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I. ŠPECIFIKÁCIA INTERNETOVEJ STRÁNKY 

Zmyslom prvej kapitoly je pochopiť špecifiká Vašich požiadaviek, vďaka čomu sa nám podarí lepšie 

splniť Vaše očakávania a predstavy ohľadom tvorby internetovej stránky. Vyplnením tejto 

špecifikácie nie ste žiadnym spôsobom zmluvne zaviazaní a poskytnutie údajov nie je povinné. 

Pokiaľ daným otázkam neporozumiete, alebo nezodpovedajú Vášmu projektu, ponechajte kolónku 

prázdnu/nevyplnenú. Na základe získaných informácií vytvoríme cenovú ponuku, a preto Vás 

prosíme, aby ste dotazník vyplnili čo najdôkladnejšie. V závislosti od charakteru otázky odpovede 

zakrúžkujte, podčiarknite alebo dopíšte potrebné informácie. 

1.1 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 

Vaše meno: ________________________________________________________________ 

Názov organizácie: __________________________________________________________ 

E-mailová adresa: ___________________________________________________________ 

Telefónne číslo: _____________________________________________________________ 

1.2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE 
 

•1• Vlastníte v súčasnosti (resp. máte v pláne zadovážiť si novú) URL / www adresu? 

Aký má/bude mať názov? 

• Vlastním už fungujúcu URL adresu, ktorej názov je: _____________________________ 

• Áno, mám záujem o vytvorenie novej www adresy, ktorej názov by mal byť: 

___________________________________________________________________________ 

 

•2• Kedy zamýšľate spustiť do činnosti Váš projekt? 

 ____________________________________________ 
 

•3• Rozmýšľali ste už nad veľkosťou rozpočtu, ktorý bude platný pre tento projekt? 

Pokiaľ áno, uveďte ho, prosím Vás. 

_____________________________________________ 

 

•4• Vlastníte v súčasnosti logo Vašej firmy, alebo budete mať záujem o vytvorenie 

nového? Pokiaľ logo už vlastníte a ste s ním stotožnení, poprosíme Vás o ukážku. 

• Logo máme vytvorené a sme s ním spokojní. 

• Máme záujem o nové logo.
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1.3 INFORMÁCIE O PREPRACOVANÍ NÁVRHU STRÁNKY 

(Pokiaľ nemáte záujem o redizajn stránky, túto podkapitolu vynechajte) 

•1• Na čo sa chcete primárne zamerať pri redizajne Vašej webstránky? (podčiarknite) 

zmena štruktúry či obsahu, grafická úprava vzhľadu či štýlu, tvorba (live chat, fórum, galéria, 

video, e-shop...), premena neresponzívneho typu stránky na mobilnú verziu... 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

•2• Čo Vám na Vašej stránke vyhovuje a prečo?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

•3• Čo sa Vám na Vašej stránke nepáči a prečo?  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

•4• Zamýšľate použiť obsah z už existujúcej stránky. Ak áno, ktoré časti? Ak nie, prajete 

si využiť našu službu písania pútavých a „SEO friendly“ textov – copywriting? 

• plánujem použiť obsah už z existujúcej stránky, a to: _____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• prajem si využiť službu písania pútavých a „SEO friendly“ textov – copywriting 

 

•5• Máte záujem využiť našu službu návrhu novej štruktúry alebo by ste chceli zachovať 

súčasnú štruktúru Vašej web stránky (stromová štruktúra)? 

• prajem si využiť službu návrhu novej štruktúry  

• prajem si zachovať súčasnú štruktúru stránky 
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•6• Prajete si uchovať obsahové prvky (napr. prihlásenie, newsletter, menu...) na 

konkrétnych podstránkach a pozíciách,  alebo máte záujem o navrhnutie novej štruktúry 

konkrétnych podstránok – vizualizáciu? Pokiaľ už máte vizualizácie vyhotovené od 

špecializovanej spoločnosti, prosíme Vás o poskytnutie ukážky. 

• prajem si uchovať súčasné obsahové prvky, a to: ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• mám záujem o vizualizáciu  

1.4 CIELE PROJEKTU 
 

•1• V skratke načrtnite obsah a hlavnú náplň stránky. Na aké služby sa bude zameriavať? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

•2• Čo je hlavným cieľom tohto projektu? (zameranie sa na špecifických užívateľov, 

vytvorenie priateľskejšej stránky, zavedenie nových produktov / služieb, atď.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

•3• Chceli by ste doplniť nejaké ďalšie podmienky, ktoré by vo Vašom projekte mali byť 

určite zahrnuté? (zavedenie nového produktu, obchodná výstava, marketingová oblasť, atď.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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1.5 ZAMERANIE NA UŽÍVATEĽA 
 

•1• Vykreslite nám typického užívateľa, ktorý bude navštevovať Vašu stránku: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

•2• Čo by mal užívateľ získať/dosiahnuť navštívením Vašej stránky? (zakúpenie produktu 

služby, hľadanie/získanie informácií, registrácia účtu, atď.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

•3• Máte prehľad o tom, aké množstvo ľudí navštívi Vašu stránku? Vieme poskytnúť 

štatistiky. (označte vyhovujúce) 

 Denne Týždenne Mesačne 

1 – 100    

101 – 500    

501 - 1000    

1000 a viac    

Nemám prehľad    
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1.6 VZHĽAD, ŠTÝL, OBSAH A FUNKCIONALITA WEBSTRÁNKY 
 

•1• Akú máte predstavu o Vašej novej webstránke z grafického hľadiska? Aký štýl 

stránky si želáte zvoliť? (plne grafický, textúrový, farebný, čistý, minimalistický štýl...) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

•2• Vymenujte, aké stránky považujete za originálne či nápadité. Odôvodnite svoj výber 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

•3• Vypíšte adresy webstránok, ktoré považujete pre Vaše podnikanie za konkurenciu. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

•4• Zadajte množstvo podstránok (častí webstránky), ktoré Vaša stránka obsahuje a 

popíšte ich účel. Pokiaľ sa na tvorbe Vašej webstránky podieľame iba čiastkovo, doplňte, 

ktoré podstránky máte záujem upraviť. 

• Počet (nadizajnovaných) podstránok: _________________________________________ 

• Názvy a účel jednotlivých podstránok: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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•5• Zamýšľate po vytvorení konečnej verzie stránky spravovať si jej obsah sami 

(prostredníctvom nášho administračného systému CMS), alebo si budete želať tzv. 

statickú webovú stránku, do ktorej nebudete po jej dokončení ďalej zasahovať? 

(V prípade, že máte záujem o webstránku s CMS systémom, napíšte, ktoré stránky budete chcieť 

upravovať, a ktoré nie. Do zátvorky napíšte funkcionalitu vybraných podstránok.) 

• chceme si stránku spravovať sami (CMS). Sú to podstránky: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• chcem statickú webstránku 

 

•6• Viete nám poskytnúť texty pre Vaše webstránky, alebo chcete využiť našu službu 

copywriting (písanie pútavých a „SEO friendly“ textov) 

• mám k dispozícii hotové texty 

• chcem využiť službu copywriting 

 

•7• Želáte si vytvoriť Vašu stránku s tzv. responzívnym dizajnom (verzia pre mobilné 

zariadenia – mobil, tablet...) 

• Áno   

• Nie 
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II. ŠPECIFIKÁ PRE COPYWRITING 

(voliteľná kapitola) 

• DETAILY FIRMY • 

V skratke popíšte históriu, zameranie, kontakty, prezentácia produktov... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• FORMA OSLOVENIA VAŠEJ FIRMY • 

V akej osobe a čísle má byť text písaný? Spoločnosť/firma, my, ja... 

___________________________________________________________________________ 

 

• MOTÍV STRÁNKY • 

Opíšte, akým štýlom majú byť ladené texty, na čo sa zameriava Vaša firma, akú cieľovú 

skupinu chcete osloviť. Príklad štýlov: priateľský – funky ladený, hovorový, seriózny, 

vtipný, úderný, tradičný... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• USPORIADANIE STRÁNKY • 

Popíšte štruktúrovanie domovskej stránky a jej rozdelenie na podstránky. Ak je grafika 

stránky už vytvorená, priložte zodpovedajúce náhľady. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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• PREPOJENOSŤ S GRAFIKOU • 

 • Má grafika špeciálny tematický koncept, ktorého sa treba držať?  

 _____________________________________________________________________ 

 • Je rozsah textu graficky obmedzený? 

 _____________________________________________________________________ 

 

• NADPISY • 

Prajete si vytvoriť úvodné nadpisy pre jednotlivé časti webstránky? 

 • Áno 

 • Nie 

 

• PODSTRÁNKY • 

Popíšte jednotlivé oblasti stránok, ich obsah a rozsah. Vypíšte kľúčové slová, názvy 

produktov... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• STUPEŇ DÔLEŽITOSTI VAŠICH PRODUKTOV A SLUŽIEB • 

Vyberte zo svojej ponuky konkrétne produkty alebo služby, ktoré chcete na stránke 

zvýrazniť. Majú byť vybrané produkty/služby riešené aj graficky? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• AKÉ SÚ KLADY VAŠEJ FIRMY? • 

Opíšte, v čom podľa Vás vynikáte oproti konkurenčným firmám? Prečo by mal zákazník 

uprednostniť práve Vaše produkty/služby? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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• MYSLÍTE SI, ŽE MÁ VAŠA FIRMA NEJAKÉ NEDOSTATKY? • 

Túto informáciu vyžadujeme, aby sme sa v texte mohli vyhnúť prípadným nedostatkom. 

Napríklad: vyššie ceny oproti konkurencii, dlhšie doby dodania...  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• SEO-OPTIMALIZÁCIA • 

Aké kľúčové výrazy by použil Váš potenciálny zákazník pri hľadaní produktov/služieb, 

ktoré ponúkate?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• CHCELI BY STE DOPLNIŤ NEJAKÉ ŽELANIA, POSTREHY ČI DÔLEŽITÉ 

PRIPOMIENKY? • 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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III. NÁŠ CENNÍK 

POLOŽKA a jej použitie. Ku každej webovej stránke robíme logo a SEO. 

Cena v EUR s DPH / 

Pre platcov DPH cena 

v EUR bez DPH 

PORADENSTVO A PODPORA 

kúpa domény, hositngu a prevádzkovanie  

grátis / zadarmo 

LOGO 

samostatné logo bez webovej stránky 

 

Použitie: webová stránka, vizitka, nálepky, plagáty a iné digitálne a tlačové 

zobrazania  

60€ / 50€ 

VIDEO 

animované alebo natočené kamerou priamo na prevádzke, tvorba a strih 

hudby, nahovorenie textov  

 

Použitie: reklamné a prezentačné účely, do rádia a televízie, prípadne 

oživenie webovej stránky  

180€ / 150€ 

WEBOVÁ STRÁNKA 

galéria, vizitka, fórum, chat, komentáre 

 

Použitie: hotel, móda, osobná alebo firemná prezentácia, herný portál, 

propagácia udalostí, fotogalérie cestovateľov  

kontaktujte nás / 

cena dohodou  

INTERNETOVÝ OBCHOD 

katalóg tovarov a služieb, ponuka a dopyt, sklad, fakturácia, VOP, CHAT 

nonstop spojenie so zákazníkom aj v mobile cez aplikáciu  

 

Použitie: rozličný tovar, priemysel, online obchod, kamenný obchod s e-

shopom, domáci výrobcovia, realitné kancelárie, kvetinárstvo     

kontaktujte nás / 

cena dohodou  
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M
A

R
K

E
T

IN
G

 

texty na webe  (formát A4, napísaný veľkosťou 12pt, písmom Arial) 

 

Použitie: profesiónalne znenie textov lepšie predáva váš web 

16€ / 13,30€ 

proofreading z angličtiny - native speaker (formát A4, napísaný veľkosťou 

12pt, písmom Arial) 
 

Použitie: váš web v anglickom jazyku bude kontrolovaný rodeným 

hovorcom 

6€ / 5€  

komplexný návrh štruktúry webu z marketingového hľadiska (hodinová 

sadzba) 

 

Použitie: návrh týkajúci sa vášho biznisu, nielen webu ale najmä: návrh 

obsahu (napr. e-knihy, infografiky), výber template, návrh štruktúry, 

menu linky, podstránky, lead management, efektívne využitie stránky 

(predaj, informačná stránka), konzultácia počas tvorby webu  

53€ / 44,20€  

S
E

O

 

analýza kľúčových slov (hodinová sadzba) 

 

Použitie: kľúčové slová na ktoré sa treba zamerať pri písaní textov aj pri 

SEO v budúcnosti, podľa priority a počtu vyhľadávaní pre popredné  

pozície v Google  

14€ / 11,67€   

SEO analýza pri tvorbe webu (hodinová sadzba) 
 

Použitie: analýza konkurencie, aktuálne pozície, SEO kompatibilita 

webovej stránky, návrh tvorby web linkov  

20€ / 16,67€ 

dlhodobé SEO (čas podľa dohody * hodinová sadzba) 
 

Použitie: návrh čo robiť, kde tvoriť spätné odkazy, koordinácia pracovní

ka, ktorý tvorí spätné odkazy manuálne (listingy, diskusie, atď.), 

pravidelné analýzy webovej stránky, konkurencie, vyhodnocovanie 

výsledkov hľadanie partnerských web stránok, bloggerov ...  

20€ / 16,67€ 
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VI. Objednávkový formulár 

 

OBJEDNÁVATEĽ  

ZHOTOVITEĽ MAKROMONT s.r.o., IČO: 36 696 218, Hornoulická 17, Bojnice 

972 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Sro, vložka č. 17215/R, IČ DPH: 20 222 70 217. Sme 

platcami DPH. 

NÁZOV PROJEKTU  

ČÍSLO OBJEDNÁVKY  

POPIS DIELA  

LEHOTA 

ZHOTOVENIA 

 

CENA  

POZNÁMKY  

SÚČINNOSŤ 

OBJEDNÁVATEĽA 

Objednávateľ je povinný najmä záväzne dodať najneskôr do .............. : 

- kompletné a konečné textové podklady (najmä počet položiek v hlavnom 

a vedľajšom menu); 

- predstavu o želanej kompozícii a štýle diela (napr. vo forme nákresu resp. 

odkazov na vzorové web stránky); 

- ak je predmetom diela aj vytvorenie loga, presné textové znenie a približnú 

vizuálnu predstavu; 

- predstavu o farebnej škále (kolorite) web stránky; 

- informáciu o účele web stránky (napr. edukačný, obchodný, hravý, 

business, informačný alebo umelecký); 

- obrazové podklady (fotografie a iné obrázky, ktoré sa majú umiestniť na 

web stránke), pričom Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby mal všetky 

práva na takéto použitie podkladov (najmä autorské právo). 

 

Objednávateľ je povinný zadávať pokyny a schvaľovať jednotlivé fázy diela 

(prvkov web stránky) bez zbytočného odkladu. Dodatočné zmeny fáz diela 

nie sú zahrnuté v cene diela.  
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PRÁVNA 

A ZMLUVNÁ 

ÚPRAVA 

Objednávka sa riadi Rámcovou zmluvou o dielo č. ..... zo dňa ...........  

/Všeobecnými obchodnými podmienkami Zhotoviteľa z dňa ...... 

a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, najmä §536 a nasl. 

DÁTUM 

OBJEDNÁVKY 

 

PODPIS 

OBJEDNÁVATEĽA 

 

 

DÁTUM PRIJATIA  

PODPIS 

ZHOTOVITEĽA 

 

Ing. Róbert Lupták 
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Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali vypĺňaniu tohto dokumentu. Prosím zašlite 

nám ho spätne na adresu 123@monteweby.sk alebo použite kontaktné údaje, ktoré 

sú uvedené na našej stránke www.monteweby.sk a my vám obratom zašleme cenovú 

ponuku hneď ako to bude možné. 

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!  

Tím Monte Weby. 

 

Ďakujeme Vám! 
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V. POZNÁMKY 
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