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O NÁS 
Odyzeo má široké skúsenosti v 
oblasti tvorby grafického dizajnu,  
UX testovania, on-line analytiky  
ako aj programovania webových 
prezentácií a aplikácií.  
Našim poslaním je pomáhať 
spoločnostiam vyťažiť viac z ich on-
line pôsobenia. Zvyšujeme konverziu, 
meníme návštevníkov na zákazníkov, 
zvyšujeme zisk. 
 
www.odyzeo.com 
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REFERENCIE 
Medzi našich klientov patria významné nadnárodné spoločnosti z oblasti 
finančníctva, telekomunikácií, obchodu a služieb, ale aj domáce menšie 
a väčšie obchodné spoločnosti a verejné inštitúcie. 

 
Realizovali sme projekty pre: 
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ÚVOD 
Kľúčovou požiadavkou kritéria je návrh riešenia portálu, ktorý by bol 
projektovaný v takom redakčnom systéme, pri ktorom bude mať verejný 
obstarávateľ prístup k zdrojovému kódu. Cieľom požiadavky je riešenie 
portálu, umožňujúce spoluprácu aj s iným dodávateľom ako je úspešný 
uchádzač VO, resp. s aktívnou komunitou so záujmom o ďalší rozvoj 
riešenia. 

1. NÁVRH TECHNICKÉHO 
RIEŠENIA 
Návrh riešenia zobrazenia pre rôzne koncové zariadenia bude zabezpečený 
prostredníctvom dizajnu, ktorý bude na mieru vytvorený pre stránku mesta 
Trenčín. Využité budú responzívne techniky, ktoré dokážu prispôsobovať 
obsah stránky v závislosti od rozlíšenia zariadenia, prípadne hustoty 
zobrazovacích pixelov na displeji zariadenia. Cieľom responzívnej verzie je, 
aby v prípade zobrazenia na mobilných zariadeniach bol obsah dostatočne 
veľký na to, aby nemuselo byť potrebné stránku zväčšovať pre väčšinu 
návštevníkov. 

Technológie 
Pri výbere CMS systému sme brali na zreteľ všetky požiadavky 
obstarávateľa, akými boli otvorenosť kódu, veľká komunita, ako aj znalosť 
práce s týmto systémom ostatnými dodávateľmi. Zvolené bolo CMS 
Wordpress, ktoré využíva rozšírený programovací jazyk PHP a databázový 
server MySQL. Obe dostupné bezplatne. Táto kombinácia je dnes zrejme 
najrozšírenejšia a dostupná takmer u všetkých poskytovateľoch hostingu za 
minimálne ceny. 

Samotné CMS je modulárne a je možné rozširovať ďalšími funkciami, či už 
existujúcimi, vytvorenými komunitou (pluginy), alebo vlastnými. Dizajn je 
samostatný a upravovaný v rámci témy, ktorú je možné meniť. Wordpress 
podporuje viaceré používateľské role s rôznymi úrovňami prístupu, ktoré sú 
ďalej rozširovateľné. 

Prepojenie na sociálne siete 
Prepojenie so sociálnymi sieťami je možné použitím pluginov, ktoré sú pre 
jeden z najpoužívateľnejších systémov pravidelne aktualizované a sledované 
veľkou komunitou, čím sa stáva ich prípadná aktualizácia jednoduchá, rýchla 
a bezproblémová. 

Webové formuláre 
Webové formuláre je možné spravovať použitím pluginov v závislosti od 
konkrétnych požiadaviek zadávateľa. Existuje množstvo bezplatných, ktoré je 
možné doplniť o konkrétne funckionality. 

Notifikácie 
Rozšírené notifikácie je možné dosiahnuť využitím facebookovej stránky 
mesta Trenčín, kde je možné nastaviť publikovanie článkov z webu aj priamo 
na FB, kde si môžu návštevníci vo vlastnej réžii zvoliť úroveň notifikácie. 
Ďalšie možnosti integrácie vyžadujú detailnejšie konzultácie 
s obstarávateľom, nakoľko tu môžu existovať technické limity pre riešenie 
tejto funkcionality. 



Vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín 
5 

 

Manažment súborov 
Manažment súborov, vrátane hromadného uploadu a správy fotografií je 
súčasťou CMS a je možné ho rozšíriť podľa potrieb obstarávateľa. 

Správa banerov 
Správa banerov bude implementovaná prostredníctvom externého pluginu 
v závislosti od detailných požiadaviek mesta. 

Online kamery 
Online kamery budú mať samostatnú administráciu, kde bude možné 
pridávať nové zdroje obrazov, dočasne skrývať kamery, ktoré sú nedostupné 
(napr.  z dôvodu údržby) a definovať im technické parametre pre ich plynulú 
prevádzku a použiteľnosť na stránke. Detaily bude potrebné dodefinovať pri 
konzultácii s mestskými pracovníkmi, ktorý majú na starosti prevádzku 
kamier. 

Mapy 
Využítím mapových podkladov od openstreetmap.org bude zabezpečený 
bezplatný prístup k aktuálnej mape mesta vrátane moderných 
a používateľsky prívetivých prvkov pre vkladanie bodov (pinov) do mapy pre 
rýchlu navigáciu návštevníka stránky a jeho lepšiu interakciu s mapou. 
Súčasťou našej ponuky je tzv. „Interaktívna mapa“, ktorá nad rámec zadania 
pridáva prehľadným spôsobom miesta záujmu, napr. reštaurácie a bary, 
alebo kultúrne zariadenia či historické stavby mesta s detailným popisom. 
Interaktívna mapa bude mať jednoduchú administráciu, aby mohlo byť jej 
využitie čo najvyššie. 

Fotogaléria 
Modul fotogalérie obsahuje administráciu ako aj zobrazenie skupiny 
fotografii, ktoré môže administrátor stránky zverejňovať na ľubovoľnej 
stránke podľa potreby. Súčasťou administrácie je aj možnosť zadávať popisy 
k jednotlivým fotografiám a taktiež ich upravovať, najmä funkcia otočenie, 
orez alebo zmenšenie. 

Migrácia obsahu 
Pre potreby migrácie pôvodných webov mesta Trenčín budú 
implementované migračné skripty v rozsahu dohodnutom s obstarávateľom. 
Predpokladáme časovú aj technologickú náročnosť tohto bodu zadania, 
preto by bolo našim odporúčaním začať s prípravou migrácie čo najskôr po 
podpise zmluvy. 

Existujúce linky pôvodného webu by boli po dodaní ich uceleného zoznamu 
pripravené na namapovanie na nové odkazy pripravovaného webu tak, aby 
bola zaistená ich postupná indexácia na nové adresy bez toho, aby 
návštevník prichádzajúci zo starého odkazu nebol obslúžený 
a presmerovaný na ekvivalent pôvodného obsahu. 

Bug tracking systém 
Ako pri každom projekte, sa môže vyskytnúť nečakaná situácia, kedy bude 
potrebné opraviť nejakú chybu na webovom sídle mesta. V závislosti na 
dohode s obstarávateľom by sme odporučili využitie systémov na evidenciu 
takýchto chýb (bug tracking system), ktorý by bol prevádzkovaný 
dodávateľom a sprístupnený vybraným osobám v rámci mesta, 
zodpovedným za prevádzku webovej stránky. Alternatívne by to mohla byť e-
mailová, prípadne telefonická komunikácia. V každom prípade je 
nevyhnutnou podmienkou pre nahlasovanie chýb uviesť čo najdetailnejší 
popis závady, vrátane informácie o verzii prehliadača, prípadne doplnenie 
snímky obrazovky s viditeľným problémom (screenshot) a čas, kedy sa 
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chyba vyskytla, resp. bola spozorovaná. Takto nahlásené problémy budú 
potvrdené v rámci redakčnej doby do 4 hodín od nahlásenia a odstránené 
v zmysle harmonogramu odstraňovania chýb. 

Logy činností 
CMS disponuje vlastným logovaním aktivít používateľov, vrátane logovania 
chýb aplikácie na aplikačnej úrovni. V prípade ich prekonania stále ostávajú 
prístupne logy webového servera a samotného servera v neočakávaných 
prípadoch. Takáto forma logovania je dnes už všadeprítomným štandardom 
a napomáha k rýchlejšej identifikácie problémov, alebo ich predchádzaniu. 

 

2. POUŽITEĽNOSŤ 
A PRÍSTUPNOSŤ 
Hlavná stránka mesta trenčín je obsahovo ladená pre návštevníkov mesta a 
taktiež pre obyvateľov mesta Trenčín. 
 
Použiteľnosť 
 
Tvorba používateľského rozhrania bude vychádzať zo systému Discover / 
Design / Deliver a bude rešpektovať potreby návštevníka napr. na základe 
webovej analytiky a testovaním použiteľnosti. Touto cestou bude výsledné 
používateľské rozhranie prehľadné, ľahko a intuitívne ovládateľné s dôrazom 
na použiteľnosť pre koncového používateľa celého riešenia. V prípade 
potreby alebo rýchleho nájdenia požadovaných informácií bude 
implementovaný rozšírený vyhľadávací nástroj. 
  
Portál bude obsahovať viacero kľúčových vlastností, ktoré výrazne 
zjednodušujú používanie, dizajn portálu a správu obsahu, ako napríklad: 
 
• Optimalizovaná ergonómia a ovládanie portálu, 
• Jednoduchá navigácia na portáli, 
• Podpora pravidiel Search Engine Optimalization SEO (page title, 

keywords, desctription, friendly url, tag cloud, deep linking, key words a 
ďalšie), 
• Podpora širokej palety webových prehliadačov, 
• Jednoduchý návrh obsahových stránok portálu, 
• Podpora publikovania helpov – napr. formou editovateľných tooltipov pre 

konkrétne oblasti alebo napoveda pre konkrétnu webovú stránku 
• Redakčný systém so správou verzií, schvaľovaním a pripomienkovaním 

obsahu, stránok a dizajnu, 
• Podpora pre viacjazyčné webové prezentácie so synchronizáciou 

obsahu a prekladovými nástrojmi, 
Prepracovaný vyhľadávací mechanizmus na prehľadávanie obsahu 
webového portálu, prípadne intranetu. 
 
Prístupnosť 
 
Webový portál bude spĺňať všetky štandardy týkajúce sa tvorby a stavby 
webových portálov (svetové štandardy W3C, ako aj štandardy slovenskej 
legislatívy) a bude prístupný a použiteľný aj pre používateľov so zrakovým 
hendikepom (podľa pravidiel definovaných Výnosom Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z.). Dodržaním všetkých odporúčaných 
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pravidiel podľa Výnosu MF SR a príslušnej metodiky zabezpečíme IS 
prístupný aj pre zrakovo postihnutých podľa konzorcia Blind Friendly Web. 
 
Systémy generujú tvorbu validného HTML kódu a vytvorený portál bude 
spĺňať všetky štandardy prístupnosti, ktorý definuje príslušná legislatíva. 
Podrobný popis všetkých relevantných paragrafoch pre dosiahnutie 
prístupnosti je súčasťou príslušného Výnosu o štandardoch a jeho metodiky. 
Dodržaním pravidiel prístupnosti zabezpečíme korektné zobrazovanie v 
nasledovných pre najčastejšie používané prehliadače ako napr.: Chrome, 
Internet Explorer, Firefox a Opera. 
 

3. DIZAJN 
Celá stránka je ladená pre potreby obyvateľa mesta Trenčín. Veľký dôraz 
kladieme na možnosť vyhľadania konkrétnej informácie s autocomplete-om.  
Pre prípad, kedy návštevník stránky nevie definovať hľadaný výraz, 
ponúkame zobrazenie všetkých častí webu štrukturovaných do jednotlivých 
kategórií. V prednastavenom výbere zobrazíme odkazy, ktoré sú pre 
návštevníka najžiadanejšie. Všetky kategórie zobrazíme kliknutím na odkaz 
“Ďalšie informácie”. 
 
Celý koncept dizajnu je možné vidieť v prílohe č.1 – screens.pdf 
Prílohu je možné nájsť v tlačenej forme a tiež na priloženom CD. 
 
Vrchná navigácia obsahuje odkazy: 
 
• Návštevník - aktuálna úvodna stránka (v návrhu) 
• Občan - odkaz smeruje na stránku občan (v návrhu) 
• O meste - odkaz smeruje na stránku mesto (ideovo ako stránka pre 

občana avšak obsah bude prispôsobený pre potreby informovania o 
meste) 
• Vyhľadávanie - kliknutím sa zobrazí veľké vyhľadávacie pole s 

fulltextovým vyhľadávaním 
• Kontakty - odkaz smerujúci na podstránku s kontaktmi 
• Mapa - odkaz na interaktívnu mapu 
• Facebook - odkaz smeruje na oficiálnu fb stránku mesta 
• Textová verzia - odkaz na verziu stránky pre slabozrakých 
• Výber jazyka - formou dropdown sa zobrazia ďalšie jazykové mutácie 

stránky 
 
Navigácia je prispôsobená pre zobrazenie na mobilných zariadeniach. V 
mobilnej verzii (v náhľade) sa navigácia zobrazí po kliknutím na ikonku a 
odkaz “Menu”. 
 
Veľká banerová plocha 
Pomáha vizuálne podporiť mesto Trenčín ako turistický cieľ, príp. je možné 
využiť ako upútavku na konkrétne kultúrne alebo spoločenské podujatie. 
 
Rýchle odkazy 
Slúžia ako rýchly rozcestník pre obyvateľov mesta Trenčín, kde sa zobrazujú 
aktuálne najžiadanejšie informácie. Slúži tiež ako odkaz do sekcie “Občan”. 
 
Chystáme pre vás 
Táto časť obsahuje aktuálne podujatia s možnosťou prekliknutia na ich detail. 
Odkaz “Ďalšie podujatia” smeruje na podstránku s kalendárom a výpisom 
všetkých podujatí.   
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Objavte Trenčín 
V tomto bloku prezentujeme turisticky najatraktívnejšie miesta. 
Kliknutím na konkrétne miesto sa zobrazí interaktívna mapa (v náhľade) s 
krátkym popisom a najdôležitejšími informáciami. 
Odkaz “Ďalšie tipy na výlet” smeruje interaktívnu mapu so zoznamom 
turistických atrakcií. 
 
Reštaurácie a bary 
Zoznam gastronomických prevádzok s možnosťou prekliknutia na detail 
alebo výpis všetkých gastro zariadení podobne ako vo vyššie popísaných 
blokoch. 
 
Hotely a penzióny 
Táto časť slúži ako marketingová upútavka na možnosti ubytovania v 
Trenčíne. Zobrazujeme najlepšie resp. najkrajšie ubytovacie zariadenia s 
možnosťou zobraziť ďalšie hotely. 
 
Čo nové v Trenčíne? 
Výpis naposledy pridaných článkov s možnosťou prekliknutia na ich detail, 
resp. na archív článkov. 
 
Praktické informácie 
V tomto bloku zobrazujeme odkazy na často používané časti webu. Po 
detailnejšom výskume sa dajú odkazy vymeniť alebo rozšíriť o ďalšie. 
Kliknutím na odkaz “Viac o Trenčíne” sa zobrazí stránka “O meste”. 
 
Pätička stránky 
Obsahuje rýchly kontakt, v prípade potreby je možné doplniť o ďalšie odkazy. 
 
 
 
Popis stránky Občan 
 
Chystáme pre vás 
Táto časť obsahuje aktuálne podujatia s možnosťou prekliknutia na ich detail. 
Odkaz “Ďalšie podujatia” smeruje na podstránku s kalendárom a výpisom 
všetkých podujatí.   
 
Čo nové v Trenčíne? 
Výpis naposledy pridaných článkov s možnosťou prekliknutia na ich detail, 
resp. na archív článkov. 
Popis interaktívnej mapy 
 
Navigácia interaktívnej mapy obsahuje logo a základné odkazy v rámci 
orientácie v meste. Kliknutím na odkaz “Ďalšie” je možné filtrovať na mape 
ďalšie miesta, napr. školy, zdravotnícke zariadenia, športoviská a pod. Pre 
lepší prehľad zobrazujeme v bočnej časti aj stručný výpis jednotlivých 
objektov. 
 
Kliknutím na konkrétny bod na mape sa zobrazí detail (v návrhu), ktorý môže 
obsahovať názov, fotografiu, krátky popis a kontaktné informácie. Detail je 
možné zatvoriť kliknutím na krížik.  
 
Výhoda interaktívnej mapy je predovšetkým rýchly a moderný prístup k 
potrebným informáciám ako na desktope tak aj na mobilných zariadeniach. 
 
Ako príklad si môžeme zobrať potrebu vyhľadať možnosti parkovania v 
meste: 
1. klikneme na úvodnej stránke na “Mapa” 
2. vo filtry zvolím “Parkovanie” 



4. CENOVÁ PONUKA 
Dizajn 4 500,00 EUR 

HTML šablóny (responzívne) 2 000,00 EUR 

Nasadenie redakčného systému 1 000,00 EUR 

Konfigurácia a úprava pluginov 6 000,00 EUR 

Migrácia 4 000,00 EUR 

Testovanie 1 500,00 EUR 

SPOLU  19 000,00 EUR 

 

Spoločnosť Odyzeo Services, s.r.o. nie je platcom DPH. 

Súčasťou cenovej ponuky nie sú poplatky súvisiace s umiestnením webu na 
zariadenia internetového providera (web hosting). 
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Status dokumentu 
Dátum poslednej zmeny: 8.2.2017 
Verzia: 1.00 
Vytvorili: Miroslav Hirjak, Gejza Nagy 

 

Kontaktná osoba: Miroslav Hirjak 
Tel: 0908 257 254 
e-mail: miroslav.hirjak@odyzeo.com 

 

Odyzeo Services, s.r.o. 
Ul. 29. Augusta 15/E 
811 09  Bratislava – mestská časť Staré mesto 

 

E-mail: info@odyzeo.com 
URL: http://www.odyzeo.com 
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Odyzeo Services s.r.o.
Technické riešenie 
(max. 30 bodov)

Použiteľnosť 
(max. 20 bodov)

Dizajn 
(max. 20 bodov) 

Cena 
(max. 10 bodov)

Michal Truban V technickom riešení sa uchádzač 
v primeranej forme detailu vy-
sporiadal s požiadavkami súťaže. 
Popis je jasný. štandardný a pre-
hľadný. Trošku chýba zdôraznenie 
vlastnej pridanej hodnoty do 
riešenia, ktorú uchádzač prináša. 
Celkovo je ponuka z môjho 
pohľadu druhá najlepšia - aj z 
hľadiska vyváženosti.

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

Dizajn - priemerný štandard - na 
úrovni ostatných uchádzačov. 

7 (19 000 €)

Michal Blažej  Súťažiaci splnil všetky kritéria 
výberu.

Súťažiaci správne navrhol infor-
mačnú architektúru, dobre ko-
munikuje obsah, dizajn obsahuje 
dostatočne veľa voľného priesto-
ru. Navrhnutý proces je vhodný na 
dosiahnutie použiteľného dizajnu, 
pozitívne hodnotím ohľad na 
SEO, tooltipovú nápovedu, vy-
hľadávanie s našpekávačom a ex-
plicitne spomenuté zohľadnenie 
štandardu prístupnosti WCAG 
a výnosu Ministerstva financií. 
Negatívne hodnotím málo rozpra-
covanú navigáciu a nedostatočne 
veľa informácii v textovej časti 
ponuky. Celkovo hodnotím dizajn 
ako použiteľný.  

Súťažný návrh možno hodnotiť 
pozitívne, prvky sú umiestnené 
prehľadne a čisto. Dizajnu možno 
vytknúť prílišnú strohosť na úkor 
emócie, pozitívne však hodnotím 
samostatný layout pre mapové 
zobrazenie. 

Robert Csere Pozitívom je dobrá forma prez-
entácie technického riešenia  

Dizajn nie je zvládnutý na vyhovu-
júcej úrovni.  

Radoslav Jánoš Technická časť ponuky spĺňa 
požiadavky zadávateľa na funkcie 
webu. Výhrady sú k nedostatočne 
popísaným webformulárom a 
spôsobu prepojenia na sociálne 
siete. 

Štruktúra webu kopíruje súčasný 
stav, čo je pre budúci web nevy-
hovujúce. 

Definícia dizajnu dostatočne ro-
zlišuje medzi hlavnou a turistick-
ou časťou stránky, avšak celkovo 
pôsobil návrh stroho. 
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