Dedina roka 2011
TLAČOVÁ SPRÁVA
V dňoch 11. – 12. októbra 2011 sa v Braväcove uskutočnilo záverečné zasadnutie národnej hodnotiacej
komisie 6. ročníka súťaže Dedina roka. Cieľom súťaže je prezentovať úspechy, krásu a jedinečnosť
slovenského vidieka a prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a prestíže slovenského vidieka,
k zvyšovaniu povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny na trhu jedinečnosti, originality a
národnej hrdosti. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), Slovenská
agentúra životného prostredia (SAŽP), Spolok pre obnovu dediny (SPOD) a Združenie miest a obcí
Slovenska (ZMOS). Generálnym partnerom a spoluorganizátorom súťaže je COOP Jednota Slovensko.
Do súťaže sa prihlásilo celkom 21 obcí z celého Slovenska, ktoré využili skvelú príležitosť ukázať
svoje úspechy, krásy a výnimočnosti. Súťažiace obce museli prezentovať komplexne vykonávaný rozsah
obnovy dediny vo všetkých hodnotených kategóriách, pričom sa sledovala ojedinelosť a originalita prístupov
a myslenia obyvateľov so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti. Charakter kritérií a
hodnotenie sa nieslo zároveň v duchu motta európskej súťaže pre rok 2012: „Budúcnosti na stope“.
Prihlásené obce hodnotila komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov, generálneho partnera,
partnerských organizácií, ako Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Agentúra pre rozvoj vidieka, Vidiecky
parlament na Slovensku, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, zástupcu
víťaznej obce posledného ročníka súťaže a člena medzinárodnej jury súťaže o Európsku cenu obnovy
dediny.
Komisia skonštatovala mimoriadne vysokú a vyrovnanú úroveň súťažiacich obcí. Väčšina obcí môže
byť príkladom úspešného občianskeho spolunažívania. Sú to obce, ktoré sa rozvíjajú aj po ekonomickej
stránke, snažia sa efektívne hospodáriť a spolupracovať s miestnymi podnikateľmi. Je potrebné vyzdvihnúť
miestne školstvo, ktoré sa aktívne zúčastňuje na živote obce, pričom sa úspešne rozvíja a podporuje
regionálnu a environmentálnu výchovu. Komisia skonštatovala, že sociálna oblasť sa stáva jednou z priorít
obcí, o.i. hľadaním možností zapájania všetkých skupín obyvateľov do aktívneho života obcí. Obce vynikajú
v oblasti udržiavania ľudových tradícií, folklóru a ich rozvíjania novými, netradičnými formami. Výrazne
dominuje aktívna účasť občanov na živote obce ako životaschopnej komunity. Obce aktívne využívajú
finančné zdroje z rôznych domácich a zahraničných podporných fondov.
Potešiteľný je fakt, že obce sa intenzívne venujú čistote a upravenosti. V systematickej a komplexnej
starostlivosti o celkový vzhľad sú však u mnohých súťažiacich obcí veľké rezervy. V niektorých z nich sa
prejavuje uplatňovanie adekvátneho stavebného poriadku, či regulatívov vo výstavbe, rešpektujúc identitu
svojho vidieckeho prostredia, napriek tomu je potrebné, aby obce systematicky venovali väčšiu pozornosť
práve svojej vizuálnej stránke, lebo túto najviac hodnotia tam prichádzajúci návštevníci. Komisia vyzýva
obce, aby vyvíjali tlak na tvorbu a dôsledné uplatňovanie legislatívnych nástrojov na zlepšenie tohto stavu.
Komisia odporúča všetkým obciam hlbšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi a vyzýva odborníkov k
spracovávaniu
kvalitných
projektových
dokumentácií
rešpektujúcich
zachovanie
a obnovu
charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.
Víťazná obec získava titul „Dedina roka 2011” a s ňou právo reprezentovať na budúci rok Slovenskú
republiku v európskej súťaži o „Európsku cenu obnovy dediny“, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske
pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE).
Ceny oceneným obciam v súťaži „Dedina roka 2011“ budú slávnostne odovzdané vo víťaznej obci
Oravská Lesná koncom novembra alebo začiatkom decembra 2011. Ocenené obce získajú okrem vecných
cien od vyhlasovateľov a partnerov súťaže, finančné prostriedky od generálneho partnera na realizáciu
vybraných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine a zároveň získavajú nárok na dotáciu
v nasledujúcom roku pri podaní úspešného projektu do Programu obnovy dediny. Víťaz okrem toho získava
od generálneho partnera finančný príspevok na organizačné zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže
a finančný príspevok na reprezentáciu v Európskej súťaži.
Súťaž Dedina roka je prezentáciou myšlienok a výsledkov Programu obnovy dediny, ktorý
Slovenská republika realizuje od roku 1998.
Ing. Martin Lakanda, predseda komisie (martin.lakanda@sazp.sk, 0915 595 213)
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Dedina roka 2011
výsledky súťaže
Na základe zasadnutia hodnotiacej komisie národného kola súťaže Dedina roka 2011 v
dňoch 11. – 12. 10.2011 ocenenia získali nasledovné obce:
Za výsledky rozvoja obce vo všetkých súťažných kategóriách:

1. víťazom súťaže je a titul Dedina roka 2011 získava obec

Oravská Lesná (okres Námestovo)
2. miesto obsadila obec

Pruské (okres Ilava)
3. miesto obsadila obec

Hervartov (okres Bardejov)
4. V jednotlivých kategóriách získali obce nasledovné ocenenia:
V kategórii „Dedina ako hospodár“
Cigeľ
ocenenie „ Za ekologické a racionálne využívanie prírodných zdrojov
(okres Prievidza)
s uplatňovaním inovatívnych technológií “
V kategórii „Dedina ako maľovaná“
ocenenie nebolo udelené
V kategórii „Dedina ako klenotnica“
Heľpa
ocenenie „Za príkladnú starostlivosť a rozvíjanie tradičnej ľudovej
(okres Brezno)
kultúry“
V kategórii „Dedina ako pospolitosť“
Bajany
ocenenie „Za výnimočnú súdržnosť komunity viacerých národností
(okres Michalovce)
a vierovyznaní“
Miklušovce ocenenie „Za príkladné a kreatívne formy spolupráce všetkých generácií“
(okres Prešov)
V kategórii „Dedina ako partner“
Jasenica
ocenenie „Za príkladnú tvorbu a udržiavanie partnerstiev pre miestny
(okres Považská Bystrica) a regionálny rozvoj“
V kategórii „Dedina ako hostiteľ“
Valča
ocenenie „Za vytváranie podmienok pre všestranné aktivity a rozvoj
(okres Martin)
celoročného cestovného ruchu“
V kategórii „Dedina ako záhrada“
Horný Hričov
ocenenie „Za osobité prístupy a obnovenie tradícií v starostlivosti
(okres Žilina)
o krajinu“
5. Mimoriadna cena:
Pavlovce nad Uhom
(okres Michalovce)

ocenenie „Za príkladné spolužitie a dosiahnutie vysokej kvality života
obyvateľov obce s väčšinovým podielom rómskeho etnika“

6. Internetové hlasovanie vyhrala obec Heľpa (okres Brezno).

