
EYOF Banská Bystrica 2021, n.o.

MVI Technology s. r. o.
Južná Trieda 1553/8
040 01 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ:

OBJEDNÁVKA č. 2020012

Tel.:
Odberateľ:

EYOF Banská Bystrica 2021, n.o.
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

IČO: 52475808
DIČ: 2121032452
IČ DPH: 

Objednávka č.:
Príkazom
2020012

14.07.2020Dátum objednávky:
Forma úhrady:

IČO:
2120271472DIČ:
SK2120271472IČ DPH:

50314769

Označenie dodávky J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR CelkomMnožstvo

Objednávame si programátorské práce na webovej stránke www.eyof2022.com:
úprava webu podľa prílohy č.1 k 
objednávke

hod. 20% 145,00 870,00725,0025,0029

Súčet položiek 870,00725,00 145,00
SPOLU NA ÚHRADU 870,00

Vystavil: Zuzana Tomčíková
tomcikova@unitedonebb.sk

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o., Výpis z registra n. o., OÚ BB, Registračné číslo: OVVS/NO-8/2019, nie sme platci DPH, reg. §7a.

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA 



Príloha č. 1 k objednávke pre MVI Technology s.r.o.: 
 
a) prvý blok (s fotografiou mesta), zmena č. 1: namiesto loga EYOF v bielom štvorci 

umiestniť okno s interaktívnou ukážkou facebookovej stránky, 
b) prvý blok (s fotografiou mesta), zmena č. 2: zmenšiť video a eliminovať biely 

podkladový útvar. Video môže byť výrazne menšie od facebookového okna, 
s facebookovým oknom ho zarovnať na spodné účarie facebookového okna, 

c) na úvodnej stránke v prvom bloku (kde je teraz len fotografia mesta) nastavit zmenu 
veľkej fotografie každé cca 3 sekundy, za fotografie dodané na tento úkon, označené 
podľa poradia s tým, že zmena fotografií bude prebiehať horizontálnym pohybom 
z pravej strany do ľavej strany, 

d) všetky grafické prvky v hornej lište úvodnej stránky zmeniť za dodané vektorové 
dokumenty typu SVG, 

e) grafický prvok „odpočítavanie“ zaraziť na pravú stranu prehliadacieho okna, pri 
scrollovaní stránky sa stratí. Vyobrazený bude len v polohe, keď je stránka navrchu, 

f) odstrániť farebný grafický prvok, ktorý je zavesený vľavo pod lištou menu, 
g) príhovor pána primátora – zredukovať rozsah na stránke, medziriadkový preklad zúžiť, 

možnosť rozkliknúť článok, veľkosť článku 1/3, odstrániť nadpis. Vypracovať podľa 
dodanej grafickej predlohy (vrátane použitia podkladovej fotografie), 

h) celý blok príhovoru primátora posunúť pod aktuálne správy. Pod blokom s príhovorom 
bude nasledovať blok ŠPORTY, 

i) vypracovať fotogalériu a video galériu podľa dodaných grafických predlôh (dokumenty 
typu PSD), 

j) na podstránke kontakt vo vrchnej časti vyhodiť texty a nahradiť ich fotografiami 
usporiadanými podľa dodanej grafickej predlohy (dokument typu PSD), 

k) aktualizovať kontaktné údaje v päte webstránky, 
l) zjednotiť písmo na všetkých stránkach (a podstránkach) na korporátny font 

Montserrat, 
m) anglická mutácia všetkých stránok (a podstránok), 
n) spraviť 5 všeobecných „admin prístupov“,  
o) na web stránke (najmä na spodnej časti stránky) zmeniť rok 2021 na 2022, 
p) v mobilnej verzii webu odstrániť grafický prvok spod loga v hornej lište. 

 


