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1. Úvod 
Firma CORA GEO s.r.o. pôsobí na trhu SR s ponukou programov na 

spracovanie údajov, obsiahnutých v oblasti geoinformačných systémov, ktoré sú 
vhodné všade tam, kde treba operatívnu grafickú (mapovú) evidenciu a súčasne aj 
evidenciu databázovú (popisnú) s častou aktualizáciou údajov. Geografický 
informačný systém (GIS) je všeobecný prostriedok, ktorý sa môže parametricky 
prispôsobovať pre veľmi širokú oblasť aplikácií.  

Po zvládnutí základov práce s počítačom a osvojení si slovníka odbornej 
terminológie prinesie práca na počítači mnohé výhody: jednoduché zadávanie a 
úpravy údajov, rýchle a pohodlné vyhľadávanie záznamov, výstupy tlačových zostáv 
na tlačiareň. Tieto softvérové možnosti pomôžu spríjemniť a zefektívniť prácu. Sme 
radi, že ste nám dali dôveru a rozhodli ste sa pre naše riešenie informačného 
systému. 
 
 

2. Spustenie systému a prihlásenie sa do systému 
 
Aplikácia sa spúšťa z prostredia internetového prehliadača Microsoft Internet 
Explorer 7, Internet Explorer 8 resp. 9 (v kompatibilnom móde), Opera 9 a Mozilla 
Firefox 3. Spustením prehliadača a napísaním adresy k aplikácii na serveri (napr.: 
http://meno_servera/gisweb), alebo spustením odkazu na EGIS portál z hlavnej 
stránky, ktorá sa naň odkazuje, sa zobrazí verejná časť webovej aplikácie CG EGIS 
Portál s verejne dostupnými funkciami portálu.  
 

 

1 

2 

3 

4 



CG EGIS Portál                               CORA GEO, s.r.o.                      
 

6 

3. Opis používateľského rozhrania modulov 
Základné rozloženie jednotlivých častí portálu je zobrazené na vyššie uvedenom 
obrázku. Po spustení portálu, sa používate ľovi zobrazí navigačný panel v ľavej časti 
CG EGIS Portálu, ktorý obsahuje dostupné stránky.  
Navigačný panel má používateľ možnosť skryť/odkryť kliknutím na tlačidlá /  . 
 
V podrobnejšom členení sa verejne prístupná stránka Mapa skladá z prvkov: 
1. Prvok Legenda mapy - mapové vrstvy 
2. Prvok Mapové okno 
3. Prvok Prehľadová mapa 
4. Prvok Databázová mriežka  
 
Poznámka: 
V pravej hornej časti sa nachádza prvok Prihlásenie (alternatívne je možné použi ť 
ponuku „Úvod/Prihlásenie“ v paneli Navigácia), ktorý je určený pre používateľov,  
ktorí potrebujú pracovať so všetkými rozšírenými funkciami portálu (pracovníci štátnej 
správy, interní a externí pracovníci prevádzkovate ľa). Pre úspešný vstup do 
zabezpečenej zóny portálu musí používateľ vyplniť meno a heslo. 
 
Počas dlhšie trvajúcich operácií príslušný prvok (napr. mapové okno, databázová 
mriežka...), do ktoré používateľ klikol, zosivie a objaví sa symbol točiaceho kolieska. 
Tento stav dáva najavo, že aplikácia spracováva používate ľovu požiadavku. Počas 
prebiehajúcej operácie, aplikácia neumožní používate ľovi vykonať ďalšie akcie v 
danom prvku. 

 
 

 



CORA GEO, s.r.o.                                               CG EGIS Portál 
 

7 

3.1. Prvok Legenda mapy 
Prvok je tvorený stromovým menu s Pohľadmi a Položkami legendy (mapové témy / 
vrstvy). 
 

 
 
 
Legenda mapy obsahuje: 
- ikonu pohľadu / mapy  
- ikona +/- (rozbalenie, zbalenie položiek). Kliknutím ľavým tlačidlom myši sa 

rozbalí/ zbalí obsah pohľadu / mapy 
- zaškrtávacie pole  slúži na hromadné zaškrtnutie/odškrtnutie položiek legendy, 

ktoré sú v pohľade / mape 
- text názvu pohľadu / mapy 
 
Vnorené položky legendy obsahujú: 
- ikonu symbológie mapovej vrstvy (témy) ako sa zobrazuje v mape (napr.: ),  
- zaškrtávacie pole zapnutia zobrazenia  
- text názvu položky pohľadu 
 

3.1.1. Nástroje prvku legenda 
 - Vybrané témy do mapy 
 - Uložiť vybrané témy 
 - Obnoviť uložený výber tém 
 - Legenda 

 
Položky legendy, ktoré chce používateľ vidieť v mape (mapové okno), musia mať 
zaškrtnuté zaškrtávacie pole . Po vybratí položiek legendy je potrebné stlačiť 
tlačidlo "Vybrané témy do mapy - “, ktoré zabezpečí zobrazenie položiek legendy 
v mape. 
Použitím tlačidla "Uloženie nastavení mapy " sa zobrazí okno s možnosťou 
uloženia pozície mapy = uloží zobrazené územie a možnosť uloženia vrstiev / tém, 
ktoré si používateľ zaškrtol v legende. 
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Po stlačení tlačidla OK sa nastavenie tém uloží. Po stlačení tlačidla Cancel sa 
formulár s otázkou zatvorí a nastavenie legendy sa neuloží. V prípade uloženia 
nastavenia sa dané nastavenie položiek prvku legendy bude zobrazova ť i po 
odhlásení sa zo systému a opätovnom prihlásení sa, resp. po vybratí inej položky 
legendy a opätovnom prekliknutí sa na pôvodnú položku legendy. 
 
Kliknutím na tlačidlo "Obnoviť uložený výber tém " sa v mape načítajú iba témy, 
ktoré mal používateľ uložené ako štartovacie a ostatné sa vypnú. 
 
Použitím tlačidla "Legenda " sa používateľovi otvorí nové okno so zoznamom 
aktuálne zobrazených tém v mapovom okne. Zobrazia sa všetky zapnuté témy, i tie, 
ktoré nie sú viditeľné v strome mapových vrstiev pri ich „zbalení“.  
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3.2. Prvok Mapové okno 

 
 

Prvok je tvorený mapou a panelom s nástrojmi pre prácu s mapou. Používate ľ má 
možnosť mapu zväčšiť na celú obrazovku: klikne na  v navigačnom paneli  
a dvojklikom na lištu pod mapovým oknom, ktorá delí obrazovku na hornú a dolnú 
polovicu. 
 
Po zväčšení na celú obrazovku, mapa vyzerá takto, viď. nasledujúci obrázok. Pre 
dočasné zobrazenie navigácie, resp databázového okna používate ľ klikne na lištu 
požadovaného prvku. Pre trvalé opätovné zapnutie skrytého prvku používate ľ klikne 
na tlačidlo  v prípade prvku Navigácia,  resp.  pre trvalé zobrazenie databázovej 
časti mapového okna. 
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3.2.1. Nástroje prvku Mapové okno 
- vrátiť späť 
- znovu vykonať 
- zobraziť informácie (pridržaním klávesu Shift: pridať k existujúcemu výberu, Ctrl: 

odobrať) 
- priblížiť 
- vzdialiť 
- posun 
- zobraziť celú mapu 
- zobraziť vybrané objekty 
- zobraziť prehľadovú mapu 
- meranie dĺžok a plôch v mape 
- posun hore (sever) 
- posun dole (juh) 
- posun vľavo (západ) 
- posun vpravo (východ) 
- posun vľavo hore (severozápad) 
- posun vpravo hore (severovýchod) 
- posun vľavo dole (juhozápad) 
- posun vpravo dole (juhovýchod) 
- zmeniť mierku 

J 

J 

trvale 

dočasne 
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- tlač mapy 
Vrátiť späť: 
Výberom sa používateľ vráti v mapovom okne o posledne vykonanú akciu späť. 
Pri podržaní kurzora myši nad touto ikonkou sa zobrazuje v bublinovej nápovedi 
konkrétny krok, ktorý je možné vrátiť späť. Ak krok späť je možný, ikonka je zelená 

 v opačnom prípade sivá. 
 
Znovu vykonať: 
Pomocou používateľ vykoná znovu akciu nad mapou, ktorú predtým vrátil späť 
pomocou akcie Vrátiť späť. Ak krok Znovu vykonať je možný, ikonka je zelená   
v opačnom prípade sivá. 
 
Zobraziť informácie: 
Výberom a následným výberom objektu používateľ získa informácie o vybranom 
objekte. Výber objektu je možný dvoma spôsobmi: 

a) kliknutím na objekt - je vyžadované presné kliknutie na geometrický stred 
objektu (!!!), ináč výber objektu nie je úspešný, 

b) výber objektu/-ov ohradou - viď obrázok nižšie - vo výbere sa zahrnú všetky 
objekty zvnútra ohrady 

Po výbere objektu v mape sa používateľovi zobrazí okno so zoznamov formulárov 
(označených ako ) a na nich prepojených mapových tém (označených napr.: ). 
Používateľ klikne na formulár, na ktorý je prepojená mapová téma, objekty z ktorej 
chce používateľ vidieť vo formulári a informácie o vybraných objektoch z mapy sa 
zobrazia v evidenčnej časti – v mriežke. 
Ak chce používateľ vybrať viac objektov v mape (pridať ich do výberu), podrží 
klávesu Shift a opakovane vyberie požadované objekty. Ak chce používate ľ naopak 
odobrať niektoré objekty z množiny vybraných objektov podrží klávesu Ctrl a označí 
daný objekt. 
 
Poznámka: V prípade, že zvolený formulár nekorešponduje s objektom 
vybratým  v mape,  mriežka údajov  sa zobrazí prázdna - bez záznamov. 
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Priblížiť / vzdialiť: 
Pomocou používateľ približuje a vzďaľuje zobrazované územie na jeden klik 
myšou. V prípade podržania a ťahania ľavého tlačidla myši sa vykreslí obdĺžnik - 
výrez územia, ktoré chce používateľ zväčšiť. Priblíženie a vzdialenie funguje aj na 
pohyb kolieskom myši. 
 
 
Posun: 
Tlačidlo Posun interaktívne – podržaním ľavého tlačidla myši sa vykreslí obdĺžnik - 
územie v celom mapovom okne, ktoré chce používateľ posunúť. Ak používateľ iba 
klikne do mapy, územie ostane v rovnakom priblížení, ale stred poh ľadu mapového 
okna sa presunie na miesto tohto kliku. 
 
Zobraziť celú mapu: 
Pomocou používateľ zobrazí celé územie v súradniciach, ktoré boli 
prednastavené. 
 
Zobraziť vybrané objekty: 
Tlačidlo presunie vybrané objekty v mape do stredu mapového okna. 
 
Zobraziť navigačnú mapu: 
Pomocou si používateľ zapne prehľadovú mapu celého územia. Vypne ju 
štandardne pomocou x v rohu okna. Pohyb v tejto mape používate ľ robí pomocou 
výrezov alebo kliknutím. 
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Meranie vzdialeností a plôch: 
Po stlačení tlačidla sa otvorí okno pre meranie vzdialeností a plôch v mape. Pre 
meranie vzdialeností používateľ klikne na body, ktorých vzdialenosť chce zmerať. Ak 
chce zmerať plochu, klikne na vybrané body v mape a následne klikne na tlačidlo 
Plocha. 
 

 
 
Zmena mierky: 
Mierku môže používateľ zmeniť pomocou tlačidla „Zmeniť mierku “. Po stlačení 
daného tlačidla sa zobrazí formulár Zmena mierky: 
 

 
 
Používateľ zadá hodnotu mierky a potvrdením tlačidla OK sa nastavenie mierky 
uloží. Po stlačení tlačidla Zrušiť sa formulár zatvorí a mierka ostane nezmenená. 
 
Tlač mapy: 
Po stlačení tlačidla Tlač , ktoré sa nachádza medzi nástrojmi prvku Mapové okno, 
sa otvorí formulár Nastavenie tlače, pomocou ktorého používateľ môže nastaviť: 
- titulok nad mapou 
- výrez mapy 
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- tlač výrezu na obrazovke - aplikácia vytlačí len výrez územia, ktoré 
používateľ vidí v mapovom okne pri mierke podľa papiera 

- tlač výrezu so zachovaným stredom a určenou mierkou - aplikácia vytlačí 
územie na celú veľkosť papiera so zachovaním stredu a mierky 

- orientácia tlače 
- umiestnenie legendy - je možné tlačiť legendu do mapy, na novú stranu alebo 

vybrať tlač bez legendy 
- veľkosť papiera - pri vlastnej veľkosti je limit pre výšku od 148 do 420 mm a pre 

šírku od 105 do 297 mm 
- okraje papiera 
- copyright - zapnúť / vypnúť, sivé neprístupné copyrighty sa tlačia vždy, 

copyrighty môže prepisovať iba dodávateľ aplikácie 

 
 
Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí náhľad mapy vo formáte PDF. 
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3.2.2. Filtrovanie zobrazenia mapových prvkov v prvku Mapové okno 
Zobrazenie mapových prvkov môže byt filtrované vzhľadom na zobrazovanú mierku 
pohľadu. Na úrovni metadát portálu sa definuje minimálna a maximálna mierka 
mapového okna, v ktorej sa mapové objekty budú zobrazova ť. Ak je mierka 
mapového okna mimo definovaný rozsah pre danú mapovú vrstvu, mapové 
objekty tejto vrstvy sa nezobrazia. 
 

3.3. Prvok Mriežka 
Prvok Mriežka (Grid) slúži na zobrazenie viacerých záznamov. Riadky mriežky 
zobrazujú záznamy. V stĺpcoch sú hodnoty atribútov daného záznamu. V záhlaví 
stĺpca je názov atribútu, ktorého hodnoty sa v mriežke zobrazujú. 

 
 
Ak veľkosť mriežky presahuje veľkosť prvku na výšku, zobrazia sa na pravom okraji 
mriežky posuvníky. Ak veľkosť mriežky presahuje veľkosť prvku na šírku (veľa 
stĺpcov), jednotlivé stĺpce sa sčasti zakryjú. Používateľ má možnosť stĺpce v mriežke 
zapnúť / vypnúť (kap. 3.3.2. Pohyb po mriežke - prezeranie záznamov). 
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3.3.1. Označovanie záznamov 
Označovanie slúži na hromadné operácie so záznamami (Hromadné mazanie, 
Hromadná editácia, Lokalizácia do mapy). Záznam, na ktorý používate ľ klikne, je 
aktívnym záznamom a zvýrazní sa v mriežke formulára: 

 

 
 
Viac záznamov je možné označiť stlačením a podržaním klávesy CTRL a kliknutím 
myši na príslušné záznamy. 
Ak je potrebné označiť záznamy nasledujúce za sebou, je nutné označiť prvý 
záznam, stlačiť a podržať klávesu SHIFT a označiť posledný záznam. Automaticky 
sa označia všetky záznamy medzi týmito dvomi záznamami: 

 
 

 
V prípade, že už sú označené nejaké záznamy a používateľ chce označiť ďalšie 
záznamy, vždy pred označením ďalšieho záznamu je potrebné stlačiť a podržať 
niektorú z kláves CTRL a SHIFT podľa toho, ako chce tieto záznamy označiť, ináč sa 
zruší označenie všetkých záznamov a označí sa iba ten záznam, na ktorý používateľ 
klikol.  Kliknutím na označený záznam sa nezruší jeho označenie, je potrebné stlačiť  
a podržať klávesu CTRL. Hromadné označovanie, resp. odznačovanie záznamov je 
možné aj prvkom, ktorý sa nachádza vľavo v rohu od akcií formulára: 
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Tento prvok zobrazuje aktuálny počet záznamov vybraných v mriežke na všetkých 
stranách formulára. Po kliknutí na šípku sa rozbalí ponuka vo výberovom kontajneri. 
 
Popis jednotlivých položiek prvku: 
 
- prvé 3 položky sa týkajú iba aktuálnej strany: 

Vybrať všetky záznamy na stránke: vyberie všetky záznamy na aktuálnej 
stránke 
Zrušiť výber všetkých záznamov na stránke: zruší výber všetkých, resp. 
označených záznamov na aktuálnej stránke, záznamy označené na ostatných 
stránkach zostanú bez zmeny označenia 
Invertovať výber záznamov na stránke: invertuje označenie vybraných 
záznamov na aktuálnej stránke (vyberú sa neoznačené záznamy a zruší sa 
výber označených záznamov) 

 
- posledné 3 položky sa týkajú všetkých stránok: 

Vybrať všetky záznamy: vyberie všetky záznamy na každej stránke (všetky 
záznamy na formulári) 
Zrušiť výber všetkých záznamov: zruší výber všetkých, resp. označených 
záznamov na každej stránke 
Invertovať výber všetkých záznamov: invertuje označenie vybraných 
záznamov na každej stránke (vyberú sa neoznačené záznamy a zruší sa 
výber označených záznamov) 
 

3.3.2. Pohyb po mriežke – prezeranie záznamov 
V spodnej časti formulára sa nachádzajú akcie umožňujúce meniť aktuálne 
zobrazenie záznamov v mriežke a listovanie medzi jednotlivými stránkami formulára. 
 

 
 

 - po kliknutí sa zobrazí prvá strana mriežky formulára, v prípade že je aktuálna 
prvá strana, tlačidlo je nedostupné 
 

 - po kliknutí sa zobrazí predchádzajúca strana mriežky formulára, v prípade že je 
aktuálna prvá strana, tlačidlo je nedostupné 
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 - editovateľný prvok zobrazujúci aktuálnu stranu z celkového počtu 
strán, priamym zápisom požadovanej strany a stlačením klávesy ENTER je možné 
prejsť priamo na túto stranu 
 

 - po kliknutí sa zobrazí ďalšia strana mriežky formulára, v prípade že je aktuálna 
posledná strana, tlačidlo je nedostupné 
 

 - po kliknutí sa zobrazí posledná strana mriežky formulára, v prípade že je 
aktuálna posledná strana, tlačidlo je nedostupné 
 

 - po kliknutí sa obnoví obsah mriežky, záznamy sa načítajú ako pri prvom otvorení 
formulára 
 

 - editovateľný prvok, ktorým je možné nastaviť počet záznamov na stránke. 
Používateľ ručne napíše počet záznamov s potvrdením klávesy ENTER. 
 

 - informácia o záznamoch zobrazovaných na stránke na 
formulári (napr. zobrazujem 11-ty až 20-ty záznam z celkového počtu 12 513). 
 

3.3.3. Stĺpce mriežky 
 
Zapnutie / Vypnutie stĺpcov 
Ak veľkosť mriežky presahuje veľkosť prvku na šírku (veľa stĺpcov), jednotlivé stĺpce 
sa sčasti zakryjú. Používateľ klikne na šípku v záhlaví stĺpca, podrží kurzor myši nad 
položkou "Stĺpce". Používateľ má možnosť stĺpce v mriežke zapnúť / vypnúť 
odškrtnutím/ zaškrtnutím príslušného stĺpca : 
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Nastavenie šírky stĺpcov 
Šírku stĺpca v mriežke je možné zmeniť umiestnením kurzora myši medzi dvomi 
stĺpcami (zmení sa vzhľad kurzora), podržaním kurzora a jeho posunom vľavo, resp. 
vpravo sa zmenšuje, prípadne zväčšuje šírka ľavého stĺpca. 
 

 
 
Nastavenie poradia stĺpcov 
Poradie stĺpca v mriežke je možné zmeniť kliknutím a podržaním myši nad jeho 
nadpisom, potom po posune stĺpca a uvoľnení kurzora myši na rozhraní iných dvoch 
stĺpcov, sa stĺpec presunie na miesto, ktoré ukazujú zvislé modré šípky. 
 

 
Ak chce používateľ nesprávne premiestniť stĺpec, aplikácia mu ho nedovolí presunúť 
(napr. nevloží ho na rozhranie dvoch st ĺpcov ale priamo na niektorý stĺpec) 
 

: 
 

3.3.4. Nástroje prvku mriežka 
 

 
 

 - počet označených záznamov vo formulári 

  - rýchle hľadanie 

  - hľadanie 

  - zrušiť vyhľadávanie 
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  - zoradenie 
  - tlačiť 

  - lokalizovať v mape 

3.3.4.1. Rýchle hľadanie 

 Nástroj je funkčný iba nad formulárom, pre ktorý je sprístupnený prvok Detail 
formulára. Slúži na rýchle vyhľadanie záznamov podľa jednoduchej podmienky - 
detail formulára sa zmení tak, že do jeho prvkov je možné zadať výberové 
podmienky, podľa ktorých sa má vyhľadávať a zaškrtnúť checkbox vľavo od týchto 
položiek (po opustení pola pre zadanie vyh ľadávacej podmienky sa v prípade, že nie 
je prázdne checkbox automaticky zaškrtne): 

 

 
 
V režime rýchleho hľadania sú editovateľné iba tie polia, podľa ktorých je možné vo 
formulári vyhľadávať záznamy, ostatné polia zostanú needitovate ľné a nie je možné 
zadať výberovú podmienku, vľavo od takého pola sa nezobrazí checkbox. 

 
Nad stĺpcami napĺňanými z číselníkov je tiež možné vyhľadávanie pomocou 
combobox-u. 
 

 
 

Kliknutím na Hľadať  sa zrealizuje vyhľadanie záznamov podľa zadanej 
vyhľadávacej podmienky. Kliknutím na Späť  sa zruší režim rýchleho hľadania  
v detaile formulára a detail sa vráti do režimu prezerania. 
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3.3.4.2. Hľadanie 

  Akcia umožní vyhľadávanie záznamov podľa viacerých polí formulára, zobrazí 
sa nasledovný predformulár, na ktorom je možné zadať vyhľadávaciu podmienku. 
V rozhraní verejného prístupu na portál EGIS vyh ľadávacie podmienky nie je možné 
uložiť. 

 
 
 
 

 
 
 
Popis prvkov predformulára Hľadanie: 
 
Tlačidlo OK: zrealizuje vyhľadanie záznamov podľa zadanej vyhľadávacej podmienky 
 
Tlačidlo Zrušiť: zruší akciu Hľadanie a zatvorí predformulár 
 
Znamienka +, - : umožňujú pridať, resp. odobrať riadok vo vyhľadávacej podmienke. 
Nový riadok sa po kliknutí na znamienko + pridá vždy na koniec, po kliknutí na 
znamienko - sa odoberie vždy posledný riadok vyhľadávacej podmienky. Ak má 
vyhľadávacia podmienka iba 1 riadok, ten sa nezmaže. 
 
 
 
Spojovník: výberový kontajner s výberom z dvoch možností súčasne resp. alebo. 

 

 
 

Typ stĺpca: needitovateľné pole, ktoré označuje skratku typu pola, ktoré je 
predmetom hľadania ( S = reťazec znakov, I = číselný typ...). 

Spojovník  Zátvorka  Stĺpec    Operátor    Hodnota     Zátvorka 

Typ stĺpca  
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Ľavá zátvorka: výberový kontajner pre zadanie ľavej zátvorky - používa sa v prípade 
zložitejších vyhľadávacích podmienok. 
 

 
 

Stĺpec: výberový kontajner pre výber poľa, pre ktoré má byť v danom riadku zadaná 
vyhľadávacia podmienka. Z formulára sa ponúknu iba tie polia, ktoré sú 
zadefinované ako polia pre hľadanie. 
 

 
 

Operátor: výberový kontajner pre výber operátora - sú ponúkané možnosti pod ľa 
typu vybraného pola, t.j. číselný alebo znakový. 
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Hodnota: textové pole pre zadanie hodnoty st ĺpca. Pole musí byt vyplnené, inač sa 
zobrazí vpravo od riadku upozornenie "Hodnota musí byt vyplnená!" 
 

 
 
Pravá zátvorka: výberový kontajner pre zadanie pravej zátvorky - používa sa  
v prípade zložitejších vyhľadávacích podmienok. 
 

 
 
Pri vyhľadávaní podľa dátumu má používateľ možnosť zadať dátum v tvare D.M. 
RRRR (deň.mesiac.rok), čím sa automaticky aktivuje voľba odstránenie časovej 
zložky. 
 

 
 
Alebo môže vybrať z dátumového výberového pola a voľba odstránenie časovej 
zložky sa neaktivuje. 
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3.3.4.2.1. Filter nad stĺpcom 
Okno s hľadaním môže používateľ otvoriť aj nad konkrétnym stĺpcom formulára, 
pričom v okne hľadania už bude mat prednastavený tento st ĺpec. 

 

 
 

Druhým typom filtra nad stĺpcom je rýchle hľadanie nad stĺpcom, do ktorého 
používateľ zadá časť hľadaného reťazca znakov alebo číslo a potvrdí klávesom 
"enter". Takto filtrovaný stĺpec je označený tučným písmom a kurzívou. 
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Tento filter nad stĺpcom vyhľadáva s operátorom "začína sa" a každú ďalšiu pridanú 
vyhľadávaciu podmienku vyhodnocuje ako "AND". Ak používateľ potrebuje použiť 
operátor "obsahuje", tak použije vo vyhľadávanom reťazci znak "%". 
 

3.3.4.3. Zrušiť vyhľadávanie 

Zrušiť vyhľadávanie  
Akcia zruší režim vyhľadávania záznamov vo formulári a zobrazí všetky záznamy - 
platí pre akcie Rýchle hľadanie a Hľadanie. V prípade, že bolo realizované h ľadanie 
niektorou z týchto akcií, ikona akcie je farebná , po zrušení vyhľadávania je ikona 

čiernobiela . 

3.3.4.4. Zoradenie 

Zoradenie  
Slúži na zoradenie záznamov nachádzajúcich sa v prvku Mriežka. Po zvolení akcie 
sa otvorí formulár Nastavenie zoradenia s ponukou st ĺpcov, podľa ktorých je možné 
zoraďovanie. 
Presunom názvov stĺpcov z ľavého do pravého okna sa vykoná výber podmienok 
triedenia. Jednotlivé stĺpce (podmienky) sa presúvajú nasledovne: 

1. kliknutím ľavého tlačidla myši na názov stĺpca (stĺpec zmodrie) 
a následným stlačením tlačidla Pridať  

2. dvojitým kliknutím ľavého tlačidla myši na názov stĺpca 
 

 
 

Tlačidlo Presunúť vyššie  zabezpečí presun stĺpca v pravom okne o jednu pozíciu 
vyššie. Pred použitím tlačidla je nutné kliknutím ľavého tlačidla príslušný stĺpec 
označiť. 
Tlačidlo Presunúť nižšie  zabezpečí presun stĺpca v pravom okne o jednu pozíciu 
nižšie. Pred použitím tlačidla je nutné kliknutím ľavého tlačidla príslušný stĺpec 
označiť. 
Pomocou tlačidla Zmeniť zoradenie  je možné nastaviť spôsob akým sa majú 
zoradiť záznamy vybraného stĺpca z pravého okna. Môžu sa zoradiť vzostupne alebo 
zostupne. Pred použitím tlačidla je nutné kliknutím ľavého tlačidla príslušný stĺpec 
označiť. 
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Presunúť podmienku triedenia z pravého okna do ľavého je možné uskutočniť 
nasledovnými spôsobmi: 

1. kliknutím ľavého tlačidla myši na názov stĺpca (stĺpec sa vymodrí)  
a následným stlačením tlačidla Odobrať  

2. dvojitým kliknutím ľavého tlačidla myši na názov stĺpca 
 

 
 
Zvolením tlačidla OK sa zatvorí formulár Nastavenie zoradenia a záznamy v prvku 
Mriežka sa zoradia podľa vybraných podmienok triedenia. Formulár Nastavenie 
zoradenia sa zatvorí, resp. akcia zoradenie sa zruší pomocou tlačidla Zrušiť alebo 
pomocou X. 
Zoradiť záznamy možno aj kliknutím ľavého tlačidla myši na pravý okraj hlavičky 
stĺpca, podľa ktorého majú byt záznamy zoradené. Používate ľ má možnosť zvoliť 
zoradenie vzostupne, resp. zostupne, zoradenie zvolí kliknutím priamo na 
požadovaný typ zoradenia v rozbaľovacej ponuke stĺpca: 

 

 
 

Zoradiť záznamy možno aj priamo kliknutím ľavého tlačidla myši na hlavičku stĺpca, 
podľa ktorého majú byt záznamy zoradené. Opätovným kliknutím na hlavičku stĺpca 
sa záznamy zoradia vzostupne, resp. zostupne. V záhlaví st ĺpca sa objaví malá 
šípka naznačujúca spôsob triedenia : 
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3.3.4.5. Tlač 

Tlač  
Akcia umožní vytlačiť údaje zobrazené v mriežke v niekoľkých formátoch (vytlačia sa 
údaje zo všetkých strán formulára aj tie, ktoré v momente tlače nie sú zobrazené). Po 
kliknutí na šípku vpravo od ikony tlače sa rozbalí ponuka vo výberovom kontajneri 
pre tlač do formátov XML, PDF a XLS: 

 

 
 

Aplikácia umožňuje vytlačiť tlačové zostavy popisných údajov nachádzajúcich sa na 
vybranom formulári v prvku Mriežka ( funkcia závisí od modulu a jeho formulárov). 
 

 
 

Po zvolení formátu tlače má používateľ možnosť súbor otvoriť alebo uložiť na disk. 
 
UPOZORNENIA! 
Ak sa oznamovacie okno o vytvorení tlačovej zostavy neotvorí, je nutné povoliť 
v internetovom prehliadači otváranie pop-up okien z tejto stránky ! 
 
Aplikácia umožňuje tlačiť vo voľbe „Zoznam“ vo formáte XLS a PDF  iba stĺpce, 
ktoré si používateľ vybral/zapol vo formulári a v poradí, ako ich používateľ 
modifikoval (kap.3.3.3). Zostava „Zoznam - pôvodné nastavenia“ tlačí zostavu 
podľa pôvodného formátu - bez používateľských úprav.  
 
Tlač zoznamu z mriežky formulárov do formátov XLS, PDF, XML je ohraničená 
na maximálne 10000 záznamov. 
 

3.3.4.6 Lokalizácia objektov v mape 
 

Lokalizácia  
Ak je možné v nejakom module CG EGIS Portálu zobrazovať evidované objekty  
v mape, tak používateľ vidí v nástrojoch nad formulárom ikonku akcie volania mapy: 
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Ikonka „Lokalizácia objektov v mape“ slúži na na zobrazenie zvoleného objektu v 
mape. Používateľ označí jeden alebo viacero (maximálne 1000) záznamov v gride 
formulára a klikne na „Lokalizácia objektov v mape“. 
Následne sa v mapovom okne aktualizuje pohľad mapy s lokalizovanými objektmi.  

 

 
 

3.3.4.7. Podradený formulár 
Každý formulár môže pracovať ako hlavný alebo podradený. Hlavný formulár 
obsahuje spravidla základné údaje o evidovanom objekte. Na objekt sú nadviazané 
aj informácie, ktoré majú v rámci modulu doplňujúci charakter. Na ich evidenciu sa 
používajú podradené formuláre. Zoznam podradených formulárov sa nachádza  
v prvku Mriežka vpravo hore: 
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Ponuka podradených formulárov sa rozbalí kliknutím na šípku výberového 
kontajnera, príslušný podradený formulár sa zobrazí kliknutím na neho v tejto 
ponuke. Podradený formulár sa zobrazí nad hlavným formulárom, v podradenom 
formulári sa zobrazia iba záznamy s väzbou na aktívny záznam hlavného formulára.  

 
 
Pri zmene aktívneho záznamu v hlavnom formulári, sa zmení aj obsah podradeného 
formulára. Podradený formulár je vždy navrchu a je možné ho zavrieť kliknutím na 
tlačidlo Zavrieť, resp. na tlačidlo x (Zavrieť okno) vpravo hore na formulári. 
Podradené formuláre alebo každé novo otvorené okno (napr. okno mierky, okno 
poznámky) má používateľ možnosť premiestňovať v rámci aplikácie a meniť jeho 
veľkosť. Tieto zmeny sú ukladané do internetového prehliadača v "Cookies", t.j. kým 
používateľ nedá zmazať "Cookies" tak tieto okná sa mu otvárajú v aplikácii ako si 
zvolil. Pozícia a veľkosť okien sú štandardne centrované do stredu. K pôvodnému 
umiestneniu okna sa používateľ dostane kliknutím na "Obnoviť prednastavené 
rozmery" a následnom zatvorení a znovuotvorení okna podformulára. 
 
 

3.3.4.7.1. Prvok Detail 
Prvok detail umožňuje zobrazenie údajov o aktuálnom zázname mriežky v tvare 
formulára: 
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Poznámky: 
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