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Geoportál KSK ponúka mapy a aplikácie v oblastiach ako doprava či sociálne veci  
  7. 4. 2022, 0:00, Zdroj: eufondy.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 226 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 32 Eur 

Dátum: 07.04.2022

Ako platforma na integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape slúži spustený Geoportál Košického samosprávneho
kraja (KSK). Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke www.geoportalksk.sk. Informoval o tom Úrad KSK.

Súčasťou je databáza aktuálnych a otvorených geopriestorových údajov, ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu
údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti. V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54
datasetov s metaúdajmi, ktoré je možné prehliadať vo viacerých tematických webmapových aplikáciách – Administratívne hranice,
Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. Ak sa napríklad obyvateľ chce dozvedieť viac o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá
zahŕňa informácie o cestnej sieti v kraji. Patria tam diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK, ale aj
železničné a autobusové zastávky.

"Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej informovanosti samotných
obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho hlavným prínosom je to, že
užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Na tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií spolupracuje KSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions spoločne so
Svetovou bankou, Európskou komisiou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

"Geoportál je platforma sprístupnená pre celý Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú
podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál. Tieto údaje
sú kľúčovým prvkom mestského aj regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré bude
krajský geoportál zverejňovať," priblížil vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK Matej Ovčiarka.

Zdroj: TASR
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Jazykové okienko: Mariupol  
  7. 4. 2022, 9:41, Zdroj: reginavychod.rtvs.sk , Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 53 531 GRP: 1,19 OTS: 0,01 AVE: 403 Eur 

O tom, ako správe používať slovo Mariupol, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií
a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

JO_mariupol;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/734163898/e53b1ac436dd2c17a1b1?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTE5OTIwMjcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzM0MTYzODk4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.Wvnpy_-A7lvn6uvRNENRp7OyYY9NnTtQcstdvQFIMX4
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Košická župa spustila geoportál Košického samosprávneho kraja  
  7. 4. 2022, 13:39, Zdroj: kosicednes.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 20 558 GRP: 0,46 OTS: 0,00 AVE: 737 Eur 

Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci Iniciatívy Catching-up Regions spustili geoportál Košického kraja. Slúžiť bude ako platforma pre
integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape. Obyvatelia ho nájdu na webovej stránke sa www.geoportalksk.sk.
Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54 datasetov s metaúdajmi, ktoré si je možné prehliadať vo viacerých tematických
webmapových aplikáciách – Administratívne hranice, Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. V praxi to vyzerá tak, že ak sa obyvateľ
chce dozvedieť viac napríklad o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá zahŕňa informácie o cestnej sieti v Košickom kraji. Patria tu
diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK ale aj železničné a autobusové zastávky. Súčasťou
geoportálu KSK je komplexná databáza aktuálnych a otvorených geopriestorových údajov (Open Data), ktorá bude slúžiť na spoznávanie
regiónu, efektívnu výmenu údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti.

„Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej informovanosti samotných
obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho hlavným prínosom je to, že
užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života. Na konkrétnej mape územia, v ktorom
bývajú a pôsobia, uvidia rôzne analýzy, údaje aj štatistiky od oblasti dopravy až po sociálne veci,“ informoval predseda Košického
samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„ Geoportál je platforma sprístupnená pre celý Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú
podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál. Tieto údaje
sú kľúčovým prvkom mestského aj regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré bude
krajský geoportál zverejňovať,“ dodal vedúci odboru Regionálneho rozvoja Úradu KSK Matej Ovčiarka.

Viac: PREHĽAD: TOTO sú oslobodené mestá Ukrajiny od 2. apríla 2022

Ďalším dôležitým výsledkom projektu bolo rozhodnutie župy prejsť na open zdroj softvér (OSS). Použitie OSS môže zabrániť akejkoľvek
situácii blokovania dodávateľov v budúcnosti. Pomáha tiež znížiť výdavky na informačné technológie, zabezpečiť interoperabilitu, uľahčiť
zdieľanie infraštruktúr a podporovať inovácie a bezpečnosť. Pri tvorbe geoportálu sa na základe Dohody o spolupráci medzi KSK a
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podieľali aj odborníci z Ústavu geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Zdroj: (SITA, mt;mlu)

Autor: Redakcia || Redakcia

https://monitora.sk/
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Geoportál KSK ponúka mapy a aplikácie v oblastiach ako doprava či sociálne veci  
  7. 4. 2022, 13:56, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 5 936 GRP: 0,13 OTS: 0,00 AVE: 466 Eur 

Košice 7. apríla (TASR) – Ako platforma na integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape slúži spustený Geoportál
Košického samosprávneho kraja (KSK). Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke www.geoportalksk.sk. Informoval o tom Úrad KSK.
Súčasťou je databáza aktuálnych a otvorených geopriestorových údajov, ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu
údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti. V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54
datasetov s metaúdajmi, ktoré je možné prehliadať vo viacerých tematických webmapových aplikáciách – Administratívne hranice,
Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. Ak sa napríklad obyvateľ chce dozvedieť viac o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá
zahŕňa informácie o cestnej sieti v kraji. Patria tam diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK, ale aj
železničné a autobusové zastávky. "Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej
informovanosti samotných obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho
hlavným prínosom je to, že užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života," uviedol
predseda KSK Rastislav Trnka. Na tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií spolupracuje KSK v rámci iniciatívy
Catching-up Regions spoločne so Svetovou bankou, Európskou komisiou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.
"Geoportál je platforma sprístupnená pre celý Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú
podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál. Tieto údaje
sú kľúčovým prvkom mestského aj regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré bude
krajský geoportál zverejňovať," priblížil vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK Matej Ovčiarka. hol mac

Autor: TASR

https://monitora.sk/
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Geoportál KSK ponúka mapy a aplikácie v oblastiach ako doprava či sociálne veci  
  7. 4. 2022, 13:56, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 7. apríla (TASR) – Ako platforma na integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape slúži spustený Geoportál
Košického samosprávneho kraja (KSK). Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke www.geoportalksk.sk. Informoval o tom Úrad KSK.

Súčasťou je databáza aktuálnych a otvorených geopriestorových údajov, ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu
údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti. V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54
datasetov s metaúdajmi, ktoré je možné prehliadať vo viacerých tematických webmapových aplikáciách – Administratívne hranice,
Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. Ak sa napríklad obyvateľ chce dozvedieť viac o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá
zahŕňa informácie o cestnej sieti v kraji. Patria tam diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK, ale aj
železničné a autobusové zastávky.

"Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej informovanosti samotných
obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho hlavným prínosom je to, že
užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Na tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií spolupracuje KSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions spoločne so
Svetovou bankou, Európskou komisiou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

"Geoportál je platforma sprístupnená pre celý Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú
podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál. Tieto údaje
sú kľúčovým prvkom mestského aj regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré bude
krajský geoportál zverejňovať," priblížil vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK Matej Ovčiarka.

hol mac

Autor: HOL
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Geoportál KSK ponúka mapy a aplikácie v oblastiach ako doprava či sociálne veci  
  7. 4. 2022, 14:10, Zdroj: partnerskadohoda.gov.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 1 283 GRP: 0,03 OTS: 0,00 AVE: 185 Eur 

Dátum: 07.04.2022

Ako platforma na integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape slúži spustený Geoportál Košického samosprávneho
kraja (KSK). Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke www.geoportalksk.sk. Informoval o tom Úrad KSK.

Súčasťou je databáza aktuálnych a otvorených geopriestorových údajov, ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu
údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti. V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54
datasetov s metaúdajmi, ktoré je možné prehliadať vo viacerých tematických webmapových aplikáciách – Administratívne hranice,
Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. Ak sa napríklad obyvateľ chce dozvedieť viac o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá
zahŕňa informácie o cestnej sieti v kraji. Patria tam diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK, ale aj
železničné a autobusové zastávky.

"Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej informovanosti samotných
obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho hlavným prínosom je to, že
užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Na tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií spolupracuje KSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions spoločne so
Svetovou bankou, Európskou komisiou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

"Geoportál je platforma sprístupnená pre celý Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú
podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál. Tieto údaje
sú kľúčovým prvkom mestského aj regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré bude
krajský geoportál zverejňovať," priblížil vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK Matej Ovčiarka.

Zdroj: TASR
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Košice: Ako platforma na integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape slúži spustený Geoportál Košického
samosprávneho kraja. Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke www.geoportalksk.sk. Informoval o tom Úrad KSK.

Užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života

Súčasťou je databáza aktuálnych a otvorených geopriestorových údajov, ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu
údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti. V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54
datasetov s metaúdajmi, ktoré je možné prehliadať vo viacerých tematických webmapových aplikáciách – Administratívne hranice,
Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. Ak sa napríklad obyvateľ chce dozvedieť viac o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá
zahŕňa informácie o cestnej sieti v kraji. Patria tam diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK, ale aj
železničné a autobusové zastávky.

„Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej informovanosti samotných
obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho hlavným prínosom je to, že
užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Spolupracujú so Svetovou bankou, Európskou komisiou a UPJŠ v Košiciach

Na tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií spolupracuje KSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions spoločne so
Svetovou bankou, Európskou komisiou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Geoportál je platforma sprístupnená pre celý
Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol
definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál. Tieto údaje sú kľúčovým prvkom mestského aj
regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré bude krajský geoportál zverejňovať,“ priblížil
vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK Matej Ovčiarka.

Zdroj: TASR, NN
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