súťaž

DEDINA ROKA 2013
„lepšie.žiť“

 Slovenská agentúra životného prostredia
Spolok pre obnovu dediny  Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovo na úvod
V súťaži o Európsku cenu obnovy dediny bude Slovenskú republiku reprezentovať víťaz národnej súťaže Dedina roka 2013 obec Malé Dvorníky. Obec zvíťazila v konkurencii 26 vidieckych sídiel zo siedmich
krajov Slovenska, ktoré boli odhodlané prezentovať úspechy a jedinečnosť slovenského vidieka. Prihlásené obce navštívili v priebehu mesiacov jún a júl 2013 členovia národnej hodnotiacej komisie.
Národná komisia hodnotila obce podľa okruhov v súťažných kategóriách, zameriavala sa na oblasť
hospodárstva, vytvárania podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využitie zdrojov, harmonický
vzhľad obcí, ochranu a starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, na hodnotenie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, využitia možností cestovného ruchu, atraktivít, propagácie a starostlivosti o životné
prostredie a krajinu. Komisia sa sústredila aj na hodnotenie súladu a potenciálu obcí vo väzbe na motto
európskej súťaže: „lepšie.žiť“.
Členovia komisie skonštatovali viditeľný nárast kvality vo všetkých oblastiach hodnotenia. V porovnaní
s predošlými ročníkmi súťaže bol kvalitatívny posun najmä v oblasti prezentácie vzhľadu obcí. Zúčastnené obce dokázali svoje úspechy pri vyrovnanom hospodárení, dokonca s vytvoreným vlastným podnikateľským prostredím, ktoré pozitívne vplýva na miestnu zamestnanosť. Ekonomické zázemie obcí
posilňuje efektívnejšie zhodnocovanie miestneho prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu, pri
zohľadnení požiadaviek na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. Obce zveľaďujú
svoj majetok a zvyšujú kvalitu života obyvateľov aktívnym využívaním finančných zdrojov EÚ. Dokážu
úspešne spolupracovať v partnerstvách na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.
Treba však zdôrazniť, že všetci zúčastnení prispeli k splneniu nášho cieľa – prezentovať úspechy, rozvoj, pestrosť a svojráznosť slovenského vidieka. Pomohli preukázať, že nám všetkým spoločne záleží na
zvyšovaní jeho konkurencieschopnosti a prestíže. Spolu s nami takýmto spôsobom zvyšujú povedomie
o hodnote krajiny, jej príspevku ku kvalite života, originality, sebavedomia a hrdosti. Všetkým zúčastneným treba poďakovať za ich ambície a snahu zápasiť o cenu, ktorá si už nepochybne našla miesto
v našom verejnom živote.
Dovoľte mi, aby som využil tento priestor a poďakoval vyhlasovateľom súťaže, partnerom, generálnemu partnerovi, mediálnym a reklamným partnerom, spolupracovníkom, členom národnej komisie, odborným hodnotiteľom, spravodajcom, všetkým mojim spolupracovníkom, ktorí zabezpečovali úspešný
priebeh 7. ročníka súťaže Dedina roka.
Zároveň chcem popriať všetkým obciam, zapojeným do národnej súťaže, aby pokračovali v aktivitách
obnovy a rozvoja svojich dedín a čoraz viac pociťovali podporu vlády, spoločenských organizácií, ale
najmä ľudí, ktorí na vidieku žijú a tým ho vytvárajú. Verím, že úspechy ocenených budú inšpiráciou pre
ostatné vidiecke obce, ktorým záleží na ich obnove, rozvoji, prosperite a budú výzvou pre ich zapojenie
sa do ďalšieho ročníka súťaže Dedina roka 2015.

Martin Lakanda
manažér súťaže Dedina roka
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Súťaž Dedina roka
v Programe obnovy dediny na Slovensku

Členovia hodnotiacej komisie

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický
rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na
identitu a špecifiká tohto prostredia. Súčasťou tohto komplexného programu, je aj finančný mechanizmus, ktorý vo forme dotácií každoročne priamo podporuje rozvoj, obnovu a
zlepšovanie kvality životného prostredia v slovenských obciach.

Zlatica Šimoňáková
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
Martin Lakanda
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), predseda komisie
Jana Maková
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), tajomníčka
Anna Kršáková			
Spolok pre obnovu dediny (SPOD)
Stanislav Doktor		
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Ivona Cimermanová
Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny (ARGE)
Branislav Boľanovský		
COOP Jednota Slovensko, s.d.
Ingrid Gogorová		
Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI)
Pavlína Donovalová		
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
Mária Behanovská 			
Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA)
Jarmila Strelková 		
Národné osvetové centrum (NOC)
Zoltán Balko			
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT)
Viera Mazúrová
zástupkyňa víťaza súťaže Dedina roka 2011– obce Oravská Lesná

Neoddeliteľnou časťou samotnej filozofie programu, je aj prezentácia dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, prezentácia konkurencieschopnosti, výnimočnosti
a schopnosti slovenských dedín prinášať inovatívne spôsoby riešenia v procese starostlivosti o svoje prostredie. Už v roku 1990 Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny (ARGE) zorganizovalo prvý ročník súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Národnou formou tejto súťaže je súťaž Dedina roka, ktorú Slovenská republika organizuje úspešne už od roku 2001.
Cieľom národnej súťaže je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských
dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny. Od roku 2001 sme do európskej súťaže nominovali už šesť národných víťazov súťaže Dedina roka, ktorí nás úspešne reprezentovali na
európskej úrovni. V roku 2002 to bola obec Soblahov z okresu Trenčín, v roku 2004 to bola
obec Hrušov z okresu Veľký Krtíš, v roku 2006 obec Vlachovo z okresu Rožňava, v roku 2008
obec Liptovská Teplička z okresu Poprad, v roku 2010 obec Dobrá Niva z okresu Zvolen a
v roku 2012 obec Oravská Lesná z okresu Námestovo, ktorá bola víťazom národnej súťaže
Dedina roka 2011.
Súťaže Dedina roka sa v rámci filozofie Programu obnovy dediny môže zúčastniť každá
obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity, iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.
7. ročník súťaže Dedina roka bol vyhlásený 26. marca 2013. Do súťaže sa prihlásilo celkovo
27 obcí, ktoré boli hodnotené národnou komisiou v zmysle kritérií hodnotenia.
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Predmet súťaže a zameranie hodnotených kategórií
Súťažiace obce musia prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny v hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba obecným úradom, ale aj ďalšími partnermi. V rámci súťaže sú dediny posudzované na základe nasledujúcich okruhov
hodnotiacich kritérií:

...sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich partnerstiev, uplatnených metód a
stratégie zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja vrátane existencie rozvojových dokumentov, medziobecnej a cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností a kultúry
partnerských vzťahov.

Dedina ako partner

Dedina ako hospodár

...charakterizuje ju prítomnosť, výkonnosť a verejná angažovanosť miestnych podnikov, závodov a iných hospodárskych zariadení, súčinnosť poľnohospodárov, lesníkov a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie s miestnymi zdrojmi, surovinami
a ich využitie vo výrobe, vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti.

...sa prejavuje predovšetkým dobrou úrovňou zariadení slúžiacich cestovnému ruchu
– ubytovacích, stravovacích, športových a kultúrno-spoločenských zariadení, zariadení
doplnkových služieb s využitím prvkov miestneho koloritu. K tomu patrí pohostinnosť,
sprístupnenie miestnych atraktivít, kvalitné informácie, priestorové informačné značenie,
propagácia, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy a verejné oddychové miesta.

Dedina ako hostiteľ

Dedina ako maľovaná

...je taká, ktorá sa môže pochváliť viacerými obnovenými objektmi a drobnou architektúrou, súladom starého a nového, čitateľným prejavom stavebného poriadku a snahou rešpektovať regionálnu architektúru v novej výstavbe, čistotou a celkovým vzhľadom obce.

...je taká, ktorá sa stará o krajinu a verejné priestranstvá ako o vlastnú záhradku. Udržuje
životné prostredie na vysokej úrovni, chráni čistotu vody, vzduchu, pôdy, dbá na správnu
likvidáciu odpadov, využíva environmentálne šetrné technológie a postupy, pri výsadbe
zelene propaguje staré a krajové odrody, podporuje environmentálnu a regionálnu výchovu a vzdelávanie svojich občanov.

Dedina ako záhrada

Dedina ako klenotnica

Dedina ako pospolitosť
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...je kritériom uchovávania kultúrnych hodnôt, realizácie kultúrnych aktivít, pestovania
miestnej hrdosti, zachovávania tradícií, zvykov a zručností. Do úvahy sa berie uchovanie
pôvodných objektov ľudového staviteľstva, ochrana prírodných a kultúrnych lokalít, celková atmosféra a originalita obce.
...charakterizuje rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, podmienky na verejné spoločenské stretnutia, sociálne služby a charita, starostlivosť o dôchodcov, mládež a marginalizované skupiny, stav výchovy, vzdelávania a osvety, podmienky na šport a oddych, komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažovanosť a spolupráca.

Do hodnotenia vstupujú kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, schopnosti prezentovať sa,
ojedinelosti a originality prístupov, myslenia obyvateľov, riadenia samosprávy, ale aj súladu s mottom európskej súťaže, ktoré je pre rok 2014 „lepšie.žiť“.
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Súťažiace obce
Alekšince
Baďan
Bánov
Blatnica
Bošáca
Červeník
Dubník
Heľpa
Jablonka
Jasenica
Kechnec
Malé Dvorníky
Matejovce nad Hornádom
Miklušovce
Močenok
Mošovce
Mútne
Pavlovce nad Uhom
Pruské
Sebechleby
Slovinky
Šarovce
Špania Dolina
Štitáre
Tešedíkovo
Vaďovce
Vyšný Kubín
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Hodnotenie súťaže

Výsledky súťaže Dedina roka 2013
1. miesto
Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda)

2013

2. miesto
Špania Dolina (okres Banská Bystrica)
3. miesto
Pruské (okres Ilava)
Mimoriadna cena
Kechnec (okres Košice – okolie) ocenenie „Za výnimočný, inovatívny, vizionársky a zároveň
trvalo udržateľný rozvoj obce“
Dedina ako hospodár
Jablonka (okres Myjava)
ocenenie „Za mimoriadne zodpovedné hospodárenie s majetkom obce a jeho efektívne zveľaďovanie v prospech obyvateľov a návštevníkov obce“
Hodnotenie prebiehalo na dvoch úrovniach. V priebehu mesiacov jún a júl 2013
navštívili všetky prihlásené obce členovia národnej hodnotiacej komisie, rozdelení do
piatich skupín. Každá obec dostala časový priestor v trvaní 3 hodín, počas ktorého mala
možnosť odprezentovať svoju obec. Záležalo na jej invencii, akú formu prezentácie zvolila
a čo všetko komisii predstavila, či zaangažovala miestnych aktivistov, spolky, poslancov,
podnikateľov.
Po návšteve všetkých obcí a spracovaní hodnotiacich formulárov sa v dňoch
10. – 11. septembra 2013 uskutočnilo záverečné zasadnutie národnej hodnotiacej komisie,
na ktorom boli, na základe údajov z prihlášok, výjazdov v obciach, hodnotenia v skupinách,
prezentácií a spoločných návrhov členov komisie, udelené ocenenia a bol určený víťaz súťaže.
Výsledky súťaže boli vyhlásené na konferencii 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku, ktorá sa konala 18. septembra 2013 v Banskej Bystrici.

Dedina ako maľovaná
Baďan (okres Banská Štiavnica)
ocenenie „Za udržiavanie vidieckeho charakteru a malebného harmonického vzhľadu dediny“
Dedina ako klenotnica
Sebechleby (okres Krupina) ocenenie „Za významný prínos k šíreniu miestnych kultúrno-historických tradícií a aktívnemu prezentovaniu živej kultúry v obci“
Dedina ako pospolitosť
Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce) ocenenie „Za dlhodobý a systematický rozvoj rôznorodej komunity s rešpektovaním miestneho naturelu“
Dedina ako partner
Šarovce (okres Levice) ocenenie „Za aktívnu tvorbu a udržiavanie partnerstiev na miestnej a
regionálnej úrovni v prostredí viacerých národností a vierovyznaní“
Dedina ako hostiteľ
Blatnica (okres Martin)
ocenenie „Za všestrannú ponuku možností a atraktivít cestovného ruchu s prihliadnutím na
súčasné potreby návštevníkov s využitím miestneho potenciálu“
Dedina ako záhrada
Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)
ocenenie „Za inšpirujúce a starostlivé využívanie prírodných zdrojov a zachovávanie charakteristického vzhľadu krajiny“
Internetové hlasovanie vyhrala obec Dubník (okres Nové Zámky)
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Dedina roka 2013

Malé Dvorníky

okres Dunajská Streda
počet obyvateľov 1077
www.maledvorniky.sk

Dénes György
Csallóköz – Žitný ostrov
Csallóköz, szelíd Duna-táj, gólyafészkes tanyák,
szélesre tárja mély eged szikrázó ablakát.
Csengő barackot érlel a kertek langyos ölén,
gyümölcsfád zengő sátor: sugaras költemény.
Žitný ostrov, pokojná to dunajská krajina,
usadlosti s hniezdiacimi bocianmi,
iskrivé okno doširoka otvárajúceho sa hlbokého neba.
Zrejúce marhule voľká v teplom náručí záhrad,
ovocný strom sťa zvučný stan, žiarivá báseň.

Rovina Žitného ostrova s malebnou mozaikou úrodných polí je domovom
obyvateľov obce Malé Dvorníky. Výnimočnosť obce spočíva v tom, že napriek susedstvu s okresným mestom si zachováva svoj jedinečný vidiecky charakter a žije veľmi aktívnym spoločenským životom. Samospráva,
obyvatelia a miestne podniky sa spoločne usilujú o zlepšovanie kvality
života v obci. Vďaka vybudovaniu malej priemyselnej zóny sa zvýšila zamestnanosť v obci. Mladé rodiny boli podporené výstavbou nájomných
bytov, kvalitnou technickou infraštruktúrou, starostlivosťou o zeleň a zavedením ekologického hospodárenia. Pri rekonštrukciách stavieb a aj pri
novej výstavbe sa kladie dôraz na zachovanie a využitie prvkov tradičnej
architektúry tak, aby výstavba nenarúšala vidiecky ráz obce. Bezpečnosť
obyvateľov sa zvyšuje budovaním chodníkov a cyklochodníkov.
Vďaka vybudovaným partnerstvám a domácej aj cezhraničnej spolupráci
sa realizujú projekty využitia slnečnej energie pre úplnú energetickú sebestačnosť obce a tiež projekty na rozvoj cykloturistiky, vodnej turistiky
a agroturistiky, vhodne prepojenej s gastroturizmom.
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okres Banská Bystrica
počet obyvateľov 193
www.spaniadolina.sk

Eisen ware ich, Kupfer bin ich,
Silber trag ich, Gold bedeckt mich...
Železom som bola, meďou som sa stala,
obsahujem striebro, pokrýva ma zlato...
nápis na medenej nádobe z roku 1727

druhé miesto

tretie miesto

Špania Dolina

Pruské
Špania Dolina je pozoruhodná banícka obec v objatí
Starohorských vrchov, ktorá svojím rázovitým vzhľadom dodnes pripomína slávne časy ťažby a spracovania medenej rudy. Svedkom bohatej baníckej histórie je jedinečný súbor 85 pamiatkovo chránených
objektov, vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu Špania Dolina, ktorá je trvalo obývaná. Ucelené historické usporiadanie s baníckymi domami, Klopačka,
ranogotický kostol Premenenia Pána a technické pamiatky sa zlievajú spolu do jednoliateho celku. Nezalesnená halda Maximilián dotvára celkovú panorámu Španej Doliny. Banícka minulosť je verejnosti
sprístupnená v miestnych múzeách medi a čipky.
Špania Dolina priťahuje umelcov a návštevníkov,
domácich aj zahraničných hostí na rôzne atraktívne
podujatia, ako ŠpanDiv, Medzinárodné maliarske a
sochárske sympózium Josefa Langera, Faklcúg, varenie štiarcu, prázdninová škola paličkovanej čipky,
výtvarný plenér. Neoceniteľným atribútom obce
je nadšenie skupiny ľudí, ktorí na odbornej úrovni
uchovávajú staré tradície a spájajú svoj život s odkazom baníctva podobne, ako bol s ním spojený život
ich predkov.

Pruské leží na Považí v malebnej Ilavskej kotline pod zrúcaninami starobylého hradu Vršatec a tvorí vstupnú bránu do Bielych Karpát.
Prírodné prostredie a aktívny ľudský potenciál
tvoria symbiózu dynamického rozvoja obce,
ktorá má ambíciu stať sa modernou obcou
21. storočia a prirodzeným lídrom celého
mikroregiónu. Nezabúda však ani na ,,dobré
mravy“, ako sa začína jedna z častí diela najvýznamnejšieho barokového dejateľa a kňaza
Hugolína Martina Gavloviča, ktorý tvoril v obci.

okres Ilava
počet obyvateľov 2190
www.obecpruske.sk

K „dobrým mravom“ patrí predovšetkým úcta
k svojim historickým koreňom. Pruské dôstojne
prejavuje úctu k minulosti, triezvo hodnotí súčasnosť a dynamicky poskytuje vízie do budúcna. Mimoriadne aktívny prístup vedenia obce
ku všetkým komunitám vytvára pestrý a plodný život v obci. Občania prejavujú svoju hrdosť
k miestnym hodnotám bohatou spoluprácou
a fungujúcimi partnerstvami.
Richtár ten má byti, který ví súditi
Nedáš boty šiť ševcovi, jak ich šiť neumí,
ani krajčímu nohavíc, jak šiť nerozumí.
Nedáš zlému stolárovi truhlice popraviť,
neb se bojíš, že by vícej mohel ju pokaziť.
Proč tehdy chceme vyvoliť na úrad takého,
který neví vykonávať kumšt úradu svého,
aneb kazí svých poddaných, aneb darmo sedí,
když neví svéj povinnosti, jak osel hledí.
Rešpekt, známosť, príbuzenstvo, sudy prevrácené,
vyvoľujú zlých richtáruv, losy preplacené.
Kdo nesúcého richtára v obci voliť míní,
ten i sobe a i celej obci škodu činí.
Hugolín Gavlovič
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mimoriadna cena

dedina ako hospodár

Kechnec

Jablonka

ocenenie „Za výnimočný, inovatívny, vizionársky
a zároveň trvalo udržateľný rozvoj obce“

Kopaničiarska obec Jablonka sa skladá z 26 osád,
leží na úpätí Bielych Karpát na ceste z Myjavy do
Krajného. Obec príkladne pristupuje k hospodáreniu s majetkom obce a k verejnému rozpočtu,
dôkazom čoho je fakt, že zatiaľ nemala žiaden dlh.
Obec podporuje podnikateľov výhodnými daňami z nehnuteľností. Pri rozvojových aktivitách sa
snaží využívať služby miestnych podnikateľov
a miestne suroviny.

okres Košice – okolie
počet obyvateľov 1 100
www.kechnec.sk

Dobre mi muj ocec kazal, dobre mi radzil.
Žeby ja do tvardej žeme nesadzil.
V zapečenej tvardej žemy še mi nič nezdrodzi.
Ľem še namorduješ nič nezhasnuješ.
Aľe ja otca nesluchal, tam sa posadzil.
Hamišne dzivčatko a ja ho ľubil.
Vyšol ja na veľky kerčik, vyšol na pupek.
Prešli štyri soboty s druhym pošla ven.
V zapečenej tvardej žemy čežko kazdovac.
Hamišne dzivčatko čežko ľubovac.

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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ocenenie „Za mimoriadne zodpovedné hospodárenie
s majetkom obce a jeho efektívne zveľaďovanie
v prospech obyvateľov a návštevníkov obce“

Nosnou podnikateľskou činnosťou obce je hospodárenie na 300 ha lesa, poskytovanie služieb
obyvateľom, ale aj okolitým obciam – napr. kosenie zákopov, rúbanie dreva, vývoz kontajnerov a
iné. Veľké množstvo práce na zveľaďovaní obce
sa vykonáva formou dobrovoľníckych brigád.
Snahou obce je prioritne riešiť ekologické problémy územia racionálnym využívaním prírodných
zdrojov.
Dedina v bezprostrednej blízkosti mesta Košice s bohatou a turbulentnou minulosťou,
vyplývajúcou z hraničnej polohy v intenzívne urbanizovanom prostredí. Obec sa osamostatnila až v roku 1990 a odvtedy prešla
veľmi intenzívnym vývojom. Využila a stále
využíva svoju polohu na úspešnú realizáciu
priemyselnej zóny ako základu komplexného rozvoja obce. Výsledkom je nárast počtu
obyvateľov o skoro 60 %, pokles nezamestnanosti na súčasných 9 %, kvalitná a rôznorodá vybavenosť nadobecného významu,
revitalizované centrum obce, rozbehnuté
projekty regionálneho až medzinárodného
charakteru, zamerané na vzdelávanie a využitie geotermálnej energie.
Dosiahnuté ekonomické podmienky umožňujú vytvárať pre obyvateľov optimálne
životné podmienky. Aktívne a úspešné vyhľadávanie partnerov na globálnej úrovni,
ekonomické aktivity obce ako subjektu a jej
komplexný rozvoj dokumentujú mimoriadne úspešný a pragmatický prístup k udržateľnosti stratégie rozvoja.

V obci je vybudovaná záhradka starých materí,
spojená s čajovňou, čím sa obci darí zachovávať
tradíciu bylinkárstva pre súčasnú generáciu a zároveň prezentovať verejnosti liečivú silu prírody.

okres Myjava
počet obyvateľov 487
www.jablonka.sk
Myjavská hymna
Tá myjavská veža,
pekná, vysoká,
vyletela nad nu,
preletela cez nu
húska divoká.
Nebola to húska,
boli húsatá,
s vami sa rozlúčam,
Bohu vás porúčam
švárne dievčatá.

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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dedina ako maľovaná

dedina ako klenotnica

Baďan

Sebechleby

ocenenie „Za udržiavanie vidieckeho charakteru
a malebného harmonického vzhľadu dediny“

ocenenie „Za významný prínos k šíreniu
miestnych kultúrno-historických
tradícií a aktívnemu prezentovaniu
živej kultúry v obci“

okres Banská Štiavnica
počet obyvateľov 207
www.badan.webnode.sk

Hore na Baďane vysoké podsteny šej haj ťuhaj
na nich sedávajú radorečné ženy.
Na nich sedávajú, klebety znášajú, šej haj ťuhaj
ako tie baďanskie diovke chodievajú.
Baďanskí mládenci hrdo si vediete, šej haj ťuhaj
ani do pluha klin ostrúhať neviete.
Ani do pluha klin, do rázvory dierku, šej haj ťuhaj
viete si vyberať v tanci hrdú dievku.

okres Krupina
počet obyvateľov 1 220
www.sebechleby.com

Podmanivá obec Baďan harmonicky dotvára obraz krajiny regiónu Hontu v južnej časti Štiavnických vrchov.
Spolu s časťou Klastava má zachovaný čitateľný stavebný poriadok usporiadania domov, ich vzhľadu, použitých detailov a materiálu. Stavebné materiály ako kameň a drevo dominujú nielen na pôvodných obytných
a hospodárskych objektoch, ale aj pri ich oprave a rekonštrukcii. Rešpektovanie prvkov regionálnej ľudovej
architektúry je podmienkou pri vydávaní stavebných
povolení občanom.
K pôvabnému vzhľadu dediny prispievajú prvky drobnej architektúry ako lavičky, studne, tržnica, drevené
plastiky zvierat. Pýchou obce je príkladne zrekonštruovaná románska kamenná rotunda, ktorá napovedá, že
Baďan bol v stredoveku významnou obcou.

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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Rázovitá vinohradnícka obec Sebechleby na juhu stredného Slovenska je významnou národopisnou lokalitou. V jej odľahlej osade s názvom Stará Hora sa nachádza
jedinečná Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (PRĽA). Chránené sú vinohradnícke domčeky s pivnicami vytesanými do tufu. Vinohradnícka osada predstavuje zriedkavo čistý charakter vinohradníckych pivníc, sústredených mimo obydlia
vinohradníka.
Špecifickosť tohto kraja v oblasti hudby, tradícií, gastronómie a remeselných zručností sa prezentuje na rôznych podujatiach nielen domácim obyvateľom, ale aj návštevníkom. Občianske združenie Stará Hora spolu s obcou Sebechleby usporadúva
čoraz obľúbenejšie kultúrno-spoločenské podujatie – Oberačku po sebechlebsky.
Tradičná ľudová kultúra tejto obce je zachytená v knižnej aj elektronickej forme na
vysokej prezentačnej úrovni v Národopisnom múzeu Sebechleby.

Sebechlebskie novie zvony pekne vyzváňajú
a nás chlapcov neženatých do vojny volajú.
A my chlapci neženatí, zoberme sa smele
a vy naše frajerôčky zatvorte si dvere.
Čože je nám neženatým do tej vojny ta ísť,
ale horšie tým ženáčom od mladých žien odísť.
Zbohom zostaň moja milá a modli sa k Bohu,
keď sa ja z vojny navrátim, zídeme sa spolu.
Keď môj milý narukovav zostala som sama,
písav mi on z tej Moravy čo ja robím doma.
Nič nerobím, len čo plačem a sa prehováran
a s vyšívaným ručníčkom slzy si utieran.

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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dedina ako pospolitosť

dedina ako partner

Pavlovce nad Uhom

Šarovce

ocenenie „Za dlhodobý a systematický rozvoj rôznorodej komunity
s rešpektovaním miestneho naturelu“

ocenenie „Za aktívnu tvorbu a udržiavanie partnerstiev
na miestnej a regionálnej úrovni v prostredí
viacerých národností a vierovyznaní“

okres Michalovce
počet obyvateľov 4 401
www.pavlovce.sk

okres Levice
počet obyvateľov 1 622
www.sarovce.sk

U Pavlovci v paňskej kerce
orech je veľki,
tam še pod nim ľubovali
parobci i dzivki.
Bo ten orech, čarni orech
dluho tam stoji,
kto prechodzi kolo ňoho
ta še tam zastavi.
Pospomina a poduma
na mlade ročki,
keľo zvodzil pod tim stromom
svojo frajiročki.
To dedicstvo našich otcov
u šercu ho majme,
na ten orech v paňskej kerce
z lasku spominajme.
...a na cigánsku nôtu:
Andro verdan drukos nane,
man pirani šukar nane,
Loľi phabaj prečinava, hop, hop,hop
jepaš tuke, jepaš mange hop, hop, hop.
La la laj la la la laj hop, hop, hop,
jepaš tuke, jepaš mange hop, hop, hop.

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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Veľká dedina – centrum osídlenia a ekonomických aktivít na periférii Slovenska v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice, v ktorej má väčšinový
podiel rómske etnikum. Napriek svojej polohe a ťažkým sociálno-ekonomickým podmienkam vyniká šírkou rozsahu a rôznorodosťou spoločenských aktivít, vytvára podmienky na integráciu sociálne odkázaných
a marginalizovaných spoluobčanov, zabezpečuje vysokú úroveň vzdelávania nastupujúcej generácie obyvateľov.
Spôsob spolužitia obyvateľov je príkladom, ako dosiahnuť vysokú kvalitu v etnicky zmiešanom prostredí. Obyvatelia sú hrdí na svoju obec a
prejavujú to svojimi aktivitami a občianskou angažovanosťou napriek
tomu, že kvôli nedostatku pracovných príležitostí v tomto regióne odchádzajú za prácou do zahraničia – odchádzajú, aby sa vrátili.

V dolnohronskej obci Šarovce žijú a navzájom sa dopĺňajú občania troch národností – slovenskej, maďarskej a rómskej a troch konfesií – katolíckej, evanjelickej a reformovanej cirkvi. Obec je aktívnym členom viacerých združení:
Dolnohronského regionálneho združenia Želiezovce, miestnej akčnej skupiny Dolnohronské rozvojové partnerstvo,
Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Levice, kde pani starostka vykonáva funkciu predsedníčky združenia. Obec Šarovce je zakladateľom a lídrom Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“, ktoré združuje 17 obcí a mesto Želiezovce.
Príspevková organizácia obce SLUŽBY Šarovce vykonáva separovaný zber pre 20 obcí a mesto Želiezovce. Veľmi
populárnou v obci je aj letná Paradajková slávnosť, organizovaná v spolupráci s miestnymi podnikateľmi, ako aj
obyvateľmi všetkých národností.

V tej našej dedinke dobre bývať,
na rodné chalúpky radosť dívať,
/: moja je zo všetkých najpeknejšia,
v nej sa vždy cítievam najšťastnejšia :/

Za pozornosť stojí Dedinské múzeum Šarovce, dokumentujúce históriu, tradície, prírodné hodnoty obce a jej okolia.
Komunitné centrum pomáha rodinám v hmotnej núdzi a Informačné centrum poskytuje informácie nezamestnaným občanom, občanom so zníženou pracovnou schopnosťou, obyvateľom po 50. roku života či mládeži po skončení školy.

Tú našu chalúpku máme radi,
žiaden zámek nám ju nenahradí,
/: záhradečka malá, v nej samý kvet,
nedám si ju nedám, za celý svet :/

Tá naša chalúpka nízka, malá,
v nej ma moja mamka vychovala,
/: oblôčky maličké, dvor ako dlaň,
srdce sa rozbúši, keď myslím naň :/

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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dedina ako hostiteľ

dedina ako záhrada

Blatnica

Bošáca

ocenenie „Za všestrannú ponuku možností a atraktivít
cestovného ruchu s prihliadnutím
na súčasné potreby návštevníkov
s využitím miestneho potenciálu“

okres Martin
počet obyvateľov 945
www.blatnica.sk

foto: David Paloch
Blatnica malebná, ty malý raj
obraz tvoj v srdci mám, rodný môj kraj.
Keď vyjdem na Tlstú zbystrím svoj zrak
pozerám do dolín jak na zázrak.
Dolinu Gaderskú, Blatnickú, Diel,
zurčiace potôčky, kto uvidel.
Vždy musí vrátiť sa dojatý zas,
do tvojho Turiec môj objatia krás.
Blatnica prekrásna tebe tvoj kraj
čaro a velebu Boh zachovaj.
Jaroslav Líška

Blatnica leží v Turčianskej kotline pri ústí najkrajších dolín Veľkej Fatry, Gaderskej a Blatnickej doliny. Obec je významnou archeologickou
lokalitou, v jaskyni Mažarná na úbočí Tlstej nad
Gaderskou dolinou sa našli doklady pravekého a starovekého osídlenia. Malebnosť obce,
pre ktorú je príznačná architektúra ľudového
staviteľstva, domy s klenutými uzatvorenými
bránami z konca 18. storočia a polovice 19. storočia a sypárne okolo Blatnického potoka, po
dlhé roky využívali filmári ako kulisu vo svojich
filmoch.
Obec je s Gaderskou a Blatnickou dolinou prepojená cyklotrasami, na všetky okolité vrchy
vedú značkované turistické chodníky. V obci
sa nachádzajú dva hotely a množstvo súkromných penziónov, autocamping, Múzeum Karola Plicku, lanové centrum a oddychová zóna
Mlynčekovo v Gaderskej doline.

ocenenie „Za inšpirujúce a starostlivé využívanie
prírodných zdrojov a zachovávanie
charakteristického vzhľadu krajiny“

okres Nové Mesto
nad Váhom
počet obyvateľov 1 371
www.bosaca.eu

Bošáca, obec stredného Považia, leží v Chránenej
krajinnej oblasti Biele Karpaty. Obec a jej obyvatelia sú známi vďaka ovocinárstvu, najmä pestovaniu
starých odrôd ovocných stromov a spracovávaniu
ich plodov. Pestujú sa tu predovšetkým odrody sliviek ako belice, durandzie, ďalej hrušky, jablká, čerešne, broskyne, orechy a oskoruše, ktorých výskyt
je v súčasnej dobe ojedinelý. V katastri obce sa nachádza zriadený sad kôstkovín, ktorý má za úlohu
ochranu genofondu a zachovanie odrôd kôstkovín.
Kvalita a údržba verejných priestranstiev a predzáhradok je na vysokej úrovni. Miestna slivovica je
známa aj za hranicami regiónu.

Cez Bošácu tečie voda čistá,
plače pre ňu frajárenka istá,
plače pre ňu hej, frajárenka istá.
Plače pre ňu slzy jej padajú,
bohatého chlapca jej dávajú,
bohatého hej, chlapca jej dávajú.
Nedávajte, ja si ho nevezmem,
chudobného chlapca ja milujem,
chudobného hej, chlapca ja milujem.
Neni čistá už je zakalená,
už je milá, už je odvedená,
už je milá hej, už je odvedená.
Odviedli ju mamička, tatíček,
bohatému zaerdžal koníček,
bohatému hej, zaerdžal koníček.
Bohatému zaerdžal koníček,
chudobnému zarástol chodníček,
chudobnému hej, zarástol chodníček.

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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Európska cena obnovy dediny 2014

Účasť a úspechy slovenských obcí v súťaži
o Európsku cenu obnovy dediny

Cieľom Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) so
sídlom vo Viedni je predovšetkým posilniť medzinárodnú výmenu skúseností medzi členskými krajinami a regiónmi EÚ, vytvárať pozitívny verejný záujem o problémy ľudí žijúcich
na vidieku a čo najlepšie podporovať rozvoj životaschopných a atraktívnych dedín a udržiavanie krajiny.

Európska cena obnovy dediny 2012

európske ocenenie za rozvoj vidieka a obnovu dediny pod mottom „lepšie. žiť“

ARGE uskutočňuje celý rad aktivít v rôznych európskych regiónoch, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na ekologické, ekonomické, sociologické a kultúrne otázky života na vidieku. Popri medzinárodných kongresoch, rokovaniach a diskusných fórach, početných publikáciách
a pravidelných exkurziách organizuje v dvojročných intervaloch súťaž o Európsku cenu obnovy dediny.

Motto súťaže: „Budúcnosti na stope“
Počet súťažiacich obcí: 29 z 11 európskych krajín
Víťaz: Vals, Graubünden, Rakúsko
Oravská Lesná: Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výkony v jednotlivých oblastiach obnovy dediny
„Cena za to, že obec dokáže naplno využívať miestny potenciál a dokáže intenzívne podporovať účasť obyvateľov na živote a rozvoji obce. Popri mnohých realizovaných opatreniach
za pozornosť stojí predovšetkým sociálna oblasť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
podpora miestnej ekonomiky.“

Slovenská republika je členom ARGE prostredníctvom MŽP SR od roku 1997 a odvtedy sa
pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach riadiaceho výboru ARGE, kongresov a študijných
ciest po krajinách EÚ zameraných na ochranu a tvorbu krajiny, má prístup k veľkému množstvu odborných materiálov a do európskej súťaže vyslala šesť obcí – víťazov národnej súťaže
Dedina roka (Soblahov, Hrušov, Vlachovo, Liptovskú Tepličku, Dobrú Nivu a Oravskú Lesnú).
Súťaž o 13. Európsku cenu obnovy dediny je organizovaná s cieľom prezentovať a odmeniť
vynikajúce a príkladné procesy rozvoja a obnovy vo vidieckych oblastiach – s prihliadnutím
na ekonomický a kultúrny kontext. Prvoradým kritériom je, aby realizované opatrenia prispievali k posilňovaniu životaschopnosti vidieckych oblastí a k zvyšovaniu kvality života na
vidieku. Súťaž podporuje všetky také dediny, vidiecke obce, či združenia v Európe, ktoré na
procesoch „zdola nahor“ stavajú aktuálne výzvy svojho prostredia a realizáciou primeraných,
vizionárskych a trvalo udržateľných projektov zabezpečujú moderný a na budúcnosť orientovaný rozvoj.
Motto súťaže „lepšie.žiť“ je na jednej strane signálom, že spôsob „rýchlejšie, vyššie, ďalej“ je
zriedkavo receptom na úspech pre vidiecke spoločenstvo, a v popredí záujmu by mali stáť
menej kvantitatívne a oveľa viac kvalitatívne zlepšenia života na vidieku.

www.landentwicklung.org
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Európska cena obnovy dediny 2010
Motto súťaže: „Nová energia pre silné spolunažívanie“
Počet súťažiacich obcí: 30 z 11 európskych krajín
Víťaz: Langenegg, Vorarlberg, Rakúsko
Dobrá Niva: Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach
obnovy dediny
„Cena za vynikajúce, nasledovaniahodné výkony v sociálnej a kultúrnej oblasti. Zvláštne
uznanie si zasluhuje angažovanosť miestnych občanov v oblasti zachovávania historického
dedičstva a udržiavania miestnych tradícií, ako aj významný podiel obce a miestnych hospodárov pri vytváraní kultúrnej krajiny a pri starostlivosti o chránené územie Gavurky.“

www.landentwicklung.org
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Európska cena obnovy dediny 2008

Európska ceny obnovy dediny 2004

Motto súťaže: „Budúcnosť cestou spoločenských inovácií“
Počet súťažiacich obcí: 29 z 12 európskych krajín
Víťaz: Sand in Taufers, Južné Tirolsko, Taliansko

Motto súťaže: „Cestou k jedinečnosti“
Počet súťažiacich obcí: 32 z 11 európskych krajín
Víťaz: Ummendorf, Sasko-Anhaltsko, Rakúsko

Liptovská Teplička: kandidát na víťazstvo a Európska cena obnovy dediny za komplexný,
trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže

Hrušov: Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny

„Okúzľuje všestranným rozvojom, ktorý sa snaží vyhovieť požiadavkám na poľnohospodárstvo, výstavbu, sociálny, ekonomický a ekologický rozvoj. Príkladným je jednoznačný prechod
na biologicko – ekologické hospodárenie na lúkach a pasienkoch už v prvých okamihoch
rozvoja obce, čo poukazuje na zodpovedný prístup k zachovaniu aj v európskom meradle
jedinečnej kultúrnej krajiny. Vysokou mierou oslovujú aj ďalšie aktivity, ako miestne komunikácie obmedzené uvedomelým spôsobom, úspešné turistické iniciatívy, prierezové prístupy
k obehu produktov, angažovaná starostlivosť o tradície, mimoriadne inovatívna škola, výrazné otvorenie sa pre moderné informačno – komunikačné médiá prostredníctvom vlastnej
miestnej televízie s týždňovým regionálnym programom a v neposlednom rade príkladná
spolupráca s rómskou komunitou, ktorá tvorí 25% miestneho obyvateľstva a ktorú sa obec
snaží integrovať, ale nie asimilovať.“

„Ocenenie z dôvodu, že za najťažších geografických a hospodárskych podmienok je na
najlepšej ceste uchrániť si svoju identitu, vybudovať infraštruktúru, zlepšiť kvalitu života
a vybudovať prijateľný turizmus pri uplatňovaní tradičných remesiel a kultúrnych aktivít.
Pozoruhodná je aj integrácia Rómov v škole a spoločnosti, ako aj príkladná spolupráca so
susednými obcami a združeniami.“

Európska ceny obnovy dediny 2004

Európska ceny obnovy dediny 2006
Motto súťaže: „Zmena ako príležitosť“
Počet súťažiacich obcí: 30 z 11 európskych krajín
Víťaz: Koudum, Friesland, Holandsko

www.landentwicklung.org
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Európska ceny obnovy dediny 2002
Motto súťaže: „Prekračovanie hraníc“
Počet súťažiacich obcí: 33 z 11 európskych krajín
Víťaz: Grosses Walsertal, Vorarlberg, Rakúsko

Vlachovo: Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výkony

Soblahov: Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny

„Cena za to, akým pozoruhodným spôsobom stavia svoj rozvoj na spojení stavebno-kultúrnych a krajinárskych kvalít a prijateľného turizmu. Mnohé parciálne projekty, ako renovácia
kaštieľa, či revitalizácia rybníkov, sú úspešným znakom tohto snaženia. Odborný dohľad a
výrazná občianska angažovanosť sú ďalšími veľkými pozitívami.“

„Ocenenie za mimoriadne výkony vzťahujúce sa na rozvoj rekreačného strediska s vysokými
ekologickými kvalitami, zlepšenie infraštruktúry a situácie zamestnanosti, zachovávaním národnej kultúry a za milé opatrenia stvárnení na báze vzorovej kooperácie s krajským mestom
a občianskou iniciatívou.“

www.landentwicklung.org
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Prehľad ocenených obcí v predchádzajúcich
ročníkoch súťaže Dedina roka

2011

Víťaz súťaže Oravská Lesná (okres Námestovo)

Víťaz súťaže Liptovská Teplička (okres Poprad)

2. miesto Pruské (okres Ilava)
3. miesto Hervartov (okres Bardejov)

2. miesto Očová (okres Zvolen)
3. miesto Pruské (okres Ilava)

OCENENIA
Dedina ako hospodár
Cigeľ (okres Prievidza)
Dedina ako maľovaná
ocenenie nebolo udelené
Dedina ako klenotnica
Heľpa (okres Brezno)
Dedina ako pospolitosť
Bajany (okres Michalovce)
Miklušovce (okres Prešov)

2009

Dedina ako hostiteľ
Valča (okres Martin)
Dedina ako záhrada
Horný Hričov (okres Žilina)
Mimoriadna cena
Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce)
Internetové hlasovanie verejnosti
Heľpa (okres Brezno)

OCENENIA
Dedina ako hospodár
Štrba (okres Poprad)
Dedina ako maľovaná
ocenenie nebolo udelené
Dedina ako klenotnica
Raslavice (okres Bardejov)
Uhrovec (okres Bánovce nad Bebravou)
Dedina ako pospolitosť
Medzibrod (okres Banská Bystrica)
Moravany nad Váhom (okres Piešťany)

Víťaz súťaže Dobrá Niva (okres Zvolen)

Víťaz súťaže Vlachovo (okres Rožňava)

2. miesto Prenčov (okres Banská Štiavnica)
3. miesto Mošovce (okres Turčianske Teplice)

2. miesto Čierny Balog (okres Brezno)
3. miesto Semerovo (okres Nové Zámky)

OCENENIA
Dedina ako hospodár
Trenčianska Turná (okres Trenčín)
Dedina ako maľovaná
ocenenie nebolo udelené
Dedina ako klenotnica
Malá Tŕňa (okres Trebišov)
Dedina ako pospolitosť
Slovenská Ľupča (okres Banská Bystrica)
Dedina ako partner
Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda)
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Dedina ako partner
Jasenica (okres Považská Bystrica)

Dedina ako hostiteľ
ocenenie nebolo udelené
Cena za starostlivosť o zeleň
a životné prostredie
Hontianske Moravce (okres Krupina)
Korytárky (okres Detva)
Mimoriadna cena
Pruské (okres Ilava)
Internetové hlasovanie verejnosti
Okoličná na Ostrove (okres Komárno)
Zvláštna cena Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch
Mošovce (okres Turčianske Teplice)

OCENENIA
Dedina ako hospodár
Pruské (okres Ilava)
Dedina ako maľovaná
Čečejovce (okres Košice – okolie)
Dedina ako klenotnica
ocenenie nebolo udelené
Dedina ako pospolitosť
Príbelce (okres Veľký Krtíš)

2007

Dedina ako partner
Uhrovec (okres Bánovce nad Bebravou)
Dedina ako hostiteľ
Štrba (okres Poprad)
Cena za starostlivosť o zeleň
a životné prostredie
Semerovo (okres Nové Zámky)
Mimoriadna cena
Spišský Hrhov (okres Levoča)
Internetové hlasovanie verejnosti
Medzibrod (okres Banská Bystrica)

2005
Dedina ako partner
Poproč (okres Košice – okolie)
Dedina ako hostiteľ
Slovenský Grob (okres Pezinok)
Cena za starostlivosť o zeleň
a životné prostredie
Suchá nad Parnou (okres Trnava)
Mimoriadna cena
Žalobín (okres Vranov nad Topľou)
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2003

Kandidát na víťaza
Moravany nad Váhom (okres Piešťany)
Rafajovce (okres Vranov nad Topľou)
Smižany (okres Spišská Nová Ves)
Zuberec (okres Tvrdošín)
OCENENIA
Dedina ako hospodár
Ostratice (okres Partizánske)
Dedina ako maľovaná
Nižná Boca (okres Liptovský Mikuláš)
Dedina ako klenotnica
Liptovské Sliače (okres Ružomberok)
Dedina ako pospolitosť
Malý Kamenec (okres Trebišov)

2001

Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže
Dedina roka 2013 v Malých Dvorníkoch

Víťaz súťaže Hrušov (okres Veľký Krtíš)

Dedina ako partner
Dvorianky (okres Trebišov)

14. novembra 2013 sa v Obecnom dome v Malých Dvorníkoch uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším obciam siedmeho ročníka súťaže Dedina roka 2013 za
účasti zástupcov všetkých ocenených obcí i pozvaných hostí. Dokonale upravená žitnoostrovská obec Malé Dvorníky prijala hostí na vysokej úrovni. Predstavila sa ako moderná, životaschopná dedina, otvorená partnerstvám, ktorá vyžaruje pokojnú, harmonickú vidiecku
atmosféru, ochotná privítať vás kedykoľvek.

Za starostlivosť o životné prostredie
Turčianska Štiavnička (okres Martin)
Za rozvoj ľudského potenciálu
Lúčka (okres Rožňava)
Za rozvoj kultúrnych tradícií
Rejdová (okres Rožňava)

Víťaz súťaže Soblahov (okres Trenčín)
OCENENIA
Za rozvoj ľudského potenciálu
Brdárka (okres Rožňava)
Za rozvoj kultúrnych tradícií
Bukovce (okres Stropkov)
Za rozvoj ľudského potenciálu
Semerovo (okres Nové Zámky)
Za rozvoj kultúrnych tradícií
Slovenský Grob (okres Pezinok)
Za starostlivosť o životné prostredie
Soblahov (okres Trenčín)
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súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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Vyhlasovatelia súťaže

Partnerské organizácie

Generálny partner

Mediálni partneri

Reklamný partner

Spolupráca v území

S podporou

súťaž Dedina roka 2013
www.obnovadediny.sk
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