
Ročné poplatky 
(ceny sú uvedené bez DPH) 

 

• registrácia domény/ doména ročný poplatok – 14 € 

 

• webhosting – 30 € (v cene je 1 GB priestor - poskytovateľ Websupport, priestor je možné  

navýšiť podľa potreby až do 50GB. Pre jednoduché weby postačuje 1GB, pri E-shopoch je 

potrebné mať priestor s objemom aspoň 3GB) Navýšenie hostingového balíka sa 

spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa (Websupport) 

 

• správa webu – 50 € – po odovzdaní webu s CMS WordPress  – v cene sú aktualizácie 

CMS, témy a modulov + pomoc pri inštalácii mailov, riešenie problémov so serverom, 

obnova webu zo zálohy. 

 

 
 

Ďalšie poplatky 
(ceny sú uvedené bez DPH) 

 

• Hodinová sadzba pri prácach na webstránkach 20€ (dopĺňanie materiálov, vytváranie 

nových položiek, úpravy grafiky, vytvorenie formulárov na mieru, dopĺňanie sortimentu do 

E-shopu, …). Cena sa fakturuje po vykonaní objednaných prác. 

 

• Platené pluginoy:, ak nie sú súčasťou systému a je potrebná ich inštalácia pre 

zabezpečenie špecifickej funkcionality webu – rezervačný systém, platobné brány...   Cena 

pluginov bude uvedená v cenovej ponuke + cena za práce na inštalácii a nastavení pluginu.  

 

• Jednorázová záloha webu na externom disku (súbory + databáza) – 25€ 

 

• Inštalácia a nastavenia pluginov potrebných na zosúladenie webu s predpismi EU 

GDPR – ošetrenie Ochrany osobných údajov + súbory Cookies – cena 30€ – v cene 

inštalácia a nastavenie pluginov,  nahratie obsahu do OOU (Ochrany osobných údajov – 

obsah je potrebné dodať, po vzájomnej dohode viem obsah pripraviť a po odsúhlasení z 

Vašej strany Vám ho nahrať do webu. V takomto prípade je cena za službu ošetrenie   

webu v súlade s predpismi EU GDPR 45€.  

 

https://www.websupport.sk/the-hosting


• Inštalácia a nastavenie zabezpečenia webu – SSL certifikát – cena inštalácie a 

nastavenia závisí od toho, či sa jedná o úplne nový web, alebo o web funkčný. 

V prípade úplne nového webu (nová doména, nový webhosting)  je inštalácia bezplatná. 

 

• Inštalácia/predĺženie platnosti plateného SSL certifikátu na ďalší rok – cena certifikátu 

podľa aktuálneho cenníka (https://www.websupport.sk/ssl-certifikaty) + poplatok za 

nastavenie SSL certifikátu 15€. 

 

https://www.websupport.sk/ssl-certifikaty

