
Prihláška projektu - Projekt roka 2008

Názov projektu: Internetová stránka obce

Predkladateľ projektu: Ing. Peter Novák

Telefón predkladateľa: 0901 234 567

Email predkladateľa: peter.novak@post.sk

Partneri projektu: Obecný  úrad  Lisková,  Farský  úrad  Lisková,  OŠK  Lisková, 
Domka Lisková, ...

Ciele projektu: - zvýšenie informovanosti občanov
-  vzbudenie  záujmu o dianie  v  obci  u  občanov používajúcich 
internet
- sprístupnenie ďalšej formy propagácie obce

Cieľová skupina: - občania Liskovej vo veku 18 – 50 rokov
- široká verejnosť

Popis projektu:

1. fáza: Zriadenie webstránky

V prvej  fáze  bude  vybratý  poskytovateľ  webpriestoru,  budú  zaplatené  príslušné  poplatky 
( prenájom domény, webpriestor) a bude vytvorený základný grafický design webstránky.

2. fáza: Získavanie dát

V tejto  fáze  projektu  bude  v spolupráci  so  zamestnancami  Obecného  úradu  v  Liskovej 
vytvorené  základné  členenie  webstránky  a v elektronickej  forme  sa  bude  zhromažďovať 
obsah, ktorý by na webstránke mal byť zverejnený. Zároveň budú oslovené ďalšie inštitúcie 
v obci ( zástupcovia katolíckej a evanjelickej Cirkvi,  organizácie v obci,  podnikatelia,  ...  ), 
aby v prípade záujmu dodali informácie o svojej inštitúcii za účelom ich propagácie.

3. fáza: Programovanie webstránky

V tretej fáze bude naprogramovaná moderná webstránka podľa vytvoreného designu. Počas 
programovania bude možné sledovanie aktuálneho stavu a podávanie pripomienok zo strany 
Obecného  úradu  a poslancov  Obecného  zastupiteľstva.  Po  skúšobnej  prevádzke  bude 
webstránka nasadená do ostrej prevádzky.
 

Časový harmonogram:

júl 2008 zriadenie  webstránky,  zadanie  úlohy  pre  grafika  a  priebežné 
konzultácie  s  ním,   dohoda  o členení  a  obsahu  webstránky 
s Obecným úradom



august – september 2008 vytvorenie  finálnej  verzie  grafického  designu,  začatie 
programovania webstránky

október – december 2008 postupné dopĺňanie webstránky obsahom, kontakt s inštitúciami 
v obci

december 2008 skúšobná prevádzka webstránky

január 2009 nasadenie webstránky do ostrej prevádzky

Propagácia projektu:

Počas realizácie projektu bude kontaktovaný Obecný úrad a inštitúcie v obci.  Po nasadení 
webstránky bude  na  vývesných  nástenkách  v obci  informácia  o zriadení  webstránky.  Táto 
informácia bude niekoľkokrát vyhlásená aj v obecnom rozhlase.

Očakávané výsledky:

Výsledkom  by  mala  byť  prehľadná,  moderná  a dynamická  webstránka  s príťažlivým 
designom. Zverejnené by na nej mali byť nielen základné informácie o obci a inštitúciách v 
nej,  ale  aj  dynamické  prvky ako  oznamy,  aktuality,  správy o uskutočnených  podujatiach, 
fotogaléria a priestor na otázky.

Rozpočet projektu:

Položka Požadovaná suma
Webhosting ( na 1 rok) 2 500 Sk
Prenájom domény liskova.sk ( na 1 rok) 500 Sk
Vytvorenie grafického designu 3 000 Sk
Programovanie webstránky 4 000 Sk

Celkové náklady Z toho mzdové náklady
10 000 Sk 7 000 Sk

Komentár k rozpočtu:

- poplatok za webhosting a prenájom domény je nutné platiť každý rok
- rozpočet  ráta  len  s odmenami  počas  tvorenia  webstránky,  pre  jej  udržiavanie  je 

potrebné stanoviť odmenu správcovi webstránky za jej údržbu a dopĺňanie

V Liskovej, 15. apríla 2008


