
Mobilná Aplikácia – administrátorský manuál 
 

Popis inštalácie 
 

1. Stiahnite si aplikáciu z Google Play (Obchod Google) alebo App Store (pre Apple) pomocou vášho telefónu/tabletu, 

názov aplikácie “moja obec“ alebo „moje mesto” alebo pod vašim názvom (“ak je to súčasťou zmluvy”) 

2. Nainštalujte 

a. Ištalácia je rýchla, aplikácia nemá viac ako 3 MB. Nie je potrebná žiadna osobitná registrácia.  

3. Aplikáciu nemusíte mať aktívne spustenú, aplikácia Vás automaticky upozorní na novú správu notifikáciou s názvom  

Vašej obce-mesta  vo vrchnej lište + vybráciou resp. zvukovým znamením. 

a. Kliknutím na notifkáciu sa Vám zobrazí aplikácia t.j. všetky aktuálne správy 

b. avšak možete si správy kedykoľvek prehliadať spustením aplikácie, pokiaľ sú k dispozícii ešte neprečítané 

správy, zobrazí sa okno so správami, v opačnom prípade hlavné menu   



Prihlásenie do užívateľského 
rozhrania 
www.impoinfo.com 
meno:  bolo zaslané v emaili 
heslo: bolo zaslané v emaili -> po prvom 
prihlásení odporúčame zmeniť 

v nastaveniach  
 stránka je optimalizovaná pre akékoľvek 

rozlíšenia displeja (responzívna); teda je 
možné pripojiť sa aj z browsera v mobilnom 
telefóne. 

   
 

 

 

http://www.impoinfo.com/


Poslané správy 
Po prihlásení sa automaticky zobrazí 
zoznam poslaných správ.  
Každú aktívnu správu je možné editovať 
alebo zmazať pomocou ikoniek na pravej 
strane 

Editovanie:  

Zmazanie:  
Správy ktoré sú už zmazané sa zobrazujú 
kvôli prehľadu sivou farbou po dobu 7 dní, 
nie je ich možné už upravovať. Pokiaľ 
zmazanú správu chcete znova zverejniť, 
napíšte novú správu. 
Po 7 dňoch budú presunuté do archívu. 
Správy ktoré expirovali, sa zobrazujú 
červenou farbou po dobu 7 dní, je ich 
možné ešte editovať a zmeniť dátum 
expirácie. Po 7 dňoch budú presunuté do 

archívu.  
Do zoznamu poslaných správ sa dostanete 
kedykoľvek stačením ikony: 

 

Zmazanie správy 

Správu zmažete klinutím na ikonu v 
zozname poslaných správ 
Pre zmazanie správy je nutné potvrdiť 
zmazanie kliknutím na tlačidko:  Odstrániť!  
Správy ktoré sú už zmazané sa zobrazujú 
kvôli prehľadu sivou farbou po dobu 30 dní, 
nie je ich možné už upravovať . Pokiaľ 
zmazanú správu chcete znova zverejniť, 
napíšte novú správu. 

 Ak chcete zrušiť potvdenie odstránenia 
správy, kliknite na akúkoľvek inú ikonu, 
napríklad zoznam správ. 

 

 



Vytvorenie novej správy 

Kliknite na ikonu  
Ikona (piktogram) – vyberte si najvhodnejší 
piktogram ktorý vystihuje správu.  

 Z dôvodu jednoduchosti a rýchlosti 
ovládania a jednoduchej orientácii 
užívateľov sú piktogramy sú už predvolené.  

 Piktogramy sú uložené priamo v aplikácii, 
už sa neprenášajú sieťou čoho výhoda je 
minimálny dátovy prenos medzi adroid 
zariadením a serverom (takmer žiadny 
dátový prenos) 
Na požiadanie je možné doplniť 
developerom nový piktogram. 

Vypíšte Nadpis – ten sa zobrazí aj 
v notifikácii: 
Vypíšte Text – jeho začiatok sa zobrazí 
v notifikácii 
Link vs. podrobnosti – voliteľné 
      Tu  je možné zadať (volitené) aj priamo 
formátovaný text (napr. skopírovním zo 
stránky alebo wordu, väčšina formátovania 
sa zachová a text bude uložený priamo 
v databáze, nie je nutné ho umiesťnovať 
externe. Text je možné napísať aj priamo 
v políčku a poprípade (voliteľné) 
naformátovať (hrubé písmo, kurzíva, 
odstavce, zoznam, farby atd.) 
Môžete však namiesto textu zadať link na 
ľubovoľnú externú prílohu voformáte 
.html, .jpg alebo .pdf.  
!LINK MUSÍ ZAČÍNAŤ S ‚http://’ 
     V oboch prípadoch sa v aplikácii objaví 
tlačidlo “viac” kliknutím v aplikácii na 
ľubovoľné mieto správy sa následne 
zobrazí dodatočný text respektíve príloha. 
   ! prioritne sa zobrazí text pre 
podrobnosti, pokiaľ je zadaný. V tom 
prípade sa už v aplikácii nezobrazí po 
klinutí na tlačidlo „viac“ externý súbor. 
 
Pokiaľ Váš link neobsahuje názov súboru 
s príponou .pdf, .xls. alebo .doc, (napr. 
http://www.obec.sk/evt_file.php?file=3889
), je nutné pridať príponu za link napr. 
http://www.likavka.sk/evt_file.php?file=3889&type=.xls 

Platné do – expirácia – voliteľné 
Pokiaľ zadáte dátum expirácie, správa sa 
automaticky vymaže po danom dátume. 
Viditeľná v zozname poslaných správ bude 

 

http://www.obec.sk/evt_file.php?file=3889
http://www.obec.sk/evt_file.php?file=3889


ešte po dobu 30 dní a indikovaná červenou 
farbou, počas tejto doby je ju ešte možné 
editovať (napr. dátum expirácie) 
Checkbox “pošli notifikáciu na všetky 
android zariadenia” – defaultne je tento 
checkbox zaškrnutý a pokiaľ je zaškrnutý, 
pri zverejnení správy sa zároveň pošle 
okamžitá PUSH notifikácia na všetky 
mobilné zariadenia s subjektom 
a začiatkom textu správy.  

 Príklad: pokiaľ chcete urobiť okamžite len 
nejakú drobnú gramatickú úpravu správy 
kôli chybe, je možné následne pri úprave 
správy notifikáciu opäť neposielať  

Notifikácia sa zobrazí v zariadení vždy len posledná, 
preto ak ešte existuje u konkrétneho zariadenia ešte 
neprečítaná správa, zobrazí sa v zátvorkach počet 
neprečítaných nových správ. Upravené správy sa 
nepočítajú. 



Úprava správy 
Správu je možné kedykoľvek upraviť 

kliknutím na ikonu v zozname 
poslaných správ. 
Políčka sú rovnaké ako pri novej správe 
okrem: 
Dátum zverejnenia- aktuálny vs. pôvodný 
Pokiaľ je urobená len drobná gramatická 
oprava, je vhodné ponechať pôvodný 
dátum, nakoľko správy sú zotriedené podľa 
dátumu. Vtedy je vhodné neodosielať 
notifikáciu 
Pokiaľ urobíte zásadnú opravu, napríklad 
dátum akcie, je vhodné poslať opäť 
notifáciu s textom, že sa jedná o opravu-
úpravu a zaškrnúť aktuálny dátum 
zverejnia. Správa sa zobrazí na prvom 
mieste v zozname. 

 

Archív 
 
- Tu sa presúvajú automaticky všetky 

zverejnené správy po 7 dňoch po 
zmazaní alebo expirácii 

 

 



Kontakty (zoznam) 
 
Možnosti 
- Prehľadné triedenie kontaktov vrátane 

piktogramu. Jednotlivé kontakty je 
vhodné vkladať pod podrobnosti, 
pokiaľ je v kontaktoch emailová adresa 
alebo telefónne číslo, je možné 
automatické prepojenie s telefónom, 
resp. emailovým klientom. 

 

 

Hlavné menu 
 
Možnosti 
- Môžete pridávať jednotlivé moduly, 

odoberať alebo zmeniť poradie, alebo 
pri niektorých ich popis, poprípade 
pridať vlastné linky na externé odkazy 
do hlavného menu. 

- Prvá položka však vždy musí byť 
SPRÁVY 

 

Pridanie novej položky 
Stlačte + a zadajte ikonku  
- Farebné ikonky fungujú ako ucelené 

moduly, ktoré sa autoaticky aktivujú, 
a následne v menu sa konfigurujú 
pomocou admin rozrania – kontakty, 
ankety, noviny, zvozový kalendár, 
susedský bazár. 

- Pre modul podnety od občanov sa 
prihlasuje samostatne (link prihlásenie 
pre referentov v prihlasovacom okne), 
môžete mať nastavených viacero 
referntov. 

- Čiernobiele inonky fungujú iba ako 
inkonky pre externé odkazy 

-  
 

 

 
 



Vytvorenie nového kontaktu 
(foldra) 

Kliknite na ikonu  
Ikona (piktogram) – vyberte si najvhodnejší 
piktogram ktorý vystihuje daný konktakt.  

 Z dôvodu jednoduchosti a rýchlosti 
ovládania a jednoduchej orientácii 
užívateľov sú piktogramy sú už predvolené. 

 Prehľad piktogramov je v prílohe na konci 
manuálu  

 Piktogramy sú uložené priamo v aplikácii, 
už sa neprenášajú sieťou čoho výhoda je 
minimálny dátovy prenos medzi adroid 
zariadením a serverom (takmer žiadny 
dátový prenos) 
Na požiadanie je možné doplniť 
developerom nový piktogram. 

Vypíšte Nadpis  
Vypíšte Popis – jeho začiatok sa zobrazí 
v notifikácii 
Link vs. podrobnosti – voliteľné 
      Tu  je možné zadať (volitené) aj priamo 
formátovaný text (napr. skopírovním zo 
stránky alebo wordu, väčšina formátovania 
sa zachová a text bude uložený priamo 
 

 Automatické vytáčanie telefónnych čísel: 
ak chcete aby kliknutím na telefónne číslo 
sa automaticky na telefóne číslo vytočilo, 
pridajte link kliknutím na ikonu  a namiesto 
http:// zadajte tel: na začiatku, napr. 
tel:055123456 

 Automatické odoslanie emailu: 
ak chcete aby kliknutím na email sa 
automaticky vytvorila nová správa, pridajte 
link kliknutím na ikonu a namiesto http:// 
zadajte mailto: na začiatku, napr. 
mailto:starostka@kosicejazero.sk 

Vypíšte Poradie – foldre sú v aplkácii 
zobrazené v abecednom poradí, ich 
poradie možete zmeniť očísovním od 
najmenšieho po najväčšie.  
 

 

 

tel:055123456
mailto:starostka@kosicejazero.sk


Zmazanie kontaktu (foldra) 

Folder zmažete klinutím na ikonu v 
zozname kontaktov 
Pre zmazanie foldra je nutné potvrdiť 
zmazanie kliknutím na tlačidko:  Odstrániť!  

 Ak chcete zrušiť potvdenie odstránenia 
kontaktu, kliknite na akúkoľvek inú ikonu, 
napríklad zoznam kontaktov. 

 

 

Ankety 
Ankety za zobrazia na hlavnom menu iba 
ak je viditeľná a vytvorená aspoň jedna 
anketa 

1. Vytvorenie ankety – novú anketu 
najprv vytvorte – zadajte iba jej 
názov, ktorý sa zobrazi v hlavnom 
menu 

2. Následne môžete pridať až 8 
otázok s odpoveďami a 1 otázku 
s otvorenou odpoveďou 

3. Po vytvorení ankety anketu 
zviditeľnite, kým nie je zakliknuté 
políčko zviditeľniť, anketa nie je 
viditeľná užívateľom. Tak isto ju 
môžete po skončení ankety skryť. 

 

 



Zvozový kalendár 
Jednotlivé typy zvozov Vám vieme nastaviť 
na požiadanie 
Nový dátum zvozu nastavíte kliknutím na 
ikonku + 

 

Kalendár kultúrnych 
a športových akcií 

 

 



Podnety od občanov 
Prihlasuje sa kliknutím na link “prihlásenie 
pre referentov”, pre každého referenta 
môžete mať vytvorený samostatný účet. 
V nastaveniach si viete nastaviť podpis, 
ktorý sa bude automaticky zobrazovať pod 
odpoveďou úradu. 
Každý podnet môže mať rozny status 
Nový->V riešení->Posunutý kompetentému 
orgánu->vyriešený->zamietnutý 
Zamietnutý podnet uvidí iba zadávateľ. 

 

 

Miesta 
sa kliknutím na link “prihlásenie pre 
referentov”, pre každého referenta môžete 
mať vytvorený samostatný účet. 
Kategórie Vám vieme pridať na požiadanie 
 
Nové miesta môžu pridávať občania cez 
aplikáciu alebo úrad cez admin rozhranie. 
Miesto pridané občanom sa zobrazí 
v aplikácii až po schválení úradom. 
Notifikačný email príde referentovi (ak má 
nastavený v nastaveniach adresu 

 



 
 



Periodiká 
V hlavnom menu sa zobrazí automaticky 
odkaz na najnovšie číslo, po kliknutí sa 
zobrazí najprv zoznam 

 

Nastavenia 
Možnosti 
- Zmena hesla 
- Poradie a zoznam zobrazovaných ikon-

piktogramov. Tu je vhodné upraviť si 
poradie pokliaľ niektoré piktogramy 
vôbec nepoužívate alebo chcete mať 
svoje vlastné poradie. 

- Zmena kontaktných údajov 
(nepovinné) 

- Zmena obsahu záložky kontakt- údaje 
umiestnené v aplikácii pod záložkou 
kontakt je možné modifikovať na 
tomto mieste a ľubovoľne 
naformátovať (hrúbka, farba, štýl 
písma, aj formou copy&paste) 

 

 

 
 

 

  



 101xx. Erb  

 

0. Defaultná ikona pokiaľ nie je zadaná žiadna 
iná 

 

1.  Dôležitá informácia 

   

2. Hlásenie miestneho rozhlasu 

 

3. Úradná tabuľa 

  

4. Prerušenie distribúcie elektrickej energie 

 

5. Prerušenie distribúcie vody 

  

6. Prerušenie distribúcie plynu 

 

7. Športová udalosť  (alebo futbal) 

 

8. Dopravná informácia 

 

9. Jubileum 

  

10. informácia z/na Facebooku 

 

11. Farnosť 

   

12. Odvoz komunálneho odpadu 

 

13. Odvoz komunálneho odpadu – 
veľkokapacitný kontajner 

  

14. Škola - škôlka 

 

15. Info o životnom prostredí 

  

16. Prerušenie distribúcie tepla 

 

17. Kalendár / udalosť s termínom konania 

  

18. Súťaž / Športová súťaž 

 

19. Knižnica 

  

20. Predajná akcia / Komerčná informácia 

 

21. Šport - beh 

 

22. Zdravotná informácia / odber krvi a pod. 



 

23. Joga (Šport) 

 

24. Tenis 

 

25. Skateboarding 

  

26. Vodné lyžovanie 

 

27. Basketbal 

 

28. Golf 

 

29. Cyklistika 

 

30. Bežky 

 

31. Hokej 

 

32. Plávanie 

 

33. Snowboarding 

 

34. Zimné plávanie 

 

35. Vianoce / advent 

 

36. Vianoce 

 

37. Bál – tanečná zábava 

 

38. akcie pre deti 

 

39. Oslava / Nový rok 

  

40. Divadlo 

 

41. Pošta 

 

42 Deratizácia 



 

43. Stolný tenis 

 

44. Hokejbal 

 

45. Železnica 

 

46. Karneval 

 

47. Darovanie krvi 

 

48. Turistika 

 

49. Kosenie trávy 

 

50. Odpočet 

 

51. ponuka práce 

 

52. Smútočné oznámenie 

 

53. očkovanie 

 

54. Práca na ceste-ulici 

 

55. Gurmán / jedlo 

 

56. Spoločenská udalosť / akcia pre verejnosť 

 

57. Folklór 

 

58. Šarkaniáda 



 

59. Hasičský zbor 

 

60. Hudba / Koncert 

 

61. Halloween 

 

62. Dotazník 

 

63. Recyklovaný odpa, zber papiera a pod. 

 

64. Kino 

 

65. zájazd 

 

66. strata, nájdenie psa a pod. 

 

67. slovenský štátny znak 

 

68. fotografie 

 

69. narcis 

 

70. voda 

 

71. rybárčenie 

 

72. rybárčenie 

 

73. napr. Deň Matiek, Sv. Valentín ......   

Ďalšie ikony pridávame priebežne 

Ďalšie ikony špeciálne pre Vašu obec zdarma na požiadanie 


