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Webová stránka Trnavej Hory získala ocenenie
Trnavá Hora obsadila v súťaži ZlatyErb.sk štvrté miesto v kategórii Najlepšia stránka obcí.

TRNAVÁ HORA. V Bratislave sa pred pár dňami konal už 9. ročník medzinárodnej konferencie ITAPA
(Informačné technológie a verejná správa). Ide o najznámejšie podujatie v oblasti informačných
technológií na Slovensku. V rámci konferencie sa uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
ZlatýErb.sk 2010, ktorej predmetom sú oficiálne webové stránky samospráv. Každá sa hodnotí na základe
viacerých kritérií.

Aj pre zrakovo postihnutých
Internetová stránka obce Trnavá Hora získala v tejto prestížnej súťaži 4. miesto v kategórii Najlepšia
stránka obcí. Ocenenie prevzal v Bratislave minulý týždeň starosta Trnavej Hory Ján Harman.
Stránka od svojho vzniku prešla viacerými zmenami. Vo svojich počiatkoch prinášala len niekoľko
základných informácií. Dnes ponúka aj široký prehľad aktivít spoločenského a kultúrneho diania v obci či
návod ako tráviť voľný čas. Podľa štatistík, ale tiež reakcií v diskusii, si stránka našla svojich priaznivcov a
jej návštevnosť stále narastá.
V decembri 2009 sa uskutočnil prechod na novšiu verziu redakčného systému, vďaka ktorému stránka
spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy v súlade s platnou legislatívou. Sprístupnila sa tak aj pre zrakovo
postihnutých občanov.

Pre administrátora je koníčkom
Dosiahnuté štvrté miesto je v prvom rade ocenením práce a úsilia Miroslava Bahledu, ktorý spravuje túto
stránku takmer od jej zrodu. Svoj podiel na ocenení má aj vedenie obce, ktoré sa zaslúžilo o spustenie
stránky a jej financovanie. Ocenenie zároveň patrí aj všetkým, ktorí zabezpečujú prísun informácií z diania
v obci.
„Spravovanie tejto stránky mi prináša potešenie. Samozrejme, je za tým veľa práce," hovorí administrátor
Miroslav Bahleda. „V prvom roku jej spustenia som čelil jemnej nedôvere a pasivite občanov. Dnes však
verím, že stránka sa stala silným a populárnym médiom dokumentujúcim bohaté spoločenské dianie v obci
a poskytujúcim oficiálne informácie samosprávy," pokračuje. „Najviac ma teší, že stránku môžem
spravovať aj počas dlhých pracovných ciest v zahraničí a nestrácam tak puto s Trnavou Horou," uzavrel s
tým, že webová stránka obce je pre neho predovšetkým koníčkom.
Páči sa mi to

Počet označení "Páči sa mi to": 23. Registrácia a pozrite, čo sa páči vašim
priateľom.
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