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Beluša, 21. október 2021
Nový dizajn oficiálneho webového sídla je moderný a prehľadnejší

Súčasný prevádzkovateľ oficiálneho webového sídla www.belusa.sk spravuje obecnú
doménu od augusta roku 2018, kedy sa naposledy aj menil dizajn stránky. „Skúsenosti z praxe
užívateľov obecnej webovej stránky, ale aj zmeny zákonov a nariadení boli hlavnými
dôvodmi, prečo sme pristúpili k redizajnu webového sídla obce Beluša. Súčasné prevedenie
bolo vyrobené v zhode s požiadavkami Smernice EÚ 2016/2102 o zabezpečení prístupnosti
webového sídla verejnej správy v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe, o čom vypovedá aj vystavený certifikát,“ informuje
o legislatívnom rámci zmien Mgr. Jana Huliačková zo sekretariátu starostu a prednostu
Obecného úradu Beluša.
Podstatnejšou zmenou pre
užívateľa je však vizuálna zmena
vzhľadu webovej stránky obce a jej
štruktúry, ktorá je na obsah veľmi
bohatá. „Vykonanými opatreniami
sme chceli dosiahnuť moderný, čistý
dizajn s rozdelením kategórií tak,
aby užívateľ čo najrýchlejšie našiel
hľadané informácie., tak povediac
na pár klikov,“ dopĺňa Huliačková.
Hlavné menu obsahuje 5 hlavných položiek, ktoré definujú obec, obecné
zastupiteľstvo a samosprávu, obecné kontakty, prácu obecného úradu a spoločenský život
v obci. Vďaka výrazným modrým ikonám sa občan rýchlo dostane k povinne zverejňovaným
informáciám na úradnej tabuli, ku zmluvám, objednávkam a faktúram, k potrebným tlačivám
v rámci stavebného, finančného, sociálneho oddelenia a ku správnym poplatkom alebo
k množstvu informácií z oblasti odpadového hospodárstva. Nechýbajú matričné informácie
alebo potrebné údaje k pobytu v obci či overovacej agende.
Po otvorení webovej stránky sú dominantné aktuálne oznamy a úradná tabuľa. Čo sa
v obci plánuje prezradí kalendár akcií, ku ktorým sa môžete vrátiť vo fotogalérii. Obecné
organizácie, základnú a materskú školu návštevník ľahko nájde cez prekliknutie na ich
samotné logá v spodnej časti stránky.
Cez jednoduché ikonky sa dostanete na obecnú sociálnu sieť FB Beluša, získate
prístup k zasielaniu sms správ, mapovému portálu obce Beluša, či čoraz populárnejšej
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mobilnej aplikácii V obraze, ktorú už má stiahnutú 760 užívateľov (dvojnásobok oproti
novembru 2020). Pri reorganizácii webovej stránky obec nezabudla ani na seniorov či
hendikepovaných občanov, keďže ponúka modul zväčšeného písma či čítania textov.
Obecné webové sídlo je veľmi bohaté na zverejnené informácie. V zmysle
transparentnosti a otvorenosti nájdete množstvo aktuálnych, ale aj archívnych dokumentov.
Samozrejmé sú videá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Občan sa ľahko dostane ku
všetkým obecným dokumentom, archívnym vydaniam obecných novín Belušan, prehľadne sú
rozčlenené zmeny územného plánu, návrhy a schválené znenia všeobecne záväzných
nariadení, nechýbajú informácie o obecnej knižnici, trhovisku, pálenici, zbernom dvore
a kompostárni, prenájme obecných priestorov, či domov smútku. K životu v obci okrem
kultúry a spoločenského života patria aj dôležité informácie o fungovaní pošty, farského
úradu, lekárov, lekárni na území Beluše.
„Vnímame, že občania potrebujú byť informovaní o dianí v obci. Popri tradičnom
ústnom podaní a hlásení vo verejnom rozhlase je vyhľadávanie informácií na webovej stránke
či sociálnej sieti čoraz obľúbenejšie. Preto potrebujeme ísť s dobou, byť aktuálny, rýchly,
efektívny a zjednodušovať komunikáciu s občanom. K pripomienkovaniu a predkladaniu
návrhov boli pri redizajne vyzvaní nielen pracovníci obecného úradu, ktorí reflektujú
požiadavky občanov pri vybavovaní rôznej agendy, ale aj verejnosť. Prvotné názory hodnotia
zmeny kladne, preto dúfam, že prívlastok otvorenej samosprávy budeme napĺňať čoraz
kvalitnejšie,“ informuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta belušského obecného úradu.
Redizajn webového sídla obce Beluša, ktoré má priemernú bežnú návštevnosť 3600
návštev za mesiac, bol hradený z obecného rozpočtu sumou 1 680 €.
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