Hodnotenie obcí vykonáva národná hodnotiaca komisia, ktorá je
zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a partnerských organizácií
súťaže, generálneho partnera a zástupcu ARGE.
Predmetom hodnotenia súťažiacich obcí sú:
• prihláška spolu s povinnými a podpornými prílohami,
• kvalita strategických a rozvojových dokumentov a implementovaných projektov,
• plnenie cieľov obnovy dediny,
• komplexnosť riešení rozvoja obce,
• miera naplnenia hodnotených oblastí,
• prezentácia obce počas hodnotenia národnou komisiou.

GENERÁLNY PARTNER SÚŤAŽE:

Národná hodnotiaca komisia sa sústredí aj na hodnotenie súladu
a potenciálu obcí vo väzbe na motto súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny. Okrem titulu Dedina roka môžu byť v súťaži
udelené ocenenia v jednotlivých hodnotených oblastiach ako aj
mimoriadne ocenenie za pozoruhodné výsledky. Verejnosť má
možnosť rozhodnúť o víťazovi internetového hlasovania.

Aktuálne informácie a história predchádzajúcich ročníkov súťaže
Dedina roka sú zverejnené na:

www.obnovadediny.sk

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE SÚŤAŽE:

KONTAKT
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej
výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: + 421 48 4374 162, 176
e-mail: sdrinfo@sazp.sk
Fotodokumentácia: archív SAŽP a obcí zúčastnených v súťaži Dedina roka
Úvodná fotografia: Jaroslav Kičák
www.sazp.sk
www.obnovadediny.sk
Facebook/Súťaž Dedina roka

Súťaž dedina roka

VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE:

HODNOTENIE OBCÍ V SÚŤAŽI

SÚŤAŽ DEDINA ROKA
V PROGRAME OBNOVY DEDINY

• zaslať prihlášku obce do súťaže spolu s povinnými a podpornými
prílohami a fotodokumentáciou v zmysle pokynov v termíne uvedenom pri jej vyhlásení.

Už v roku 1990 Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny (ARGE) zorganizovalo prvý ročník medzinárodnej súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Národnou formou
tohto podujatia je súťaž Dedina roka, ktorú Slovenská republika
úspešne organizuje od roku 2001 v dvojročných cykloch.

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj obce, ktoré sa zúčastnili minulých
ročníkov súťaže, pričom držitelia titulu Dedina roka sa môžu znovu
prihlásiť do súťaže až po 10 rokoch od získania titulu. Obce ocenené
v minulých ročníkoch nemôžu získať znovu identické ocenenie. Účasť
obce v súťaži je bezplatná.

Súťaž Dedina roka preveruje úspešnosť fungovania Programu
obnovy dediny (POD) na Slovensku a zapojiť sa do nej môžu
slovenské obce bez štatútu mesta. Obyvateľov dedín povzbudzuje k aktívnej účasti na rozvoji ich domova a zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov. Súťaž
približuje aj snahy obnovy slovenských obcí európskej úrovni
a upevňuje postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou
myšlienkou súťaže je zachovanie tváre a duše slovenskej dediny.
Víťaz súťaže získava prestížny titul Dedina roka s právom reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy
dediny a zároveň spolu s ostatnými ocenenými obcami finančné
prostriedky pre podporu obnovy obce.
POD je známym, ale hlavne obľúbeným a vyhľadávaným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným
cieľom je udržať človeka na vidieku. Garantom POD na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(MŽP SR). Výkonom POD na Slovensku bola poverená Slovenská
agentúra životného prostredia (SAŽP).

PODMIENKY ÚČASTI OBCÍ V SÚŤAŽI
Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec, ktorá
dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy
uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle udržateľného
rozvoja vidieka. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci
ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska.
Súťažiace obce musia:
• prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny
vo všetkých siedmich hodnotených oblastiach, pričom ciele
by nemali byť plnené iba obecným úradom, ale aj ďalšími
partnermi (občania, organizácie, podnikatelia, mikroregión),
• na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach mať k dispozícii
koncepčné dokumenty vypracované na princípe udržateľného
rozvoja charakterizované víziou, fantáziou a odvahou,
• dosahovať ciele dlhodobo úspešnými metódami a stratégiami,
ako sú zvýšené vlastné iniciatívy a účasť obyvateľstva, dialóg
politikov, expertov a ďalších subjektov  s obyvateľmi, so zvláštnym dôrazom na kooperácie v susedskom a komunálnom
partnerstve,

ZAMERANIE HODNOTENÝCH OBLASTÍ
• Dedina ako hospodár

• Dedina ako partner

• Dedina ako maľovaná

• Dedina ako hostiteľ

... 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.
... 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.

• Dedina ako klenotnica

... 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.

• Dedina ako pospolitosť

... charakterizuje ju 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 pre šport a oddych, komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažovanosť a spolupráca.

... sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich partner
stiev, uplatnených metód a stratégie zabezpečovania udržateľného
rozvoja vrátane existencie rozvojových dokumentov, medziobecnej a cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností a kultúry
partnerských vzťahov.
... sa prejavuje predovšetkým dobrou úrovňou zariadení slúžiacich
cestovnému ruchu – ubytovacích, stravovacích, športových, kultúrno-spoločenských a 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 záhrada

... je taká, ktorá sa stará o krajinu a verejné priestranstvá ako o vlas
tnú 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.

