


úvod

Na nasledujúcich stranách sa nachádza prierez  

mojej tvorby v oblasti www stránok za posledné roky. 

Obsahuje prevažne stránky, na ktorých som vytvoril ako 

aj design, tak aj programovú časť. V prípade sídiel, na 

ktorých som participoval iba čiastočne, uvádzam túto 

skutočnosť v popise.

Prajem príjemné prezeranie.

http://www.hudak.info

CV: http://www.hudak.info/06cv



regionalnenoviny.sk
Petit Press, a.s., divízia regionálnych týždenníkov

Internetový portál slovenských regionálnych novín 

vydávaných spoločnosťou Petit Press. Základnou ideou 

bolo vytvoriť stránku na objednávanie plošnej inzercie, z 

ktorej potom vznikol nápad publikovať články on-line.

 
Apache/PHP4

MySQL

JavaScript

zabezpečená administračná konzola

Stránka bola po štyroch rokoch nahradená modernejšou, 

takže sa už on-line nenechádza.

›

›

›

›



gymgolnr.sk
Gymnázium Golianova 68, Nitra

WWW portál mojej bývalej školy. Stránka obsaho-

vala konfigurovateľné podstránky, stránky s novinkami, 

možnosť vkladania fotografií, sledovania návštevnosti a 

možnosť generovania verzií pre tlač.

Apache/PHP4

MySQL

JavaScript

Stránka je v súčasnosti zmenená 

a nachádza sa na http://www.gymgolnr.sk

›

›

›



archív agentúrnych správ
Petit Press, a.s., divízia Bratislava

Intranetový systém na katalogizáciu, prehliadanie a 

vyhľadávanie agentúrnych správ od hlavných svetových 

a domácich tlačových agentúr (TASR, SITA, Reuters, 

ČTK) s možnosťou triedenia podľa rôznych kritérií a zo-

brazovania náhľadov agentúrnych fotografií.

Apache/PHP4

MySQL

JavaScript

vlastný IPTC parser

GD funkcie na prácu s obrázkami

Systém je intranetový, nie je k dispozícii na verejnej linke, 

avšak sa dodnes s malými zmenami používa.

›

›

›

›

›



dnsinfo.sk
Vlastný projekt v spolupráci s LocalNet.sk

Systém na vyhľadávanie informácií o slovenských 

doménach s možnosťou vyhľadávania podľa všetkých 

dôležitých kritérií v doménovom zázname (napr. DNS, 

Vlastník, IP adresy, meno domény,...)

Apache/PHP4

MySQL

parsing textového súboru z SK-NIC

Projekt už nie je on-line, nakoľko SK-NIC vytvoril 

podobné rozhranie na oficiálnych stránkach.

›

›

›



dialtelecom trafficmeter
DialTelecom, a.s., Bratislava

Intranetová aplikácia na sledovanie množstva prene-

sených údajov z jednotlivých serverov. Obsahovala prí-

vetivé používateľské rozhranie pre klientov spoločnosti 

DialTelecom, ako aj administračné rozhranie pre super-

vízora a administrátora.

Apache/PHP4

MySQL

multiužívateľský systém hesiel

Taktiež intranetový systém, 

ktorý je k dispozícii pre klientov spoločnosti.

›

›

›



pacinepaci.post.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Zábavný portál zameraný na hodnotenie fotografií 

medzi používateľmi. Projekt sa pravideľne umiestňuje 

na vyšších pozíciách v auditoch návštevnosti sloven-

ských internetových stránok a denne obsluhuje tisícky 

používateľov.

Apache/PHP4

MySQL

zabezpečenie cez systém kônt

administračná konzola s HTML editorom fotografií

http://pacinepaci.post.sk

›

›

›

›



pohladnice.post.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Na tomto projekte som vytváral databázovú štruk-

túru a administračnú konzolu na pridávanie fotografií, 

ktorá obsahuje stromové zadávanie obrázkov s pohľad-

nicami do databázového stromu.

Apache/PHP4

MySQL

práca s fotografiami

http://pohladnice.post.sk

›

›

›



pa.cz / insia.cz
PortfolioAlfa, s.r.o.

Tvorba vizuálov (inzercia, materiály na produkty)  

a design www stánky pre spoločnosť PortfolioAlfa  

spolu s podstránkami jednotlivých produktov.

Spoločnosť sa premenovala na Insia, 

avšak designový základ zostal rovnaký

http://www.pa.cz



www.inzeraty.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Inzertný portál umiestňujúci sa na popredných  

miestach v návštevnosti na Slovensku. Umožňuje  

používateľom pridávať textovú inzerciu doplnenú  

fotografiou s možnosťou uzamknutých kategórií len pre 

registrovaných používateľov. Celý systém je jednodu-

cho konfigurovateľný editáciou konfiguračného skriptu 

a administrovateľný cez zabezpečenú administračnú 

konzolu.

Apache/PHP4

MySQL

http://www.inzeraty.sk

›

›



www.tahaj.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Služba poskytujúca na stiahnutie voľne šíriteľný  

software rozdelený do jednotlivých kategórií, pričom 

sa jeden program môže nachádzať aj vo viacerých  

kategóriách a každý program obsahuje hodnotenie od 

používateľov, na ktoré je naviazané fórum. V pozadí  

systému je administračná konzola slúžiaca na správu 

programov a kategórií.

Apache/PHP4

MySQL

Stránka bola nedávno pretransformovaná do designu 

portálu SME.sk a presunutá na http://tahaj.sme.sk

›

›



diskusie.sme.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Diskusný systém portálu SME.sk. Možnosť využívať 

ho vo viacerých podmédiách, pričom každé môže mať 

špecifický design, prípadne jazykovú verziu. Možnosť 

hodnotiť príspevky tzv. karmou, posielať iným registro-

vaným používateľom internú poštu. Taktiež sa nachá-

dza integrovaná administračná konzola s možnosťou  

napríklad filtrovať IP adresy a pod.

Apache/PHP4

MySQL

gettext

JavaScript

SEO

http://diskusie.sme.sk

›

›

›
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súťaže portálu sme online
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Menšie projekty - súťaže - k špeciálnym príležitos-

tiam. Najprv hlasovanie vykonávané pomocou internetu 

- neskôr, kvôli manipulovaniu hlasmi sme zvolili cestu 

hlasovania cez mobilný telefón. Z toho dôvodu som  

naprogramoval program CellComm (jazyk C++) na  

komunikáciu s mobilným telefónom Nokia6210.

Apache/PHP4

MySQL

GD (neskôr nahradené ImageMagick

vlastný systém CellComm

http://miss.post.sk, http://warhol.sme.sk, 

http://valentin.post.sk

›

›

›
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soc.sme.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Projekt k 17. novembru, ktorý obsahuje fotografie 

produktov, scén, prípadne iných „ikonických“ výjavov  

z komunistickej minulosti Čiech a Slovenska. 

V pozadí sa nachádza administrácia, ktorou  

sú vkladané a mazané fotografie. Každá fotografia môže 

mať diskusné fórum.

Apache/PHP4

MySQL

ImageMagick

http://soc.sme.sk

›

›

›



predplatne.sme.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Sprievodca objednávaním predplatného. 

Klient v jednotlivých krokoch zadáva požiadavku 

na predplatné a systém automaticky vyžiada potrebné  

informácie. Na konci vystaví objednávku, ktorú automa-

ticky odošle na obchodné oddelenie.

Apache/PHP4

MySQL

http://predplatne.sme.sk/

›

›



cennik.regionalnenoviny.sk
PetitPress, a.s., Divízia regionálnych týždenníkov MY

Systém na interaktívne objednávanie plošnej inzer-

cie v regionálnych tituloch spoločnosti PetitPress. 

Systém je plne konfigurovateľný z administračnej 

konzoly a umožňuje operátorovi bez zásahu do zdrojo-

vého kódu projektu zmeniť informácie o poskytovaných 

tituloch, prednastavené rozmery inzercie,...

Apache/PHP4

MySQL

http://cennik.regionalnenoviny.sk

›

›



pocitace.sme.sk, blog.sme.sk, 
mobil.sme.sk, mozaika.sme.sk
SMEOnLine, PetitPress, a.s.

Úlohou na týchto projektoch bolo navrhnúť používa-

teľské rozhranie – layout – jednotlivých stránok tak, aby 

sa dal používať aj v ostatných projektoch spoločnosti 

(portál SME.sk). S tým bol spojený aj návrh a vytvorenie 

CSS šablóny na jednoduché vkladanie obsahu. 

Šablóny boli vytvárané s ohľadom na použitie aj na 

zariadeniach, ktoré nepodporujú CSS. Vo svojej pôvod-

nej verzii boli taktiež plne vyhovujúce štandardu HTML/

Strict.

HTML/Strict

CSS2

›

›



almreal.sk
ALMReal, s.r.o, realitná agentúra

Tvorba internetových stránok založených na designe 

dodanom klientom.

Mojou úlohou v tomto projekte bolo vytvoriť zdrojo-

vý kód programu na prezeranie stránok, vyhľadávanie 

údajov o bytových a nebytových priestoroch a systém 

na ich import z dodaného formátu súboru.

Apache/PHP4

MySQL

http://www.almreal.sk

›

›



zaruby.sk
Súkromná spoločnosť spravujúca rekreačné zariadenie Záruby

Snahou bolo vytvoriť jednoduchú, ale zaujímavú 

prezentáciu rekreačného strediska, ktorá by prehľad-

nou formou sprostredkovala klientovi obraz o zariadení. 

Stránka je plne obnovovateľná a viacjazyčná. 

Jednoduchou editáciou konfiguračných súborov 

si klient dokáže zmeniť prezentované údaje, a pokiaľ  

dodrží základné pravidlá, nemôže sa stať, že by „rozbil“ 

design stránky. Sídlo nepoužíva databázové prepojenie, 

všetky operácie sa vykonávajú nad súbormi.

Apache/PHP4

CSS2

http://www.zaruby.sk

›

›



locations-search.com
Derek&Nomar, s.r.o.

Vyhľadávací stroj na vyhľadávanie lokalít pre filmový 

priemysel. 

Údaje sú do systému zadávané cez administrač-

nú konzolu pomocou XML súborov (na želanie  

klienta) následne z časti vkladané do databázy (polia, 

ktoré sú vyhľadávané). Každý klient môže mať vlastné  

používateľské meno a heslo, podľa ktorého je mu  

umožnený prístup ku špecifickým kartám.

Apache/PHP4

MySQL

XML

http://www.locations-search.com

›

›

›



undp regional newsletter
HappyWeb, s.r.o.

Grafický návrh a realizácia regionálneho spravodaja 

pre United Nations Development Programme. Cieľom 

projektu bolo vytvoriť na pohľad príjemný a zaujíma-

vý design pre HTML newsletter a neskôr systém na  

generovanie jednotlivých čísiel zo zadaných podkla-

dov. Na toto bol vytvorený generátor s jednoduchým  

značkovacím jazykom, ktorý vytvoril všetky podstránky 

s korektnými odkazmi.

Apache/PHP4›



sezakoprerov.cz
HappyWeb, s.r.o.

Web sídlo spoločnosti Sezako Přerov, zaoberajúcej 

sa konštrukciou a predajom strojového zariadenia. 

Jedná sa o viacjazyčnú www stránku s možnosťou 

jednoduchého obnovovania, technologicky podobnú 

stránke rekreačného strediska Záruby, bez použitia  

databáz, načítavanú zo súborov.

Apache/PHP4

CSS2

http://www.sezakoprerov.cz

›

›



skyblue inflight magazine
HappyWeb, s.r.o.

Web design pre inflight magazín aeroliniek SkyEuro-

pe. Realizoval sa návrh hlavnej stránky a podstránok  

v grafickom editore a neskôr vytvorenie HTML šablóny  

z odsúhlasených grafických návrhov. Neskôr som  

dodával vlastný skript na pulldown JavaScript menu.

http://www.skyeuropeinflight.com



multikino metropolis, 
istropolis cinema center
HappyWeb, s.r.o.

Webdesign stránok multikina v Polus City Center. 

Najprv bol vytvorený návrh v grafickom editore a neskôr 

po odsúhlasení klientom HTML/Strict tabless šablóna 

na vkladanie informácií z CMS. Kino v poslednej dobe 

zmenilo majiteľa, zmenilo meno na ICC, kvôli čomu bol 

kompletne prerobený design sídla.

HTML/Strict

CSS2

Stránka je vo fáze kompletizácie, čoskoro bude online 

na adrese http://www.istropoliscinemacenter.sk

›

›



vúb/generali dss intranet
VÚB/Generali DSS, a.s.

Intranetový systém, ktorý bude nasadený na všetky 

pobočky siete dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 

Systém obsahuje niekoľko obrazoviek, ktoré  

v neskorších krokoch generujú PDF výpisy a potvrdenia 

a pomocou rozhrania SOAP/WebServices komunikujú 

s ďalšími časťami bankovej siete. 

Apache/PHP5

MS SQLServer

SOAP/WebServices

PDF

XML/SAX

›

›

›

›

›



a4.sk
A4 / zero space

WWW sídlo klubu A4 / Nultý priestor, zastrešujúci 

súčasné formy umenia. 

Zámerom je vytvoriť informačný portál na  

komunikáciu s návštevníkmi klubu, ako aj prezentáciu 

umeleckých zoskupení.

Apache/PHP5

MySQL

XML/SAX

Sídlo je vo výstavbe, v súčasnosti je k dispozícii

prvá verzia designu určená na pripomienkovanie

›

›

›
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