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1999

2001

2004

2006

2009

2010

dodávateľ v Nemecku pre
Siemens, MSC Software, 

Lufthansa, Merck, Tieto, ...

zakladáme stengl vyvíjame SW produkty
PC Messenger a SMS Direct

IT Sourcing pre SAP Slovensko, 
VÚB banka, T-Mobile, T-Com, ...

Wirecard, Accenture, NTT DATA, 
Slovenská sporiteľňa, PSS a i., 

prvé implementácie WebGis

outsourcing odpočtu 
elektrickej energie 

pre SSE, digitalizujeme 
štátny šport pre NŠC

História našej firmy



2012

2013

2014

2016

2018

2019

outsourcing odpočtu vody Infraservices
a plynu pre Slovenskú poštu/SPP, 
riadenie EÚ programov pre ÚV SR

IBM, Tatra banka, Tatra Leasing, 
SZĽH, IS štátnych dotácií 

a grantov pre APVV, pobočka v Prahe

mapy povodňového rizika pre SVP, 
IT Sourcing pre Cellent, Axon, Quintec, 

MŽP SR, NAY Elektrodom, ...

www.stenglakademie.sk 
nemčina pre IT špecialistov

v našich LMS systémoch 
sa vzdeláva 3 tisíc pracovníkov

automatizované riešenie 
s prvkami AI pre monitorovanie 

tréningových procesov

História našej firmy



Naše riešenia
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metering2me

webgis2me

sport2me

educate2me

IS Jastrab



Novinky na poli GIS (Geografický informačný systém)

Vizualizácia geopriestorových informácií pre občanov a 
samosprávy

Aktuálne trendy

Zber a využitie dát pre potreby GIS v samospráve



Podkladové mapy

Kritérium „aktualizované a zadarmo“:

ZB GIS 
vyhľadávanie, tlačové výstupy
štátne mapové dielo

OpenStreet mapa 
vyhľadávanie, tlačové výstupy
medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú 
digitálnu mapu sveta

MapBox Light, Mapy.cz, ...



Podkladové mapy

Kritérium „aktualizované a za poplatok“:

Google mapy 
plánovanie trás
vkladanie bodov záujmu (POI)
street view

Účelové mapy 
topografické mapy
navigačné mapy, vizualizácia
zaznamenávanie trasy, vkladanie bodov
obmedzenia
čiastočne zadarmo



Podkladové mapy

Katastrálne mapy 
„aktualizované a zadarmo“
pripojené ako mapová služba
parcely registra C a E
zistenie LV

Ortofotomapy
kvalita (rozmer pixla)
aktuálnosť (dátum)



Aktuálne trendy

• Mapové služby

• GIS pre interné použitie a GIS pre verejnosť

• Štandardizácia a metaúdaje

• Integrácia GIS-u na ostatné činnosti a služby 



Využitie GIS v agendách samosprávy

Parkovacie miesta 
• evidencia parkovacích miest
• vyhradené miesta
• rezidenčné parkovanie
• kontrola parkovania (EČV)

Doprava, zimná a letná údržba
• rozkopávky, uzávierky
• sledovanie letnej a zimnej údržby

Životné prostredie 
• stromy
• zberné dvory
• opustené vozidlá



Využitie GIS v agendách samosprávy

Činnosti stavebného úradu
• stavebné povolenie
• reklamné plochy
• ochranné pásma

Občianska vybavenosť/majetok
• stacionár
• verejné osvetlenie
• kontajnery
• evidencia psov

Územný plán
• zverejnenie ÚP obce
• zverejnenie ÚP zón



Ukážka praktického využitia



GIS Michalovce -> michalovce.web-gis.sk 

• pre zamestnancov a verejnosť

• funkcionalita

• rôzne tematické oblasti



Kvalita priestorových údajov

• definovanie parametrov a atribútov

• koncepčnosť, určenie priorít

• pravidelná aktualizácia

• štandardizácia

• spracovanie priestorových údajov



GIS vs. klasická mapa



Prečo stengl a webgis2me ?

• komplexnosť riešenia

• otvorená platforma (úspora financií)

• aktuálnosť údajov

• komplexný servis

• postupná integrácia na ďalšie služby

• modularita systému, prispôsobenie riešenia                            

požiadavkám zákazníka
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mailto:filip.moravcik@stengl.sk
http://www.stengl.sk/

