Žiar 24 - Váš
spravodajský
portál
Zľavy a firmy Financie Kalendár Profesia 24ka radí Dopravné info Webnoviny Kremnica

Regióny 24
Online
Hostí: 480, Členov: 2
Hladaj 24:

Hľadať

Domov
Šport
Krimi / Bulvár
Kultúra
Zdravie
Sexy/Funny
Od Vás
Rôzne
V meste

Trnavá Hora má najlepšiu webovú stránku
Obecný portál Trnavej Hory získal najvyššie ocenenie v súťaži Zlatý Erb 2011. V kategórii Najlepšia stránka obce sa umiestnil na prvom mieste v rámci
SR. Oproti minulému roku sa tak stránka posunula o tri priečky vyššie.
"Určite nás to teší, že máme tak dobre spracovanú stránku ale je to zároveň aj výzvou do budúcnosti, stále je priestor na zlepšovanie ," komentuje
ocenenie starosta obce Ján Harman. Stránka do veľkej miery odbremeňuje aj administratívu obce. Ľudia na nej nájdu dokumenty na stiahnutie, či
postupy, ako vybaviť jednotlivé administratívne úkony. Okrem toho dôkladne mapuje kultúrno - spoločenské, či športové podujatia v obci.
Za úspechom je podľa starostu do veľkej miery práve administrátor stránky, Miroslav Bahleda, ktorý ju napĺňa vo svojom voľnom čase . Práca na
stránke je pre neho koníčkom a neberie za ňu honorár. "Samozrejme, že ma táto informácia potešila," hodnotí úspech stránky jej admin. "Pred dvomi
rokmi sme v tejto súťaži skončili na 9. mieste, minulý rok na 3. a teraz sme to konečne vyhrali," konkretizuje Bahleda, ktorého teší aj zvyšujúca sa
návštevnosť na stránke. "Denne stránku navštívi priemerne 100 ľudí, čo je na tak malú obec, slušné číslo," dopĺňa Miroslav Bahleda.
Hlavným cieľom súťaže Zlatý erb 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 verejnosti.
Súťaž Zlatý erb vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a občianske združenie eSlovensko, pod záštitou vysokých ústavných činiteľov SR. Súťaž je
usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Ceny sú udeľované v troch
hlavných kategóriách. V tomto roku záštitu prevzali predsedníčka vlády Iveta Radičová, podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Ján Figeľ, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť Roland Sill .
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CK SLOVAK FOLK TRAVEL & SOUVENIR SHOP
POZNÁVACIE ZÁJAZDY ZA SUPER CENY !

Predajňa O2 Telefonica Žiar nad Hronom
Prejdite na O 2 Fér a získajte bonus až 50 €
Páči sa mi to

Počet označení "Páči sa mi to": 34 . Registrácia a pozrite, čo sa páči vašim priateľom.
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Ceste smrti odzvonilo, R1 otvorená
Rýchlostná cesta R1 s názvom PR1BINA skráti motoristom cestu z Bratislavy do Banskej Bystrice približne o 30 minút. Navyše sa predpokladá, že sa
zníži počet tranzitu a tým aj riziko nehodovosti na Zlatomoraveckej ceste.

Druhé kolo potravinovej pomoci bez problémov
Mesto Žiar nad Hronom sa opäť zapojilo do pomoci sociálne slabším ľudom. Ľudia, ktorí spĺňali požiadavky sa mohli zaevidovať do 10. októbra na
Mestskom úrade, potraviny sa vydávali v MskC od pondelka 24.októbra , do stredy 26. októbra.

