© ADVICE s.r.o., www.nasamapa.sk,

NÁVOD NA OBSLUHU
GEOPORTÁLU NAŠA MAPA
Geoportál je optimalizovaný na prácu v internetovom prehliadači Mozilla Firefox.
Prehliadač si môžete stiahnuť bezplatne na http://www.mozilla.sk/
Jednoduchý návod pre používateľa mapového portálu Vašej. V niekoľkých krokoch sa
dozviete ako efektívne pracovať s mapou Vašej obce.
Postup:
 Do geoportálu sa dostanete hypertextovým odkazom zo stránky obce.
 Samostatne v internetovom prehliadači sa otvorí geoportál.
 Pre prácu s mapou slúžia informačné interaktívne okná: 1. nástrojová lišta
2. grafická mierka
3. vrstvy
4. súradnice

Popis geoportálu v internetovom prehliadači
Okno 1 – nástrojová lišta: pomocou tejto lišty, je možné pohybovať s mapou, približovať sa zadávať
vyhľadávanie parciel podľa parcelného čísla, získať informácie o parcelách a objektoch na mape,
interaktívne merať dĺžku a plochu, tlačiť zobrazené informácie.
Aktívny nastroj na lište je vždy zobrazený tmavšie ako neaktívne nástroje.
Nástroj vyhľadávanie parcelného čísla:
V 1. okienku zvoľte kataster a typ registra (C / E) do 2. okienka napíšte číslo parcely - tvar čísla bez lomitka
alebo s (napr.: 250/1) a stlačte šípku vedľa okienka. Na mape sa zobrazí požadovaná parcela. Ak sa
príslušná parcela nezobrazí, vypíše upozornenie, že parcela neexistuje (nenachádza príslušnom katastri
alebo registri). Pre správne používanie ďalších nástrojov je potrebné vypnúť nástroj vyhľadávanie
parcelného čísla stlačením tlačidla X.

(napr.: 250)
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Nástroj +/– približovanie a vzďaľovanie sa v mape: slúži na priblíženie sa v mape (+), vzdialenie sa
v mape (-).

Nastroj Legenda: po stlačení sa zobrazí legenda vrstiev v novom okne prehliadača.
Nastroj Posun mapy: po stlačení môžete pohybovať s mapou.
Nastroj Priblíženie na aktívnu oblasť: po stlčení sa priblížite na veľkosť zvolenú časť mapy
Nastroj Vpred: posun o krok vpred v zobrazení mapy.
Nastroj Vzad: posun o krok vzad v zobrazení mapy.
Nastroj Informácia o objekte: po stlačení a kliknutí do mapy sa zobrazia informácie o objekte
Nastroj Meranie vzdialenosti: meranie vzdialenosti na mape v m – dvojklikom myši aktivizujete nástroj
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Nastroj Meranie plochy: meranie plochy na mape v m - dvojklikom myši aktivizujete nástroj

Okno 2 – grafická mierka: Zobrazuje grafickú mierku podľa priblíženia v mape. Je rozdelená na
dve časti, horná zobrazuje mierku v metroch, spodná časť zobrazuje mierku v kilometroch.
Okno 3 – vrstvy: Okno je rozdelené na dve časti tematické vrstvy a podkladové mapy.
Tematické vrstvy: používateľ môže ľubovoľné zapínať a vypínať vrstvy kliknutím kurzora do
štvorca na ľavo od popisu vrstvy. Môže byť zapnutá jedna vrstva alebo aj všetky naraz.


Tematická vrstva

Podkladové vrstvy: používateľ môže ľubovoľné prepínať podkladovú mapu. Vždy môže byť
zapnutá len jedna podkladová vrstva mapa.


Podkladová mapa

Okno 4 –súradnice: Obsahuje súradnice, pozícia súradníc sa mení podľa pohybu kurzora.

