Špecifikácia požiadaviek webového sídla Ústavného súdu SR v správe
Kancelárie Ústavného súdu SR
A. Základné:
1. Vyžaduje sa, aby webové sídlo spĺňalo štandardy na informačný systém, ktoré sú definované vo
výnose MFSR 312/2010 publikovaného v zbierke zákonov a zákona 275/2006 Z.z. o informačných
systémov verejnej správy v znení neskorších predpisov. Dodržiavanie štandardov na vytvorenom
webovom sídle bude preverené a podložené protokolom.
2. Grafický návrh novej verzie webového sídla vytvorený v medziach štandardov a požiadaviek na
obsah kanceláriou.
3. Multiužívateľský prístup na správu obsahu a požiadavky na Web CMS.
4. Využitie existujúceho technického a programového vybavenia.
5. Migrácia statických textov z pôvodnej verzie na novú.
6. Migrácia dynamických stránok z pôvodnej verzie na novú s rozšírením funkcionality.
7. Dynamické stránky implementované v novej verzii.
8. Multimediálne stránky implementované v novej verzii.
9. RSS kanál.
10. Anglická verzia.
B. Požiadavky na grafický dizajn
1. Grafický dizajn by mal byť
a. jednoduchý,
b. esteticky,
c. bez pozadia (biele pozadie),
d. musí byť možnosť vypnutia grafiky – prechod na textový režim stránky.
2. Obrázky vytvorené vektorovou grafikou (optimalizácia veľkosti pre web).
3. Zabezpečenie minimálnej požadovanej hodnoty kontrastu medzi písmom a pozadím (podľa farebného
kruhu)
4. Grafický návrh optimalizovať na rozlíšenie 1024x768 bodov.
5. Dynamické zväčšovanie a zmenšovanie písma.
6. Podpora a optimalizácia na najpoužívanejšie prehliadače (IE, FireFox, Opera).
7. Pri návrhu používať kaskádové štýly (CSS musí byť validné).
8. Generovaný html kód musí byť validný.
9. Základne horizontálne delenie vzhľadu na:
a. Hlavička (statická veľkosť na výšku), pričom musí obsahovať:

grafický baner s údajmi o inštitúcií a štátnymi symbolmi do 2/3 šírky,

v ďalšej časti 1/3 šírky by mali byť základné linky na kontakt, mapa stránky,
prepínanie jazykovej verzie (Anglicky slovensky) a rýchle vyhľadávanie na stránkach.

V spodnej časti hlavičky v celej šírke má byť umiestnené rýchle navigačné
menu (quick links) na najdôležitejšie stránky, ktoré sú:
 Ústavný súd,
 Ústava SR,
 Pramene práva,
 Zbierka nálezov a uznesení.
b. Telo (dynamické podľa veľkosti textu s pevne definovanou minimálnou veľkosťou), pričom je
vertikálne rozdelené do troch častí nasledovne:

Menu – statické, dvojúrovňové, druhá úroveň sa zobrazí rozbalením (použitie
CSS), s pevnou šírkou a musí obsahovať nasledovné odkazy:


Ústavný súd SR
– O ústavnom súde SR
– Predsedníčka Ivetta Macejková
– Podpredseda Milan Ľalík
– sudca Ján Auxt
– sudca Peter Brňák
















– sudca Ľubomír Dobrík
– sudkyňa Ľudmila Gajdošíková
– sudca Juraj Horváth
– sudca Sergej Kohut
– sudca Ján Luby
– sudca Lajos Mészáros
– sudkyňa Marianna Mochnáčová
– sudca Ladislav Orosz
– sudca Rudolf Tkáčik
– Galéria bývalých sudcov
– Publikačná činnosť
Rozhodovacia činnosť
– Aktuálna
– Rozhodnutia
– Termíny verejných pojednávaní
Informácie k podávaniu sťažností
– Sprievodca podávaním sťažností
– Informatívny zoznam advokátov
– Elektronická podateľňa
Žiadosť o poskytnutie informácie
– Zákon č. 211/2000 Z.z.
– Smernica ÚS SR k vybavovaniu žiadostí o informácie
– Formulár žiadosti
– Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií
Kancelária ÚS SR
– O kancelárii
– Organizačná schéma
– Oznamy Kancelárie ÚS SR
– Rozpočet kapitoly Kancelárie ÚS SR
– Stav nehnuteľného majetku štátu v správe Kancelárie
– Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ÚS SR
– Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla
– Politika bezpečnosti informačných systémov
– Faktúry
– Objednávky do xx.xx.2011
– Objednávky od xx.xx.2011
– Zmluvy
– Zmluvy platné do 9.7.2010
– Zmluvy platné a účinné k 9.7.2010
– Voľné pracovné miesta
– Kontakt – adresa, ako nás nájdete (Google mapa)
Dokumenty
Média a verejnosť
– Tlačové správy
– Zásady informovania médií
– Rezolúcia Rady Európy o žurnalistike
– Etický kódex SSN
– Reakcie na médiá
Významné udalosti
– domáce
– zahraničné
Často kladené otázky
Užitočné linky
– inštitúcie SR,
– medzinárodné inštitúcie,

– ústavné súdy vo svete

Obsahové pole – dynamické zobrazujúce samotný text s pevnou šírkou (podľa
možností čo najširšie), s minimálnou výškou a zväčšujúce sa podľa množstva textu.
 Na úvodne stránke toto pole bude obsahovať nasledovné údaje:
– Privítanie p. predsedníčky,
– Aktuálne informácie o udalostiach (všetky za posledných 7 dní, dáta sa
preberajú zo stránky Významné udalosti),
– Aktuálne rozhodnutia (všetky za posledných 7 dní, dáta sa preberajú zo
stránky Tlačové správy)
– Aktuálne oznamy (informácie o vyhlásení verejného pojednávania,
prevádzkové oznamy, reakcie na média)
 Požiadavky na základné formátovanie textu
– Nadpisy – h1,h2,h3,h4
– Text zarovnaný do bokov
- Zvýraznený
- Obyčajný

Submenu vpravo – statický text, pevná šírka a veľkosť s nasledovnými linkami:
 Vyhľadávanie rozhodnutí
 Galéria
 Virtuálna prehliadka
c. Záhlavie je dvojriadkové pričom obsahuje základné údaje ako správca obsahu a kontakt na
neho, prevádzkovateľ webového sídla, kto navrhol a dizajnoval webové sídlo, validácia CSS,
XHTML atd.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Požiadavka na CMS
Collaboration site.
SSO – prihlásenie s overovaním na Active directory.
Databáza Oracle 10gR2.
Podpora integrácie s MS Office (podpora aj Office 2010).
Podpora integrácie so SharePoint.
Podpora na intranet.
Možnosť rozširovania funkcií cez programovanie doplnkov.
Podpora implementácie na Tomcat, resp. Glassfish.

D. Statické stránky
Odkaz z menu v hlavičke (guick links)
Ústavný súd – použiť existujúci text z
http://www.concourt.sk/ussud.do?lang=s&aktualny=1,
Ústava SR – dodá kancelária (konverzia z pdf do html),
Pramene práva použiť existujúci text z
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=material&lang=s,

Odkaz hlavnom menu vľavo
Ústavný súd SR
–
O Ústavnom súde SR
http://www.concourt.sk/ussud.do?lang=s&aktualny=1,

–

Predsedníčka Ivetta Macejková

–

Podpredseda Milan Ľalík

http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=macejkova&lang=s&aktualny=1
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=lalik&lang=s&aktualny=1

–

sudca Ján Auxt
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=auxt&lang=s&aktualny=1

–

sudca Peter Brňák
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=brnak&lang=s&aktualny=1

–

sudca Ľubomír Dobrík
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=dobrik&lang=s&aktualny=1

–

sudkyňa Ľudmila Gajdošíková
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=gajdosikova&lang=s&aktualny=1

–

sudca Juraj Horváth
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=horvath&lang=s&aktualny=1

–

sudca Sergej Kohut
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=kohut&lang=s&aktualny=1

–

sudca Ján Luby
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=luby&lang=s&aktualny=1

–

sudca Lajos Mészáros
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=meszaros&lang=s&aktualny=1

–

sudkyňa Marianna Mochnáčová
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=mochnacova&lang=s&aktualny=1

–

sudca Ladislav Orosz
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=orosz&lang=s&aktualny=1

–

sudca Rudolf Tkáčik
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=tkacik&lang=s&aktualny=1

–

Galéria bývalých sudcov
http://www.concourt.sk/sudca.do?id_submenu=a&sudca=byvaly&lang=s&aktualny=0

–

Publikačná činnosť
Nové – priebežne budú dopĺňané tituly a informácie o publikáciách

Informácie k podávaniu sťažností
–
Sprievodca podávaním sťažností
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=manual&lang=s

–

Informatívny zoznam advokátov
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/avokati_pred_USSR.pdf

–

Elektronická podateľňa - ZEP
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/epodatelna.pdf (konverzia do html)

Žiadosť o poskytnutie informácie
–
Zákon č. 211/2000 Z.z.
(text zákona v html formáte – dodá kancelária)

–

Smernica ÚS SR k vybavovaniu žiadostí o informácie
(text v html formáte – dodá kancelária)

–

Formulár žiadosti
(html formulár s preposlaním údajov na určenú emailovú adresu)

–

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/Sadzobnik.pdf

Kancelária ÚS SR
–
O kancelárii
(text v html formáte – dodá kancelária)

–

Organizačná schéma
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/Organizacna_schema_USSR.pdf (konverzia do html)

–

Oznamy Kancelárie ÚS SR
Nové – (nepravidelné zverejnenie informácií k prevádzke alebo odstávke IS, zverejnenie výberových konaní, aktualizačné
informácie, novinky, ...)

–

Rozpočet kapitoly Kancelárie ÚS SR
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/Rozpocet_201101.pdf (konverzia do html)

–

Stav nehnuteľného majetku štátu v správe Kancelárie
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/nehnutelny_majetok.pdf (konverzia do html)

–

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ÚS SR

–

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

http://www.concourt.sk/sk/Informacie/Zoznam_utajovanych_skutocnosti_USSR.pdf (konverzia do html)
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=pristupny&lang=s

–

Politika bezpečnosti informačných systémov
Nové – text dodá kancelária

–

Objednávky do xx.xx.2011

Nové – statická stránka

–

Zmluvy platné do 9.7.2010
http://www.concourt.sk/zmluvy.do?id_submenu=c&rok=do972010

–

Zmluvy platné a účinné k 9.7.2010
http://www.concourt.sk/zmluvy.do?id_submenu=c&rok=ku972010

–

Voľné pracovné miesta
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=praca&lang=s

–

Kontakt – adresa, ako nás nájdete (Pridať Google mapa – poloha)
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=kontakt&lang=s

Média a verejnosť
–
Zásady informovania médií
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/Zasady_inf_medii_.pdf (konverzia do html)

–

Rezolúcia Rady Európy o žurnalistike
http://www.concourt.sk/media.do?id_submenu=f&urlpage=europa

–

Etický kódex SSN 2011
http://www.concourt.sk/media.do?id_submenu=f&urlpage=novin2011

–

Etický kódex SSN 2010

http://www.concourt.sk/media.do?id_submenu=f&urlpage=novin2010
–
Reakcie na médiá – na stránke bude voliteľný parameter „rok“, prednastavený je aktuálny rok, priebežné dopĺňanie
podľa šablóny
http://www.concourt.sk/media.do?id_submenu=f&rok=2011
http://www.concourt.sk/media.do?id_submenu=f&rok=2010

Významné udalosti – do roku 2007 pôvodné stránky obsahovo zostanú zachované
Často kladené otázky (FAQ)
Nové – priebežné dopĺňanie podľa šablóny

Užitočné linky
–
inštitúcie SR
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=institucie&lang=s

–

medzinárodné inštitúcie
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=institucie&lang=s

–

ústavné súdy vo svete
http://www.concourt.sk/info.do?id_submenu=b&urlpage=cocourts&lang=s

E. Dynamické stránky
Rozhodovacia činnosť
–
Aktuálna – transformovať tabuľku na CSS (podľa dizajnu), upraviť a optimalizovať kód
http://www.concourt.sk/rozhod.do?id_submenu=d&urlpage=akt_cin
–
Rozhodnutia – vyhľadávací formulár + zoznam + detail, rozšírenie o ďalšie parametre, dizajn, úprava
a optimalizácia kódu
Formulár - http://www.concourt.sk/search.do?id_submenu=d
Výsledný zoznam - http://www.concourt.sk/result.do....
Detail položky - http://www.concourt.sk/detail.do?ID_RVP=60
–
Termíny verejných pojednávaní – šablóna na zadávanie, autorizovaný prístup na editáciu a vloženie,
zverejnenie pojednávaní budúcich vrátane v aktuálny deň

Kancelária ÚS SR
–
Faktúry – dáta z databázy Oracle, dokumenty nahráva ekonomické oddelenie cez autorizovaný prístup do určeného
priečinka, parameter rok – prednastavený aktuálny rok
http://www.concourt.sk/objfa.do?id_submenu=b&rok=2011&submenu=fa
–
Objednávky od xx.xx.2011 – dáta z databázy MS SQL, dokumenty nahráva ekonomické oddelenie cez autorizovaný
prístup do určeného priečinka, parameter rok – prednastavený aktuálny rok.
Pozn. Ešte nie je implementované.
–
Zmluvy – na stránke bude voliteľný parameter „rok“, prednastavený je aktuálny, dáta z databázy Oracle z internej
aplikácie, transformovať tabuľku na CSS (podľa dizajnu), upraviť a optimalizovať kód
http://www.concourt.sk/zmluvy.do?id_submenu=c&rok=2011

Média a verejnosť
–
Tlačové správy – na stránke bude voliteľný parameter „rok“, prednastavený je aktuálny rok, priebežné dopĺňanie podľa
šablóny (tlačová správa, tlačová informácia, tlačové komuniké) a delené podľa nasledovného linku, autorizovaný prístup pre
tlačové odd.
http://www.concourt.sk/tlac.do?id_submenu=e&rok=2011

Dokumenty na stránke bude voliteľný parameter „rok“, prednastavený je aktuálny rok, priebežné dopĺňanie podľa šablóny,
autorizovaný prístup pre tlačové odd.
http://www.concourt.sk/dokumenty.do?id_submenu=i&rok=2011&lang=s
http://www.concourt.sk/dokumenty.do?id_submenu=i&rok=2010&lang=s
Významné udalosti – od roku 2011 – na stránke bude voliteľný parameter „rok“, prednastavený je aktuálny rok, priebežné
dopĺňanie podľa šablóny, autorizovaný prístup pre zahraničné odd.
domáce – nové
zahraničné – nové
Pozn. pôvodné stránky obsahovo zostanú zachované, na stránke umiestniť odkaz na pôvodné

–
–

Zbierka nálezov a uznesení na stránke bude voliteľný parameter „rok“, prednastavený je posledný rok, dáta z databázy Oracle
z internej aplikácie, upraviť a optimalizovať kód
http://www.concourt.sk/zbierka.do?id_submenu=h&rok=2009&lang=s&part=
http://www.concourt.sk/zbierka.do?id_submenu=h&rok=2008&lang=s&part=

Fulltext – vyhľadávanie na stránkach.
RSS kanál – k tlačovým správam, oznamom, verejné pojednávania, reakcie na média, dokumenty, významné udalosti
Galéria – je to fotogaléria k významným udalostiam a k tlačovým správam z významných udalostí
Virtuálna prehliadka – prezentácia priestorov (môže byť flash a pod.), fotky kancelária dodá

