
  Galileo Corporation s.r.o 
                                                                                                                                         Čierna Voda, 468 ,925 06 
 

   

 

10.04.2018 
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                                                                                                                            PONUKA PLATÍ DO : 30.05.2018 

 

Sme špecialisti na tvorbu webov miestnych samospráv, tj. weby obcí, miest, a k nim 
pridruženým zväzkom akými sú akčné skupiny, mikroregióny, školy, škôlky.... 

Pri vytváraní stránok je dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS ministerstva financií Slovenskej 
republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 
V rámci príprav na GDPR sme získali certifikát ISO 27001 , čo je medzinárodná norma pre 

bezpečnosti informácií systém riadenia. 
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VÝHODY NÁŠHO REDAKČNÉHO  SYSTÉMU : 

 
Moduly vyrobené pre samosprávy s poloautomatickými funkciami 

Prepojenie kalendára akcií medzi webovými stránkami 

Možnosť automatického prepojenia na sociálne siete 

Sledovanie zákonných povinností a implementovania ich do stránok 

Originálne grafické návrhy 

 

 

Základné moduly nášho redakčného systému : 

 

 Štruktúra stránok (editor menu ) 
 Úradná tabuľa 
 Povinné informácie podľa zákona 

 Zmluvy , faktúry , objednávky 
 Dátum poslednej aktualizácie 
 Fotogaléria 
 Kalendár akcií 

 Mapa stránok 
 Textový editor 
 RSS output 
 Kontaktný formulár 

 

 Predpoveď počasia 
 Štatistiky 
 Správy 

 Ankety 
 Dátum a čas 
 Záložky 
 Multistránka 

 Fulltextové vyhľadávanie 
 Stromová štruktúra 
 URL link 
 Súborový depozitár 

 

 

Príplatkové moduly k nášmu redakčnému systému: 

 
 Kontakty 

 Multiužívatelská administrácia 
 Originálny grafický návrh 
 Počítadlo prístupov 
 Univerzálny formulár 
 Animovaná hlavička 
 Grafické rázcestie 
 Hovorené slovo 
 Seniori 

 Informácie  emailom 
 Komunálne služby 
 Rezervačný systém 
 Sociálne siete 
 Teplomer  
 Tlač stránky 
 Unikátne užívateľské účty 
 Univerzálny prekladač 
 Jazyková mutácia 
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CENA ZA VYTVORENIE A PREVÁDZKOVANIE WEBOVÉHO SÍDLA 
PRE VÁŠ ÚRAD 

 

Ročná prevádzka webového sídla zahŕňa: 
 

 Webhostingové služby 

 Zálohovanie údajov 

 Vedenie emailov 

 Technická podpora 

 Sledovanie právnych zmien 

 Pravidelný upgrade  

 Správa a údržba domény  
 

 

 

 

 

Cena za základné moduly : 830 eur           

 

 Príplatkové moduly : 

 Animovaná hlavička – grátis 

 Informácie emailom – grátis 

 Prevod obsahu – grátis 

 Sociálne site – 350 eur 

 Multiužívateľská administrácia – 250 EUR 

 Seniori – 320 eur 

 

Cena celkom :  1750 eur 

 
Cena za ročnú prevádzku webového sídla:  400 eur 

 
Uvedené ceny sú bez DPH 
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