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Návod na zapracovanie bannera ZSD do internetovej stránky 
 
Zapracovanie bannera do internetovej stránky prebieha vložením objektu typu iframe do zdrojového kódu alebo 

do redakčného systému internetovej stránky. Za výber vhodného miesta vzhľadom na rozmery zodpovedá 

vkladajúci.  

Banner je k dispozícii v dvoch rozmeroch:  

Väčší banner s rozmermi 250 x 250 pixelov: Menší banner s rozmermi 190 x 190 pixelov: 

 

 

Do zdrojového kódu internetovej stránky vložte tento kód. 

Pre väčší banner: 

<iframe src="//apps.skupinazse.sk/staticb/b250.php?obec=Názov" style="width:250px; 

height:250px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> 

Pre menší banner: 

<iframe src="//apps.skupinazse.sk/staticb/b190.php?obec=Názov" style="width:190px; 

height:190px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> 

Na miesto zelenou označeného textu Názov vložte názov obce s  diakritikou aj prípadnými medzerami (napríklad 

obec=Veľké Leváre).Použitie názvu obce zabezpečí zobrazenie plánovaných odstávok a porúch  pre danú obec. 
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Ak Váš redakčný systém neumožňuje priame vkladanie HTML kódu, je potrebné vložiť objekt/modul  typu iframe 

alebo wrapper s týmito parametrami: 

Pre väčší banner: 

url/src="//apps.skupinazse.sk/staticb/b250.php?obec=Názov" 

width:250px 

height:250px 

scrolling="no" 

frameborder="0" 

 

Pre menší banner: 

url/src="//apps.skupinazse.sk/staticb/b190.php?obec=Názov" 

width:190px 

height:190px 

scrolling="no" 

frameborder="0" 

 

 


