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použiteľnosť 



názov projektu 
Trenčín 

doména 
www.trencin.sk 

 
typ projektu 

webová stránka 
 

cieľové platformy 
responzívny a intuitívny dizajn 

zameranie 
Trenčín - krajské mesto. Miesto pre ľudí. 

účel projektu 
návštevník získa prehľad o aktuálnom dianí  

v meste i o súčasnom stave mesta, informuje sa 
 

cieľová skupina 
obyvateľia mesta, návštevníci, podnikatelia 

skrátka stránka pre každého - all in one place 
 

multijazyčnosť 
Redakčný systém WordPress, v ktorom budeme programovať  
webovú stránku má možnosť implementovať akékoľvek množstvo 
jazykových mutácii. Odovzdané dielo bude v základe pripravené  
v slovenskom & anglickom preklade s možnosťou doplnenia ďalších. 

podobné weby 
https://www.visitstockholm.com 
 
redakčný systém 
WordPress 4.7.2 a vyššie 
 
obsah 
dodávateľ umiestni starý obsah na nový web 

poznámky k dizajnu 
v základnej cene dizajnu webu sú 3 pripomienkové kolá, z čoho môžu byť 
2 kompletné iné dizajnové štúdie. 

A | návrh jedného dizajnu + 2 pripomienkové kolá 
B | návrh prvého dizajnu,ktorý bude odmietnutý, následne návrh  
       nového dizajnu + k nemu ešte jedno pripomienkové kolo 
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Mesto Trenčín 
  O meste 
  Geografia 
  Demografia 
  História 
  - História mesta Trenčín 
  - Povesti a legendy 
  - História v dátach a číslach 
  - Osobnosti mesta Trenčín 
  - Laugaricio - Trenčín a okolie v rímskej dobe 
  - Obrázkový sprievodca dejinami Trenčína 
  - Skalka - najstaršie pútnické miesto na Slovensku 
  Súčasnosť 
  - Zdravotná a sociálna starostlivosť 
  - Kultúra a voľný čas 
  - Životné prostredie 
  - Vzdelávanie a školstvo 
  Budúcnosť 
  - Plán rozvoja mesta 
  - Trenčín si Ty - tvoríme mesto 
  - Modernizácia železničnej trate 
  Online kamery 
  - Kamera 1 
  - Kamera 2 
  - Kamera 3 
  - Kamera 4 
  Virtuálna prechádzka 
  Mapa 
  Fotogaléria 
  - Podujatia 
  - Pamiatky 
  - Fotozbierka 
  - Iluminácia v centre mesta 
  - Letecké fotografie Trenčína 
  Videoknižnica 
  - Normani: Rytiersky turnaj na koňoch 
  - Koncert skupiny Kryštof 
  - Križovatka "Pod Mostom" 
  - Trenčianske historické slávnosti 
  - Sto rokov kostola Notre Dame 
  - Koncert Marty Kubišovej 
  - Koncert Pocta slobode 
  - Mikuláš v Trenčíne 
  - Fašiangy v Trenčíne 
  - Otvárací koncert Virtuálneho divadla Trenčín 
  - Tradičné stavanie mája na Mierovom námestí 
  - Art Film Fest 2010 
  - Koncert Richarda Müllera 
  - ORA ET ARS SKALKA 2010 
  - Pri Trenčianskej bráne 
  - Koncert Jany Kirschner 
  - Dni mesta Trenčín 
  - 21 rokov slobody v Trenčíne 
  - Primátor odpovedá na otázky novinárov - 7. 4. 2011 
  Pamiatky 
  Príroda a okolie 
  - Výlety do okolia 
  - Cykloturistika 
  - Turistika 
  Partnerské mestá 
  Archív udalostí 
  Kronika mesta 
  - Kronika mesta 2015 
  - Kronika mesta 2014 
  - Kronika mesta 2013 
  - Kronika mesta 2012 
  - Kronika mesta 2011 
  - Kronika mesta 2010 
  - Kronika mesta 2009 
  - Kronika mesta 2008 
  - Kronika mesta 2007 
  - Kronika mesta 2006 
  - Kronika mesta 2005 
  - Kronika mesta 2004 
  - Kronika mesta 2003 
  Samospráva mesta Trenčín 
  Mesto Trenčín 
  - Základné údaje 
  - Štatút mesta 
  - Symboly mesta 
  Primátor mesta 
  - Postavenie primátora 
  - Kontakt 
  - Pracovný program primátora mesta Trenčín 
  - Životopis 
  - Predchádzajúci primátori 
  Mestské zastupiteľstvo 
  - Mestské zastupiteľstvo 
  - Rokovací poriadok MsZ 
  - Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií MsZ a VMČ  
  - Termíny zasadnutí a program 
  - Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva 
  - Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
  - Zoznam poslancov 
  - Údaje o dochádzke 
  - Výpisy hlasovaní poslancov MsZ 
  - Zápisnice z verejných zasadnutí 
  - Videozáznamy z rokovaní MsZ 
  - Uznesenia MsZ 
  - Oprava uznesení MsZ 
  - Interpelácie - otázky a odpovede  
  - Výbory mestských častí 
  - Komisie MsZ 
  Mestský úrad 
  - Kontakty 
  - Organizačná štruktúra 
  Klientske centrum 
  Všeobecne záväzné nariadenia 
  Smernice a dokumenty 
  Povinne zverejňované informácie 
  - O sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. 
  - Prehľad predpisov 
  - Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie 
  - Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania 
  - Postup mesta Trenčín pri vybavovaní žiadostí 
  - Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Mestom Trenčín (účinný od 20.10.2015) 
  - Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 
  - Spôsob úhrady 
  Rozpočet mesta 
  Profil verejného obstarávateľa 
  - Súhrnné správy o zákazkách  
  - Elektronické aukcie 
  - Aktuálne verejné obstarávanie 
  - Archív verejného obstarávania 
  - Plán verejného obstarávania 
  - Vnútorné dokumenty mesta k verejnému obstarávaniu 
  - Proebiz 
  Užitočné telefónne čísla 
  Úradná tabuľa 
  INFO - mestské noviny 
  Výsledky auditov Mesta Trenčín 
  Objednávky, faktúry a zmluvy 
  - Od roku 2012 po súčasnosť 
  - Rok 2011 
  Dotácie 
  - Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti  
  - Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou 
  - Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 
  - Dotácie na aktivity v oblasti športu 
  - Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia 
  - Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí 
  Reštituované byty 
  Mestské byty 
  Predaj a prenájom majetku Mesta Trenčín 
  - Aktuálny predaj a prenájom majetku mesta Trenčín 
  - Archív predaja a prenájmu majetku Mesta Trenčín 
  Voľby 
  - Voľby do NR SR 2016  
  Petície 
  - Petície v roku 2015 
  - Petície v roku 2016 
  Zásobník investičných akcií 
  Klientske centrum 
  Úradná tabuľa Mesta Trenčín 
  Služby 
  Ubytovanie 
  Stravovanie 
  Doprava 
  Kultúra a voľný čas 
  Aktuálne kultúrne podujatia 
  Tradičné mestské podujatia 
  Šport a rekreácia 
  - Aktuálne športové podujatia 
  - Mestská plaváreň 
  - Zimný štadión Pavla Demitru 
  - Športoviská pri ZŠ 
  Bohoslužby 
  Časopis KAM v Trenčíne 
  Úrady a inštitúcie 
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  - Úradné hodiny 
  Univerzity 
  Trenčianska regionálna komora SOPK 
  Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra 
  Ombudsman 
  Polícia 
  Otázky a odpovede 
  Transparentné mesto 
  Projekty z Európskej únie 
  SO pre IROP 
  Aktuality 
  - Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 2.2 
  - Vyhlásenie výziev na podanie projektových zámerov a Žiadostí o NFP 
  - Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl 
  - Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl 
  - Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP 
  - Výzva na predkladanie ŽoNFP - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
  - Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP pre prioritnú os 1 - Rekonštrukcia a modernizácia ciest 
  - FAQ - často kladené otázky k výzve na materské škôlky 
  - Vyhlásenie písomného vyzvania č. IROP-PO6-SC61-2016-8 
  - Vyhlásenie výzvy na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v Materských školách 
  - Výzva pre decentralizovanú podporu v rámci špecifického cieľa 3.1 IROP 
  - Informácia o výhlásení výzvy v rámci špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 
  - Zverejnený harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP 
  Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 
  Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) 
  Harmonogram výziev 
  Výzvy na predkladanie projektových zámerov 
  - Výzva na prekladanie projektového zámeru č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
  - Výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 
  - Výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 - Stredné školy 
  Výzvy na predkladanie ŽoNFP 
  Výzvy na výber odborných hodnotiteľov 
  Dokumenty 
  - Dokumenty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
  Úžitočné linky 
  Oznamovanie podvodov 
  Kontakty SO pre IROP 
  Občan 
  Samospráva mesta Trenčín 
  Úradná tabuľa Mesta Trenčín 
  Ako vybaviť 
  Agenda mestských bytov 
  Dane a poplatky 
  Dopravná infraštruktúra 
  Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla 
  Šport a mládež 
  Kultúra a cestovný ruch 
  - Oznámenie o konaní kultúrnej akcie 
  - Organizovanie občianskych obradov 
  - Poskytovanie dotácii z Dotačného programu mesta Trenčín 
  - Verejné zbierky 
  Matrika 
  Osvedčovanie listín a podpisov  
  - Osvedčovanie listín a podpisov 
  - Potvrdenie tlačiva o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z ČR 
  Podateľňa, informácie 
  Pokladňa MsÚ 
  Predaj, zámena, prenájom majetku mesta 
  Prevádzkovanie obchodu a služieb 
  Stavebný poriadok 
  Školstvo, výchova a vzdelávanie 
  - Poskytovanie dotácií z Dotačného programu mesta Trenčín  
  Územné a stavebné konanie 
  Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám 
  Zabezpečovanie sociálnej pomoci 
  Životné prostredie 
  - Odpady 
  - Voda a ovzdušie 
  - Zeleň 
  - Deratizácia 
  Evidencia psov 
  Vydanie rybárskeho lístka 
  Tlačivá 
  Agenda mestských bytov 
  Architektúra a územné plánovanie 
  Dane a poplatky 
  Dopravná infraštruktúra 
  Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla 
  Kultúra a cestovný ruch 
  Matrika 
  Mládež 
  Osvedčovanie listín a podpisov na listinách 
  Prevádzkovanie obchodu a služieb v meste 
  Stavebný poriadok 
  Školstvo, výchova a vzdelávanie 
  Šport 
  Územné a stavebné konanie 
  Zabezpečovanie sociálnej pomoci 
  Zhromaždenie 
  Životné prostredie 
  Jarmoky v Trenčíne v roku 2016 
  - Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie 
  Správa registratúry 
  Klientské centrum 
  Životné prostredie 
  Doprava 
  MHD Trenčín 
  - Mapy jednotlivých liniek 
  Európska charta bezpečnoti cestnej premávky 
  - Čo je ECHBCP 
  - Mesto Trenčín a ECHCBP 
  - Akčný plán Mesta Trenčín 
  Najčastejšie kladené otázky v doprave 
  Mapa komunikácií v meste podľa správcov 
  Útvar hlavného architekta 
  Rekonštrukcia Mierového námestia 
  Koncepcia energetiky 
  Mestská pamiatková rezervácia - zásady 
  - Zásady MPR Trenčín textová časť a I. časť fotodokumentácie, 2015 
  Územný plán mesta v znení zmien a doplnkov č. 1 a 2 
  - Technická mapa 
  - Grafická časť 
  - Štylizované grafické spracovanie územného plánu - živá mapa - uptn.sk 
  - Cyklogenerel 2016 
  Zoznam pamiatkových objektov 
  Útvar stavebný a životného prostredia 
  Úradné hodiny 
  Žiadosti 
  Kontakt 
  Mestská polícia 
  Zákony súvisiace s činnosťou MsP 
  - Zákon č. 564/1991 o obecnej polícií 
  - Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
  - Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. 
  - Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 
  - Zákon č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive 
  - Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 
  Rozdelenie okrskov  
  Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
  Z činnosti Mestskej polície 
  Krízové situácie 
  Zdravotné a sociálne zariadenia 
  Školský úrad 
  Členovia Komisie školstva MsZ v Trenčíne 
  Mestská školská rada 
  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 
  Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2016 
  Prázdniny v školskom roku 2016/2017 
  Oznam o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2015/2016 
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl v zriaďovateľkej pôsobnosti Mesta Trenčín v školskom roku 2013/2014  
  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v školskom roku 2014/2015  
  Zloženie rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  
  Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v šk. r. 2015/2016 
  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a škol. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 2015/2016 
  Školy a predškolské zariadenia 
  Univerzity 
  Stredné školy 
  Základné školy 
  Jasle a materské školy 
  - Materská škola, J. Halašu 11, DÚHA 
  - Materská škola, Šmidkeho 12 
  - Materská škola, Kubranská 20 
  - Materská škola, Legionárska 37 
  - Materská škola, Medňanského 9 
  - Materská škola, Na dolinách 27 
  - Materská škola, 28. októbra 7 
  - Materská škola, Niva 9 
  - Materská škola, Šafárikova 11 
  - Materská škola, Stromová 3 
  - Materská škola, Soblahovská 22 
  - Materská škola, Pri parku 14 
  - Materská škola, Považská 1  
  - Materská škola, Opatovská 39 
  - Materská škola, Švermova 24 
  - Materská škola, M. Turkovej 5 
  Športoviská pri ZŠ 
  - Športový areál pri ZŠ, Ul. L. Novomeského 11 
  - Športový areál pri ZŠ, Veľkomoravská 12 
  - Športový areál pri ZŠ, Hodžova 37 
  - Športový areál pri ZŠ, Bezručova ul. 
  Materské centrum 
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
  Mestské organizácie 
  Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. 
  - Profil verejného obstarávateľa 
  - MHSL, m.r.o, Trenčín v období mesiaca december 2016 zabezpečuje pre skvalitnenie života občanov mesta Trenčín  
  Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. 
  Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. 
  Otázky a odpovede 
  Pracovné ponuky 
  Podnikateľ 
  Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 - 2022, s výhľadom do r. 2040 
  Informácie pre investorov 
  Prečo investovať v Trenčíne? 
  Trenčín - základné dáta 
  - Populácia 
  - Nezamestnanosť 
  - Priemerná mesačná mzda 
  - Zahraničné investície 
  Dopravná infraštruktúra 
  Vzdelanie 
  Výskumná a vývojová činnosť v regióne 
  Trenčianska Popoluška 
  Systém štátnej podpory investícií 
  Daňový systém v Slovenskej republike 
  Technická mapa mesta Trenčín 
  Turista 
  Vitajte v Trenčíne 
  Fotogaléria 
  Podujatia 
  Pamiatky 
  Mapa mesta 
  Služby 
  Ubytovanie 
  Stravovanie 
  Doprava 
  Pamiatky 
  Praktické informácie 
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OBYVATEĽ potrebuje jednoduchý prístup najmä:  

  -  k informácii úradu (resp. samosprávy), ktorú aktuálne hľadá,  
-  rýchly prehľad o povinnostiach vyplývajúcich z jeho pobytu                            
v meste (trvalého resp. dočasného)  
-  prístup k informáciám o hospodárení mesta  
-  k možnostiam kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia  
-  v tejto časti bez prekladu do jazykových mutácií, použitie Google 
Translator 

TURISTA potrebuje jednoduchý prístup najmä:  

  -  k informáciám o turistických atraktivitách mesta, histórii  
-  k možnostiam kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia  
-  informáciám o doprave, parkovaní, ubytovaní, službách spojených 
s cestovným ruchom  
-  v tejto časti s prekladom do angličtiny  

MESTO potrebuje najmä:  

  -  poskytnúť komplexné informácie občanovi v rôznych životných 
situáciách 
-  posilniť svoju atraktivitu ako turistického cieľa, poskytnúť 
informácie turistom  
-  poskytnúť základné informácie pre investorov  
-  jednoducho a efektívne spravovať obsah webovej stránky tímom 
redaktorov  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Dizajnové riešenie nového portálu by malo využiť prvky 
charakterizujúce mesto, ale osadiť ich do modernej a príťažlivej 
vizuálnej identity tak, aby výsledkom bol obraz Trenčína ako 
mesta, ctiaceho si svoju históriu a zároveň moderného a 
dynamického, dôveryhodného pre život a zároveň príťažlivého 
ako turistický cieľ, s výrazným vizuálnym odlíšením turistickej 
časti stránky.  p
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Grafické znázornenie hierarchie menu



Grafické znázornenie fulltextového vyhľadávania



Pod jednou strechou. 
Každý hľadá niečo iné. Aj preto sme mysleli na všetkých.  

Odteraz bude nová webová stránka v úvode obsahovať aktuality, úradnú tabuľu a noviny Info Trenčín pod jednou strechou. 
UžÍvateľ si bude môcť na základe tlačidiel zmeniť potrebný obsah bez zbytočného načítavania novej podstránky  
a prezerať posúvaním vpravo a vľavo chronologicky podľa dátumu pridania staršie aktuality.





Hľadáš niečo  
narýchlo? 
Jendoduché. Prehľadné a jasne zreteľné. 

Informačné piktogramy na úvodnej webovej stránke slúžia ako rýchly navigačný systém do 
podstránok, ktoré najčastejšie vyhľadáva turista a občan mesta. Redakčný systém ponúka 
možnosť editovať si tieto atrakcie podľa aktuálnej sezóny alebo potrieb mesta.



Žijem & spoznávam. 
Na novej webovej stránke Trenčína si príde na chuť každý návštevník.  
Či už turista alebo domáci. Našli sme spôsob, ako rozčleniť jednotlivé atrakcie v Trenčíne 
a tým vizuálne prepojiť úvod s turistickými atrakciami. 

Jednotlivé zážitkové atrakcie v Trenčíne navrhujeme začleniť do kategórie Čo vidieť a zažiť.  
Samostatne zadeľujeme kategóriu pre reštaurácie a ubytovacie jednotky. Pretože na Trenčín ti jeden deň stačiť nebude. 
Po refreshnutí webovej stránky by sa vždy tieto 3 možnosti menili systémom random.





Trenčín  
v kocke 
Kreatívny priestor na základné 
fakty o Trenčíne alebo priestor  
na odprezentovanie aktuálneho 
podujatia vo veľkom štýle.  

Trenčín v kocke ponúka priestor, kde sa medze 
nekladú a jednotlivé okná je možné vizuálne, 
farebne a obrázkovo meniť podľa potreby 
alebo aktuálnej situácií v meste. 
Pri hover efekte sa zmení obsah na podrobnejší  
popis, zmenu farebnosti.



Responzívny 
dizajn 
Mobil. Tablet. Desktop. Odteraz to 
je už jedno. Web sa prispôsobuje 
tebe, nie ty jemu. 

Grafický koncept webu je zostavený s ohľadom  
na UX / UI riešenie a základných princípoch 
responzivity webu. Všetko čo bude na webe 
sa prispôsobí.









návrh technického 
riešenia 



Redakčný sytém WordPress 

Na tvorbu webového sídla navrhujeme použiť ,,opensource” systém 
WordPress, ktorý sa každým dňom vyvíja. Pozná ho každá profesionálna 
spoločnosť a do budúcna nie ste viazaný na programátorské služby len od 
spoločnosti, ktorá webovú stránku navrhla. 

Vizuálny builder 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Do redakčného 
systému WordPress 
navrhujeme aplikovať 
vizuálny builder, ktorý 
uľačuje prácu správcovi 
webového sídla. 

Na základe 54 funkcií si 
môže správca 
responzívne zostaviť 
alebo upraviť každú 
podstránku akokoľvek 
to uzná  
za vhodné s 
prihliadnutím na 
responzivitu.

Open source 

• Webové sídlo bude mať po odovzdaní otvorené technologické riešenie, čím 
nebudete závislí od konkrétneho autora webového sídla. 

• Dodatočné pluginy a moduly sú nami programovo upravené a navrhnuté s 
ohľadom na responzivitu (v desktopovej, tabletovej a mobilnej verzii). 

• Zabezpečíme SEO optimalizáciu webového sídla, implementáciu Google 
Analytics a Google Webmaster Tool. 

• Optimalizácia kódu pre zvýšenie efektivity stránky pri načitávaní. 
• Webové sídlo optimalizované pre prehliadače Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari, IE 9 >, Opera.

Prepojenie stránky 

• Front-page naprogramovaný technológiou HTML 5, CSS 3, jQuery, AJAX 
• Implementovanie sociálnych sietí Facebook, YouTube, Google +, Twitter, 

Instagram a iných po odkomunikovaní s mestom Trenčín. 
• Preklopenie webovej stránky www.visittrencin.sk s hlavným webom. 
• Odber noviniek - prepojenie s dostupnou webovou aplikáciou MailChimp, 

ktorá zabezpečuje rýchly a prehľadný systém odosielania newsletteru s 
grafickým naštýlovaním podľa dizajn manuálu mesta Trenčín. Výhodou je 
dostupná a jednoduchá editácia newsletteru bežným uživateľom. 

• HTTPS zabezpečenie stránky v tvare https://trencin.sk. 
• Zabezpečenie hostingu u providerra Websupport.

http://www.visittrencin.sk
https://trencin.sk


• Na toto riešenie využívame ,,opensource” systém Wordpress, licenciu k 
danému programovému riešeniu prevedieme na základe zmluvy o dielo 
na objednávateľa. 

• Garantujeme telefonickú a emailovú podporu pre konzultácie 
objednávateľa počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00, reakčný čas 
garantujeme do 4 hodín. V prípade, že dôjde k incidentu sú naši 
programátori pripravení zasiahnuť do 4 hodín. 

• Testovanie – realizácia testovania bude prebiehať na developerskom 
odkaze spoločnosti Ján Bača - BAJAN a bude prebiehať priebežne počas 
jednotlivých fáz projektu. 

• Počas testovacej prevádzky pripravíme školenie poverených pracovníkov 
objednávateľa v rozsahu trvania do 4 hodín v sídle objednávateľa. 

• Monitoring a správu dostupnosti navrhujeme outsourcovať hostingovej 
spoločnosti Websupport, ktorá poskytuje najlepšiu kvalitu na 
slovenskom trhu. Dostupnusť portálu garantuje hostingová spoločnosť s 
denným supportom. 

• Objednávateľovi poskytneme bezodplatný dispozičný čas v rozsahu 8 
osobohodín/mesiac, využiteľného najmä na aktualizácie a zmeny na 
webovom sídle po dobu 6 mesiacov od spustenia do ostrej prevádzky. 

• Objednávateľovi zaručujeme zálohovanie FTP a databázy najmenej 30 
dní spätne. 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Toto je Trenčín našimi očami. 
Po novom. Inak. Netradične. S nadhľadom.

V zmysle Autorského zákona a práv súvisiacich s autorským právom sú ideové  
koncepty v tejto prezentácii výhradným duševným vlastníctvom spoločnosti  

Ján Bača – BAJAN a nie je možné ich použiť bez udeleného súhlasu.
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MELINA.SK

http://www.melina.sk


LUBOVNIANSKANEMOCNICA.SK

http://www.lubovnianskanemocnica.sk


SKIBACHLEDOVA.SK

SKIBACHLEDOVA.SK

http://www.skibachledova.sk
http://www.skibachledova.sk


CARITAS.SK

http://www.caritas.sk


GALFY.SK

http://www.galfy.sk


STOVA.SK

http://www.stova.sk


BAJAN.SK

http://www.bajan.sk
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Na	základe	Vašej	požiadavky	o	vypracovanie	cenovej	ponuky	pre	vytvorenie	komplexného	webového	
sídla	mesta	Trenčín	Vám	nižšie	zasielame	požadovaný	cenový	návrh.	

Cenový	návrh	je	pripravený	na	základe	Vašich	konkrétnych	požiadaviek	na	základe	zadania	a	na	
základe	štandardných	služieb	potrebných	pre	vytvorenie	a	dosiahnutie	kvalitnej,	modernej	i	funkčnej	
internetovej	stránky.			

	

Veríme,	že	Vás	naša	ponuka	záujme	a	tešíme	sa	na	ďalšiu	spoluprácu	s	Vami.	

	

	

	

S	pozdravom,	

Ján	Bača	
	
	
	
	



                  	

   

	

	
	
číslo	 úloha	 	 poznámka	
1. Grafický návrh na mieru   
	 - vypracovanie	grafického	návrhu	podľa	Vašich	

požiadaviek	
- žiadna	šablóna	voľne	stiahnuteľná	z	internetu	ale	

náš	grafik	vytvorí	na	základe	Vašich	predstáv	a	
požiadaviek	jedinečný	grafický	návrh		

- grafický	responzívny	dizajn	–	prispôsobený	
mobilným	telefónom	a	tabletom	

-					rozdelenie	IT	riešenia	do	skupín	podľa	zadania	
						(riešenie	bude	obsahovať	skupinu	obyvateľ	
						turista	a	mesto	
						do	jednotlivých	skupín	budú	umiestnené		
						požadované	prvky	podľa	zadania	)	
-					na	web	stránke	bude	umiestnená	aj	verzia		

pre	hendikepovaných	(slabozrakých	a	nevidiacich)										
podľa	pravidiel	Blindfriendly)	

- Vytvorenie	modulu	pre	jazykové	mutácie	
- prepojenie	Vašej	internetovej	stránky	so	sociálnou	

sieťou	facebook,	twitter,	instagram..	
	
	

	 Nestane	sa	to,	že	ďalšie	
spoločnosti	budú	mať	tú	istú	
stránku	ako	Vy.	
	

2. Programovanie   
	 - programovanie	grafického	návrhu	do	systému	

- implementácia	modulov	systému	
- naplnenie	stránky	obsahom	(obsah	tvorí	materiál	

dodaný	Vami)	
- použitie	najnovších	technológií:	jQuery,	PHP,	MYSQL	

MariaDB	10.1.,	JAVASCRIPT,	HTML5,	CSS3		
	

	 	

3. Redakčný systém CMS - WordPress    

 - redakčný	systém	umožňuje	spravovanie	web	stránky	
bez	našej	pomoci		

- nebudete	nás	musieť	kontaktovať	ak	si	budete	
chcieť	upraviť	obsah,	kontakt,	články...		

- pomocou	prihlasovacieho	mena	a	hesla	sa	prihlásite	
do	systému	a	jednoduchými	krokmi	upravíte	všetko	
to,	čo	potrebujete,	samozrejme	Vás	zaškolíme	

- možnosť	upravovať	samostatne	obsah	všetkých	
podstránok	

	 Ušetrite	náklady	spojené	
s	aktualizáciou	obsahu	Vašej	
internetovej	stránky!		
	
	

	 	
4.  Návštevnosť   –  Google Analytics   
	 - štatistiky	návštevnosti		

- možnosť	sledovať	z	akých	slovenských	a	svetových	
miest	prichádzajú	návštevníci	na	Vašu	stránku	

	 	



                  	

   

	

	
	

	

5. SEO   
	 - Basic	-	Search	engine	optimization		

- táto	služba	umožňuje	lepšie	umiestnenie	vo	
vyhľadávačoch		

- stránka	bude	optimalizovaná	pre	vybrané	kľúčové	
slová	

- dodržané	všetky	zásady	tvorby	web	stránok	

	 	

	

6. Testovanie   
		 -				testovanie	funkčnosti	stránky	a	systému	po		

					ukončení	realizácie	web	stránky	
	
	

7. Služba Install   
	

	
	
	

- umiestnenie	stránky	na	server	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	

 

Cena za vytvorenie web stránky   
	
	

  

 

 

 

Cena bez DPH**  19 000,00 € 
   

DPH 20% 3 800,00 € 
   

Cena s DPH  22 800,00 € 
	

	





















Ján Bača - BAJAN
Technické riešenie 
(max. 30 bodov)

Použiteľnosť 
(max. 20 bodov)

Dizajn 
(max. 20 bodov) 

Cena 
(max. 10 bodov)

Michal Truban Popis technického riešenia nie 
je dostatočný - uchádzač nešiel 
do hlbšieho detailu, ktorým by 
vysvetlil svoj prístup k riešeniu 
nového portálu. Táto časť v po-
nuke trochu chýbala. Chýba lepšie 
uchopenie technického riešenia.

Z hľadiska použiteľnosti hodnotím 
ponuku ako štandardnú, bez 
zásadných nedostatkov.

 Pekne spracovaná ponuka z 
hľadiska dizajnu a jeho prezentá-
cie. 

5 (22 800 €)

Michal Blažej  Súťažiaci splnil všetky kritéria 
výberu.

 Súťažiaci preukázal schopno-
sť vytvoriť použiteľný dizajn a 
navrhnúť vhodnú sémantiku 
informačnej architektúry, ktorá je 
však príliš široká. Správne umiest-
nil doplnkové prvky menu, pridal 
navigáciu na základe aktivít, 
riešenie navigácie je však naprieč 
webstránky nekonzistentné. 
Využité ikony sú nejednoznačné, 
pretože neobsahujú popisky. 
Celkovo hodnotím dizajn ako 
použiteľný.  

Súťažiaci pracuje s emóciou 
návštevníka, nadväzuje na 
vizuálnu identitu mesta, niek-
toré elementy dizajnu možno 
vyhodnotiť ako nedokončené – 
najmä tlačidlá, zlú prácu s hĺbkou 
priestoru a zlý kontrast textov.

Robert Csere Pozitívom je jednoduchá, zrozu-
miteľná prezentácia 

Pozitívom sú informačné bloky 
Trenčín v kocke 

Pozitívny je jednoduchý čistý diza-
jn,  dobré využívanie farieb mesta 
v blokoch,   responzívny dizajn 
je prehľadný. Negatívom je, že 
hlavná stránka sa bojí veľkolepého 
vizuálu.

Radoslav Jánoš Technická časť  mala najstručnejší 
slovný popis riešenia s nedosta-
točne definovaným spôsobom 
vyhľadávania.

Nedostatočne definovaný spôsob 
vyhľadávania

Návrh dizajnu hodnotím 
pozitívne. 
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