ZlatyErb.sk 2008 výsledky - Tlačová správa
Dňa 30. mája 2008 v rámci XVIII. Snemu Únie miest Slovenska p. Ing. Pavol Tarina, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre
informačnú spoločnosť slávnostne otvoril 6. ročník súťaže ZlatyErb.sk 2008. Ocenil najmä projekt Data centrum miest a obcí, ktorý vznikol na
základe troch projektov v oblasti štandardizácie a rozvoja elektronických služieb mestských samospráv, aj vďaka podpore zo štrukturálnych fondov.
Tieto aktivity ako aj výrazná a úspešná účasť na medzinárodných konferenciách ITAPA a V4 DIS v Hradci Králové sú významným impulzom pre
rozvoj informačných systémov v našich mestách, ale aj obciach a regiónoch.
Počas XI. ročníka medzinárodnej konferencie "Internet ve státní správě a samosprávě", ktorá sa konala 7. a 8. apríla 2008 v českom Hradci
Králové za účasti predstaviteľov európskych štátov a USA, ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka súťaž ZlatyErb.sk za dlhoročný
prínos pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv. Súťaž sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti ITMS v Európe.
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.
Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2008 prebehlo 18. novembra 2008 v Bratislave v priebehu medzinárodnej konferencie ITAPA
2008 počas slávnostného Galavečera. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlásili spoločne Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska
a eSlovensko občianske združenie pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica a Európskeho komisára za Slovenskú republiku Jána Figeľa.
Do súťaže sa prihlásilo 81 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 10 porotcov podľa 64
kritérií. Hlavné ocenenie „Dexia Grand Prix“ za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže a nomináciu na
medzinárodnú súťaž „Eurocrest“, ako aj ocenenie „Najlepšia stránka Miest a Mestských častí“ a „Najlepšia bezbariérová stránka“ získalo mesto
Bratislava.
Cenu za „Najlepšiu stránku slovenských obcí“ získala obec Klátová Nová Ves.
Cenu za „Najlepšiu stránku samosprávneho kraja“ získal Bratislavský samosprávny kraj.
Cenu za „Najlepšiu elektronickú službu samospráv – cena spoločnosti Datalan“ pre rok 2008 získala mestská časť Bratislava –
Karlova Ves a obec Bešeňová.
Hlavné ceny:

Najlepšia stránka Samosprávneho kraja:
1. Bratislavský samosprávny kraj
2. Žilinský samosprávny kraj
3. Nitriansky samosprávny kraj


Najlepšia stránka Miest a Mestských častí:
1. Mesto Bratislava zároveň aj hlavné ocenenie „Dexia Grand Prix“ za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska
všetkých kritérií súťaže a nomináciu na medzinárodnú súťaž „Eurocrest“
2. Mesto Piešťany
3. Mesto Šaľa
4. Mesto Trenčín
5. Mesto Košice



Najlepšia stránka Obcí:
1. Obec Klátová Nová Ves
2. Obec Chrenovec-Brusno
3. Obec Valaská Belá
4. Obec Kálnica
5. Obec Nitrianska Blatnica

Špeciálne ceny:



Najlepšia elektronická služba samospráv – cena spoločnosti Datalan:
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves za projekt – Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Obec Bešeňová za službu - Lokalizácia a navigácia na nehnuteľnosti v teréne katastra obce Bešeňová
Strieborné ocenenia: Mesto Martin za službu – Digitálne zastupiteľstvo a Bratislavský samosprávny kraj za – Župné
netovinky



Najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy – cena spoločnosti SWAN:
Strieborné ocenenia: Handlová, Ilava, Liptovský Mikuláš, Skalica, Levice

Najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv
Mesto Bratislava
Súťaž podporili Zlatí partneri, spoločnosti DEXIA BANKA Slovensko, DATALAN a SWAN. Striebornými partnermi sú spoločnosti
SOFTWARE602, DELL a HEWLETT-PACKARD. Oficiálne stránky súťaže: http://ZlatyErb.sk
Zlatí partneri:


Strieborní partneri:

