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Webové sídlo TSK v súťaži Zlatý Erb po roku opäť v prvej trojke 

 

V rámci programu 15. ročníka Medzinárodného kongresu ITAPA 2016, ktorý sa konal 

v priestoroch hotelu Crowne Plaza v Bratislave, vyhlásili už po 13.-krát výsledky súťaže 

o najlepšie internetové a elektronické služby Slovenskej republiky pod názvom Zlatý Erb. 

 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien 13. ročníka súťaže Zlatý erb sa uskutočnilo 15. 

novembra 2016. Súťaž pravidelne vyhlasuje a organizuje občianske združenie eSlovensko 

v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Združením informatikov samospráv Slovenska. 

Hlavným cieľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné 

projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať 

informačno-komunikačné technológie. 

 

V kategórii „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“ sa Trenčiansky samosprávny kraj 

(TSK) umiestnil s webovým sídlom www.tsk.sk na treťom mieste. Od nasadenia nového 

webového sídla oproti starému (09/2015 – 09/2016) sa ako najzaujímavejšie faktory javia 

responzívny dizajn webu (prispôsobenie webového sídla k zariadeniu, na ktorom webové 

sídlo prezeráte – PC, mobil, tablet), vlastné vyhľadávanie či príjemnejší vzhľad úvodnej 

stránky. Počet jedinečných návštev stránok sa zvýšil z 93 981 tisíc na 115 475 tisíc. Nárast 

zaznamenali aj návštevy z mobilných zariadení zo 40 868 tisíc na 61 333 tisíc. Z týchto čísiel 

vyplýva, že ľudia radšej navštevujú webové sídlo TSK z mobilu, keďže pri porovnaní celkovej 

návštevnosti z mobilov tvorí mobilná viac ako 50%-podiel. To potvrdzuje opodstatnenie 

responzívneho dizajnu webového sídla www.tsk.sk. 

 

Z noviniek vyplývajú aj ďalšie zaujímavé fakty. Návštevníci oceňujú dizajn hlavnej stránky, 

nakoľko rastie počet priamych návštev. V roku 2015 to bolo 46,03% a v roku 2016 už 54,8%. 

Užívatelia radi navštevujú sekcie výberové konania, elektronické aukcie a zmluvy, ktoré sú 

v prvej desiatke najnavštevovanejších stránok a vďaka hlavnej stránke sú dostupné na jedno 

kliknutie. Naďalej najviac využívané sú dostupné služby z oblasti Zdravotníctva, ktoré na 

webovom sídle TSK patria medzi najlepšie s pomedzi všetkých krajov. 

 

V rovnakej kategórii sa na druhom miestne umiestnil Prešovský samosprávny 

kraj, z pomyselného zlata sa tešili v Bratislavskom samosprávnom kraji. Cenu za TSK 

prevzal podpredseda TSK Richard Takáč, ktorého sprevádzal vedúci oddelenia informatiky 

Úradu TSK Radovan Rusnák.  

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 

918 137, tel. č..: 032/6555 654. 
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