• začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku zabezpečiť
podujatie, na ktorom budú odovzdané ceny súťaže
• spolupracovať so SAŽP na príprave súťažných podkladov do
medzinárodnej súťaže
• zabezpečiť osobu, ktorá bude prezentovať obec v rámci me
dzinárodnej súťaže počas hodnotenia obce členmi európskej
hodnotiacej komisie a pri slávnostnom vyhlasovaní výsled
kov Európskej ceny obnovy dediny (jazykové schopnosti,
všestranné vedomosti o obci a o realizácii POD v nej)
• víťaz súťaže stráca nárok na účasť v súťaži v ďalších rokoch

PREDMET HODNOTENIA
• komplexnosť vyplnenia prihlášky a formulára za 6 oblastí
hodnotenia
• stupeň / významnosť plnenia cieľov obnovy dediny
• uplatnené metódy a techniky práce
• podporné prílohy a fotodokumentácia

USPORIADATELIA SÚŤAŽE:

HODNOTENIE SÚŤAŽE
Do súťaže sa prihlasujú obce vyplnením prihlášky a predpísa
ného formulára podľa jednotlivých oblastí hodnotení. Hodno
tiaca komisia je zložená zo zástupcov partnerských organizácií:
Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra život
ného prostredia, Spolok pre obnovu dediny, Združenie miest
a obcí Slovenska, Agentúra pre rozvoj vidieka, Vidiecky
parlament na Slovensku, Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
zástupcovia všetkých samosprávnych krajov.

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SPOLOK PRE
OBNOVU DEDINY

ZDRUŽENIE MIEST
A OBCÍ SLOVENSKA

KONTAKT:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: +421/48 - 4374 171, 4374 176, Fax: +421/48 - 4152 890
email: anna.krsakova@sazp.sk
           ivona.cimermanova@sazp.sk
www.sazp.sk/POD – stránky v slovenčine
www.sazp.sk/DEP – stránky v nemčine

Súťaž „Dedina roka“

VÍŤAZ SÚŤAŽE „DEDINA ROKA“ SA ZAVÄZUJE:

Od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske
pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny
(ARGE) súťaž o „Európsku cenu obnovy dediny“. Slovenská
republika ako člen tohto pracovného spoločenstva v roku 2002
prvýkrát vyslala svojho reprezentanta - víťaza národnej súťaže,
ktorá u nás nesie názov „Dedina roka“.
Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže sa vždy nesie
v duchu motta európskej súťaže, pričom sa v prvom rade hod
notí ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov
a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy
v rámci trvaloudržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie
typických čŕt a svojej osobitosti. Súťaž je skvelou príležitosťou
pre obce prezentovať svoje úspechy, krásu a výnimočnosť.

CIELE, V KTORÝCH SA OBEC PREZENTUJE
• posilnenie a integrácia poľného a lesného hospodárstva
v regionálnom kontexte
• zachovanie a rozvoj tradičných miestnych remeselných
zručností
• ekologicky únosné zaobchádzanie s vodami a energiami
(zdroje, využívanie, nakladanie s odpadmi), ako aj
využívanie druhotných surovín
• súlad starého a nového stavebného fondu a zachovanie
charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny
• rozvoj a udržiavanie kultúrnej krajiny v ekologických
súvislostiach
• posilnenie identity a sebauvedomenia obyvateľov dediny,
najmä prostredníctvom kultúrnych iniciatív a ďalšieho
vzdelávania priamo v dedine
• znovuoživenie tradičných a udržanie súčasných kultúrnych
a sociálnych hodnôt a ustanovizní
• zapojenie všetkých generácií, pohlaví, národností, rov
nako ako zdravotne postihnutých, na hospodárskom,
spoločenskom a kultúrnom živote obce.

PREDMET SÚŤAŽE
A ZAMERANIE HODNOTENÝCH OBLASTÍ
1. Dedina ako hospodár
existencia podnikov, závodov
a iných hospodárskych zariade
ní, súčinnosť poľnohospodárstva,
lesného hospodárstva a obce,
ekologicky únosné a racionálne
využívanie a zaobchádzanie so
zdrojmi a surovinami a ich využi
tie v miestnej výrobe
2. Dedina ako maľovaná
rozsah obnovených objektov,
súlad starého s novým, čitateľný
prejav stavebného poriadku so
snahou rešpektovania regionálnej
architektúry v novej výstavbe,
zeleň v obci, vzhľad obce, čistota,
ochrana životného prostredia
3. Dedina ako klenotnica
rozsah kultúrnych hodnôt, kultúr
ne aktivity, miestna hrdosť, vzdelá
vanie, zachovanie tradícií, zvykov
a zručností, existencia pôvodných
architektonických a urbanistic
kých charakteristík, atmosféra
a originalita, ochrana prírody a
krajiny, biologicky a ekologicky
cenné lokality
4. Dedina ako pospolitosť
rozsah a rôznorodosť spolkovej,
klubovej a inej záujmovej činnosti,
podmienky pre stretávanie, sociál
ne služby a charita, dôchodcovia
a mládež, marginalizované sku
piny, šport a oddych, výchova,
vzdelávanie a osveta, komuniká
cia a práca s ľuďmi, občianska
angažovanosť a spolupráca
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5. Dedina ako partner
existujúce dokumenty, partner
stvá, uplatnené metódy a stra
tégie v rozvoji a postupnosť
zabezpečovania trvaloudržateľ
ného rozvoja, spolupráca obce
s partnermi v území, nadobec
ná spolupráca, prekračovanie
hraníc, odovzdávanie skúseností,
budovanie vzťahov
6. Dedina ako hostiteľ
existencia zariadení cestovného
ruchu (ubytovacie zariadenia,
stravovacie zariadenia, zariade
nia doplnkových služieb s využi
tím prvkov miestneho koloritu),
pohostinnosť, sprístupnenie zau
jímavostí, informácie, priestorové
informačné značenie, propagácia,
zariadenia pre šport a oddych,
náučné a turistické chodníky,
cyklotrasy, oddychové miesta

PODMIENKY ÚČASTI
• prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo
všetkých cieľoch obnovy, pričom ciele nemusia byť plnené
iba obcou, ale aj ďalšími partnermi (občania, organizácie,
podnikatelia, mikroregión)
• na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach mať k dispozícii
koncepčné dokumenty vypracované na princípe udržateľné
ho rozvoja a charakterizované víziou, fantáziou a odvahou
• dosahovať ciele dlhodobo úspešnými metódami a stratégiami,
ako sú zvýšené vlastné iniciatívy a účasť obyvateľstva, dialóg
politikov, expertov a vlastníkov s obyvateľmi, zvláštny dôraz
na kooperácie v susedskom a komunálnom partnerstve
• zaslať prihlášku a kompletne vyplnené všetky oblasti hodno
tenia v termíne
Zostavili: Ing. arch. Anna Kršáková, Ing. Ivona Cimermanová

