
Príloha č. 1 výzvy 

Špecifikácia predmetu zákazky 

Redesign, správa a údržba web stránky EURES 
 

Zásadná úprava a rozšírenie web stránky, správa a údržba počas realizácie projektu: 

1. Interné rozhranie - export ponúk - Vytvorenie funkcionality v rámci interného administračného 

rozhrania, ktorá umožní export pracovných ponúk z databázy všetkých pracovných ponúk 

v členení podľa jednotlivých krajín. Tento export bude vypracovaný vo formáte PDF (v rozsahu 

9 hodín). 

2. Interné rozhranie - sumár ponúk - Rozšírenie funkcionality sekcie "Sumár ponúk" v internom 

administračnom rozhraní o možnosť exportu ponúk vo formáte MS Word, o možnosť poslať 

informácie z tejto sekcie na e-mail a zlepšenie grafického spracovania tejto sekcie (v rozsahu 10 

hodín). 

3. Štatistika životopisov - Vytvorenie funkcionality v rámci interného administračného rozhrania, 

ktorá umožní zobrazenie základných štatistických prehľadov o uložených životopisoch - rôzne 

prehľady podľa lokality, veku, pohlavia, odbornosti, podľa lokality, veku, pohlavia, odbornosti, 

jazyka, dosiahnutého vzdelania. (v rozsahu 20 hodín). 

4. Štatistika VPM - Rozšírenie funkcionality sekcie štatistík voľných pracovných miest o možnosť 

zobrazenia VPM podľa zvoleného obdobia od - do. Vytvorenie funkcionality pre duálne 

zobrazovanie štatistík "VPM Aktuálne" alebo "VPM Celkom" (v rozsahu 2 hodiny).   

5. Párovací systém - Inovácia párovacieho procesu podľa aktuálneho vývoja na trhu práce, nových 

a zaniknutých zamestnaní, novej národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a ďalších 

platných klasifikácií a číselníkov. Zjednodušenie a skvalitnenie párovania voľných pracovných 

miest s vhodnými kandidátmi. Naprogramovanie funkcionality na komfortné párovanie VPM 

s vhodnými kandidátmi, s možnosťou zobrazenia detailov spracovávaného VPM, s možnosťou 

zobrazenia detailov o kandidátovi. Naprogramovanie funkcionality emailovej notifikácie 

o výsledku párovacieho procesu, s možnosťou zobrazenia už spárovaných dvojíc za účelom 

dodatočnej editácie týchto výsledkov. Úpravy sa implementujú do sekcií „párovanie pracovných 

ponúk“ a „párovanie životopisov“ (v rozsahu 52 hodín). 

6. Rozšírenie podpory formátov používaných v rámci nástenky - Rozšírenie akceptácie 

jednotlivých druhov súborových typov v časti nástenka (v rozsahu 2 hodiny). 

7. Editácia menu podsekcie - Rozšírenie aplikácie o možnosť určovania poradia položiek menu 

v rámci jednotlivých sekcií. Vytvorenie intuitívneho nástroja na usporiadanie jednotlivých 

submenu - podsekcií v aplikácii s možnosťou prioritizácie položiek (v rozsahu 13 hodín). 

8. Galéria videí - Rozšírenie funkcionality galérie o možnosť pridávať videá z externého zdroja 

(napr. youtube), vypracovanie grafického zobrazenia prehrávania týchto videí (v rozsahu 17 

hodín). 

9. Životopis - chybové hlásenia - Zdokonalenie zobrazovania rôznych chybových správ 

pre užívateľa s dôrazom na zrozumiteľnosť, jednoduchosť, prehľadnosť a identifikovateľnosť. 

Korektné zobrazovanie chybových správ na rôznych prehliadačoch, rozlíšeniach displejov, ako 

aj rôznych zariadeniach - tabletoch, mobilných telefónoch, počítačoch a notebookoch (v rozsahu 

18 hodín). 

10. Vymazanie životopisu - Vytvorenie funkcionality, ktorá umožní jednoduchú deaktiváciu celého 

používateľského účtu spolu s príslušnými vloženými informáciami - VPM, životopisy 

(v rozsahu 3 hodiny). 

11. Pridávanie obrázkov - Umožnenie vkladania obrázkov priamo do textu pri tvorbe článkov 

(v rozsahu 4 hodiny).  

12. Zvýraznenie textu - Umožnenie zvýrazňovania textu v rámci tvoreného článku (v rozsahu 4 

hodiny).  

13. Zvýraznenie nadpisov - Umožnenie farebného zvýraznenia názvov článkov, sekcií, upútavok 

a každého textu, ktorý môže vkladať objednávateľ. (v rozsahu 4 hodiny). 

14. Ľavé menu + mapa stránky - Vytvorenie nového dizajnového spracovania a funkcionality 

ľavého menu za účelom sprehľadnenia navigácie v rámci stránky. Vytvorenie funkcionality 

na zobrazenie a správu mapy stránky - jednotlivého rozloženia rôznych odkazov a prepojení 

(v rozsahu 28 hodín). 
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15. Nová sekcia "FAQ" - Vytvorenie novej sekcie "Vaše skúsenosti s EURES" slúžiacej na zber 

poznatkov o používaní aplikácie EURES. Funkcionalita bude zbierať poznatky o používaní 

aplikácie EURES a možnostiach jej zlepšenia. Tieto informácie koncentrovať 

do administračného menu s možnosťou prezerania, správy týchto odkazov. Rozšírenie 

funkcionality spočívajúce v exporte týchto informácií. Zabezpečenie spätnej väzby po zadaní 

informácií do aplikácie EURES (v rozsahu 13 hodín). 

16. Mobilné aplikácie EURES - je potrebné reálne vytvoriť dve aplikácie pre mobilné zariadenia, 

jednu pre zariadenia s OS Android a druhú pre iOS (Apple), prostredníctvom responzívneho 

dizajnu, pomocou ktorých bude možnosť základnej správy účtu, prezerania aktuálnych ponúk 

a vyhľadávania ponúk podľa zvolených kritérií. (v rozsahu 180 hodín). 

Tvorba personalizovaného responzívneho webdizajnu. 

Moderný responzívny dizajn 

 nadčasový dizajn na základe aktuálnych trendov podľa požiadaviek objednávateľa, 

 dodržanie zadefinovaných grafických prvkov podľa existujúceho dizajn manuálu, 

 budovanie vizuálnej kultúry značky EURES. 

Responzivita 

 bezproblémové zobrazovanie v aktuálne dostupných bežných mobilných 

zariadeniach bez rozdielu operačného systému a typu zariadenia, 

 kompatibilita s webovými prehliadačmi (internet explorer, mozilla firefox, opera, 

safari...) a mobilnými zariadeniami (android, ios, windows phone, blackberry os). 

Web usability – použiteľnosť webu 

 pútavý a pohodlný na používanie.  

Fotografie 

 fotografie z profesionálnej fotobanky s nevýhradnými právami na používanie – 

imidžový účel. 

Implementácia podkladov responzívneho dizajnu na stránku eures - prepísanie starých 

šablón novými vrátane testovania.  
17. Filtrovanie hanlivých výrazov  - Modifikácia nástroja phpBB fórum na zabezpečenie možnosti 

filtrácie užívateľom zadaných hanlivých výrazov (v rozsahu 12 hodín). 

18. Tvorba a implementácia databázy nových alternatívnych názvov - Tvorba  alternatívnych 

názvov pracovných miest  používaných  v SR a zahraničí a ich implementácia do aplikácie 

EURES v minimálnom rozsahu 4000 názvov (v rozsahu 90 hodín). 

19. Údržba systému plus servis a úlohy vyplývajúce z potrieb implementácie nových zmien 

do systému EURES počas trvania zmluvy -  Úpravy v  párovacom procese podľa aktuálneho 

vývoja trhu práce, podľa požiadaviek EURES poradcov. Riešenie požiadaviek súvisiacich 

so spoluprácou s externými partnermi - rozširovanie možností exportu, príp. importu údajov. 

Správa a rozširovanie databázy hanlivých výrazov v diskusnom fóre. Spolupráca s externými 

partnermi, pomoc pri implementácií napojení, správa a pravidelné monitorovanie prenášaných 

informácií, navrhovanie korekčných a prevodových mechanizmov zabezpečujúcich možnosť 

importu údajov z rôznych zdrojov. Zálohovanie databázy, kontrola návštevnosti, základná 

užívateľská podpora, správa účtov EURES poradcov (povoľovanie, rušenie prístupov), 

fixovanie chýb, udržiavanie a dolaďovanie dizajnu na korektné zobrazovanie v najnovších 

zariadeniach, operačných systémoch, prehliadačoch. Prehliadanie logov webservera za účelom 

zisťovania náhodných alebo cielených útokov, zvyšovanie bezpečnosti aplikácie zmenou 

zdrojových kódov pri objavení sa nových bezpečnostných upozornení za účelom udržiavať 

stránku ako bezpečný zdroj, dostupnú s minimalizovaním rizika straty informácií. Metodicko-

technická podpora pri zatrieďovaní pracovných miest, preferencií uchádzačov o zamestnanie 

do SK ISCO-08. Systematické poskytovanie komplexných služieb zameraných 

na bezporuchovú a plynulú prevádzku počas doby poskytovania služby za účelom 

predchádzania vzniku porúch, odbornú starostlivosť, údržbu (t.j. činnosti administrátora) 

a metodicko-technickú podporu aplikácie EURES. Pridávanie, úprava (grafické spracovanie) 

a implementácia nových odkazov a linkov na partnerov na stránku EURES (v rozsahu 

maximálne 673 hodín). 


