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Zmluva o dielo 
podľa  § 536  a nasledovných príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 
 

Zmluvné strany:  

Obchodné meno: Rozhlas a televízia Slovenska  
Sídlo:   Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:   47 232 480 
IČ DPH:  SK2023169973 
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka č. 1922/B 
IBAN: XXXXXX 
SWIFT kód: XXXXXX  
Zastúpená:  PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
 a 
Obchodné meno: CREANET a.s.  
Sídlo: L. Svobodu 73, 058 01 Poprad, Slovenská republika 
ICO: 44 813 244 
DIČ: 2022848564 
IC DPH: SK2022848564 
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10500/p 
IBAN: XXXXXX   
SWIFT kód: XXXXXX  
Zastúpená: Marek Môcik, predseda predstavenstva 
 
 
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Preambula: 

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") v rámci zadávania zákazky: „Spravodajský portál a mobilná 
aplikácia pre iOS a Android“ 

 

Čl. 1   Predmet zmluvy: 

1.1   Predmetom zmluvy ja záväzok zhotoviteľa vykonať dielo, spôsobom a za podmienok  bližšie 
uvedených v tejto zmluve a v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, a to najmä 
spravodajský  portál a mobilnú aplikáciu pre iOS a android na základe špecifikácie, v prílohe č. 1 
( ďalej len „ dielo „), záväzok objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo cenu 
a úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj úprava ďalších skutočností 
uvedených v tejto zmluve. 
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1.2   Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a uhradí zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu, podľa článku 3 tejto zmluvy. 

1.3   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok stanovených v tejto zmluve, v dohodnutom 
čase a mieste, s odbornou starostlivosťou a v požadovanej kvalite. V prípade, že nie sú dohodnuté 
osobitné požiadavky na kvalitu diela, je zhotoviteľ povinný vyhotoviť dielo v štandardnej kvalite 
zodpovedajúcej príslušným právnym a technickým normám.  

1.4   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a v súlade s 
pokynmi objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený usmerňovať vykonanie diela a plnenie 
povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy svojimi pokynmi; takéto pokyny objednávateľa nesmú 
ísť nad rámec tejto zmluvy a/alebo byť v rozpore s ňou.  

 

 

Čl. 2   Čas plnenia a spôsob odovzdania diela 

 

2.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo najneskôr do 3 mesiacov od podpisu tejto zmluvy.  

2.2    Objednávateľ je povinný akceptovať posun termínu vyplývajúceho z tejto zmluvy, ak si to bude 
vyžadovať situácia spôsobená skutočnosťami zavinenými objednávateľom.  

 

Čl. 3   Dohoda o cene, spôsob a termíny úhrad 

3.1   Jednotlivé ceny za práce odovzdané v rámci záväzku zhotoviteľa sú dohodnuté zmluvnými 
stranami v súlade s platnými právnymi predpismi na základe prílohy č.1 – Cenová ponuka a rozpis 
prác. Ceny sú konečné a zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s plnením 
predmetu tejto zmluvy. K cenám prislúcha v zmysle platných právnych predpisov príslušná sadzba 
DPH. V čase podpisu zmluvy bola sadzba DPH podľa platných zákonov 20%. Uvedená celková 
cena s DPH podľa prílohy č.1 podlieha prípadným zmenám sadzby DPH počas trvania zmluvného 
vzťahu. Celková cena za odovzdané dielo je 29 535 eur bez DPH. 

3.2   Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhrádzaná objednávateľom po dodaní resp. 
realizácií jednotlivých čiastočných plnení, v súlade s členením podľa prílohy č.1.  

3.3   Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek rozšírenie prác alebo služieb poskytovaných zhotoviteľom 
podľa tejto zmluvy nad rámec stanovený v čl.1 tejto zmluvy, ktoré vyplynú počas trvania zmluvy 
a ktoré nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, budú vopred 
odsúhlasené objednávateľom a potvrdené písomným dodatkom k tejto zmluve, v ktorom bude 
stanovený rozsah dohodnutých činností a zmluvná cena, ktorú bude objednávateľ povinný 
uhradiť.  

3.4    Podkladom pre úhradu cien dodávky bude faktúra – daňový doklad splatný 30 dní od doručenia. 
Chybne vystavený, alebo neúplný doklad bude zhotoviteľovi bezodkladne vrátený a  lehota 
splatnosti bude prerušená až do doručenia opraveného daňového dokladu. Prílohou k faktúram 
musí byť čiastkový preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa. 

3.5   Zhotoviteľ má právo fakturovať v súlade s fakturačným míľnikom uvedeným v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy bezprostredne po potvrdení príslušného preberacieho protokolu oprávneným zástupcom 
objednávateľa.  

3.6   V prípade omeškania so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 
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Čl. 4   Údržba diela a nároky z vád.  Záruka na dielo a záručný servis  

4.1   Záručná doba na dodané dielo je 12 mesiacov od dátumu protokolárneho odovzdania diela 
zhotoviteľom objednávateľovi. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný poskytovať opravy vady 
diela v zmysle obchodného zákonníka. 

4.2   Objednávateľ je oprávnený nahlasovať kritické aj nekritické vady diela telefonicky na čísle +421 
52 431 3771 alebo e-mailom na creanet@creanet.sk Zabezpečenie opravy je poskytované zo  
strany  zhotoviteľa využitím vzdialeného prístupu k systému objednávateľa, počas pracovných dní 
v Slovenskej republike (PO-PIA) v čase od 08:00 do 16:30. 

4.3   Objednávateľ je povinný pri hlásení vád poskytnúť zhotoviteľovi minimálne nasledujúce údaje: 
detailný popis vady, okolnosti jej vzniku resp. výskytu, typ vady, kontaktnú osobu a telefónne 
číslo. 

4.4   V prípade, že objednávateľ v rámci prevádzky diela zistí, že na Diele sa vyskytujú akékoľvek vady 
brániace jeho riadnemu používaniu podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa bezodkladne o tejto 
skutočnosti informovať zhotoviteľa, s uvedením konkrétnej vady a postupovať podľa bodu 4.6 
tohto článku Zmluvy a to najneskôr do 7 dní od jej zistenia. 

4.5   Zhotoviteľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň od nahlásenia vady kontaktovať 
objednávateľa a oznámiť mu: prijatie hlásenia o vade, prípadne požiadať o spresnenie, prípadne  
určovania priority riešenia nekritických vád.  

4.6   Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o odstránení vady emailom, alebo telefonicky. 

4.7   Objednávateľ je pri odstraňovaní vady povinný poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť a to s 
ohľadom na kritickosť vady a jej dopad na objednávateľa. Pod súčinnosťou sa okrem iného 
rozumie najmä účasť objednávateľa na presnom špecifikovaní vady, testovaní jej odstránenia a 
potvrdení jej odstránenia zhotoviteľovi. 

4.8   Odstránením vady sa pritom rozumie akákoľvek aktivita zhotoviteľa, ktorej výsledkom je 
dosiahnutie toho cieľa objednávateľa, ktorému bránila nahlásená vada. V tomto zmysle sa za 
odstránenie vady považuje aj poskytnutie náhradného riešenia v rámci informačného systému 
bez následku vzniku neprimeranej prácnosti na strane objednávateľa, konzultačný či iný zásah do 
prostredia objednávateľa. 

4.9   Predpokladom pre odstraňovanie vád podľa tejto Zmluvy je poskytnutie vzdialeného prístupu k 
prostrediu objednávateľa, v ktorom je dielo nainštalované a pre analýzu problémov a 
nasadzovanie opráv. 

4.10   Právo nahlasovať vady počas platnosti tejto Zmluvy majú oprávnené osoby objednávateľa: 
Dušan Jančovič, Maroš Dojčák, Andrej Srebala. Objednávateľ má právo zmeniť oprávnené 
osoby. Zmena nastane vždy po písomnom alebo mailovom oznámení tejto skutočnosti zo strany 
objednávateľa a písomnom alebo mailovom potvrdení zmeny zo strany zhotoviteľa. 

4.11   Objednávateľ nezodpovedá za vady diela najmä v prípade, ak: 

a) bez predchádzajúcej písomnej autorizácie a súhlasu bolo dielo zmenené a/alebo upravené 
akoukoľvek treťou osobou odlišnou od zhotoviteľa, 

b) vady vznikli v dôsledku preukázateľných vád iných systémov objednávateľa a/alebo tretích osôb 
odlišných od zhotoviteľa; 

c) vady vznikli v dôsledku nesprávnej inštalácie objednávateľom, resp. akoukoľvek treťou osobou 
odlišnou od zhotoviteľa alebo v dôsledku chybnej funkcie prostredia, v ktorom je dielo 
prevádzkované; 

d) vady vznikli v súvislosti s porušením pokynov zhotoviteľa a/alebo v súvislosti s nesprávnym 
užívaním diela. 
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Čl. 5   Dôvernosť informácií a mlčanlivosť 

5.1   Obidve zmluvné strany sa zaväzujú použiť informácie a materiály týkajúce sa druhej strany, ktoré 
nie sú verejne prístupné alebo všeobecne známe a boli získané v súvislosti s prípravou a 
realizáciou tejto zmluvy iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy a nie sú oprávnení komerčne ani 
inak tieto informácie a materiály využívať. 

5.2   Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
informáciách a údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy, ako aj pri 
realizácii tejto zmluvy a zaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie  a údaje nezverejnia ani 
nesprístupnia žiadnym spôsobom tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany. 

5.3   Obidve zmluvné strany zabezpečia utajovanie vyššie uvedených skutočností svojimi 
zamestnancami a tiež ďalšími osobami, ktoré poveria úlohami  v súvislosti s realizáciou tejto 
zmluvy. 

5.4   Zhotoviteľ a objednávateľ budú pri plnení tejto zmluvy plne rešpektovať ustanovenia Zákona o 
ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia EP a Rady 
(EÚ) 2016/679. Každá zo zmluvných strán zodpovedá sa súlad poskytnutia osobných údajov 
druhej zmluvnej strane s uvedenou právnou úpravou. Každá zmluvná strana je povinná 
upovedomiť druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o takomto porušení dozvie. 

5.5   V prípade preukázateľného porušenia povinností uvedených v tomto článku zmluvy má poškodená 
zmluvná strana právo požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty, 
maximálne však do výšky 10.000,- Eur. Za porušenie povinností uvedených v tomto článku sa 
nepovažuje zverejnenie tejto zmluvy podľa platnej právnej úpravy. 

 
 

Čl. 6   Autorské práva 

6.1   Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ zhotoviteľ vyhotoví podľa tejto zmluvy pre objednávateľa 
dielo chránené autorským právom alebo jeho časť, odovzdaním tohto diela objednávateľovi, 
udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi licenciu (právo používať dielo) ako licenciu nevýhradnú, 
bezodplatnú, časovo neobmedzenú, platnú pre celé územie Slovenskej republiky a v 
neobmedzenom rozsahu. Vyššie uvedenú licenciu udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi aj v 
prípade, ak dielo podľa tejto zmluvy bude vytvorené spoločnou činnosťou zhotoviteľa a 
objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností sa licencia k dielu podľa tohto odseku zmluvy udeľuje 
aj na všetky verzie, či už funkčné, jazykové alebo iné, ktoré vzniknú úpravou dodaného diela v 
budúcnosti. 

6.2   V prípade, ak súčasťou diela podľa tejto zmluvy, ktoré vytvorí zhotoviteľ pre objednávateľa bude 
už existujúce dielo, t.j. dielo nevytvorené zhotoviteľom, ktoré je chránené autorským právom 
(ďalej len „preexistentné dielo"), udeľuje zhotoviteľ odovzdaním tohto diela objednávateľovi 
sublicenciu k preexistentnému dielu ako sublicenciu bezodplatnú, nevýhradnú, časovo a 
rozsahovo neobmedzenú, ohraničenú územím Slovenskej republiky, najmä zahŕňajúcu právo 
používať preexistentné dielo všetkými spôsobmi známymi ku dňu odovzdania diela 
objednávateľovi na jeho priame používanie objednávateľom pri výkone jeho podnikateľskej 
činnosti. 

6.3   Na neobmedzené trvanie licencie alebo sublicencie k dielam podľa predchádzajúcich odsekov tohto 
článku zmluvy, nemá vplyv trvanie tejto zmluvy. Udelené licencie alebo sublicencie nemôže 
zhotoviteľ zrušiť, vypovedať alebo odstúpiť od nich počas platnosti tejto zmluvy alebo kedykoľvek 
po skončení jej platnosti, s výnimkou, ak objednávateľ používa dielo v rozpore s udelenou 
licenciou alebo sublicenciou a nezjedná nápravu ani po písomnej výzve doručenej mu 
zhotoviteľom,  v ktorej zhotoviteľ poskytne objednávateľovi dodatočnú lehotu na odstránenie 
závadného stavu nie kratšou ako 30 pracovných dní. 
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Čl. 7   Ostatné dojednania 

7.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve, 
bude odovzdaný v rozsahu predmetu zmluvy, v dohodnutom termíne a požadovanej kvalite. 

7.2   Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť a zabezpečiť podmienky pre splnenie 
dodávky. 

7.3   Objednávateľ je povinný potvrdiť preberacie protokoly v ten istý deň po dokázateľnom splnení 
dodávky, ku ktorej sa preberací protokol vzťahuje. 

7.4   Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou formou: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov stanovených v tejto zmluve a/alebo právnom predpise; 
 odstúpenie nadobúda účinnosť doručením druhej zmluvnej strane. 

7.5   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

a) zhotoviteľ svojvoľne prerušil poskytovanie plnenia podľa tejto zmluvy, 

b)zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas, tzn. v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, 

c) zhotoviteľ vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so záujmami objednávateľa, 

d) zhotoviteľ porušil niektorú z povinností vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy. 

7.6   Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tak ukončenie tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom nemá 
vplyv na trvanie tých práv a povinností, ktoré podľa svojej povahy majú trvať aj po jej zániku 
(napr. právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, na náhradu škody, povinnosť ochrany dôvernosti, 
licencia k predmetom duševného vlastníctva). 

 

Čl. 8   Záverečné ustanovenia. 

8.1   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky.  

8.2   Táto zmluva je platná počas 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti. 

8.3   Obe strany súhlasia s celým jej obsahom, konštatujú, že jednotlivým bodom zmluvy porozumeli, 
považujú ich za primerané a zaväzujú sa ich plniť. 

8.4   Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán.  

8.5   Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného  zákonníka. 

8.6   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jej podpísaní obdrží každá strana 
jedno vyhotovenie. 

8.7   Zmluvné stravy potvrdzujú, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej vôli a bola uzatvorená 
slobodne a vážne. 

8.8   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1. – Cenová ponuka a rozpis prác   
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V Bratislave, dňa ......................... 

 

 

 

 

 

.......................................................  ....................................................... 

za poskytovateľa     za objednávateľa  

 
 
 
 
 
 
 
 



Úloha Špecifikácia / Poznámka Zdroj Cena /hod Počet hod. Cena celkom €

7 980,00

Príprava HTML/CSS šablon webu Výroba HTML/CSS šablon webu podľa grafických návrhov Front-END programátor 35 50 1 750,00

Integrácia HTML/CSS šablon webu
Integrácia HTML/CSS šablon webu do redakčného systému, Nastavenie základnych 
nastavení redakčného systému, Nastavenie štruktúry a logiky podľa sitemapy

Front-END programátor 35 30 1 050,00

Modul - Highlight slider
Integrácia funkcionality zoraďovania článkov podľa priorit cez RS, Dynamické slides, 
Animácie

Front-END programátor 35 8 280,00

Push notifikácia - Google Chrome
Integrácia push notifikácií v Google Chrome, Napojenie na notifikačný interface pre 
mobilné appky

Front-END programátor 35 12 420,00

Modul - Čítať neskôr
Modul umožní užívateľom zapamätať si odkazy na články, ktoré chce prečítať neskôr. 
Tlačídlo na detaile článku. Samostatná obrazovka - Čítať neskôr

Front-END programátor 35 10 350,00

Modul - audio/video player
Modul na prehrávanie audio a video v detaile článkov. Funkcia plávajúceho 
prehrávača.

Front-END programátor 35 16 560,00

Funkcie v detaile článkov
Doplňujúce funkcie v detaile článkov - Fotogaléria, Formátovanie, Prehrávač, Popisky, 
Zdieľanie na sociálnych sieťach,

Front-END programátor 35 24 840,00

Modul - Najčítanejšie , Súvisiace, Odporúčané články Modul na zobrazovanie najčítanejších, súvisiacich a odporúčaných článkov Front-END programátor 35 12 420,00

Nastavenie modulu SEO pre vyhľadávače Základné nastavenie syntaxe a modulu pre SEO, Generovanie sitemaps, ... Front-END programátor 35 16 560,00

Modul - Tagy Zoraďovanie tagov podľa priorít Front-END programátor 35 12 420,00

Modul - Sociálne siete
Integrácia sociálnych sietí, Podpora čítania / parsovania obsahu pre korektné 
zobrazovanie a zdieľanie článkov na sociálnych sieťach (FB OG Tags)

Front-END programátor 35 20 700,00

Lite HTML template - Detail článku pre mobilné APPS Vytvorenie LITE HTML sablony pre pouzitie na detaily článkov v mobilných aplikáciach Front-END programátor 35 14 490,00

Integrácia a nastavenia - Google Analytics Integrácia a základné nastavenia - Google Analytics Front-END programátor 35 4 140,00

Spravodajský portál
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9 360,00

Nastavenie architektúry a štruktúry aplikácie
Update jadra aplikácie na nové SDK s vyššou podporou zariadení, Zmena a update 
vývojových nástrojov a platformy, Nastavenie štruktúry a architektúry aplikácie

Java programátor 40 18 720,00

Integrácia API na Redakčný systém Nastavenie architektúry API volaní, integrácia knižníc na prácu s API, Java programátor 40 16 640,00

Obrazovka - Home Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 24 960,00

Obrazovka - Detail článku Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania, Web-view zobrazenie Java programátor 40 10 400,00

Obrazovka - Detail kategórie Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 14 560,00

Obrazovka - Najčítanejšie Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 16 640,00

Obrazovka - Videá Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 16 640,00

Obrazovka - Detail tagu Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 12 480,00

Obrazovka - Vyhľadávanie Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania, bez kalendára Java programátor 40 18 720,00

Obrazovka - Menu Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 8 320,00

Obrazovka - Uložené články Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 12 480,00

Obrazovka - Menu spodné Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 6 240,00

Obrazovka - Pätička Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 8 320,00

Možnosť natívny share na detaile článku Možnosť natívneho zdieľania URL článku do iných aplikácií Java programátor 40 6 240,00

Možnosť zobrazenia aktuálnej témy do MENU appky Možnosť aktualizácie položky v menu pre aktuálne témy Java programátor 40 8 320,00

Integrácia Google Analytics Integrácia Google Analytics, namapovanie obrazoviek Java programátor 40 6 240,00

Integrácia PUSH notifikácií Integrácia PUSH notifikáciíí podľa stavov - vypnutá app, app na pozadí, in app Java programátor 40 10 400,00

Možnosť zmeny veľkosti písma Integrácia možnosti zmeny veľkosti písma - 3 úrovne Java programátor 40 6 240,00

Možnosť - Blesková správa Možnosť zobrazenia bleskovej správy z RS Java programátor 40 8 320,00

Publikovanie aplikácie do Google Play Kompilácia produkčných verzií, Publikovanie aplikácie do Google Play Java programátor 40 12 480,00

9 360,00

Nastavenie architektúry a štruktúry aplikácie
Update jadra aplikácie na nové SDK s vyššou podporou zariadení, Zmena a update 
vývojových nástrojov a platformy, Nastavenie štruktúry a architektúry aplikácie

Java programátor 40 18 720,00

Integrácia API na Redakčný systém Nastavenie architektúry API volaní, integrácia knižníc na prácu s API, Java programátor 40 16 640,00

Mobilná aplikácia - Android

Mobilná aplikácia - iOS



Obrazovka - Home Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 24 960,00

Obrazovka - Detail článku Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania, Web-view zobrazenie Java programátor 40 10 400,00

Obrazovka - Detail kategórie Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 14 560,00

Obrazovka - Najčítanejšie Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 16 640,00

Obrazovka - Videá Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 16 640,00

Obrazovka - Detail tagu Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 12 480,00

Obrazovka - Vyhľadávanie Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania, bez kalendára Java programátor 40 18 720,00

Obrazovka - Menu Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 8 320,00

Obrazovka - Uložené články Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 12 480,00

Obrazovka - Menu spodné Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 6 240,00

Obrazovka - Pätička Implementácia layoutu a funkcií podľa zadania Java programátor 40 8 320,00

Možnosť natívny share na detaile článku Možnosť natívneho zdieľania URL článku do iných aplikácií Java programátor 40 6 240,00

Možnosť zobrazenia aktuálnej témy do MENU appky Možnosť aktualizácie položky v menu pre aktuálne témy Java programátor 40 8 320,00

Integrácia Google Analytics Integrácia Google Analytics, namapovanie obrazoviek Java programátor 40 6 240,00

Integrácia PUSH notifikácií Integrácia PUSH notifikáciíí podľa stavov - vypnutá app, app na pozadí, in app Java programátor 40 10 400,00

Možnosť zmeny veľkosti písma Integrácia možnosti zmeny veľkosti písma - 3 úrovne Java programátor 40 6 240,00

Možnosť - Blesková správa Možnosť zobrazenia bleskovej správy z RS Java programátor 40 8 320,00

Publikovanie aplikácie do Apple Store Kompilácia produkčných verzií, Publikovanie aplikácie do Apple Store Java programátor 40 12 480,00

2 835,00

Modul - Highlightovane články Možnosť nastavenia Highligtovanych člankov do hlavneho slidera na homepage BACK-END programátor 35 12 420,00

Modul - Widget so suvisiacim článkov v tele článku Možnosť doplnenia suvisiaceho článku do tela článku BACK-END programátor 35 6 210,00

Možnosť nahrania thumbnails k audio a video Možnosť nahrania thumbnail obrazka k audio a video priloham članku BACK-END programátor 35 4 140,00

Možnosť - generovanie thumbnail k video Možnosť generovania thumbnail obrázka priamo z videa BACK-END programátor 35 12 420,00

Integrácia API - videoarchív RTVS Integrácia videoarchívu RTVS pomocou REST/Api BACK-END programátor 35 20 700,00

Vývoj redakčného systému



Modul - Blesková správa Možnosť zasielania Bleskovej správy do zariadení BACK-END programátor 35 8 280,00

Inštalácia a nastavenie security pluginu Inštalácia a nastavenie security pluginu BACK-END programátor 35 4 140,00

Možnosť nastavenia aktuálnej témy do webu a mob appiek Možnosť definovania aktualnej temy do menu webu a aplikácie BACK-END programátor 35 15 525,00

29 535,00

0,00%

29 535,00

cena je uvádzaná bez dph

Cena bez zľavy:

Zľava: 

Cena vrátane zľavy:
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