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Bratislava, 17.10.2011 

Vážený pán starosta 

 
dňa 26.10.2011, v čase od 12:40 do 13:15 hod. sa v rámci Medzinárodnej konferencie ITAPA 

2011, v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave, uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov 

súťaže „ZlatýErb.sk 2011“ pod záštitou vysokých predstaviteľov vlády a parlamentu Slovenskej 

republiky. 
 

Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka 

samosprávneho kraja, Najlepšia stránka mesta, resp. mestskej častí Bratislavy alebo Košíc a Najlepšia 

stránka obcí. 
 

Špeciálne ceny sú udeľované v kategóriách: Najlepšia elektronická služba samospráv za 

digitalizáciu obecnej kroniky a publikácií, Najlepšia elektronická služba samospráv za otvorenosť voči 

verejnosti, transparentnosť zverejňovania informácií a stupeň elektronizácie služieb, Najlepšia 

bezbariérová stránka samospráv. Novinkou tohtoročnej súťaže je Špeciálna cena pre osobnosť za 

dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach. 
 

V súlade s podmienkami súťaže bude udelená GrandPrix súťaže a zároveň nominácia na Cenu 

EuroCrest pre internet stránku najvyššie ocenenú u všetkých porotcov bez ohľadu na kategóriu súťaže. 
 

Je pre mňa veľkou cťou a potešením Vás oficiálne informovať, že internetová stránka Vašej 

obce bola ocenená a zároveň Vám tlmočiť srdečné pozvanie na slávnostný akt odovzdania cien 

v súťaži „ZlatýErb.sk 2011“. 
 

Vážený pán starosta, veríme, že prijmete pozvanie a osobne prevezmete ocenenie. 
 

V prípade, ak Vám mimoriadne vážne povinnosti neumožnia osobnú účasť, prosíme 

o vyslanie Vášho zástupcu. Zároveň Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti (resp. Vášho zástupcu) 

prostredníctvom telefónu na č.: 02/544 359 14, e-mailu: umosr@gtinet.sk. Je možné volať aj na 

mobilné čísla: 0905 428 999 alebo 0905 540 002. 
 

Srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoločné stretnutie na medzinárodnej konferencii ITAPA 

2011 za účasti významných slovenských i európskych osobností politického, spoločenského a kultúrneho 

života i špičkových odborníkov v oblasti informačných technológií. 
 

Prosíme všetkých ocenených, aby v prípade, ak nebudú na konferencii ITAPA 2011, dostavili sa 

do foyer hotela Crowne Plaza v Bratislave najneskôr 12:30 hod. 

 
So srdečným pozdravom 

 

 

 

Vážený pán 

Miroslav   D o j č á n  

starosta 
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