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Vec 

Internetová stránka mesta Prievidza -  stanovisko k žiadosti o vysvetlenie podkladov 

 

K doručenej žiadosti o vysvetlenie podkladov od jedného zo záujemcov uvádzame nasledovné: 

 

1. Vyhľadávanie obsahu, OCR PDF:  v akých jazykoch má fungovať OCR? 

PDF musia byť nahrávané v takom formáte, aby bolo možné v dokumente vyhľadávať. Bez ohľadu na jazyk. 

Ak je PDF nahrané vo formáte, ktorý neumožňuje vyhľadávanie je potrebné spustiť OCR PDF a zindexovať v 

slovenskom jazyku. 

 

2. Čo sa myslí pod požiadavkou “navrhnúť riešenie prelinkovania odkazov vo vyhľadávači google “? 

Po migrácii URL adries zo súčasného (pôvodného) webového sídla na nový tvar bude potrebné zabezpečenie 

správneho prelinkovania na nový formát URL adries. 

 

3. Čo sa myslí pod požiadavkou “spracovanie open data a prepojenie s informačným systémom mesta 

(spoločnosť Cora Geo)”  

Nová internetová stránka musí spolupracovať s portálmi https://egov.prievidza.sk, slovensko.sk vo forme 

výmeny dát na koncových bodoch. Nemôže sa stať, že nová internetová stránka neumožní prístup 

(prelinkovanie) na spomínané internetové stránky. https://egov.prievidza.sk/  

 

4. Mohli by ste prosím definovať princíp “dva kliky a dosť”?  

V prípade dostupnosti cez vyhľadávanie sa musí návštevník dostať ku konkrétnej informácii prostredníctvom 

dvoch klikov.  

 

5. Je stanovený spôsob kvalitatívneho hodnotenia kritérií a prideľovania bodov pre hodnotiteľov, alebo 

sa body prideľujú na základe ich subjektívneho názoru? 

V rámci každého kritéria sú stanovené úlohy, ktoré musí uchádzač splniť. Splnenie úloh bude mať najväčšiu 

váhu. Jednotlivé úlohy nie sú kvantifikované. Pre členov výberovej komisie je najdôležitejšia funkčnosť 

všetkých požiadaviek. 
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