Poznáme výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku
samospráv za rok 2015
Bratislava 4. november 2015 - Vyhlásenie výsledkov súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2015 už
tradične prebehlo počas medzinárodného kongresu ITAPA 2015 v Bratislave. Celkové víťazstvo a hlavnú
cenu Grand Prix 2015 si vybojovala internetová stránka mesta Martin.

Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia
stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. Víťazmi týchto kategórií sa stali
stránky obce Trnavá Hora, mesta Martin a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavnú cenu súťaže GrandPrix
ZlatyErb.sk 2015, spolu s nomináciou na medzinárodnú súťaž do Hradca Králové o EuroCrest Award, získala
stránka mesta Martin, ktorá dosiahla najvyššie hodnotenie vo všetkých kategóriách.
Špeciálne ceny boli udeľované v kategóriách: Najlepšia elektronická služba samospráv, ktorú získala
stránka Trenčianského samosprávneho kraja a cenu za Najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv udelila Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska stránke mesta Nitra. Najpôsobivejšou stránkou bola stránka obce
Kraľovany.
Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv získal
tento rok prezident eSlovensko Miro Drobný a Peter Pellegrini, digitálny líder SR a predseda NR SR.
Tento rok sa 12. ročníka súťaže zúčastnilo 88 samospráv. Prehľad hodnotenia v jednotlivých kategóriách
naznačuje, že kvalita webových sídiel slovenských samospráv z roka na rok narastá. Mnohé samosprávy
zjednodušili a sprehľadnili navigáciu svojich web stránok, pribudli mnohé elektronické služby. Postupne je
kladený dôraz aj na občanov so zrakovým postihnutím. Web stránky sú prispôsobené na čítanie prostredníctvom
špeciálnych hardvérových a softvérových zariadení, či na hlasový výstup, ktoré ľudia so zdravotným postihnutím
pri práci s PC a internetom používajú. Isté rezervy sú pri dodržiavaní štandardov webových sídel, akými sú
napríklad postupy, ktoré musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, zverejnenie informácií o
konaniach, t.j. všetky povinné i nepovinné informácie, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti. Čo sa týka
technickej správnosti, sú web stránky na veľmi dobrej úrovni.
Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska spoločne s eSlovensko a Združením
informatikov samospráv Slovenska. Súťaž je usporiadaná tiež v spolupráci s projektom Zodpovedne.sk. Záštitu
tento rok na podujatím prevzali Dušan Chrenek vedúci Zastúpenia EK v SR, Ján Figeľ podpredseda NR SR, Erika
Jurinová podpredsedníčka NR SR a Branislav Mamojka predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť
výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať
informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest,
mestských častí a obcí, všeobecne verejnosti. Prehľad víťazov uplynulých ročníkov a ďalšie informácie nájdete na
www.zlatyerb.sk.

