
Sú až ZlatýErb.sk 2004ť

T l a  oč  v á    s p r á v a

Sú až  ZlatyErb.sk  vyhlasuje  ať  organizuje  spolo ne  Únia  miest  Slovenska  ač  Ob ianske  združenieč
eSlovensko  pod  záštitou  predsedu  vlády  Slovenskej  republiky  Mikuláša  Dzurindu, predsedu  NR  SR Pavla
Hrušovského, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopovi a ač  Európskeho komisára za SR Jána
Fige a.ľ

Sú až ZlatyErb.sk vychádza zo skúseností eskej sú aže Zlatý erb (ť č ť http://zlatyerb.obce.cz), ktorej autori
(SMO,  Triada,  Združenie  Zlatý  erb)  prejavili  ochotu  pomôc  pri  organizovaní  slovenskej  verzie.  Sú až  jeť ť
organizovaná v spolupráci s medzinárodným podujatím ITAPA.

Hlavným  cie om  sú aže  ZlatyErb.sk  je  podpori  informatizáciu  slovenských  samospráv  a  ľ ť ť oceniť
výnimo né  projekty,  podpori  výmenu  skúseností  a  ohodnoti  snahu  zástupcov  samospráv  ú inne  využívač ť ť č ť
informa no-komunika né technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest ač č
obcí.

Ceny boli slávnostne odovzdané ve er, 19. októbra 2004 po as Galave era Medzinárodného kongresuč č č
ITAPA 2004 v Harmony Hall, Radisson SAS Carlton Hotel v Bratislave.

Do  sú aže  ZlatyErb.sk  2004  sa  zaregistrovalo  220  projektov  vo  všetkých  kategóriách.  Porotať
konštatovala, že v priemere nižšiu úrove  stránok mali „Vyššie územné celky“, najvä šie kvalitatívne rozdielyň č
boli v kategórii „Obce“. Najvyrovnanejšie hodnotenie bolo v kategórii „Mestá a mestské asti“, kde sa do fináleč
dostalo 19 kandidátov na ceny.

Najviac  prihlásených  projektov  bolo  z bratislavského  kraja,  kde  sa  len  v Bratislave  prihlásilo  10
mestských astí  (zo 17), naopak napríklad zč  Košíc  ani jedna mestská as  (z  22).  Najmenej  registrovanýchč ť
projektov bolo z trnavského a košického kraja. V špeciálnych kategóriách získal prvenstvo s najvä šou prevahouč
hlasov projekt sprístupnenia www stránky handicapovaným spoluob anom mesta Nová Dubnica.č

Minuloro ného  č ví aza  ať  držite a  ocenenia  na  medzinárodnej  sú aži  EuroCrest,  mesto  Lu enecľ ť č
(www.lucenec.mesto.sk), vystrieda tohtoro ný ví az mesto Nitra (č ť www.msunitra.sk), ktoré bude reprezentovať
slovenské samosprávy v zahrani í.č

V hlavných  kategóriách: najlepšia  stránka  vyššieho  územného  celku,  najlepšia  stránka  miest
a mestských astí Bratislavy ač  Košíc a najlepšia stránka obcí boli v súlade so štatútom sú aže vť  každej kategórii
udelené hlavné ceny a 4 ceny bez ur enia poradia.č

Špeciálne ceny:

Najlepšia elektronická služba samospráv

Martin,  www.martin.sk, „Vyh adávacia služba v uzneseniach MsZ“.ľ  Na stránke mesta majú ob aniač
možnos  vyh adáva  uznesenia MsZ od roku 1999, s možnos ou sledova  hlasovanie poslancov. Pre toto volebnéť ľ ť ť ť
obdobie  existuje možnos  vyh adávania uznesení MsZ pod a rôznych kritérií – íslo uznesenia, slovo aleboť ľ ľ č
slovné spojenie, ktoré uznesenie obsahuje, predmet  uznesenia,  dátum prijatia uznesenia,  zodpovedná osoba,
požadovaný  termín  splnenia,  príslušné  mestské  asti.  Jednotlivé  podmienky  možno  vzájomne  kombinova .č ť
Vyh adané  uznesenia  je  možné  vytla i  cez  tla ovú  zostavu  a  je  možnos  zisti  hlasovanie  jednotlivýchľ č ť č ť ť
poslancov. Ob ania majú možnos  vyh adania  zápisníc z jednotlivých zastupite stiev pod a dátumu konaniač ť ľ ľ ľ
MsZ.

Medzi vysoko hodnotené projekty patrili aj elektronické zasadnutia miestnych komisii mestskej astič
Lama  a  pripomienkovanie  rozpracovaných  VZN  obyvate mi  mesta  Ružomberok  prostredníctvom  wwwč ľ
stránky.

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv
Nová Dubnica,  www.novadubnica.sk, „Verzia stránky pre slabozrakých“. Webové stránky je možné

zobrazi  vo verzii pre slabozrakých návštevníkov alebo v textovej verzii.ť

Najlepšia elektronická služba samospráv v oblasti mobilnej komunikácie
Ružomberok,  www.wap.ruzomberok.sk, „WAP stránka mesta“. Farebná a iernobiela wap stránka sč

rovnakým obsahom ako stránka mesta.



Sú až ZlatýErb.sk 2004ť
Galave er ITAPA 2004, Harmony Hall, Radisson SAS Carlton Hotelč
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sú aže:ť

GrandPrix   sú aže „ZlatýErb.sk 2004“ť  
                      www.msunitra.sk Ferdinand Vitek, primátor mesta Nitra
a nominácia na medzinárodnú sú ažť
o     Cenu EuroCrest  

Špeciálna cena e-government „SlovakPrix MultiMedia“
                      www.msunitra.sk Ferdinand Vitek, primátor mesta Nitra

Hlavné kategórie sú aže:ť

Ví az kategórie web-VÚC - 1. cena:ť
                      www.kosice.regionet.sk, Rudolf Bauer, predseda Košického samosprávneho kraja
Cena bez ur enia poradia:č
                      www.vucpo.sk Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja
                      www.tsk.sk Štefan Štefanec, predseda Tren ianskeho samosprávneho krajač
                      www.trnava-vuc.sk Peter Tome ekč , predseda Trnavského samosprávneho kraja
                      www.regionzilina.sk Jozef Tar ákč , predseda Žilinského samosprávneho kraja

Ví az kategórie web-mesta – 1. cena:ť
                      www.msunitra.sk Ferdinand Vitek, primátor mesta Nitra
Cena bez ur enia poradia:č
                      www.bratislava.sk Andrej urkovský, Ď primátor hl. m. Bratislavy
                      www.martin.sk Stanislav Bernát, primátor mesta Martin
                      www.novadubnica.sk Ján Šušaník, primátor mesta Nová Dubnica 
                      www.senec.sk Karol Kvál, primátor mesta Senec

Ví az kategórie web-obce – 1. cena:ť
                      www.chocholna-velcice.sk ubomír Škrie kaĽ č , starosta obce Chocholná-Vel iceč
Cena bez ur enia poradia:č
                      www.bernolakovo.sk ubomír PoórĽ , starosta obce Bernolákovo
                      www.dekys.ecentrum.sk Jozef Bucha, starosta obce Dekýš
                      www.raznany.sk Dušan Eliáš, starosta obce Raž anyň
                      www.pruske.amiga.sk Viliam Cibík, starosta obce Pruské

Špeciálne ceny:

Cena za najlepšiu elektronickú službu samospráv:
                      www.martin.sk Stanislav Bernát, primátor mesta Martin

Cena za najlepšiu bezbariérovú službu samospráv:
                      www.novadubnica.sk Ján Šušaník, primátor mesta Nová Dubnica

Cena za najlepšiu elektronickú službu samospráv v     oblasti mobilnej komunikácie:  
                      www.wap.ruzomberok.sk Juraj echČ , primátor mesta Ružomberok

Všetci ocenení získali technické a programové vybavenie od spolo nosti Microsoft, antivírový program NOD32č
od spolo nosti ESET, publikáciu Hotelguide 2004, ktorú poskytla spolo nos  Hepex Slovakia, ví azi vč č ť ť  troch
hlavných kategóriách a dvoch špeciálnych kategóriách za najlepšiu elektronickú službu samospráv a najlepšiu
bezbariérovú stránku samospráv získali digitálne fotoaparáty, ktoré poskytla firma Siemens Business Services
a držite  špeciálnej  ceny  za  najlepšiu  elektronickú  službu  samospráv  mobilnej  komunikácii  získal  mobilnéľ
telefóny, ktoré venovala firma Eurotel.  Nominované mestá získali mapu mesta v elektronickej podobe, ktorú
venovala Mapa Slovakia Plus. Celková hodnota cien predstavuje cca štvr  milióna Sk.ť



akujeme  všetkým  partnerom,  ktorí  sú až  podporili  aĎ ť  pomáhali  medializova  ať  rovnako  akujemeď
všetkým územným samosprávam, ktoré sa sú aže zú astnili.ť č

Informáciu pripravili Marián Minarovi , generálny sekretár ÚMS ač  Miroslav Drobný, prezident OZ e-Slovensko
a expert ÚMS.


