
CentropeMAP
CentropeSTATISTICS

CentropeMAP a CentropeSTATISTICS je cezhraničná 
databáza pre geografické údaje aj štatistiku. Táto da-
tabáza sa napĺňa pomaly, ale neustále. Približne dvakrát 
ročne sa odborníci zo všetkých partnerských regiónov 
stretnú, aby diskutovali o jej ďalšom rozšírení. Rozšírenie 
cezhraničnej databázy nie je ľahká úloha, a to z rôznych 
dôvodov: 
Vo všetkých zasielaných údajových setoch musí byť 
kontrolovaná ich kompatibilita a porovnateľnosť s exi-
stujúcimi údajmi. Pre štatistické údaje je to nesmierne 
dôležité, pretože musí byť overené, že dátové súbory z 
rôznych krajín boli zbierané rovnakým spôsobom ešte 
predtým, ako sú uvedené v jednej tabuľke. V opačnom 
prípade nemôžu byť vzájomne porovnávané.
Táto situácia sa môže v budúcnosti zlepšiť: Štatistické 
úrady partnerských regiónov sa stále viac a viac riadia po-
kynmi Európskeho štatistického úradu EUROSTAT, takže 
ich dátové výstupy budú automaticky porovnateľné med-
zi rôznymi regiónmi a krajinami. Eurostat zbiera národné 
štatistické údaje od členských krajín už mnoho rokov, ale 
tieto dátové súbory nie sú k dispozícii do úrovne obcí. 
Národná alebo vyššie regionálne úrovne sú postačujúce 
z celoeurópskeho hľadiska, ale príliš všeobecné pre re-
gión Centrope.

Budúcnosť

Projekty CentropeMAP a Centrope STATISTICS 
vznikli v spolupráci PGO (Východorakúske plá-
novacie združenie) a niekoľkých partnerov z 
Burgenlandu, Dolného Rakúska, Viedne, Českej 
republiky, Slovenska a Maďarska, ktorí poskytujú 
geografické údaje, rovnako ako štatistické dáta.

Kontaktné údaje:
Planungsgemeinschaft Ost (Východorakúske 
plánovacie združenie)
Rockhgasse 6/3
1010 Viedeň
Rakúsko

T: +43 1 533 44 30
F: +43 1 533 44 30 – 24
M: post.pgo@noel.gv.at
W: www.planungsgemeinschaft-ost.at

Kontakt

CentropeMAP partneri

CentropeSTATISTICS partneri

MULTIMEDIAPLAN.AT DI Manfred Schrenk KG, Lechergasse 4,
2320 Schwechat, Rakúsko
Zástupca: PGO, Rockhgasse 6/3, 1010 Viedeň, Rakúsko.
© 2013 MULTIMEDIAPLAN.AT & PGO. Všetky práva vyhradené.
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Vytvorte si Vaše vlastné mapy online

Rozsiahla cezhraničná 
štatistická databáza

www.centropemap.org
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Región Centrope sa rozkladá okolo spoločných 
hraníc Rakúska, Českej republiky, Maďarska a 
Slovenska. Jeho cieľom je podporovať kultúr-
ny, ekologický a ekonomický rozvoj v oblasti, 
ktorá trpela v priebehu niekoľkých desaťročí 
obrovskými nevýhodami pod vplyvom 
železnej opony a v súčasnosti  je schopná sa 
vyrovnať ostatným.
Ako pomoc pre projektantov a zaintereso-
vané strany získať prehľad o regióne Cen-
trope bol v roku 2005 spustený geoportál 
CentropeMAP, ktorý bol čoskoro rozšírený 
o cezhraničnú štatistickú databázu s prepo-
jením na zobrazovanie v mapách. Tento silný 
nástroj umožňuje rýchlo premieňať štatistické 
údaje do ľahko čitateľných tematických máp 
a rôznych typov grafov.

Úvod

CentropeMAP je online geoportál, čo znamená, že 
zhromažďuje webové mapové služby (WMS) zo všetkých 
častí regiónu Centrope a prezentuje všetky tieto služby pre 
používateľov zostavené do jednej mapy.
CentropeMAP kladie dôraz na súbory údajov, ktoré sú 
zaujímavé pre územné plánovanie a podobné profesie, 
zahŕňajúce množstvo dátových vrstiev cez flóru, faunu,  
hranice územných celkov, nadmorskú výšku, letecké / 
všeobecné mapy, vnútrozemské vodstvo, katastrálne úze-
mie po štruktúru dopravnej siete.
Navštívte http://map.centropemap.org a vyskúšajte to!

CentropeMAP

Projektanti a zúčastnené strany získavajú z 
máp veľkú podporu. Pre analýzu regiónu 
sú dôležité aj štatistické údaje. Prečo teda 
nespojiť mapy a štatistiky a nevytvoriť 
kombinovaný pohľad na štatistické údaje 
priamo v mapách?
CentropeSTATISTICS prezentuje hotové 
tematické mapy v základnom režime, rov-
nako ako v expertnom režime, ktorý dáva 
plný prístup k celej cezhraničnej štatistickej 
databáze. Všimnite si, že môžete stiahnuť 
tieto údaje a používať ich napríklad v 
tabuľkovom formáte.
Pri vytváraní tematickej mapy alebo grafu 
môžete nastaviť niekoľko možností, ako 
upraviť ich obsah a rozloženie (veľkosť, 
farby, typ grafu, legenda, ...).
Takmer všetky údajové súbory sú zbierané 
v časových radoch, takže vývoj v regióne 
môže byť preskúmaný v ročných krokoch 
od roku 2001; rozsah údajov zahŕňa  rôz-
ne oblasti, ako je štatistika obyvateľstva, 
populačný vývoj a prognózy, ako aj 
využívanie pôdy, štatistiky vzdelávania, 
cestovný ruch alebo migráciu.

CentropeSTATISTICS

CentropeSTATISTICS spája údaje 
z Českej republiky (kraje Vysočina, 
Juhočeský, Juhomoravský), Slovenska 
(Bratislavský, Trnavský kraj),  Maďarska 
(grófstvo Györ-Moson-Sopron, Vas) 
a Rakúska (spolková krajina Burgen-
land, Dolné Rakúsko, Viedeň).

Región

Odkaz na geoportál:
http://map.centropemap.org


