b783

  
 

Join by meeting number  

Meeting number (access code): 1374 08 2838 

Meeting password: 6mjGWbuw99r   

  
Tap to join from a mobile device (attendees only)   
+421-2-501-12318,,1374082838## Slovakia Toll   
+1-650-215-5226,,1374082838## United States Toll   
 
Join by phone   
+421-2-501-12318 Slovakia Toll   
+1-650-215-5226 United States Toll   
Global call-in numbers   
   
Join from a video system or application 
Dial 1374082838@mvsr.webex.com   
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.  
  
 

Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business 

Dial 1374082838.mvsr@lync.webex.com 

 

If you are a host, click here to view host information. 
 
 

Need help? Go to https://help.webex.com  
 


