
 

 

 

T l a č o v á   s p r á v a 
 

 

 

ZlatyErb.sk 2014 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
 

 

 

Súťaž ZlatýErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko 

pod záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Tohoročná súťaž sa uskutočňuje aj vďaka 

podpore spoločnosti CORAgeo. Súťaž je usporiadaná v spolupráci s informačným portálom pre samosprávy 

„Mesto.sk“, Združením informatikov Slovenska ZISS a medzinárodným kongresom ITAPA. 

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, 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 verejnosti. 

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2014 sa uskutoční 12.11.2014 v Bratislave v hoteli 

Crowne Plaza, v čase od 12:30 hod. do 13:30 hod. v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014.  

Ceny „ZlatyErb.sk“ sú udeľované v troch hlavných kategóriách: „Najlepšia stránka obcí“, 

„Najlepšia stránka miest a mestských častí“. V každej z týchto kategórii je udelená Hlavná cena 

a maximálne 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnia na druhom až piatom mieste. 

V kategórií „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“ je rovnako ako v predchádzajúcich hlavných 

kategóriách udelená  Hlavná cena a ďalšie dve ceny bez určenia poradia.  

Internetovej stránke, ktorá získa najvyššie ocenenie u všetkých porotcov, vo všetkých kategóriách, sa 

udeľuje „GrandPrix súťaže ZlatyErb.sk 2014“ a zároveň nominácia na medzinárodnú „Cenu EuroCrest“ 

za Slovenskú republiku udeľovanú v rámci medzinárodnej konferencie V4DIS v Hradci Králové. 

Špeciálne ceny sú udeľované v kategóriách: „Najlepšia elektronická služba samospráv“, 

„Najlepšia bezbariérová stránka samospráv“ a „Špeciálna cena pre osobnosť za dlhoročný prínos 

v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach“. 

Záštitu prevzali Digitálny líder SR a minister MŠVVŠ SR Peter Pellegrini, Dušan Chrenek 

vedúci Zastúpenia EK v SR, Ján Figeľ podpredseda NR SR, Erika Jurinová podpredsedníčka NR SR,  

Ivan Štefanec europoslanec za SR, Norbert Molnár generálny riaditeľ RO OPIS Úrad vlády SR, 

Pavel Kopačka riaditeľ Odboru implementácie OPIS Úrad vlády SR, Pavel Bojňanský generálny 

riaditeľ Sekcie IS MF SR, Branislav Mamojka predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

a Marián Pavúk vedúci Oddelenia IT pre samosprávu CORA GEO, s.r.o. 

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. 
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Informáciu pripravil a za správnosť zodpovedá Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS 


