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Najlepšiu webovú stránku má Trnavá Hora
Trnavohorská webová stránka získala prvenstvo v súťaži ZlatyErb.sk. Slovensko má takmer
3-tisíc obcí, takže pre Trnavú Horu je toto ocenenie aj vecou prestíže.
TRNAVÁ HORA. Webová stránka obce existuje štyri roky a do súťaže ZlatyErb.sk sa zapojila už štvrtýkrát.
Predtým skončila na 8., 12. a 4. mieste, tento rok vybojovala prvenstvo.

Vysoká návštevnosť
„Keď zoberieme do úvahy, že Slovensko má skoro 3-tisíc obcí a naša stránka získala prvé miesto, toto
ocenenie svedčí o obrovskom úsilí a vynaloženej práci. A pre Trnavú Horu je aj dosť veľkou prestížou. Veď
nie každý starosta sa môže pochváliť najlepšou stránkou,“ povedal jej administrátor Miroslav Bahleda. Pre
neho samotného, ako tvorcu stránky, je toto ocenenie lichotivé.
„Je príjemné vedieť, že moja práca sa páči nie len bežným návštevníkom a odborná porota ju ohodnotila
ako najlepšiu. Zároveň je pre mňa toto ocenenie veľkou výzvou,“ podotkol.
Stránka je podľa odborníkov pútavá obsahom, graficky prehľadná, dostatočne aktualizovaná, pričom
poskytuje povinné informácie obce. Zrejme preto má aj vysokú návštevnosť.
„Zásluhu na tom, samozrejme, majú viacerí ľudia, ktorí so mnou spolupracujú,“ pripomenul Bahleda.

Webová stránka, s ktorou Trnavá Hora získala prvé miesto.

Elektronická kronika
Webovú stránku Trnavej Hory sa jej administrátor snaží stále zlepšovať, čo dokazuje aj nedávno spustená
anglická jazyková verzia.
„Jej hlavnou novinkou je však spustenie registra zmlúv, faktúr a objednávok v súlade so zákonom,“
vysvetlil. „Vytvorením novej sekcie Občan sme ľuďom umožnili podieľať sa na tvorbe stránky v rubrikách
Príspevky občanov, Osobné stránky a Naša obec objektívom občanov,“ vymenoval niektoré z ďalších
noviniek.
Horné menu umožňuje rýchly prístup k najdôležitejším a najpopulárnejším položkám ako sú základné
informácie, kontakty, úradné oznamy a ako postupovať pri vybavovaní úradných záležitosti. Obľúbeným
doplnkom je diskusia a anketa.
„Pýchou našej stránky je prehľadné spracovanie rubriky Spoločenské udalosti, ktoré tvoria akúsi
elektronickú kroniku Trnavej Hory. Nemenej významnou zmenou je, že naša stránka už podporuje
technológiu RSS (Really Simple Syndication, jednoduchý spôsob publikovania a prijímania správ, blogov a
ďalších informácií z lokality) a tlačovú verziu stránok či zasielanie noviniek,“ dodal.
Páči sa mi to

Počet označení "Páči sa mi to": 18. Registrácia a pozrite, čo sa páči vašim
priateľom.
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reklama ETARGET

Neviazaný termínovaný vklad
Úrok 2,5% p.a. a peniaze kedykoľvek k dispozícii. Príďte do Poštovej banky.

PZP online so zľavou 37%
Rodinné zľavy a nonstop asistenčné služby zadarmo!

2,3 % ročne bez viazanosti
Na SPORENÍ v ZUNO. Ber top úroky a maj peniaze poruke ako na bežnom účte.

Stavebný materiál PORFIX
Postavte si dom úspornejšie s PORFIX. Ušetríte na energiách!

Servis PC pre firmy zadarmo.
1. výjazd pre firmy na servis počítačov je zadarmo. Limitovaná akcia!
Ďalšie odkazy

Založiť diskusiu k článku

Odovzdávanie cien. Tohtoročné prvenstvo v súťaži
ZlatyErb.sk patrí Trnavej Hore. Ocenenie prevzal jej
starosta Ján Harman (prvý zľava).
Foto: ARCHÍV MB
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