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Úvod 
Sme nadšenci moderných technológií, otvoreného kódu a transparentných zadaní. Máme radi 
výzvy a na tomto projekte by sme chceli ukázať, že aj takýto pomerne veľký projekt sa dá 
spraviť na open source technológií ako je WordPress. Veríme, že tento projekt bude inšpiráciou 
aj pre ostatné slovenské mestá a obce, aby sa nebáli open source riešení. Projekt by mal 
poukázať na fakt, že pri projektoch podobného charakteru nie je potrebné míňať státisíce eur, 
aby sa dosiahol želaný výsledok. 
 

Ciele projektu 
1. Poskytnúť komplexné informácie občanom mesta Trenčín v rôznych životných situáciách  
2. Posilnenie pozície mesta Trenčín ako turistického cieľa 
3. Poskytnúť komplexné informácie turistom a návštevníkom mesta Trenčín 
4. Poskytnúť základné informácie pre investorov 
5. Jednoducho a efektívne spravovať obsah webovej stránky tímom redaktorov 

 

Agentúra vibration 
Spoločnosť Vibration funguje od roku 2010. Naša spoločnosť je pripravená zdolávať akúkoľvek 
požiadavku od tvorby webových stránok, eshopov a webových aplikácií až po tvorbu kreatívnej 
propagačnej kampane. V rámci našich služieb poskytujeme aj grafické práce, UX, tvorbu 
marketingových kampani a SEO.  
 
Ako agentúra sa venujeme tvorbe tém a modulov na portáli themeforest.net. Na tomto portáli 
prebieha proces schvaľovania kódu, čo nás naučilo programovať témy podľa WordPress 
štandardov písania kódu. Na základe hodnotenia a počtu predajov sme sa stali elite autor na 
tomto portáli.  
 
V rámci vibration bude v projekte vystupovať: 
 

● Front end developer 
● Hlavný WordPress developer 
● WordPress developeri 
● Webdizajnér 
● Account manager 
● Analytik 
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Open Source 
Open source je trend, ktorý sa pomaly dostáva aj do verejného sektora. Stále viac a viac miest 
sa uchyľuje práve k open source riešeniam, najmä pre šetrenie nákladov, silnej podpore 
komunity a dlhodobej udržateľnosti.  
 
Na tomto projekte sa nám páči pomoc slovensko.digital, ktoré zastrešuje sútaž. Náš zámer je 
spraviť ukážkový projekt, ktorý bude celý open source, s otvorenými repozitármi a aj samotní 
občania, nadšenci, IT komunita môže pomôcť pri tvorbe alebo údržbe projektu. Všetky zdrojové 
súbory budú zverejnené na verejnom repozitári Github. 
 

CMS WordPress 
Pre základ technického riešenia sme vybrali najúspešnejšie open source CMS na svete - 
WordPress - poháňa 27 % webových stránok. Náš tím má s WordPressom 10 ročné skúsenosti. 
Väčšinu webových stránok pre klientov nasadzujeme práve na toto CMS. Vyznačuje sa 
jednoduchou a prehľadnou administráciou, veľkou komunitou, automatickými aktualizáciami či 
veľkou modulárnosťou. Na WordPresse sme už robili inzertné portály, obsahové portály, 
klasické blogy, prezentačné stránky, eshopy a konfigurátory. 
 
Výhodou pre zadávateľa bude fakt, že po odovzdaní diela a ročnej prevádzke, nie je problém 
nájsť dodávateľa na údržbu alebo doprogramovanie nových funkcií, keďže s ním pracuje veľké 
množstvo programátorov. 
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Referencie vibration - všetky postavené na CMS WordPress 

 
Sedackyphase.sk - rozsiahla prezentácia firmy postavená na WordPress, eshop, blog, 
napojenie na externé systémy, integrácia livechat, multijazyčný web, responzívna verzia, 3d 
konfigurátor 
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Wy.sk - rozsiahla webová stránka webhostingovej spoločnosti postavená na WordPress, 
prepojenie na objednávkové API, tvorba modulov, tvorba témy na mieru podľa dodaného 
dizajnu 
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benalexprivatestreet.sk - Responzívny web developerského projektu. Dizajn, šablóna, integrácia 
WordPress, interaktívna práca s mapami, formuláre 
 

Skúsenosti s projektami v cestovnom ruchu a obsahových 
portálov 
Pracovali sme na tvorbe grafiky a front endu najvačšieho portálu o kúpeľoch na slovensku - 
relaxos.sk. Navrhovali sme dizajn medzinárodneho vyhľadávacieho portálu hotelov. V roku 
2017 sme robili kompletný redizajn, front end aj komplet backend cestovnej agentúry solvex.sk. 
Pracovali sme na stránkach pre viacero hotelov a penziónov. Robili sme aj podpornú kampaň 
pre región Malá Fatra. 
 
Z obsahových portálov sme spoluparcovali napríklad s biker.sk, motofan.sk, surfmagazin.sk, 
gregi.net, dnb.sk, beh.sk, sluzby.cz. 
 
Všetky referencie nájdete na našej stránke http://vibration.sk/referencie/. 
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Kritérium č.1 - technické riešenie 
 

Architektúra riešenia 
 

 

 

Front End 
● HTML 5 
● CSS preprocesor SCSS 
● HTML, CSS, JS framework - Bootstrap 3 (v prípade nutnosti podpory IE9, inak Bootstrap 

4) 
● jQuery 
● Retina.js 

 

Back End 
● CMS WordPress + Moduly 
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Moduly 
 
úlohy návrh riešenia 

návrh riešenia zobrazenia pre rôzne koncové 
zariadenia 

Navrhujeme responzívnu verziu. Mobilná aplikácia sa 
dá vytvoriť neskôr. WordPress má WP API, čiže sa v 
budúcnosti dajú prepojiť webová stránka a mobilná 
appka, pričom obsah budete nahadzovať len na web. 

definícia modulárneho systému CMS WordPress sa skladá z jadra, modulov a témy. V 
rámci riešenia budeme novú funkcionalitu robiť cez 
moduly na mieru, čiže sa dajú pridávať a vypínať podľa 
potrieb. Aké informácie budú viditeľné sa zas nastavuje 
cez tému, buď priamo v kóde témy alebo cez takzvané 
widgety. Widgety vieme umiestňovať v rámci vybraných 
sidebarov - plocha, ktorú si vopred definujeme. 
Napríklad pätička, bočná lišta. Umožní to testovanie, či 
prípadne preskupenie informácii v rámci potrieb 
promovania určitých informácií.  

jednoduché a prehľadné administračné a 
klientské rozhranie 

WordPress má veľmi prívetivé rozhranie. Pre jednotlivé 
role sa dajú vypnúť tlačítka menu v administrácii, aby 
videli len to, čo majú. 

web formuláre Vybrali sme modul ninja forms, ktorý je open source, 
zadarmo a umožnuje vytvárať ľubovoľné formuláre. 
Všetky záznamy sa ukladajú do databázy a exporty do 
vybraných formátov vieme doprogramovať. 

prepojenie na sociálne siete Prepojenia na facebook považujeme v dnešnej dobe za 
štandardné funkcie, ktoré bežne integrujeme.  

rozšírené notifikácie Základom notifikácii je pre WP email. Odporúčame aj 
ukladanie udalostí do Google Calendar. V prípade 
použitia FB komentárov k článkom vieme zabezpečiť, 
aby pri nových komentároch notifikoval samotný FB 
používateľa. 

hromadné vkladanie dokumentov a 
multimediálnych súborov 

WordPress umožňuje hromadné vkladanie súborov. Vie 
napríklad automaticky spraviť galériu v rámci článku. 
Obsahuje multimediálnu knižnicu v administrácii.  

reklamné bannery Pre bannery by sme použili 
https://www.revive-adserver.com/ , čo je open source 
ad server. Je to samostatná open source inštalácia, 
ktorú máme nasadenú na viacerých portáloch. 
Napríklad beh.sk, ktorý je tiež na WordPresse, využíva 
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tento nástroj. Obsahuje plochy, kampane, rôzne 
veľkosti.  

online kamery WordPress sa dá prepojiť s akýmkoľvek externým 
systémom. 

mapy Pre mapy by sme zvolili Google Maps, nakoľko sa s 
nimi dá lepšie pracovať a používatelia ich poznajú a 
používajú častejšie ako Open street maps. V prípade 
potreby mesta o vyslovené použitie Open street maps 
to samozrejme vieme rozbehať aj na týchto mapách.  

fotogaléria Všetky požiadavky na galériu obsahuje priamo 
WordPress v jadre. 

editor vkladaných fotografií Všetky požiadavky na úpravu fotiek obsahuje priamo 
WordPress v jadre. 

Migrácia a čistenie dát Po analýze všetkých databáz spravíme skripty. Z 
drupalu sme migráciu už robili, z nustep content 
managment server by to nemal byť problém. Bežne 
migrujeme staré portály na naše riešenia. 

Štruktúra URL Návrh URL 
 
Kategória článkov  
trencin.sk/nazov-kategorie/ 
 
Článok 
trencin.sk/nazov-hlavnej-kategorie/nazov-clanku 
 
Udalosť 
trencin.sk/nazov-kategorie-udalosti/nazov-udalosti 
 
Atď, čiže základné princípy tvorby URL 

Scenáre odstraňovania chýb Závažná chyba ovplyvňujúca chod portálu - reakcia do 
4 hodín, oprava do 8 hodín 
 
Nezávažná chyba neovplyvňujúca chod portálu - 
reakcia do 4 hodín, oprava do 48 hodín 
 
Nová funkčná požiadavka - reakcia do 24 hodín s 
cenovým odhadom a harmonogramom 
 
Aktulizácie systému - pravidelne na testovacej verzii 
portálu, následné zapracovanie na ostrej verzii webu v 
rozsahu 1 rok od spustenia do prevádzky 

Logovanie 
Bežné hostingy majú error logy. Logovanie prístupov a 
činností spravíme cez modol do WP. 
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Odporúčané moduly CMS WordPress 
● WPML - slúži pre jazykové mutácie, platená služba 
● Yoast SEO - vylepšuje v CMS SEO 
● Ninja Forms - na tvorbu formulárov 
● WooCommerce - v prípade dorobenia eshopu 

 

Hosting - Požiadavky 
 
Virtuálny server  

● 4 vCPU, 16GB RAM, disk odhadom 50 GB - spresníme podľa objemu migrovaných dát 
● Nginx 
● Distribúcia Linux podľa dohody 
● PHP 7.1 
● MariaDB 
● Elastic Search 
● Memcache 
● Inštalácia https://letsencrypt.org/ 

 

Responzívna verzia webu 
Naša spoločnosť má desiatky úspešne odovzdaných projektov, ktoré boli responzívne. Máme 
bohaté skúsenosti s: 

● Tvorbou webovej grafiky - s princípom mobile first 
● Programovaním front endu - viditeľnej časti webovej stránky 
● Tvorbou responzívneho webu - za použitia frameworku bootstrap, ktorý je najčastejšie 

používaným frameworkom, ktorý rieši responzivitu. V prípade preferencie dodávateľa 
vieme použiť aj framework foundation. 

● Programovaním interakcií - ako sa správajú navigačné prvky, formulárové prvky 
● Integráciou do CMS WordPress 
● Úpravami administrácie CMS WordPress, administrácia CMS WordPress je plne 

responzívna. Pre administráciu existujú aj mobilné aplikácie pre android aj ios. 
 

Bootstrap  
Bootstrap zahŕňa responzívny, mobile first fluid grid systém, ktorý obsahuje 12 stĺpcov a menej, 
podľa použitého zariadenia a veľkosti zobrazovanej plochy. 
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Breakpointy pri zariadeniach 
● do 479px smartfóny na výšku 
● do 767px smartfóny na šírku 
● do 959px tablety na výšku 
● do 1199px desktopy a tablety na šírku 
● od 1200px desktopy 

 

Administrácia portálu 
1. Možnosť publikovať a editovať všetky informácie na webe bez nutnosti programovania 
2. Rýchla a prehľadná administrácia 
3. Možnosť publikovať základné informácie prostredníctvom mobilných aplikácii pre 

Android a iOS 
 

Rýchlosť načítania  
CMS WordPress vieme nakonfigurovať tak, aby zvládal očakávanú návštevnosť a do budúcna 
ho vieme škálovať viacerými spôsobmi: 
 

● Zvýšením výkonu virtuálneho servera 
● Oddelením databázy a aplikačnej časti aplikácie na viaceré virtuálne servre 
● Oddelením databázy od multimédií na viaceré virtuálne servre 
● Viacerými databázovými servermi 
● Umiestnením celého riešenia do vybraného cloudu. 

 

Podpora prehliadačov 
Desktopové zariadenia 
Chrome, IE 10+, Firefox, Safari, Opera, Edge 
 
Mobilné zariadenia 
Chrome, Safari, Android browser 
 

Role v systéme 
1. Superadministrátor 
2. Administrátor 

12 



3. Editor 
4. Návštevník 
5. Jarmočník 

 
 

Kritérium č.2 - Použiteľnosť 
 

Použiteľnosť 
Po analýze terajšieho webu a štatistík sme vytvorili informačnú architektúru. Základom portálu je 
modrá hlavná lišta, kde je v turistickej časti 5 a v časti pre občanov 4 hlavné sekcie. 
 
Po nabehnutí myšou na hlavnú sekciu, alebo kliknutí prstom na dotykové zariadenie sa vysunie 
takzvané rich menu, ktoré obsahuje zoznam odkazov rozdelených do celkov. Väčšinou 
obsahuje rich menu 4 stĺpce. Ak je v hlavnej sekcii niečo dôležité, čo chceme propagovať, tak 
sme takéto informácie umiestnili do prvého stĺpca a zvýraznili ikonou.  

 
 
 
V hornej časti webu je klikateľné logo, ktoré používateľa privedie na hlavnú stránku. Pri logu je 
označenie časti webu a v pravo je možnosť prepnutia na druhú verziu webu.  
 
Po posunutí webu nižšie sa logo dostane do lišty a lišta za zafixuje - takzvané fixed menu. 
 

 
 
Takto budú dostupné všetky sekcie po ruke používateľa. V rámci modrej lišty je vyhľadávanie, 
ktoré po kliknutí na ikonu vyhľadávania vysunie červený input, do ktorého môže používateľ 
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vpisovať vyhľadávacie frázy, pričom mu pomáha našepkávač, podobný ako poznáme z 
vyhľadávania v Google. 
 

 
Srdiečko by malo obsahovať wishlist turistu, pre občana zas často navštevované stránky. 
Facebook ikona zas bude slúžiť na prechod na Facebook stránku mesta. Ikona vlajky zas slúži 
na zmenu jazyka. 
 
Pri občanovi by vyzerali hlavné sekcie webu a vysunuté richmenu takto. 

 
 
HTML5 GEO lokácia na mobilných zariadeniach - ak zistíme, že používateľ je z inej krajiny, 
tak mu zobrazíme rovno sekciu pre turistov v anglickom jazyku. 
 
Odporúčame používať namiesto OpenStreetMaps radšej Google Maps nakoľko ich vedia 
používatelia lepšie používať. Google Maps sa zobrazujú správne na všetkých zariadeniach. 
Google Maps má lepšie API a bude sa s ním v budúcnosti lepšie pracovať, ak by sme vymysleli 
napríklad rozšírenejšie filtrovanie. 
 
Na vyhľadávanie použijeme Elastic Search, ktorý si robí svoj index, nakoľko WordPress 
obsahuje jednoduchšie vyhľadávanie. Návštevníkovi webovej stránky vieme zobrazovať pri 
hľadaní našeptávač, podobný ako poznáte pri vyhľadávaní v Google, čo vylepšuje 
používateľský komfort.  
 
Pre retina displeje budeme predkladať 2x väčšie obrázky, aby boli fotky, čo najdetailnejšie za 
pomoci Retina.js. Na ikony, logá a vektorové prvky budeme používať SVG obrázky. 
 
V rámci turistickej sekcie by sme navrhovali spraviť interaktívnu mapu s bodmi záujmu, pričom 
by sa dali filtrovať kategórie bodov záujmu. Napríklad ak si chce používateľ vyfiltrovať len 
kostoly. Každý bod záujmu by sa mal dať uložiť a používateľ si robí taký wishlist, čo chce zažiť.  
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Ďalšou sekciou by mal byť guided tours, kde vieme v rámci mapy vyznačiť aj cestu a atrakcie, 
ktoré na ceste odporúčame.  
 
Celý dizajn sme navrhli vo farbách mesta s dôrazom na dobrý kontrast a čitateľnosť obsahu. 
Dizajn sme rozvrhli do 12 stĺpcov, pričom hlavná stránka sa potom skladá z jedného, 2 stĺpcov, 
4 stĺpcov, alebo ich kombinácie. Poradie týchto boxov a ich obsah sa dá meniť v čase, prípadne 
a/b testovať. 
 
Požiadavkou bolo aj vytvorenie dizajnu, v ktorom vieme umiestňovať bannery. Náš návrh 
umožnuje umiestniť banner medzi akýkoľvek obsah. 
 
V pätičke sme vymysleli veľký rozcestník webu. V pozadí sme použili štruktúru, ktorá je 
súčasťou dizajn manuálu mesta Trenčín, čo tento web odlišuje a robí ho zapamätateľným. 
 

 

 

Navrhované nástroje a spôsoby na vylepšovanie použiteľnosti a dizajnu 
 
Nástroj Popis 

Smartlook vyhodnocovanie nahraných ciest užívateľa 

Google Analytics 
štatistiky: analýza návštevnosti, vstupné stránky, 
jazyky, prehliadače 

Ciele a Eventy v analytics 
meranie počtu vyplnených formulárov, počtu 
vykonaných cieľov webu 

Hotjar 
Tvorba heatmap - analýza umiestnenia tlačidiel a 
call to action prvkov 
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Vyhodnocovanie logov webservera odstraňovanie chybovosti, analýza výpadkov 

Spätná väzba od použivateľov 
vylepšovanie štruktúry, dizajnu na základe 
podnetov 

Google search console analýza vstupných queries, monitoring indexovania 

Google tag manager 
vkladanie externých skriptov bez nutnosti 
umiestňovania meracích skriptov priamo do kódu 

 

Dostupnosť 
 
Samotná administrácia zvoleného CMS WordPress podporuje WCAG 2.0 guidelines v leveli AA.  
 
Téma - front end webu bude spĺňať WCAG 2 AA. Šablóna sa bude držať požadovaných 
štandardov Výnos č.55/2014.  
 
Pri testovaní odporúčame použivateľské testovanie s nevidiacim testerom.  

Preklady 
Všetky texty ako aj statické texty v šablóne je možné prekladať v rámci administrácie webu. 
Vybraný obsah budú vedieť administrátori prekladať do vybraných jazykov. 

Prepojenie na sociálne siete 
● FB widget na každej stránke - používateľ môže lajknúť oficiálnu FB stránku mesta, vidím 

tváre ľudí, ktorým sa páči FB stránka, prípadne posledné príspevky z FB stránky - zatiaľ 
sme nepoužili v dizajne, nakoľko nevieme, či chceme obsah z facebooku na stránke 
mesta zobrazovať, upresníme neskôr. 

● FB like a share na každej obsahovéj stránke. 
 
V pätičke 

● Youtube  
● Facebook 
● Twitter 
● Instagram 
● (Tripadvisor) 
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SEO 
Pri našom riešení zapracujeme: 
 

● Open graph - pre správne označenie meta dát pre facebook 
● Rich snippets - pre zadefinovanie meta informácií ako dátumy, autor článku, hodnotenia 
● Správnu štruktúru URL - dôležité pre SEO a použiteľnosť portálu 
● Všetky podstránky budú zaradené v sitemap.xml pre správnu indexáciu Google 
● Meta description - popisy pre výsledky vyhľadávania v Google 

 
Migrácia obsahu bude obsahovať rewrite URL adries - stará adresa bude ukazovať na novú 
adresu, aby sme nestratili organické výsledky. 
 
Návrh URL 
 
Kategória článkov  
trencin.sk/nazov-kategorie/ 
 
Článok 
trencin.sk/nazov-hlavnej-kategorie/nazov-clanku 
 
Udalosť 
trencin.sk/nazov-kategorie-udalosti/nazov-udalosti 
 
V rámci vyhľadávania odporúčame ukladať časté dopyty ako samostatné podstránky a tieto 
zahrnúť do sitemapy. 
 
V rámci SEO odporúčame využiť SSL certifikát a celá komunikácia medzi návštevníkom a 
webovou stránkou bude zabezpečená. 
 

Marketingové odporúčania 

Eshop 
Pre marketingové účely navrhujeme vytvoriť eshop s možnosťou kúpy reklamných predmetov 
mesta. CMS WordPress umožňuje za pomoci doplnkového modulu vytvorenie eshopu, čiže by 
sme vedeli do budúcnosti pridať košík, registráciu, produkty, platobnú bránu a bolo by to v rámci 
identickej grafiky, priamo na stránke mesta a v tej istej administrácii ako stránky mesta. 
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Landing pages 
Systém WordPress za použitia vybraného modulu Visual Composer umožňuje vytvárať 
výzorovo prívetivé a obsahovo štruktúrované takzvané Landing Pages - vstupné stránky, ktoré 
by sme odporúčali používať pre účely komunikácie určitej plánovanej udalosti alebo kampani 
mesta. Na takéto vstupné stránky môžete posielať návštevníkov z Facebooku, platenej reklamy, 
letáku alebo z webu.Na jednej podstránke by boli zobrazené základné informácie o udalosti. 
Landing pages budú môcť obsahovať videá, galériu, texty a hlavne výzvu na akciu používateľa 
(Call to action), ktorá môže byť: 
 

● prihlásenie sa na akciu 
● Vloženie emailu 
● Stiahnutie dokumentu 
● A podobne 

 
Takáto podstránka môže mať svoju peknú jednoduchú URL napríklad trencin.sk/korculovanie  

Zber emailov 
V rámci tendru nebola požiadavka na zber emailov do newsletter-u, ale túto funkcionalitu by 
sme odporúčali zapracovať nakoľko viete následne hromadne oslovovať obyvateľov mesta raz 
za určitý čas s informáciami o meste, novinkami, dôležitými termínmi, atď. Takto vieme vylepšiť 
návštevnosť stránky a pripomínať obyvateľom mesta dôležité informácie. 

Informačná architektúra 
Navrhovanú architektúru budeme vylepšovať počas tvorby webu po analýze vyhľadávacích 
dopytov z organického vyhľadávania a takisto po analyzovaní ciest návštevníka webovej 
stránky.  
 
Základným kameňom celého webu sú dve hlavné sekcie: 
 

1. Pre turistov  
2. Pre obyvateľov 

 
Tieto dve sekcie majú rozdielnu navigáciu, informačnú architektúru, rozdielny obsah a rozdielne 
ciele webu. 
 
Turistická časť bude obsahovať jazykovú mutáciu v anglickom jazyku. 
 
Na základe Geoip služby vieme zistiť odkiaľ prichádza návštevník a zobrazíme mu rovno 
turistickú časť webu v anglickom jazyku. 
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Informácie o meste budú v každej zo sekcií.  
 
Informácie pre podnikateľov budú v sekcii Pre obyvateľov 
 
Pre jednotlivé časti webu, sme zadefinovali tieto hlavné sekcie a ich podsekcie. 
 
 

Pre obyvateľov 
 

Občan 
Aktuálne dianie Dôležité Kontakty Pre podnikateľov 
Aktuality Ako vybaviť Užitočné telefónne čísla Pre investorov 

Oznamy Tlačivá a formuláre Klientske centrum Technické mapa 

Mestské noviny Dane a poplatky Služby Plán rozvoja 

Ponuka práce Harmonogram vývozu odpadu Úrady a inštitúcie Zoznam dlžníkov 

Otázky a odpovede Cestovný poriadok MHD Mestská polícia Územný plán 

 Krízové situácie Životné prostredie  

  Doprava  

 

Mesto 
Základné informácie Multimédiá Pre médiá 
Demografia Online kamery Na stiahnutie 

História Mapa mesta  

Smerovanie mesta Fotogaléria  

Kronika mesta Videá  

Symboly mesta Virtuálna prehliadka  

 

Voľný čas 
 Kultúra Turistika Ubytovanie 

Interaktívna mapa Prehľad podujatí Tipy na výlety Reštaurácie 

 Výstavy Pamiatky  

 Koncerty Príroda a okolie Ostatné 

 Divadlo Cykloturistika Pre deti 
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 Galérie, múzeá  Nákupy 

 Kino Šport Bohoslužby 

 
Tradičné mestské 
podujatia Športoviská  

  Mestská plaváreň  

  Zimný štadión Pavla Demitru  

  Športové kluby  

 

Samospráva mesta 
 

Orgány 
Transparentné 
mesto Informácie Ostatné 

Mesto Trenčín Úradná tabuľa Smernice a dokumenty Povinne zverejňované informácie 

Primátor mesta 
Objednávky, faktúry a 
zmluvy 

Všeobecne záväzné 
nariadenia Reštituované a mestské byty 

Mestské zastupiteľstvo Verejné obchodné súťaže Dotácie Zásobník investičných akcií 

Mestský úrad Elektronické aukcie Voľby Projekty z Európskej únie 

Klientske centrum Rozpočet mesta Petície 
Sprostredkovateľský orgán pre 
IROP 

  Územný plán mesta Trenčín Výsledky auditov Mesta Trenčín 

 

Pre turistov 
 

About Trencin 
 
Why you should visit? Map 

History Photogallery 

Myth and legends Videos 

City characters Virtual tour 

  

Souvenirs  
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What to do? 
 
 Places  Events 
Points of interest on map Monuments Shopping Culture and art 

 Arts & Entertainment Sightseeing Nightlife 

Plan your trip Sport & Relax Surroundings Town events 

 Tourism Region  

   Tickets 

 Trencin city map (Download)   

 
 

Accomodation 
Hotel 

Hostel 

Pension 
Parking 

 

Food & drink 
Restaurant 

Pub 

Café 

Fastfood 

 

Practical informations 
How to get there 

Transport 

Money exchange 

ATM 

Internet 

Contacts 
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Kritérium č.3 - Dizajn  

 
Ukážka dizajnu na notebooku 
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Ukážka dizajnu na tablete 

 

 
Ukážka dizajnu na mobile 
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Návrh turistickej časti portálu 
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Návrh časti portálu pre občanov 
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Návrh článku 
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Návrh interakcií menu 
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Návrh mobilnej verzie portálu 
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Návrh verzie pre tablet 
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Výstupy dizajnu  
 

1. Náhľady webu vo formáte PNG 
2. Vybrané wireframes vo formáte PNG - zdrojové súbory vo formáte Axure RP 
3. Zdrojové súbory k dizajnu vo formáte Sketch 
4. Dokument popisujúci interakcie 
5. Dizajnové guidelines - všetky dôležité prvky webu na jednom mieste ako dokument, 

ktorý budeme postupne dopĺňať. Dokument bude slúžiť pri ďalšom rozvoji portálu, aby 
dizajn bol jednotný aj o niekoľko rokov. Obsahuje formulárové prvky, spôsoby 
zobrazenia dát ako diagramy, obrázky, video, galérie, call to action prvky, jednotlivé 
boxy, stĺpce a ich použitie v dizajne...  

 
 

Dokumenty pri odovzdaní diela 
1. Manuál na písanie textov pre web 
2. Manuál na základnú správu portálu 

 

Harmonogram prác 
 
odhad v 
mesiacoch harmonogram prác 

1 schválenie cenovej ponuky 

 stretnutie s klientom 

 objednávka diela 

 zálohová faktúra na 50% diela 

 vypracovanie drôteného modelu všetkých typov obrazoviek 

 vypracovanie špecifikácie jednotlivých funkčných častí 

 
analýza aktuálnych webov, z ktorých sa bude migrovať 
obsah 

 konzultácie s klientom 

2 tvorba dizajnu všetkých navrhnutých podstránok 
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 konzultácie s klientom 

3 tvorba HTML + CSS šablón 

 integrácia CMS 

4 tvorba modulov 

 testovanie 

 prezentácia diela 

 školenie administrátorov a editorov 

 migrácia a čistenie dát 

 nastavenie URL rewrites 

 nasadenie meracích skriptov 

 odstraňovanie nedostatkov 

 finálna kontrola 

5 spustenie 

 preberací protokol 

 fakturácia zvyšnej ceny za dielo 

6-18 prevádzka a údržba 1 rok 
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Cenová ponuka - tvorba webovej stránky mesta Trenčín  
 
Spoločnosť: vibration s.r.o. 
Autor dokumentu: Ing. Ivan Potančok 
Verzia dokumentu: 1.0 
Posledná úprava dokumentu: 7.2.2017 
 
služba odhad hodín 

informačná architektúra 8 

webdizajn 40 

šablóny HTML + CSS 120 

integrácia WordPress 62 

preklady 10 

vyhľadávanie cez Elastic Search 16 

SEO nastavenia 8 

meracie skripty 4 

formuláre 13 

sociálne siete 4 

prepojenie s newsletterom 4 

bannerový systém 10 

wishlist 15 

práca s mapami 18 

prístupové logy, logy činností 8 

migrácia 20 

projektový management 20 

testovanie 20 

školenie 8 

ročný support 80 

  

spolu hodín 488 

výsledná suma 19520 
 



 
 
licencie V eur za rok 

wpml - na preklady 79 

visual composer - slúži na tvorbu landing pages - 
vyskladávanie obsahu 34 

Licencia na GEO lokačnú službu Upresníme podľa potreby 
 
 
Hodinová sadzba za programovanie mimo rozsahu špecifikácie  
v eur bez DPH 40 
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

















vibration s.r.o.
Technické riešenie 
(max. 30 bodov)

Použiteľnosť 
(max. 20 bodov)

Dizajn 
(max. 20 bodov) 

Cena 
(max. 10 bodov)

Michal Truban Veľmi pekne spracované tech-
nické riešenie – aj čo sa týka de-
tailu. Po obsahovej stránke veľmi 
dobrá ponuka. 

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

Dizajn – priemerný štandard – 
na úrovni ostatných uchádzačov. 
Chýbal trošku väčší dôraz na kval-
itu dizajnu. 

5 (najvyššia: 
23 424 €)

Michal Blažej Súťažiaci splnil všetky kritéria 
výberu.

Súťažiaci ukázal vysokú schopno-
sť navrhnúť použiteľnú webovú 
stránku. Dizajn je konzistentný 
s webovými štandardmi, navrh-
nutá informačná architektúra má 
správne nastavený pomer pro-
gressive disclosure, texty sú dobre 
čitateľné a paragrafy dostatočne 
krátke. V texte súťažiaci spomí-
na vhodné nástroje na správu 
použiteľnosti, kompatibilitu 
so štadardom WCAG 2AA, SEO 
a princíp čistej URL adresy. Oso-
bitne oceňujem výborne navrh-
nutú navigáciu, využitie elastic 
search. Negatívne hodnotím slabé 
odlíšenie turistickej a verejnej 
časti stránky. Celkovo hodnotím 
dizajn ako použiteľný. 

Súťažiaci nepreukázal schop-
nosť vytvoriť moderný webový 
dizajn, čo sa odzrkadlilo v tom, že 
stránka neponúka rytmus obsa-
hových typov, využíva zastaralé 
tieňovanie a nepracuje s emóciou 
návštevníka. 

Robert Csere Zrozumiteľne a prehľadne prezen-
tované riešenie

Negatívom je slabé odlíšenie turis-
tickej časti a časti pre občanov. 
Plusom je, že navrhujú aj mar-
ketingové riešenia: e-shop, zber 
e-mailov, landing pages – vstupné 
stránky na rôzne akcie 

Negatívami sú príliš sterilný, 
strojový dizajn, nevyhovujúca 
práca s farbami, dostatočne nevy-
užívané sú farby mesta. Návrhom 
chýba oko a cit webdizajnéra či 
vizuálneho editora.

Radoslav Jánoš Ponuka zaujala prepracovaným 
popisom technickej časti.  Avšak 
s výhradou ku popisu riešenia 
jazykových verzií a notifikácií. 

Grafický návrh bol strohý 
a nedostatočne zohľadňoval 
naše požiadavky (dôraz na vy-
hľadávanie) 
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