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KRYCÍ LIST PONUKY 

Názov verejnej zákazky:   Vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín 

Verejný obstarávateľ:   Mesto Trenčín 

Sídlo:    Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

IČO:   00312037 

 

Uchádzač: 

Obchodný názov:   inQool a.s. 

Adresa sídla:    Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, Česká Republika 

IČO:     29222389 

DIČ:     CZ29222389 

IČ DPH:    CZ29222389 

Štatutárni zástupcovia uchádzača: Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský, 

     členovia predstavenstva spoločne 

Bankové spojenie:   Komerční banka, a.s. 

IBAN:     CZ27 0100 0001 0737 3683 0297 

BIC:     KOMBCZPPXXX 

Kontaktná osoba:   Mgr. Tibor Szabó 

Kontaktné telefónne číslo:  +420 602 206 766 

Kontaktná e-mailová adresa: szabo@inqool.cz  

Internetová adresa:   https://inqool.cz/  

 

 

V Brne, dňa 8. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský 

členovia predstavenstva inQool a.s. 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní 

 
Uchádzač inQool a.s. so sídlom Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 29222389 týmto čestne 
vyhlasujeme, že spĺňame všetky podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona 
o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia) v zákazke s nízkou hodnotou: 
 

Vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín 
 

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 
 

Zároveň vyhlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
Zoznam súvisiacich dokumentov, ktoré sú prílohami tejto ponuky: 

 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií 
 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 
V Brne, dňa 8. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský 

členovia predstavenstva inQool a.s. 
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UKÁŽKY ÚSPEŠNE REALIZOVANÝCH PROJEKTOV WEBOVÝCH STRÁNOK 

Nižšie uvádzame vybrané referenčné zákazky nami realizovaných projektov webových stránok: 
 

Referenčná zákazka 1 

Názov a kontakt na 

objednávateľa a na osobu 

schopnú poskytnúť patričnú 

referenciu 

Artstaq s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha, 

04443632 

Jozef Bárta, +421 908 721 100, jozef.barta@mglobart.com  

Názov projektu 
Analýza a implementácia online burzy s umením s 

napojením na platobné brány 

Celkový rozsah plnenia (v Kč 

bez DPH) 
777.000,- Kč bez DPH 

Doba realizácie máj 2015 – jún 2016 (dielo), servisná podpora prebieha  

Odkaz https://artex500.com/ 

 

Referenčná zákazka 2 

Názov a kontakt na 

objednávateľa a na osobu 

schopnú poskytnúť patričnú 

referenciu 

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, 

25508881 

Vít Prýgl, +420 603 200 579, vprygl@dpmb.cz  

Názov projektu 
Analýza a implementácia systému elektronického 

odbavenia cestujúcich s napojením na platobné brány 

Celkový rozsah plnenia (v Kč 

bez DPH) 
448.098,- Kč bez DPH 

Doba realizácie  
október 2016 – december 2016 (dielo), servisná podpora 

prebieha 

Odkaz https://brnopas.cz/  

 

Referenčná zákazka 3 

Názov a kontakt na 

objednávateľa a na osobu 

schopnú poskytnúť patričnú 

referenciu 

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 

Brno, IČ: 44992785 

Martin Rosický, +420 542 173 259, rosicky.martin@brno.cz  

mailto:jozef.barta@mglobart.com
https://artex500.com/
mailto:vprygl@dpmb.cz
https://brnopas.cz/
mailto:rosicky.martin@brno.cz
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Názov projektu 
Webový portál pre riadenie participatívneho rozpočtu 

mesta Brna – zber projektov, hlasovanie, reporting. 

Celkový rozsah plnenia (v Kč 

bez DPH) 
142.100 Kč,- Kč bez DPH 

Doba realizácie november 2016 – január 2017 

Odkaz http://damenavas.brno.cz/  

 

Všetky referenčné projekty boli realizované včas a v požadovanej kvalite. 

V Brne, dňa 8. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský 
členovia predstavenstva inQool a.s. 

  

http://damenavas.brno.cz/
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) 
 

Uchádzač inQool a.s. so sídlom Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 29222389 týmto čestne 
vyhlasujeme, že súhlasíme so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasíme aj s návrhom 
obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) v zákazke s 
nízkou hodnotou: 

Vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín 
 

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 
 
Zároveň vyhlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
V Brne, dňa 8. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský 

členovia predstavenstva inQool a.s. 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača 

 
Uchádzač inQool a.s. so sídlom Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 29222389 týmto čestne 
vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, ktorú uchádzač predložil v zákazke s nízkou 
hodnotou: 

Vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín 
 

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 
 

sú pravdivé a úplné. 

 

Zároveň vyhlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
V Brne, dňa 8. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský 

členovia predstavenstva inQool a.s. 
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NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Návrh architektúry riešenia 

Centrálnym prvkom architektúry riešenia bude virtuálny server, na ktorom pobeží webový server 
Apache HTTP Server, databáza a ďalšie podporné aplikácie slúžiace na zálohovanie či monitoring. 
 
Na webovom serveri bude bežať open-source CMS (Content Management System) systém WordPress. 
Ten umožní správu a prezentáciu webového obsahu Zadávateľa online. Vnútornou súčasťou systému 
bude interná databáza na ukladanie aplikačných dát. 
 
Webový server bude komunikovať s externými systémami a službami: 

 Google Analytics 

 Identity Management Zadávateľa 

 Sociálne siete 

 Webové služby elektronických služieb Zadávateľa 

 ďalšie podľa požiadaviek Zadávateľa 

Webová aplikácia bude dostupná užívateľom cez Internet na všetkých zariadeniach vďaka jej 
responzívnemu dizajnu. 

Administračné rozhranie CMS systému bude dostupné len z vnútornej siete Zadávateľa. Webový server 
bude disponovať možnosťou odosielať emaily prostredníctvom integrovaného SMTP serveru či 
externého mailingového riešenia. 

CMS WordPress 

WordPress je jedným z najobľúbenejších a najrozšírenejších systémov pre správu webového obsahu na 

svete. Jeho použitie a administrácia sú extrémne jednoduché a vďaka širokým možnostiam rozšírenia a 

integrácií umožňuje budovať aj rozsiahle webové aplikácie. CMS Wordpress je kompletne preložený do 

slovenčiny/češtiny a má bohatú užívateľskú a vývojársku podporu. 

Pre potreby registrácie a prihlasovania užívateľov na portál, napríklad za účelom podávania žiadostí a 

sledovania ich stavu, WordPress umožňuje jednoducho a rýchlo definovať pravidla pre registráciu a 

prihlásenie a umožňuje spravovať registrovaných užívateľov. 

WordPress je postavený na technológii PHP a dodržuje štandardy XML, XHTML a CSS. V rámci nášho 

riešenia budú dáta ukladané do PostgreSQL databázy. Konfiguračne bude WordPress napojený na SMTP 

server či externú mailingovú službu, prostredníctvom ktorej bude riešené odosielanie všetkých 

mailových správ, napr. potvrdenia o registrácii, newsletter, oznámenia administrátorom systému a 

ďalšie. 

Systém Wordpress je možné automaticky zálohovať s použitím štandardného rozšírenia (napr. 

BackWPup) alebo priamym pravidelným zálohovaním databázy. 

Vzhľadom k faktu, že sa jedná o jeden z najpoužívanejších redakčných systémov, ktorý je postavený na 

najrozšírenejšom programovacom jazyku PHP, bude ponúkaný systém veľmi jednoducho rozšíriteľný a 

prípadný budúci prechod jeho správy na iného správcu nenáročný a efektívny. 

 

 

https://wordpress.org/plugins/backwpup/
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Popis administrácie 

Systém ponúka rozsiahle a robustné administračné rozhranie pre správu vzhľadu, štruktúry a obsahu 

webových stránok. K tomuto rozhraniu budú mať prístup len k tomu určené osoby z radov Zadávateľa, 

čo bude docielené ako integráciou s Identity Management systémom Zadávateľa, tak obmedzením 

prístupu k administračnej časti systému WordPress na úrovni IP adries. 

Toto administračné rozhranie, nazývané jednoducho Administrácia, umožňuje: 

 pridávať komponenty, jazyky, moduly či pluginy výberom z rozsiahlej databáze doplnkov, 

 spravovať, upravovať a pridávať články, 

 spravovať položky všetkých úrovní užívateľského menu, 

 spravovať jednotlivé stránky webového portálu a meniť ich vzhľad (vrátane využitia WYSIWYG 

editoru alebo HTML editoru, full-screen módu atď.), 

 spravovať formuláre a ich validačné kritéria, 

 rozosielať mailové správy a upozornenia, 

 spravovať dokumenty, 

 konfigurovať parametre systému, (napr. pripojenie k externým službám, formát URL adries 

článkov a podstránok), 

 monitorovať návštevnosť webu a aktivitu užívateľov, 

 spravovať interných i externých užívateľov 

 a mnoho ďalších. 

Celý systém WordPress je riešený pomocou modulov, a to ako na úrovni funkcionality, tak i na úrovni 

obsahu. Na úrovni funkcionality sa jedná o takzvané pluginy, tvorené rozsiahlou komunitou, ktoré 

umožňujú rozšírenia systému takmer o akúkoľvek komponentu či funkciu webovej či administračnej 

časti. Také časti systému, ktoré budú vyvíjané na mieru Zadávateľovi, budú do systému integrované ako 

samostatné moduly. Na úrovni obsahu sa jedná o obsahové bloky, ktoré je možné prostredníctvom 

administrácie ľubovoľne pridávať, odoberať či meniť ich usporiadanie na jednotlivých stránkach či 
typoch stránok. Každý obsahový modul je možné administrovať v definovanom rozsahu. 

Lišta v záhlaví administrácie predstavuje navigačnú lištu, ktorá po prihlásení administrátora sprevádza 

po celom webe, teda aj mimo administráciu. Ich zmyslom je urýchlenie a uľahčenie ovládania webu a 

jednoduché prechádzanie medzi webom a administráciou. 

Články na webe je možné triediť do rubrík a pridávať k nim štítky. Oboje slúži k lepšej orientácii 
návštevníka na webe, ľahšiemu vyhľadávaniu nových článkov a lepšiemu filtrovaniu obsahu. Okrem 

toho je možné meniť stavy a viditeľnosť príspevkov či stránok a obmedziť tak užívateľov v im 

dostupnom obsahu. 

Všetky zoznamy v administrácii sú zobrazené pomocou prehľadných tabuliek s možnosťou filtrovania, 

radenia a stránkovania. 

CMS WordPress disponuje vstavanými funkciami pre SEO optimalizáciu obsahu, ako je generovanie XML 
mapy webu, editácia on-page faktorov, použitie omrvinkovej navigácie či generovanie metatagov pre 

zdieľanie na sociálnych sieťach. 

Každú stránku je možné v systéme WordPress jednoducho preložiť do ľubovoľného počtu jazykových 

mutácií a chovanie jazykových mutácií webu je administračne plne konfigurovateľné. 
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Platforma tiež disponuje natívnymi funkciami pre integráciu s Active Directory databázou pre 
autentizáciu a autorizáciu užívateľov administračného i webového rozhrania. V prípade integrácie 

s Identity Management systémom Zadávateľa postaveným nad inou technológiou bude táto 

implementovaná ako nový, samostatný modul systému. Redakčný systém WordPress taktiež disponuje 

jednoduchým a prehľadným administračným rozhraním, ktoré umožňuje definíciu užívateľských rolí 

a prístupových oprávnení podľa potreby zákazníka. 

V rámci administrácie bude implementovaný modul pre centrálnu správu súborov a dokumentov tak, 

aby zodpovedný užívateľ jednoducho mohol jednoducho hromadne nahrávať potrebné množstvo 

súborov a riadiť obsah všetkých dokumentov webového portálu z jedného miesta. Tento prístup umožní 

použitie obrázkov, súborov a iných dokumentov na viacerých miestach portálu bez nutnosti ukladania 

redundantného obsahu a zahlcovania diskovej kapacity 

Administrácia systému bude podporovať customizovateľné formuláre, ktorých výsledok bude možné 

odoslať na mail prípadne uložiť do databázy a následne zobrazovať v administračnom rozhraní webovej 

stránky. Vo formulároch bude možné spravovať všetky potrebné atribúty, ako napríklad input (text, 

password, radio, checkbox, submit) select, option, label a pod. Formuláre budú implementované 

pomocou knihovne Bootstrap. Tvorba a následné prezentovanie ankiet budé zabezpečené v plnej miere 

a bude implementované pomocou modulu. Všetky dáta vytvorené užívateľmi bude možné exportovať 

do formátu .XLS a .CSV pre následné ďalšie spracovanie pracovníkmi mesta.  

Prepojenie webu na sociálne siete bude zabezpečené komplexným modulom, ktorý pokrýva väčšinu 
sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Google+). Každý obsah stránky môže obsahovať tlačidlá pre 

zdieľanie. Očakávame pokročilejšiu integráciu s Facebookom, kde bude systém integrovaný priamo s 

Facebook API. Zabezpečené bude na automatické zdieľanie aktualít a udalostí, zobrazovanie 

komentárov, či Facebook hodnotení. 

Základným notifikačným prúdom budú e-maily, ktoré budú zbierané pomocou funkcionality 

newsletteru. Maily budú odosielané pomocou marketingovej platformy MailChimp, prípadne 

ekvivalentných webových služieb. Prepojenie s Google hangouts, Facebook chatom bude zabezpečené 

dodatočným modulom pre CMS WordPress. 

Správa reklamných bannerov bude zabezpečená pomocou špeciálneho modulu pre CMS WordPress, 
ktorý umožňuje detailné nastavenie atribútov pre jednotlivé reklamné bannery.  

Napojenie na online kamery bude integrované na mieru podľa hardwarových možností riešenia.  

Webová aplikácia bude v plnej miere podporovať možnosti ako počet kamier, variabilitu veľkosti 

snímky, frekvenciu snímania a podobne.  

Systém bude obsahovať predpripravenú integráciu na mapy (openstreetmap.org). Vkladať mapu bude 
možné kdekoľvek na webe, v článkoch, pri podujatiach v kultúrnych udalostiach a pod. Aplikácia bude 

podporovať vkladanie mapy do wysiwyg editora.  

Nahrané fotografie do CMS sú automaticky optimalizované skonvertované do niekoľkých veľkostí. Pri 
zobrazení na webe je zvolená optimálna veľkosť. Fotografie bude možné v galérii otvoriť v režime 

fullscreen – celoobrazové zobrazenie. Dodatočná editácia fotografií ako je orezanie, či otáčanie je 

zabezpečené pomocou modulu v CMS WordPress. 
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Migrácia dát 

Samotnej migrácii dát bude predchádzať detailná analýza štruktúry existujúcich dát a detailný návrh 

ich migrácie v priebehu implementačnej fázy projektu. Súčasťou implementačnej fázy následne bude 

implementácia migračného skriptu, ktorý zabezpečí transformáciu dát zo starej do novej štruktúry. 

Následne bude v rámci testovacej fázy spustená testovacia migrácia vybranej množiny dát zo starého do 

nového riešenia a validácia správnosti migrácie užívateľmi Zadávateľa. Nakoniec bude spustená 

kompletná migrácia dát s priebežnou asistenciou zo strany Zhotoviteľa. 

Z predošlých skúseností z obdobných projektov predpokladáme, že približne 85 percent dát z 

aktuálnych systémov bude možné automatizovane migrovať do prostredia nového systému. Zvyšok dát 

bude migrovaný asistovaným automatickým prenosom, v niekoľkých percentách prípadov bude 

potrebný individuálny prístup a ručná migrácia. 

Fáza migrácie dát bude vyžadovať neustálu súčinnosť zo strany Zadávateľa, ktorý bude musieť 

poskytnúť k tejto súčinnosti osoby s detailnou znalosťou migrovaných dát a dátových štruktúr 

pôvodných systémov. Tieto osoby budú zabezpečovať nielen odborné konzultácie vo veci migrácie dát, 

ale aj validáciu migrovaných dát v prostredí nového systému, aby bolo zaistené, že dáta budú v novom 

systéme reprezentované v súlade s implementačnou analýzou. 

Po dokončení migrácie je potrebné počítať s vyčlenením testovacieho obdobia na validáciu 

bezproblémovej práce s migrovanými dátami, predovšetkým na otestovanie všetkých funkčných a 

logických dátových väzieb, ktoré môžu byť v priebehu migrácie porušené a nie je jednoduché ich odhaliť 

inak než masívnym testovaním nového systému. 

Zachovanie funkčnosti pôvodných URL adries bude zabezpečené s použitím štandardných funkcií 
systému WordPress. 
 

Monitoring a odstraňovanie chýb 

Webová aplikácia bude v administračnom rozhraní obsahovať modul monitoringu. Obsahovať bude 

všetky CUD činnosti (Create, Update, Delete) redaktorov a administrátorov. Prístup k modulu bude mať 

len osoba poverená správou monitoringu – administrátor. V module bude možné použiť rôzne typy 

filtrovania pre uľahčenie spätného vyhľadávania činnosti redaktora.  

Chybové logy webového servera a aplikačné logy budú v správe dodávateľa a v pravidelných 

intervaloch budú monitorované. Dodávateľ bude vo svojom rozhraní vidieť vzniknuté chyby v aplikácii 

s možnosťou agregácie podľa typu chyby. Zabezpečené bude sledovanie výnimiek v čase, 

zaznamenávanie rôznych metrík v čase a bude ich možné vyhodnocovať. Samozrejmosťou monitoringu 

bude vyhodnodocovanie závislostí, ktoré spôsobujú výkonnostné problémy (napr. databáza, volanie 

externej služby). Taktiež v rohraní bude možné okamžite sledovať problémové requesty a pageviews 

a následne voči nim odvodzovať aplikačné zmeny.  

Definíciu scenárov, princípov a následný časový harmonogram odstraňovania chýb a zraniteľností 

rozdělujeme na 2 kategórie: 

a) Kategória chyby „vysoká“, tj. chyby zabraňujúce prevádzke – dielo nie je použiteľné vo svojich 

základných funkciách alebo sa vyskytuje funkčná chyba znemožňujúca činnosť systému. Tento 

stav môže ohroziť bežnú prevádzku Objednávateľa a návštevníkov webového portálu a nie je ju 

možné riešiť organizačným opatrením. Najneskôr do 4 hodín po náhlasení chyby vykoná 

Dodávateľ zistenie príčin, ktoré chybu spôsobili (reakčná doba). Jedná sa o chybu spôsobenú 

Dodávateľom – reklamácia, bezodkladne zaháji odstraňovanie chyby a zaistí odstránenie tejto 
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chyby v lehote do 8hodín od nahlásenia chyby a to aj možným spôsobom dočasného 

provizórneho riešenia, umožňujúceho prevádzku webového portálu.  Chyba bude odstránená 

v najkratšej možnej lehote s ohľadom na jej povahu a dopad na činnosť Objednávateľa. 

V prípade, že sa jedná o chybu na strane Objednávateľa, dohodne sa s Objednávateľom ďalší 

postup realizácie opravy.  

b) Kategória chyby „nízka“, tj. chyby neobmedzujúce prevádzku aplikácie – znamenajú drobné 
nedostatky, ktoré nespadajú do kategórie „vysoká“. Najneskôr do 1 pracovného dňa po 
nahlásení chyby vykoná Dodávateľ zistenie príčin, ktoré chybu spôsobujú. V prípade, že sa jedná 
o dôvody na strane Dodávateľa, bezodkladne zaháji práce na odstránení chyby a zaistí 
odstránenie tejto chyby v lehote do 5 pracovných dní od nahlásenia chyby. Chyba bude 
odstránená v najkratšej možnej lehote s ohľadom na jej povahu a dopad na činnosť 
Objednávateľa. V prípade, že sa jedná o chybu spôsobenú na strane Objednávateľa, dohodne sa 
s Objednávateľom ďalší postup realizácie opravy.   

 
Chyby budú odstraňované v režime 5 x 8, tzn. v pracovné dni od 8:00 do 16:00. Po nahlásení 

a následnom spätnom potvrdení požiadavku na odstránení chyby kontaktujte Dodávateľ 

Objednávateľa a dohodne podrobnosti a spôsob odstraňovania chyby.  



InQool a.s., Hněvkovského 30/65, 61700, Brno  
www.inqool.cz,  (+420) 602 206 766 

IČ: 29222389 DIČ: CZ29222389 

  

    14 | S t r a n a  

POUŽITEĽNOSŤ 

Koncept portálu 

Koncept webového portálu predstavuje jedno komplexné riešenie v kooperácii zodpovedných osôb 

Dodávateľa a na strane druhej Objednávateľa. Za stranu našej spoločnosti bude počas celej realizácie 

projektu zodpovedný pracovník – projektový manažér, ktorým hlavným cieľom bude doviesť do 

úspešného konca s celým tímom (analytik, grafik, programátori) webovú prezentáciu pre mesto Trenčín 

so spokojnosťou občanov mesta a turistov vyhľadávajúcich aktivity v meste.  

Vývoj webovej stránky bude realizovaný nad open-source technológiami a bude neustále 

komunikovaný s Objednávateľom. Počas realizácie navrhujeme stretnutia na 2týždňovej projektovej 

báze a vývoj portálu bude prebiehať iteratívne v 2 až 3 týždňových iteráciách.   

  

V rámci dodržania maximálnej užívateľskej prívetivosti bude kladený dôraz na vytvorenie uceleného 

rámcu viacerých procesov prechodu užívateľov. Tento proces bude posilnený viacerými metódami 

testovania, z ktorých bude užívateľská prívetivosť meraná a vyhodnocovaná. Pri návrhu webových 

prezentácií sa snažíme zamerať na stratégiu aplikácie, UX, design, navigáciu, užívateľské prostredie 

a informačnú a vizuálnu náročnosť pre užívateľa. V snahe zdokonaľovať užívateľskú prívetivosť 

používame mnohé nástroje (napr. Google Analytics, Sumome a pod.), pomocou ktorých následne 

webové aplikácie upravujeme. Pri detailnom UX návrhu dbáme na jednoduchú, intuitívnu navigáciu 

podľa princípu “3 kliky a dosť“, ktorým hlavným cieľom je dostať k užívateľovi čo najviac prínosných 

informácií, ktoré hľadá do troch krokov na webovej prezentácií.  

Štandardnou funkcionalitou, ktorú bude webový portál obsahovať je fulltextové vyhľadávanie v celom 

obsahu webovej prezentácie. Užívateľ bude mať možnosť pomocou spomínaj funkcionality vyhľadať 

všetky potrebné informácie, prípadne zúžiť výsledky prostredníctvom filtrov. CMS systém Wordpress 

podporuje aj vyhľadávanie na základe kľúčových výrazov, ktoré bude mať možnosť redaktor zadať pri 

vytváraní/editácií obsahu stránky. 

Súčasťou webového portálu budú jazykové mutácie, ktoré budú v slovenskom a anglickom jazyku.  

 

Spôsob riadenia projektu 

V spoločnosti InQool a.s. už dlhodobo úspešne aplikujeme agilné metodiky vývoja. Tieto metodiky 

vývoja sa obecne riadia verejne dostupnými štandardmi, ale je stále potrebná istá miera individualizácie 

ako pre samotnú spoločnosť, tak aj pre realizovaný projekt. Všetky agilné metodiky sa riadia dvanástimi 

princípmi, z ktorých vyberáme tie najvýznamnejšie pre kontext tohto projektu: 

 Najvyššou prioritou je uspokojiť zákazníka skrz rýchle a priebežné dodávanie kvalitného 

software. 

 Zmenové požiadavky sú vítané, dokonca aj v priebehu vývoja. Agilné procesy ich spracujú tak, 

aby zákazníkovi prinášali konkurenčné výhody. 

 Nové verzie software sú dodávané v intervaloch týždňov až mesiacov. 

 Ľudia z businessu a vývojári spolupracujú každý deň v priebehu celého projektu. 

 Fungujúci software je hlavnou metrikou postupu vývoja. 
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 Priebežná pozornosť venovaná technickej dokonalosti a dobrému návrhu posilňuje agilný 

prístup. 

 Tím v pravidelných intervaloch vyhodnocuje svoju prácu a upravuje svoje postupy tak, aby bol 

čo najefektívnejší. 

 

(Obr.: schéma metodiky implementácie) 

Z obecného hľadiska už niekoľko rokov aplikujeme v spoločnosti InQool a.s. iteratívnu metodiku 

implementácie software inšpirovanú agilnou metodikou Scrum. K organizácii práce na projekte 

používame webovú aplikáciu Trello, ktorá nám umožňuje efektívne komunikovať v rámci tímu i voči 

zákazníkovi. Zároveň všetkým členom realizačného tímu poskytuje rýchly prehľad aktivity na projekte 

a riešených či blokujúcich problémov. 

Zdrojové kódy našich aplikácií verzujeme, zdieľame a uchovávame s pomocou technológie Git. Nové 

verzie k zákazníkom nasadzujeme vzdialene prostredníctvom open-source nástroja na kontinuálnu 

integráciu Jenkins, ktorá je priamo napojená na Git repozitár a z najaktuálnejších zdrojových kódov 

zostavuje balíčky, ktoré následne nasadzuje na vzdialené aplikačné servery. 

Administrátori a redaktori sú v priebehu implementačnej fázy oboznamovaní s novou funkcionalitou 

a môžu sa k nej vyjadrovať. V tomto ohľade implementačná fáza úzko súvisí s testovacou fázou, ktorá 

prebieha do značnej miery súbežne s touto fázou. 
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Spôsob testovania, nasadzovania a predávania SW 

Pre vývoj portálu bude vytvorené niekoľko prostredí, kde budú prebiehať rôzne sady testovania: 
 Interné prostredie – ručné a automatické testovanie 
 Code review 
 Staging prostredie – kópia budúceho produkčného prostredia, na ktoré bude pravidelne 

nasadzovaná nová verzia portálu (s ohľadom na sprinty), kde bude funkcionalita 
demonštrovaná Objednávateľovi. Bude definovaný vstupný bod pre reportovanie zmien alebo 
doporučení zo strany Objednávateľa.  
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DIZAJN 

Obrázky s návrhom ideového konceptu dizajnu hlavnej stránky a turistickej podstránky sú 

samostatnými prílohami tejto ponuky. Súčasťou prílohy sú aj jednotlivé náhľady konceptov na 

obrazovke koncového zariadenia – notebooku. Všetky grafické podklady sú umiestnené na CD.  

Implementácia bude prebiehať podľa zásad W3C pre validný HTML5 kód, s plynulou responzivitou od 

mobilných zariadení (od 320px) do FullHD a so zabezpečením HTTP hlavičiek podľa securityheaders.io. 

 

Hlavná stránka 

Návštevník webu po príchode na web uvidí všetky odkazy pre rýchlu navigáciu a odkazy na agendu 

mesta. Slider pokrýva len približne tretinu výšky stránky, keďže nejde o ústredný bod. Web je 

orientovaný na rýchlu navigáciu a prístup k informáciám. Nasledujú časti s Kontaktom (Klientské 

centrum), aktualitami, panelom s odkazmi na podstránky webu, kalendárom a pod. Poradie jednotlivých 

častí (modulov) je voliteľné. V spodnej časti sa nachádza footer, ktorý je rozdelený na kategórie, ktoré 

štandardne obsahujú odkazy na podstatné časti webu. 

 

Turistická podstránka 

Web určený prevažne pre turistov viac apeluje na emócie pomocou fotografie mesta, ktorá pokrývajú 

celý obsah obrazovku po príchode na web. Ďalej sú na nej vhodne umiestnené odkazy na základnú 

navigáciu. Pod ním sú graficky znázornené odkazy na často vyhľadávané stránky. Ďalej je umiestnený 

panel s aktuálnymi akciami, ktoré sa konajú v meste a okolí. Stránku dopĺňajú aj ďalšie časti (moduly), 

ktoré sú voliteľne zapínateľné a ich poradie je možné meniť z administrácie. V spodnej časti sa nachádza 

footer so všetkými podstatnými odkazmi. 
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CENA 

Celková ponuková cena bez DPH:  15.585,- EUR 
Sadzba DPH:     20% 
Výška DPH:     3.117,- EUR 
Celková ponuková cena vrátane DPH:  18.702,- EUR 
 
Ako uchádzač (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvádzame svoju cenu tak, že k nej 
pripočítavame 20% DPH. 
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ZOZNAM PRÍLOH 

1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií 

2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

3. Doplnený a podpísaný návrh zmluvy 

4. Doplnený a podpísaný návrh zmluvy 

5. Doplnený a podpísaný návrh zmluvy 

6. Doplnený a podpísaný návrh zmluvy 

7. Návrh ideového konceptu dizajnu hlavnej stránky 

8. Prezentácia konceptu dizajnu hlavnej stránky v reálnom užívateľom prostredí 

9. Návrh ideového konceptu dizajnu turistickej podstránky 

10. Prezentácia konceptu dizajnu turistickej podstránky v reálnom užívateľom prostredí 

 





















InQool a.s.
Technické riešenie 
(max. 30 bodov)

Použiteľnosť 
(max. 20 bodov)

Dizajn 
(max. 20 bodov) 

Cena 
(max. 10 bodov)

Michal Truban Najlepšie spracované technické 
riešenia v zmysle detailu aj v 
zmysle poukázania na prístup 
k projektu a vlastného vkladu 
uchádzača do riešenia. Ponuku 
vnímam ako najvyváženejšiu. 

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

Dizajn je lepší priemer, bez zby-
točných komplikácií, s uvedo-
mením si cieľovej skupiny. 

8 (18.702 €)

Michal Blažej  Súťažiaci splnil všetky kritéria 
výberu.

Súťažiaci v návrhu predstavil 
navigáciu, ktorá je nejednoznačná 
a prioritizuje položky, ktoré sú pre 
rozsiahle webové sídlo nevyhovu-
júce. Navrhované rýchle odkazy 
sa vyskytujú na web stránke príliš 
často (hneď pod hlavnou nav-
igáciou sú ďalšie dve úrovne nav-
igácie) a znemožňujú používateľo-
vi vytvorenie mentálneho modelu 
štruktúry sídla.Texty sú osadené 
do zdĺhavých paragrafov, ktoré 
nie sú konzistentné s webovými 
štandardami a pretvárajú hlavnú 
stránku na úroveň obsahovej 
namiesto navigačnej. Turistická 
webstránka nekomunikuje žiadne 
relevantné informácie v priestore 
"before fold". Pozitívne hodnotím, 
že súťažiaci spomenul relevantné 
nástroje na správu použiteľnosti. 
Celkovo hodnotím dizajn ako 
stredne až zle použiteľný.    

Grafický dizajn je plochý, čistý a 
prehľadný. Vizuálne však neponú-
ka zaujímavé riešenie, nepôsobí 
na emócie návštevníka, je veľmi 
technokratický. V turistickej 
stránke oceňujem veľký re-
tušovaný obrázok, ktorý sa snaží 
osloviť návštevníka, zároveň však 
upozorňujem na využitý gradient 
v menu, ktorý pôsobí zastaralo. 

Robert Csere Negatívom je, že neponúkajú nič 
navyše, napr. vizuálny builder  

Pozitívom je prehľadná hlavná 
stránka s piktogramami 

Pozitívami sú jednoduchý a 
prehľadný dizajn a dobrá práca s 
farbami.

Radoslav Jánoš Pozitívne hodnoím jasnú definíciu 
formulárového riešenia a prepoje-
nia na sociálne siete. Medzi pozití-
va radím detailne popísaný proces 
migrácie dát. Spoločnosť má 
vo svojom portfóliu realizované 
projekty samospráv, čo naznačuje 
dostatok špecifických skúseností 
z tejto oblasti. 

Použiteľnosť spĺňa očakávania. Grafické riešenie spĺňa očakáva-
nia.
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