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Slovo na úvod

V  roku 2001 bolo Slovensko, ako člen Európ-
skeho pracovného spoločenstva pre rozvoj 
vidieka a obnovu dediny, po prvýkrát oslovené 
delegovať svojho víťaza do súťaže o Európsku 
cenu obnovy dediny a  tak reprezentovať našu 
krajinu. Vtedy sa ujal tejto zodpovednej povin-
nosti a  zároveň aj skvelej príležitosti rezort 
životného prostredia. Ako nositeľ Programu 
obnovy dediny založil túto tradíciu pod zášti-
tou ministra životného prostredia. Odbor-
nou a  organizačnou garanciou bola poverená 
Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá 
ju zastrešuje dodnes. 

Slovensko je atraktívnou krajinou, o čom sved-
čia aj úspechy našich obcí z  minulých roční-
kov, kedy nominanti za Slovenskú republiku 
dosiahli výborné výsledky na európskej úrovni. 
Aj výsledky posledného jubilejného 10. ročníka 
súťaže Dedina roka potvrdzujú, že v  pestrých 
kultúrnych, ekonomických a  spoločenských 
podmienkach u  nás existuje veľa obcí, ktoré 
môžu byť príkladom a vzorom ako harmonicky 
rozvíjať vidiecke sídla v  kontexte jedinečného 
rázu jednotlivých regiónov Slovenska. 

V  súťaži o  16. Európsku cenu obnovy dediny, 
ktorá sa nesie v  duchu motta „miestne odpo-
vede na globálne výzvy“ bude Slovenskú 
republiku reprezentovať víťaz národnej súťaže, 
ktorým sa stala obec Papradno. Táto obec 
najkomplexnejšie preukázala naplnenie princí-
pov a požiadaviek súťaže spomedzi 23 zúčast-
nených obcí. Národná hodnotiaca komisia sa 
zamerala na rozvoj miestneho hospodárenia, 
starostlivosť o  obec, krajinu a  životné pros-
tredie, racionálne využívanie lokálnych zdro-

jov, rozvíjanie vidieckej pospolitosti a partner-
stiev, zachovávanie hmotného a  nehmotného 
dedičstva s  využitím rôznych foriem podpory 
na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť 
o obyvateľov obce, ako aj na realizáciu jedineč-
ných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju 
obce. 

Dovoľte mi, aby som využil tento priestor 
a  poďakoval vyhlasovateľom súťaže, partne-
rom, generálnemu partnerovi, mediálnym 
a  reklamným partnerom, členom národnej 
hodnotiacej komisie, odborným hodnotiteľom, 
spravodajcom a  všetkým mojim spolupracov-
níkom, ktorí zabezpečovali úspešný priebeh 
10. ročníka súťaže Dedina roka. 

Všetkým oceneným obciam tohto ročníka, 
v  mene usporiadateľov, blahoželám a zároveň 
by som rád vyzval všetky obce zapojené do 
národnej súťaže, aby pokračovali v  aktivitách 
obnovy a rozvoja vidieka a boli príkladom pre 
ďalšie obce. Verím, že táto publikácia bude pre 
všetky obce Slovenska inšpiráciou a  povzbudí 
ich na prezentovanie sa v 11. ročníku súťaže 
Dedina roka, ktorý sa uskutoční v roku 2021.

Tomáš Orfánus

manažér súťaže Dedina roka

súťaž
Dedina roka 2019

www.obnovadediny.sk
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Charakteristika súťaže
Dedina roka

Predmet súťaže a zameranie 
hodnotených oblastí

Neoddeliteľnou súčasťou samotnej filozo-
fie Programu obnovy dediny je aj prezentácia 
dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti 
o vidiek, prezentácia konkurencieschopnosti, 
výnimočnosti a schopnosti slovenských 
dedín prinášať inovatívne spôsoby riešenia do 
procesu starostlivosti o svoje prostredie. Európ-
ske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka 
a obnovu dediny (ARGE) zorganizovalo už 
v roku 1990 prvý ročník súťaže o Európsku cenu 
obnovy dediny. 

Jej národnou formou je súťaž Dedina roka, 
ktorú Slovenská republika organizuje úspešne 
už od roku 2001. Jej cieľom je preveriť úspeš-
nosť fungovania Programu obnovy dediny 
na Slovensku. Prezentuje úspechy, výnimoč-
nosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej 
predstaviteľov a  obyvateľov na rozvoji ich 
domova a  povzbudzuje ich do ďalších akti-
vít. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry  
a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na 
snahu slovenských dedín priblížiť sa obnove 
obcí na európskej úrovni. Hlavnou myšlienkou 
súťaže je zachovanie tváre a  duše slovenskej 
dediny. 

Súťaž zároveň upriamuje pozornosť verejnosti  
a politikov na fakt, že vidiecky priestor je podstat-
nou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska a na 
snahu predstaviteľov vidieka upevniť jeho posta-
venie v politike a spoločnosti. 

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 udržateľ-
ného rozvoja vidieka.

Rok 2019 sa niesol v  znamení jubilejného  
10. ročníka súťaže Dedina roka, ktorého 
vyhlasovateľmi boli Ministerstvo životného 
prostredia SR, Slovenská agentúra život-
ného prostredia, Spolok pre obnovu dediny  
a Združenie miest a obcí Slovenska. Generál-
nym partnerom súťaže bola COOP Jednota 
Slovensko, spotrebné družstvo a organizáto-
rom Slovenská agentúra životného prostredia. 
Nad súťažou, do ktorej sa v jubilejnom ročníku 
prihlásilo 23 obcí, prevzal záštitu minister život-
ného prostredia László Sólymos.

Súťažiace obce musia prezentovať komplexne 
vykonávaný rozsah obnovy dediny v  hodno-
tených oblastiach, pričom ciele by nemali byť 
plnené iba samosprávou, ale aj ďalšími part-
nermi. V  rámci súťaže sú dediny posudzované 
na základe nasledujúcich okruhov hodnotia-
cich kritérií:

DEDINA AKO HOSPODÁR

Charakterizuje ju prítomnosť, výkonnosť 
a  verejná angažovanosť miestnych podnikov 
a  iných hospodárskych subjektov, súčinnosť 
poľnohospodárov, lesníkov a obce, ekologicky 
únosné a  racionálne využívanie a  zaobchá-
dzanie s miestnymi zdrojmi a surovinami a  ich 
využitie vo výrobe, vytváranie podmienok pre 
zvyšovanie zamestnanosti.

DEDINA AKO MAĽOVANÁ

Sa môže pochváliť viacerými obnovenými 
objektmi a  drobnou architektúrou, súladom 
starého a nového, čitateľným prejavom staveb-
ného poriadku a  snahou rešpektovať regio-
nálnu architektúru v  novej výstavbe, čistotou 
a celkovým vzhľadom obce.

DEDINA AKO KLENOTNICA

Sa posudzuje v  rámci uchovávania kultúrnych 
hodnôt, realizácie kultúrnych aktivít, pesto-
vania miestnej hrdosti, zachovávania tradícií, 
zvykov a  zručnosti. Do úvahy sa berie ucho-
vanie pôvodných objektov ľudového staviteľ-
stva, ochrana prírodných a  kultúrnych lokalít, 
celková atmosféra a originalita obce.

DEDINA AKO POSPOLITOSŤ

Charakterizuje ju rozsah a  rôznorodosť spol-
kovej, klubovej a  inej záujmovej činnosti, 
podmienky na verejné spoločenské stretnutia, 

sociálne služby a charita, starostlivosť o dôchod-
cov, mládež a marginalizované skupiny, stav 
výchovy, vzdelávania a osvety, podmienky pre 
šport a oddych, komunikácia a práca s ľuďmi, 
občianska angažovanosť a spolupráca.

DEDINA AKO PARTNER

Sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungu-
júcich partnerstiev, uplatnených metód a stra-
tégie zabezpečovania udržateľného rozvoja 
vrátane existencie rozvojových dokumen-
tov, medziobecnej a  cezhraničnej spolupráce, 
odovzdávania skúseností a  kultúry partner-
ských vzťahov.

DEDINA AKO HOSTITEĽ

Sa prejavuje predovšetkým dobrou úrovňou 
zariadení slúžiacich cestovnému ruchu - ubyto-
vacích, stravovacích, športových, kultúrno-spo-
ločenských a  doplnkových služieb a  využíva-
ním prvkov miestneho koloritu. K  tomu patrí 
pohostinnosť, sprístupnenie miestnych atrakti-
vít, kvalitné informácie, priestorové informačné 
značenie, propagácia, náučné a turistické chod-
níky, cyklotrasy a verejné oddychové miesta. 

DEDINA AKO ZÁHRADA

Je taká, ktorá sa stará o  krajinu a  verejné 
priestranstvá ako o  vlastnú záhradku. Udržuje 
kvalitu životného prostredia na vysokej úrovni, 
chráni čistotu vody, vzduchu, pôdy, dbá na 
správnu likvidáciu odpadov, využíva environ-
mentálne šetrné technológie a  postupy, pri 
výstavbe zelene propaguje staré a  krajové 
odrody, podporuje environmentálnu a  regio-
nálnu výchovu a vzdelávanie svojich občanov.

2019
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Hodnotenie obcí prihlásených 
do súťaže

Členovia Národnej hodnotiacej komisie

Prihlásené obce hodnotili členovia Národ-
nej hodnotiacej komisie (ďalej len „komisia“),  
zloženej zo zástupcov vyhlasovateľov a partne-
rov súťaže. 

Hodnotenie prebiehalo na dvoch úrovniach. 
Počas mesiacov máj až júl 2019 navštívila  
všetky obce komisia, ktorej členovia mali už  
o nich k dispozícii vstupné informácie z prihlá-
šok, ktorých súčasťou je aj „Formulár oblasti 
hodnotenia“. Každá obec mala tri hodiny, počas 
ktorých musela čo najlepšie zvládnuť svoju 
prezentáciu. Záležalo na jej invencii, akú formu 
zvolila a čo všetko komisii ukázala, či zaangažo-
vala miestne spolky, poslancov, či podnikateľov. 

Po návšteve všetkých obcí a spracovaní hodno-
tiacich formulárov sa v druhej polovici augusta 
2019 uskutočnilo záverečné rokovanie komisie, 
na ktorom boli na základe údajov z  prihlášok, 

výjazdov v  obciach, hodnotenia v  skupinách, 
prezentácií a spoločných návrhov členov komi-
sie, udelené ocenenia a bol určený víťaz. Komi-
sia môže navrhnúť a  udeliť aj ďalšie ocenenia 
podľa aktuálnej situácie, príp. niektoré ocene-
nie neudeliť. 

Do hodnotenia vstupujú kritéria udržateľnosti, 
koncepčnosti, schopnosti prezentovať sa, 
ojedinelosti a  originality prístupov, myslenia 
obyvateľov, riadenia samosprávy, ale aj súladu 
s  mottom súťaže o  Európsku cenu obnovy 
dediny, ktoré je pre rok 2019 „miestne odpovede 
na globálne výzvy“.

Zlatica Csontos Šimoňáková Ministerstvo životného prostredia SR

Lucia Thumová Ministerstvo životného prostredia SR

Tomáš Orfánus Slovenská agentúra životného prostredia

Silvia Čiaková Slovenská agentúra životného prostredia

Timotej Brenkus Slovenská agentúra životného prostredia

Anna Kršáková Spolok pre obnovu dediny

Denisa Zdechovanová Združenie miest a obcí Slovenska

Branislav Boľanovský COOP Jednota Slovensko, s.d.

Silvia Martišová COOP Jednota Slovensko, s.d.

Lucia Ditmarová Národné osvetové centrum

Viera Norisová Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mária Behanovská Vidiecky parlament na Slovensku

Zoltán Balko Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Michal Strnál starosta obce Oravská Polhora, víťaz súťaže 
 Dedina roka 2017 

2019
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Súťažiace obce

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2019 sa uskutočnilo 7. septembra na Námestí 
SNP v Banskej Bystrici, počas 2. ročníka sprievodného podujatia Radvanského jarmoku - Slovenský 
deň kroja 2019. 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2019

Výsledky súťaže Dedina roka 2019

1. miesto
Papradno (okres Považská Bystrica)

2. miesto
Svätý Anton (okres Banská Štiavnica)

3. miesto
Raslavice (okres Bardejov)

Dedina ako hospodár
Lúky (okres Púchov) 
„Za ozdravenie a hospodársky rast obce v zložitých 
ekonomických podmienkach.“ 

Dedina ako maľovaná
Domaňovce (okres Levoča) 
„Za citlivý prístup k udržiavaniu harmonického obrazu 
dediny.“

Dedina ako klenotnica
Beluj (okres Banská Štiavnica) 
 „Za udržiavanie a obnovu tradičnej regionálnej ľudo-
vej architektúry.“

Krivany (okres Sabinov ) 
„Za hrdosť, prezentáciu a ochranu nehmotného kultúr-
neho dedičstva s odkazom pre budúce generácie.““

Dedina ako pospolitosť 
Bolešov (okres Ilava) 
 „Za búranie plotov a otváranie sŕdc.“

Dedina ako partner
Tvrdošovce (okres Nové Zámky) 
„Za aktívne budovanie a udržiavanie partnerstiev pre 
miestny, regionálny a cezhraničný rozvoj.“

Dedina ako záhrada
Tvrdošovce (okres Nové Zámky)  
„Za ochranu a včlenenie pôvodných prírodných častí 
krajiny do urbanistickej štruktúry obce.“

Dedina ako hostiteľ 
Cena nebola udelená

Mimoriadna cena
Jesenské (okres Levice) 
 „Za výnimočnú aktivizáciu ľudského potenciálu  
a súdržnosť komunity.“

Cena generálneho partnera COOP 
Jednota Slovensko, s. d.
Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) 
„Za ochranu, dokumentovanie a prezentáciu paličko-
vanej čipky a tradičného ľudového odevu.“

Cena Slovenskej agentúry životného 
prostredia
Dohňany (okres Púchov) 
„Za budovanie environmentálnych inovatívnych zaria-
dení a udržateľný rozvoj životného prostredia.“

2019Súťažiace 
obce:

Beluj

Bodzianske Lúky

Bolešov

Čirč

Dohňany

Dolný Vadičov

Domaňovce

Dvory nad Žitavou

Hrabušice

Hronsek

Jesenské

Krivany

Lúky

Matiašovce

Papradno

Pobedim

Podhorie

Raslavice

Stebník

Svätý Anton

Tvrdošovce

Víťaz

Zemplínska Nová Ves
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Papradno
Dedina roka 2019

Papradno je s rozlohou 5 596 ha najväčšou 
obcou okresu Považská Bystrica. Leží v podhor-
skej oblasti Javorníkov, ktoré sú súčasťou Chrá-
nenej krajinnej oblasti Kysuce. Približne 80 % 
rozlohy obce zaberajú prevažne ihličnaté lesy 
siahajúce do nadmorskej výšky 1 071  m  n.  m. 
História osídlenia územia je výrazne vpísaná 
do rysov tunajšej valašskej kultúry. Typická 
je mozaikovitá štruktúra s rozptýleným osíd-
lením a striedajúcimi sa lúkami, pasienkami  
a lesmi. Stredom dediny preteká riečka Paprad-
nianka, ktorej brehy boli vyregulované už  
v rokoch 1944 - 1955. K obci patria mnohé osady 
ležiace v bližších či vzdialenejších dolinách. 
Súčasťou obce je osada Podjavorník, ktorá leží 
pod hlavným hrebeňom Javorníkov a je známa 
ako rekreačná oblasť pre letné a zimné športy. 
Z dediny s malými drevenými domčekmi 
postupne vyrástla moderná obec. Jej podoba 
sa výrazne začala meniť v 50. rokoch 20. storočia 

a v  súčasnosti svojim hospodárením vytvorila 
podmienky pre rozvoj podnikania či využíva-
nia prírodných zdrojov. Okrem toho neopome-
nula starostlivosť o hmotné a nehmotné dedič-
stvo, využívanie možností cestovného ruchu  
a aktivity ochrany  životného prostredia 
a krajiny. Krásna okolitá príroda láka turistov na 
pešiu turistiku a agroturistiku. Tradičný spôsob 
chovu zvierat a pestovania plodín ponúka 
možnosť aktívneho využitia voľného času 
pre milovníkov koní a nádhernej prírody. Po 
okolitej prírode sa môžete prejsť na konskom 
sedle, prípadne sa s nimi stretnúť na konských 
cestách. To všetko je možné spojiť s gastrono-
mickým zážitkom z výrobkov z ovčieho a krav-
ského mlieka. Obyvateľov Papradna spoznáte 
hneď. Prezradí ich typické nárečie,  neutícha-
júci spev, divadlo a kultúra. Ďalej je to spolupat-
ričnosť, lokálpatriotizmus a  celková hrdosť na 
svoju obec a Slovensko.

okres
Považská Bystrica

počet obyvateľov
2 462

www.papradno.sk

Papradno, Papradno, veliká dedina,
skrášľujú Ťa vŕšky, malebná dolina.
Tam mi chalúpka moja rodná stála,
tam ma moja mamka vychovala.
 
Osud bol však zlý, rodičov mi vzal
a mne iba žiaľ, v srdci zanechal.
Zostal som tak sám, nebol som jediný,
čo sme odišli z rodnej dediny.
 
Verím však pevne, že sa raz vrátim,
lásku k domovu nikdy nestratím.
By som tam prežil pár posledných 
hodín,
za to sa večer aj ráno modlím.
 
Za naším kostolíkom tichučké 
miestečko,
tam si odpočinie boľavé srdiečko.
Tam sú pochovaní mať moja, otec môj
tam sa ukončí každý sveta bôľ.
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Svätý Anton
2. miesto

Obec Svätý Anton sa nachádza v malebnom 
prostredí Štiavnických vrchov pod vrchom 
Sitno. Tvorí ju potočná radová zástavba  
s typickými podlhovastými kamennými 
domami s pozdĺžnym gánkom. V súlade s územ-
ným plánom sa tu realizuje nová výstavba. 
Centrálnej časti obce dominuje barokovo-kla-
sicistický kaštieľ s umelecko-historickou  
a poľovníckou expozíciou, ktorý je spolu s okoli-
tým areálom vyhlásený za Národnú kultúrnu 
pamiatku. Keďže väčšia časť obce je v ochran-
nom pásme kaštieľa, musia občania i obec pri 
realizácii svojich zámerov rešpektovať požia-
davky Krajského pamiatkového úradu, pričom 
napr. pri tvorbe drobnej architektúry využívajú 
regionálne architektonické znaky. Hospodár-
stvo v obci je zamerané na obhospodarova-
nie okolitých lesov a poľnohospodárskej pôdy, 
ktorá je prostredníctvom dvoch rančov využí-
vaná na cestovný ruch. Ubytovacie a stravova-
cie služby v  ľudovom duchu ponúka tiež Starý 
hostinec. Výchovu a  vzdelávanie zabezpe-

čuje zrekonštruovaná základná škola s mater-
skou školou, ktorá intenzívne spolupracuje  
s vedením kaštieľa, hlavne v  oblasti regionál-
nej výchovy. Ľudové tradície obce zachováva 
nedávno vzniknutý folklórny súbor Lúčka, 
divadelnú tradíciu rozvíja miestne divadelné 
zoskupenie Paradajz Pikčr. Obec rekonštrukciou 
objektov a  dotovaním činností vytvára priaz-
nivé podmienky pre všetky záujmové združe-
nia a kluby a tiež zabezpečuje sociálne služby, 
hlavne pre dôchodcov. Okrem obecných part-
nerstiev rozvíja Svätý Anton regionálnu spolu-
prácu prostredníctvom OOCR a MAS Zlatá 
cesta. Cezhraničnú spoluprácu majú na vysokej 
úrovni miestni hasiči s DHZ Ubach Palenberg. 
Na realizáciu svojich vízií obec aktívne využíva 
možnosti zapojiť sa do rôznych výziev financo-
vaných zo štátneho rozpočtu, ako aj z fondov 
Európskej únie. Zároveň sa obec snaží hospodá-
riť so svojimi finančnými prostriedkami tak, aby 
bola schopná vytvoriť vlastnú finančnú rezervu 
na realizáciu rozvoja obce. 

okres
Banská Štiavnica

počet obyvateľov
1 184

www.svatyanton.sk

okres
Bardejov

počet obyvateľov
2 760

www.raslavice.sk

Akoby, to bolo iba včera, 
keď vykročila som
cez bránu ticha
do neznáma. 
Otvorila svoje 
srdce dokorán
a padla na kolená
v objatí tvojej krásy. 
v priestoroch kaštieľa
v chladných múroch ticha
som našla čaro života. 
V komnatách plných umenia a lásky
s vôňou histórie, 
som obdivom kráčala v ústrety 
poznaniu. 
Prechádzala obdobím, 
ktoré nikdy
nestratí svoje čaro 
a pôvab. 
A do môjho života
vložilo životy tých, 
ktorý zanechali po sebe.

Raslavice
3. miesto

Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Ondav-
skej vrchoviny, na južnom okraji Bardejovského 
okresu, približne v polovici trasy medzi mestami 
Prešov a Bardejov. Víziou obce je komplexnou 
pomocou sociálne slabým skupinám vychovať 
lepšiu generáciu s cieľom skvalitnenia spoluži-
tia v obci. Pre napĺňanie tejto vízie obec v r. 2015 
zriadila obecný sociálny podnik Obecné služby 
Raslavice s. r. o., ktorý s 27 pracovníkmi prispieva 
k znižovaniu nezamestnanosti predovšetkým 
ľudí z  rómskej komunity a pripravuje ich na 
ďalšie uplatnenie na trhu práce. Obecný podnik 
vykonáva stavebnú činnosť, zabezpečuje auto-
busovú dopravu vlastným vozidlom, zaoberá sa 
aj pestovateľskou činnosťou na ornej pôde (viac 
ako 7 ha) a vo fóliovníku (12 x 40 m). Jeho pracov-
níci získavajú nielen pracovné návyky, ale aj 
celkovú zodpovednosť k práci a sú príkladom 
pre mladšiu generáciu. Sú vedení k finančnej 
gramotnosti a finančnému plánovaniu budúc-
nosti, čo im zvyšuje životnú úroveň a umož-
ňuje vysporiadať a legalizovať čierne stavby. 
V mnohých prípadoch sú schopní postaviť si 
úplne nové kultúrne obydlie. Vybudovaním  

a rekonštrukciou infraštruktúry – nových ciest 
v dĺžke 1 250 m vytvorila obec podmienky pre 
výstavbu cca 100 nových rodinných domov. 
Na budovanie chodníkov sa používa dlažba 
vyrobená v obecnom podniku. Na podporu 
mladých rodín je vypracovaná architekto-
nická štúdia malého obecného sídliska s byto-
vými domami pre 40 rodín, vrátane detského 
ihriska a parkovísk. V oblasti sociálnych služieb 
prevádzkuje obec denný stacionár, opatrovateľ-
skú službu, komunitné centrum, obecnú výva-
rovňu a vykonáva terénnu sociálnu prácu. Vzde-
lávanie zabezpečuje obec od materskej školy až  
po duálne vzdelávanie na strednej škole.  
Za oblasť kultúry bola obec už v r. 2007 ocenená 
v  kategórii Dedina ako klenotnica. Súčasťou 
zlepšovania životného prostredia v obci je revi-
talizácia a  budovanie verejných priestranstiev 
a drobnej architektúry, vybudovanie zberného 
dvora na separáciu odpadu pre obce mikro-
regiónu a  v  štádiu prípravy je aj budovanie 
suchých poldrov a modernizácia ČOV.

Na švece jest valal, dze je doteraz raj,
dze še ešče dobre žije.
Nichto nič nerobi, lem paradne chodzi
a na frištik kave pije.
Toten valal su Raslavice, 
dze ma každi veľo tišice, 
chceme bic občani valala bez dani,
chceme bic Raslavičani. 

Novi kanal pres valal,
šumna pošta, veľki sal
a ku temu i muzika.
Vef kulture divadlo a na draže 
džviradlo, 
a pres roček i festival.
Toten valal su Raslavice, 
dze ma každi veľo tišice, 
chceme bic občani valala bez dani,
chceme bic Raslavičani.
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Lúky
Dedina ako hospodár

Na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov,  
v údolí rieky Biela voda, v Trenčianskom kraji sa 
nachádza obec Lúky. Má veľmi výhodnú polohu, 
ktorá jej umožňuje všestranný rozvoj. Sústrede-
nosť osídlenej časti obce bez kopaníc, umož-
ňuje využívať odľahlejšie územia katastra obce 
na hospodárske účely s  využitím lesov, lesnej 
a  poľnohospodárskej pôdy. Prácou s  drevom, 
odborným vysádzaním a údržbou nových stro-
mov, úpravou lesných ciest a pasienkov a vďaka 
spoločnému hospodáreniu v  obci sú zacho-
vané nielen poľnohospodárstvo ako také, ale 
aj chov oviec plemena valaška, ktoré sú jedným 
z  najstarších druhov oviec vo východnej 
Európe. Obec sa aktívne zapája do výziev zame-
raných na ekologickú tematiku, ako sú napr. 
vodozádržné opatrenia, tepelné čerpadlá, foto-
voltaika, zatepľovanie budov a výmena vykuro-

vacích sústav. V obci sú vytvorené podmienky 
na „predaj z dvora“ hlavne pre mliečne a peká-
renské výrobky, ale i  výrobky mäsového prie-
myslu. Rozvojová stratégia obce pokrýva celý 
kataster, nesústreďuje sa iba na centrum, ale 
usiluje sa rozvíjať všetky lokality obce. Obec má 
vyčlenené záujmové lokality určené na býva-
nie, pre oddych a rekreáciu, šport a pre podni-
kateľskú činnosť. Obec žije i  bohatým kultúr-
nym životom. Jednou z najvýznamnejších akcií 
s  medzinárodnou účasťou je i  Stretnutie heli-
gonkárov Púchovskej doliny. Krásna príroda 
Bielych Karpát a  Javorníkov vytvorila z  obce 
východiskové miesto na viaceré turistické trasy, 
na ktorých sa nachádzajú oddychové zóny,  
o ktoré sa obec, ako dobrý hospodár, sústavne 
stará v rámci dobrovoľníckych prác.

okres
Púchov

počet obyvateľov
928

www.obecluky.sk

Na Vrábľovine hore

Na Vrábľovine hore, švárny šuhajko 
ore. 
Na tých Lúkach jeho milá, stále o 
nej sa mu sníva.
Lúky, Lúky, dzedzina, tam býva tá 
dzievčina.
Vije perko pre milého, svojho 
šuhajka švárneho

Domaňovce
Dedina ako maľovaná

V  krásnom prostredí stredného Spiša, blízko 
Levoče a Spišského hradu, je situovaná obec 
Domaňovce, ktorá patrí k  najstarším obciam 
na Spiši. Vyše 230 domov tvorí obojstrannú 
uličnú zástavbu okolo hlavnej cesty a okolo 
potoka Lodina, tečúceho stredom obce. Domi-
nantou obce je Kostol sv. Štefana Prvomuče-
níka zo 17. storočia a ďalšou významnou histo-
rickou pamiatkou je gotický klenbový most. 
Dobudovanie infraštruktúry rieši obec v súlade 
so strategickými dokumentmi, čo prispieva  
k zlepšovaniu jej estetického vzhľadu. Pri rekon-
štrukcii sakrálnych a technických stavieb, ako 
aj objektov ľudového staviteľstva, sú zachová-
vané pôvodné architektonické prvky. Rešpekto-

vanie línie uličnej čiary umožňuje tvorbu verej-
ných priestranstiev pre realizáciu športových 
a oddychových priestorov, vhodne doplnených 
prvkami zelene, na ktoré nadväzujú esteticky 
upravené predzáhradky domov. Odkazom na 
historickú spätosť s  pôvodným zamestnaním 
obyvateľov sú materiály používané pri tvorbe 
drobnej architektúry, ako sú drevené prvky 
detského ihriska, informačné tabule, drevené 
plastiky a  socha Sv. Štefana, patróna obce, 
v  životnej veľkosti. Výsledkom plánovania, 
zveľaďovania a starostlivosti občanov o životné 
prostredie, v spolupráci s obcou, je harmonický 
obraz obce a jej malebný vzhľad.

Uš sme prešli kus šveta, všadzi daco 
šumne je, 
ale naša dzedzinočka pre nas zavše 
najkrajša je.
Šľifčo, Cibik, Maly ľešik, Budzin a aj 
Lodzina, 
 zostavaju v našim šercu jak aj cala 
dzedzina.
Domaňofce prekrasne sce, ľemo-
vane kopcami, 
domi šumňe sporadane našimi 
prapredkami.
Ňeškaj na nich spominame, jak 
dzedzinu stavali, 
koscel, školu i kulturu zavše v šercu 
mavali.
Na roľi, kolo domu i pre dzedzinu 
šicko sami robili,
ani v ľece, ani v žime ňikdaj 
ňeľeňošili....

okres
Levoča

počet obyvateľov
932

www.domanovce.dcom.sk
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Beluj
Dedina ako klenotnica

Ďalšou malebnou obcou spod Sitna je obec  
Beluj. V  minulosti bola známa najmä hrnčiar-
skou výrobou vďaka ložiskám pôdy s  veľkým 
obsahom ílu v  jej okolí. Na niektorých loka-
litách sa vyskytovala aj biela hlinka, ktorá sa 
používala na zdobenie hrnčiarskych výrob-
kov a  ktorá sa pravdepodobne podpísala pod 
názov obce. V  národnej kultúrnej pamiatke v 
bývalej evanjelickej fare s  dvorom a  sýpkou 
z roku 1879 je zriadené digitálne múzeum Beluj-
ského hrnčiarstva. Okrem prezentácie beluj-
skej keramiky majú majitelia víziu oživiť toto 

remeslo. V obci sa tiež nachádzajú dva ľudové 
domy z  19. storočia a rímskokatolícky Kostol  
sv. mučeníka Vavrinca, ktorého základy siahajú 
až do románskeho obdobia. V kostole je dodnes 
zachovaný pôvodný organ z roku 1752. Obec sa 
môže pochváliť početnou tradičnou ľudovou 
architektúrou a najzachovalejšími štítmi striech 
regiónu Hont. Toto bohatstvo sa obec snaží 
zachovať aj do budúcnosti prostredníctvom 
regulačných opatrení územnoplánovacej doku-
mentácie pre rekonštrukciu a výstavbu domov 
v duchu regionálnej architektúry. 

okres
Banská Štiavnica

počet obyvateľov
131

www.obecbeluj.sk

Tá naša dedinka

V tej našej dedine dobre bývať,
na rodné domčeky radosť dívať.
Ten náš je zo všetkých najpeknejší,
v ňom sa vždy cítime najšťastnejší.

Tá naša chalúpka čistá, malá,
v nej ma moja mamka vychovala.
Maličké oblôčky, dvor ako dlaň,
srdce ma zabolí, keď myslím naň.

Tú našu dedinku máme radi,
štiavnický zámok ju nenahradí.
Malé záhradôčky, v nich samý kvet,
nedám si ťa, nedám za celý svet.

Krivany 
Dedina ako klenotnica

Obec Krivany sa nachádza v okrese Sabinov 
na ľavostranných prítokoch rieky Torysy. Na 
východe začína od mosta nad Krivým jarkom, 
odkiaľ pravdepodobne pochádza názov obce. 
Okrem existencie objektov zapísaných v regis-
tri národných kultúrnych pamiatok je obec hrdá 
na dvoch významných zachovávateľov a propa-
gátorov ľudovej kultúry nielen samotnej obce, 
ale aj širšieho regiónu. Alexander Gernát sa 
ako výrobca a interpret významne pričinil o to, 
že pôvodný, tradičný hudobný nástroj – gajdicu, 
nevidíme už len v  múzeu a tiež vyrobil prvú 
dvojačku – dvojgajdicu, ktorá je dnes v  erbe 
obce. Avšak najznámejším obyvateľom obce 
bol Ján Lazorík - učiteľ, muzeálny pracovník, 

zberateľ, etnograf. Okrem zbierania artefaktov 
ľudovej kultúry, ľudových piesní a  slovesnosti 
a  ich následnej prezentácii prostredníctvom 
Dedinskej folklórnej skupiny z  Krivian, ktorej 
založenie sám inicioval, sa venoval aj fotogra-
fovaniu, písaniu scenárov ku filmom a literár-
nej tvorbe, kde propagoval šarišský dialekt. 
Jeho zásluhou sa v obci a okolí podarilo vysa-
diť množstvo pôvodných ovocných stromov, 
aj ním vyšľachtených mrazuvzdorných odrôd. 
Vďaka týmto miestnym velikánom má obec 
zdokumentované kultúrne dedičstvo, ktoré  
v súčasnosti zachováva a prezentuje aj 
prostredníctvom mladej generácie z miestnej 
základnej školy.

Toriśaňi jak śe mace no, no, no, 
toriśaňi jak śe mace no, no, no,
že śe ľem poňevirace noľem daľej 
no.

Ňetreba vam poňevirki no, no, no,
ňetreba vam poňevirki no, no, no,
jest f Krivjanoch šumne dzifki noľem 
daľej no.

Šumne, šumne, maľovane no, no, no
šumne, šumne, maľovane no, 
no, no,
na śmetance vichovane noľem 
daľej no.

Na śmetance i na mľiku no, no, no,
na śmetance i na mľiku no, no , no,
ňe pre tebe falešňiku noľem daľej 
no.

okres
Sabinov

počet obyvateľov
1209

www.obeckrivany.sk



Generálny partner:Generálny partner:
súťaž
Dedina roka 2019

www.obnovadediny.sk

16

súťaž
Dedina roka 2019

www.obnovadediny.sk

17

Tvrdošovce
Dedina ako partner, Dedina ako záhrada

Obec Tvrdošovce sa rozprestiera na Podunaj-
skej nížine, 15 km severozápadne od Nových 
Zámkov, na hlavnej trase Nové Zámky – Brati-
slava. Leží na oboch stranách Taranského 
(Tvrdošovského) potoka, juhozápadná rovinná 
časť chotára na starej nive Váhu, miestami 
močaristej, s riečnymi a mŕtvymi ramenami, 
odvodňovanej Dlhým kanálom, čo bolo v minu-
losti príčinou povodní. Severovýchodnú časť 
chotára tvoria vyššie rozsiahle, sprašou pokryté, 
terasy južného okraja Nitrianskej pahorkatiny. 
Partnerstvá obce sú založené v prvom rade 
na teritoriálnej báze, kde sa realizujú spoločné 
projekty a výmena skúseností starostov člen-
ských obcí regionálnych združení - MAS Dolné 
Považie, Mikroregión Cergát-Váh, Mikroregión 
Novozámocko, Regionálne združenie Novozá-
mocko-Šuriansko-Štúrovsko, Igram. Medziná-
rodné partnerstvá sú založené na viacročnej 
spolupráci samospráv, neziskových organizácií, 
škôl a aj obyvateľstva pri organizovaní kultúr-
nych a športových podujatí. Spolupráca 
s maďarskými obcami Bonyhád, Környe, Nagya-
tád, Piliscsév, Tardos a  Szákszend vyplynula 
z nedávnej histórie obce. Miestna škola spolu-

pracuje so školským zariadením v  Brandýsi 
nad Labem v ČR. Okrem toho je na výnimočnej 
úrovni vzájomná spolupráca obce, cirkvi, záuj-
mových združení a spolkov, ako aj podnikateľ-
skej sféry.

Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody 
sa na území obce nachádza sedem vodných 
plôch s  celkovou výmerou asi 25 000 m2. Šesť 
vodných plôch olemovaných zeleňou je v zasta-
vanom území obce a slúžia nielen rybárom, ale 
všetkým občanom aj na rekreačné účely vďaka 
vybudovanej drobnej architektúre (prístrešky, 
ohniská, sedenia a  pod.). Okrem toho sa tu 
nachádzajú viaceré mokrade a  slaniská, ktoré 
patria do sústavy Natura 2000. Nachádzajú sa 
tu vzácne rastliny, zver, chránené vtáčie územie 
- je tu zaznamenaný najväčší výskyt havranej 
kolónie v strednej Európe, sokol červenonohý 
a do centra obce sa vrátili bociany. K najväčším 
zeleným plochám v obci patria Park na hornej 
ulici a Park železničiarov, ktoré sú zároveň aj 
expozíciami drevených sôch a  železničnej 
techniky. Ďalšou vhodne upravenou plochou  
je park na námestí Sv. Štefana.

okres
Nové Zámky

počet obyvateľov
5 301

www.tvrdosovce.sk

Taroskeggyre befutott 
a gyorsvonat

Taroskeggyre befutott a gyorsvonat,
Tizenhárom kislány elejbe szaladt.
Mind a tizenkettő talpig fehírbe,
Pont az enyim őtözött feketíbe.

Taroskeggyen kiöntött a kanális,
A lányokot mind eevitte ja árvíz.
Minden legíny fogja ki a magáét,
Soha senki ne szeresse a másét.

Bíró uram, tegyen köztünk igazat,
Barna kislány szeretyi a uramat.
Hallod lányom, hogy mit fütyű 
a rigó,
Szerelembű nem parancsó a bíró.

Preklad piesne:
V Taroškedi na stanici stojí vlak

V Taroškedi na stanici stojí vlak,
Trinásť švárnych dievčat čakalo 
tam naň,
Všetkých dvanásť oblieklo sa do 
biela,
Iba moja najmilejšia do čierna.

Vyliala sa veľká voda z Kanála,
Všetky dievky odplavila bezmála,
Každý chlapec nech si vyloví svoju,
Nikto nech si nežiada susedovu.

Mladé dievča môjho muža miluje,
Pán richtár spravodlivosť vysluhuje:
„Nevieš dcéra moja, čo sa hovorí?
Nezabrániš láske keď sa rozhorí!”
(Z maďarčiny prebásnil Imrich 
Szabó)
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Bolešov
Dedina ako pospolitosť

Obec Bolešov leží na strednom Považí a je 
súčasťou Ilavskej kotliny. Rozprestiera sa na 
pravom brehu Váhu. Územie obce čiastočne 
zasahuje do CHKO Biele Karpaty. V obci je rozvi-
nutý bohatý komunitný život. Mladí ľudia sa 
snažia svojimi aktivitami, pokrývajúcimi ľudové 
zvyky jednotlivých ročných období, spestriť 
život v  obci a  oživiť ľudové tradície. Podujatia 
sa realizujú v  obecnom parku, kde obyvatelia 
obce predávajú svoje vlastnoručne vyrábané 
výrobky, napríklad domáce mydlá, čokolády, 
šperky, rezbárske výrobky, med a  iné. Rok 
v  Bolešove končia spoločne „Silvestrovskou 
kapustnicou v parku“. Víziou vedenia obce a jej 
obyvateľov je vytvoriť z Bolešova modernú 
obec s  vidieckym rázom. Obec, ktorá bude 
dedinskou komunitou a zároveň bude posky-

tovať vybavenie a  komfort moderných aglo-
merácií. Priority rozvoja obce sú zakotvené  
v rozvojových dokumentoch obce Bolešov. 
Výnimočnosťou obce je symbióza   ľudských 
zdrojov a verejných priestorov, ktorá rozprúdila 
komunitný život v obci. Mottom vedenia obce je 
modernizovať obec a hlavne pracovať pre obec. 
Občania spolu s vedením obce začali „búrať 
ploty“ a to nielen v prenesenom význame, ale 
aj fyzicky začali otvárať obec. Snahou Bolešov-
čanov je spájať a  to nielen parcely, plochy, ale 
hlavne ľudí. Vytvárať spoločné aktivity, príleži-
tosti, ciele a tým napĺňať svoje vízie.

Obmedzenia pre plnenie vízii podľa nich neexis-
tujú, na všetko sú nástroje - zdravý „sedliacky“ 
rozum, odvaha a možno aj ľahká dávka drzosti. 

okres
Ilava

počet obyvateľov
1 513

www.bolesov.eu

Bolešovské pole pekne rozorané,
vypustil Janíčko štyri kone vrané.
Vypustil, vypustil nemohol ich 
chytnút,
nemohol Janíčko svej milej 
odvyknút.

Lahko je navykat tažko je odvykat,
tažko je srdienko na zámek 
zamykat.

Ja som si ho zamkla na devat 
zámečkov,
že ho neodomkne falošný Janíčko.

Falošný Janíčko, falošná tvá láska,
nebudem ty verit až vynde ohláška.

Až vynde ohláška Bolešovskej fare,
budem ty ja verit až pojdem k oltáre

Jesenské 
Mimoriadna cena

Máloktorá obec na Slovensku uvádza tri 
dátumy svojho vzniku. Prvé písomné zmienky 
o  obci Jesenské pochádzajú z  13. storočia, ale 
už v  stredoveku zanikla. V  roku 1923 niekoľko 
prisťahovaleckých slovenských rodín odkúpilo 
pozemky, ktoré boli súčasťou obce Beša a odčle-
nením od nej v roku 1926 vznikla samostatná 
obec Jesenské, ktorá takto fungovala až do 
40. rokov minulého storočia, keď sa opäť včle-
nila pod obec Beša. Na základe referenda sa od  
1. 2. 1992 opätovne osamostatnila a v súčasnosti 
tvorí s približne 48 obyvateľmi jednu z najmen-
ších obcí na Slovensku. Obec nachádzajúca sa 
juhozápadne od Levíc leží bokom od hlavných 

ciest a nie je v nej žiadna priemyselná výroba. 
Jej víziou je preto vytvorenie ekologickej 
obce na relax pre celú rodinu v krásnej prírode  
a tichom prostredí. Prvoosadníci vybudo-
vali kostol, ktorý je vo vlastníctve obce. Spolu 
s  priľahlým parkom, areálom obecného úradu 
s kultúrnym domom a záhradou tvorí zázemie 
pre stretávanie sa obyvateľov aj víkendových 
návštevníkov obce. Zabezpečenie riadneho 
fungovania obce, ako aj potrieb obyvateľov, 
však s minimálnymi zdrojmi nie je možné bez 
výnimočnej aktivizácie ľudského potenciálu, 
spolupráce a súdržnosti celej jej komunity.

Vždy navečer tam u nás zastaví 
malý vlak
a možno na mňa niekto na stanici 
čaká, jé.
Čaká, že raz skončím svoju púť
verí, že neviem zabudnúť,
že sa vrátim tam, kde stojí rodný 
dom.

Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šerí
hladinu vánok sčerí, tam,
kde stojí starý rodný dom.

 Čo aj domov chcel som nieraz, vždy 
to vyšlo naopak.
Zakaždým vôňa diaľav do sveta ma 
zláka, jé.
Hoc ten najkrajší kút, keď sa šerí,
keď vánok rieku sčerí, je tam,
kde stojí starý rodný dom.

 Raz navečer, tam u nás, zastaví 
malý vlak
či ešte na mňa, či na mňa stále 
čaká ?
Už sa vrátim, skončím svoju púť,
už viem, najkrajší sveta kút
je tam, kde je môj starý rodný dom.

okres
Levice

počet obyvateľov
48

www.obecjesenske.sk
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Malebná obec Dohňany sa nachádza v Púchov-
skej doline, ktorá sa rozprestiera na úpätí 
Bielych Karpát a  Javorníkov. Strategickým 
cieľom obce je „zvýšenie kvality života obyva-
teľov prostredníctvom dobudovania technic-
kej a sociálnej infraštruktúry, komplexne dobu-
dovanej ponuky obchodu a služieb, vytvorenia 
bezpečného a  atraktívneho priestoru obce“. 
Zvláštnosťou obce je to, že v  nej nie je zave-
dený plyn, a  preto obec v  spolupráci s  podni-
kateľskými subjektmi hľadala inovatívne rieše-
nia medzi modernými a  ekologickými zdrojmi 
energie na zníženie energetickej náročnosti, čo 
sa jej aj darí. Obec sa však rozvíja  vo všetkých 
oblastiach hospodárskeho a spoločenského 
života. Veľké pokroky zaznamenala v  oblasti 
rekonštrukcie objektov obce, ako napr. škol-
ských priestorov, pamätnej izby v Dohňanoch, 

pri revitalizácii verejných priestorov ako i rekon-
štrukcii vykurovacích zariadení obce. V  obci 
sídli významná súkromná spoločnosť, ktorá na 
slovenský trh prináša inovatívne technológie 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Priamo 
v  obci je vybudovaná nabíjacia stanica pre 
elektromobily, objekty vo vlastníctve spoloč-
nosti využívajú na  prevádzku predovšetkým 
obnoviteľné zdroje energie. Nezanedbateľným 
záujmom obce je i  jej propagácia prostredníc-
tvom Československého regionálneho infor-
mačného a  spoločenského centra Púchovskej 
doliny, ktoré je výstupom dlhodobej priateľ-
skej spolupráce s družobnou obcou Horní Lideč 
z Českej republiky. Výsledkom spolupráce obcí 
je i náučný chodník a drevená rozhľadňa, ktoré 
boli vybudované v rámci projektu  „Rozhledny 
Hornolidečska a Púchovské doliny“.

Pobedim - cena generálneho partnera 
COOP Jednota Slovensko, s.d.

Obec Pobedim leží na Dolnovážskej nive medzi 
pohorím Považského Inovca a Malými Karpatmi. 
V  obci sa nachádzajú zaujímavé pamiatky s 
dominantným Kostolom sv. Michala archan-
jela, technická pamiatka pôvodne habán-
sky mlyn a roľnícky dom z roku 1878, ktorý 
má zachovaný pôvodný interiér z 19. storočia 
a  je tam nainštalovaná expozícia muzeálneho 
charakteru. Jeden z najvýznamnejších sloven-
ských básnikov Ján Hollý pôsobil v  Pobedime  
v rokoch 1808 – 1811. Pobedim prispel svo- 
jimi archeologickými lokalitami a  nálezmi 
veľkou mierou k  objasneniu viacerých strá-
nok pravekého a  hlavne včasno-stredo-
vekého vývoja Slovenska. K Pobedimu 

nepochybne patrí ľudová výšivka, ktorá je 
zakomponovaná v krásnych krojoch ako i   
v jeho  odevných súčastiach, ako sú ženské 
rukávce, zástery, ručníky, čepce ale i mužské 
košele, teda všetky časti kroja, na ktorých 
môžeme vidieť jedinečnú výšivku z  Pobe-
dima. Túto neskonalú krásu ľudových výšiviek,  
vytvorili šikovné ruky starých a prastarých 
materí Pobedimčanov. Neopakovateľnú  
a úžasnú krásu ľudových výšiviek sa poda-
rilo zachovať a prezentovať vďaka zanieteným 
obyvateľom Pobedima. V  miestnom kroji vyni-
kol vkus, zmysel pre ladenie farieb a   jednotu 
v obliekaní a navyše, takto upravené ženy stret-
nete v Pobedime ešte aj dnes.

okres
Nové Mesto nad Váhom

počet obyvateľov
1 156

www.pobedim.sk

Gejza Klimo: Hradištia

(úryvok z básne pobedimského rodáka)

Kto v juhozápad od Pobedima zájde,
v tisícmetrovej diaľke tam stopu nájde.
Z tridsiatich stredísk, čo Nitriansko malo,
jedno v Pobedíme na Hradiskách stálo.
Rýchlym tokom času ľudstvo všetko 
mení,
čo včera veľkého, dnes mu tomu nič neni,
tisícročia prešli, sťaby víchrom hnané,
my len tušiť môžeme, čo to bolo za ne.
Dnešný občan má vedomia veľmi málo, 
že v Hradištiach Pribinovo mesto stálo.
V močiarnom teréne, v zvýšenej polohe,
v desaťhektárovej celkovej rozlohe,
vo výhodnom teréne, akých bolo málo,
toto Hradište tam viac než sto rokov 
stálo.
To, čo bolo pýchou všetkým na Považí, 
dnes nám to v ruinách na Hradištiach 
leží.
Keď aj o tom nie sú písané dejiny,
dôkazom je poloha, hliny, spáleniny.
Preto buď nám drahá, hradištná 
čiernozem...

Dohňany 
cena Slovenskej agentúry životného prostredia

Na svete len jedna obec jestvuje,
od pradávna Dohňanmi sa menuje,
rastú v nej mládenci silní ako buk
a dievčence krásne ako z ruže puk.

A tí naši starší chlapi fúzatí,
vracajú sa k ženám prácou ustatí.
Ale ženy vravia: sú to chlapíci,
preto ich vítajú: „Sláva Dohňanci!“

okres
Púchov

počet obyvateľov
1 815

www.dohnany.sk
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Európska cena obnovy dediny 2020

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

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 orga-
nizuje v dvojročných intervaloch súťaž o Európ-
sku cenu obnovy dediny.

Slovenská republika je členom ARGE prostred-
níctvom MŽP SR od roku 1997 a  odvtedy sa 
pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach riadia-
ceho výboru ARGE, kongresov a študijných 
ciest po krajinách EÚ zameraných na ochranu 
a  tvorbu krajiny, má prístup k  veľkému množ-
stvu odborných materiálov a do európskej 
súťaže vyslala osem obcí – víťazov národ-
nej súťaže Dedina roka (Soblahov, Hrušov, 
Vlachovo, Liptovskú Tepličku, Dobrú Nivu, 
Oravskú Lesnú, Malé Dvorníky,  Spišský Hrhov 
a Oravskú Polhoru).

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny je orga-
nizovaná s cieľom prezentovať a oceniť obzvlášť 
výnimočné a  príkladné procesy rozvoja 
a  obnovy vo vidieckych oblastiach Európy 

– s  prihliadnutím na ekonomický a kultúrny 
kontext. Hlavným kritériom je, aby opatre-
nia realizované v súlade s víziami Európskeho 
pracovného spoločenstva   pre rozvoj vidieka 
a  obnovu dediny (ARGE) pre trvalo udrža-
teľný rozvoj európskych dedín a  vidieckych 
obcí prispievali k posilňovaniu životaschop-
nosti vidieckych oblastí a  zvyšovaniu kvality 
života na vidieku. Súťaž podporuje najmä tie 
dediny, vidiecke obce a  združenia v Európe, 
ktoré stavajú aktuálne výzvy svojho prostre-
dia na prístupoch „zdola“ a  prostredníctvom 
realizácie inovatívnych, vizionárskych a trvalo 
udržateľných projektov zabezpečujú moderný 
a  na  budúcnosť orientovaný rozvoj. Preto by 
mala byť týmto lokalitám venovaná osobitná 
pozornosť, aby sa otvorili pred svojim regió-
nom, svojou krajinou, Európou a  zvyškom 
sveta. Zahŕňa to aj pripravenosť prevziať zodpo-
vednosť za zdolanie veľkých prekážok v rámci 
svojich možností a nájsť správne riešenie.

Motto súťaže „miestne odpovede na 
globálne výzvy“ reaguje na skutočnosť, že 
každé miesto, dokonca aj najmenšie sídlisko, 
má nadregionálny význam a v mnohých prípa-
doch aj vplyv na globálny vývoj. Preto je dôle-
žité ako dokáže zareagovať na nebezpečen-
stvá alebo využiť príležitosti. Toto heslo sa 
preto osobitne zameriava na komunity, ktoré 
sú si vedomé svojej  zodpovednosti, a v rámci 
svojich možností nájdu odpovede na veľké 
otázky 21. storočia, ktoré pomôžu zlepšiť život 
na našej planéte.

Európska cena obnovy 
dediny 2018
Motto súťaže: „myslieť dopredu“

Počet súťažiacich obcí: 24 z 9 európskych krajín

Víťaz: Hinterstoder, Horné Rakúsko,Rakúsko

Oravská Polhora: Európska cena obnovy de-
diny za komplexný, udržateľný rozvoj dediny 
mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže

„Oravská Polhora imponuje vynikajúcou 
občianskou angažovanosťou, expertmi zo-
stavenou smerodajnou koncepciou rozvoja  
a ťažiskovou orientáciou na environmentálne 

vzdelávanie, ktoré začína už na základnej ško-
le a je aplikované v širokom meradle. Zriadené 
vzdelávanie pre seniorov posilňuje prístupy  
vo vzdelávaní. Nadväzujúc na svetové de-
dičstvo gajdošov sa obec stala centrom tejto 
kultúry. Snaží sa podporovať udržateľný ces-
tovný ruch, pre ktorý sú významným potenciá-
lom cyklotrasy a miestny liečivý prameň. S tým 
súvisí aj aktívne vytváranie pracovných miest  
v komerčnom sektore, čo pôsobí proti odchodu 
mladých. Dôležitou výzvou sú služby v sociál-
nej oblasti a výstavba bytov. Súlad s mottom 
sa prejavuje rozmanitým „myslením dopredu“  
v mnohých oblastiach života obce“.

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

www.landentwicklung.org www.landentwicklung.org
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Európska cena obnovy 
dediny 2016
Motto súťaže: „byť otvorený“

Počet súťažiacich obcí: 
24 z 11 európskych krajín

Víťaz: Fließ, Tirolsko, Rakúsko

Spišský Hrhov: Európska cena obnovy dediny za vy-
nikajúce výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja de-
diny, mimoriadna cena za spolužitie všetkých skupín 
obyvateľov v obci

„Obec Spišský Hrhov prežila v druhej polovici mi-
nulého storočia veľmi ťažké obdobie, čo sa okrem 
iného prejavilo klesajúcim počtom obyvateľstva  
a takmer 100 % nezamestnanosťou. V roku 1998 sa 
proti tomuto trendu formoval „občiansky odpor“  
a obyvatelia sa aktívne zapojili do rozvoja Spišského 
Hrhova. Najdôležitejší cieľ, na tejto spoločnej ceste 
do budúcnosti, je vziať rómsku komunitu so sebou, 

umožniť a vysoko oceniť vzájomné spolunažívanie 
obyvateľov obce. Obec založila vlastnú firmu, kto-
rá ako ekonomický a hospodársky motor umožnila 
obyvateľom obce pracovať. Miestna infraštruktúra  
je obnovená, ľudia bývajúci a zároveň pracujúci  
v obci vytvárajú hodnoty pre celý región. Starostli-
vosť o deti a vzdelávanie sa v obci nastavila príkladne. 
Vďaka otvorenej spolupráci zažíva mladá generácia 
otvorený a vysoko cenený prístup vo vzájomnom 
spolunažívaní. Tým je základ pre spoločnú budúcnosť 
natrvalo zakotvený.“

Európska cena obnovy 
dediny 2012
Motto súťaže: „budúcnosti na stope“

Počet súťažiacich obcí: 
29 z 11 európskych krajín

Víťaz: Vals, Graubünden, Rakúsko

Oravská Lesná: Európska cena obnovy dediny za mi-
moriadne výkony v  jednotlivých oblastiach obnovy 
dediny

„Cena za to, že obec dokáže naplno využívať miest-
ny potenciál a  dokáže intenzívne podporovať účasť 
obyvateľov na živote a rozvoji obce. Popri mnohých 
realizovaných opatreniach stojí za pozornosť predo-
všetkým sociálna oblasť, využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie, podpora miestnej ekonomiky.“

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 mimo-
riadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny

„Cena za vynikajúce, nasledovaniahodné výkony 
v sociálnej a kultúrnej oblasti. Zvláštne uznanie si za-
sluhuje angažovanosť miestnych občanov v  oblasti 
zachovávania historického dedičstva a  udržiavania 
miestnych tradícií, ako aj významný podiel obce 
a miestnych hospodárov pri vytváraní kultúrnej kra-
jiny a pri starostlivosti o chránené územie Gavurky.“

Európska cena obnovy 
dediny 2014
Motto súťaže: „lepšie žiť“

Počet súťažiacich obcí: 
29 z 12 európskych krajín

Víťaz: Tihany, Veszprém, Maďarsko

Malé Dvorníky: Európska cena obnovy dediny za 
komplexný trvalo udržateľný rozvoj dediny mimo-
riadnej kvality v súlade s mottom súťaže

„Cena za všestranný rozvoj, ktorý sa snaží vyhovieť 
požiadavkám na poľnohospodárstvo, výstavbu, 
sociálny, ekonomický a ekologický rozvoj. Porota 
ocenila, že napriek veľmi ťažkej východiskovej situ-
ácii a na základe vhodných stratégií dokázala obec 
naštartovať dynamický a  komplexný rozvoj. Popri 
výstavbe technickej infraštruktúry a  realizácii opat-
rení týkajúcich sa stavebného poriadku a vzhľadu 
obce uskutočnila celý rad projektov v sociálnej, eko-
nomickej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, s dôrazom 

na životné prostredie, či obnoviteľné zdroje energií. 
Pozoruhodná je spolupráca obce na medzinárodnej 
úrovni, s partnermi z Maďarska, Rakúska, Chorvátska, 
či Českej republiky dokázala realizovať množstvo 
projektov zameraných na účasť obyvateľov, kultúrne 
dedičstvo, či  budovanie cyklotrás a rozvoj turizmu. 
Ďalšími projektmi sa Malým Dvorníkom podarilo 
presadiť aj v oblasti ochrany životného prostredia  
a využitia obnoviteľných zdrojov energie a projektom 
SUN IS LIFE mala obec docieliť svoju energetickú sa-
mostatnosť.“

www.landentwicklung.org www.landentwicklung.org
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Európska cena obnovy 
dediny 2006
Motto súťaže: „zmena ako príležitosť“

Počet súťažiacich obcí: 30 z 11 európskych krajín

Víťaz: Koudum, Friesland, Holansko

Vlachovo: Európska cena obnovy dediny za 
mimoriadne výkony

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

Európska cena obnovy 
dediny 2008
Motto súťaže: „budúcnosť cestou spoločenských 
inovácií“

Počet súťažiacich obcí: 29 z 12 európskych krajín

Víťaz: Sand in Taufers, Južné Tirolsko, Taliansko

Liptovská Teplička: kandidát na víťazstvo a  Európ-
ska cena obnovy dediny za komplexný trvalo udr-
žateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v  súlade 
s mottom súťaže

„Okúzľuje všestranným rozvojom, ktorý sa snaží 
vyhovieť požiadavkám na poľnohospodárstvo, vý-
stavbu, sociálny, ekonomický a  ekologický rozvoj. 
Príkladným je jednoznačný prechod na biologic-
ko-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 turis-
tické iniciatívy, prierezové prístupy k obehu produk-
tov, angažovaná starostlivosť o tradície, mimoriadne 
inovatívna  škola, výrazné otvorenie sa pre moderné 
informačno-komunikačné média prostredníctvom 
vlastnej miestnej televízie s týždňovým regionálnym 
programom a v neposlednom rade príkladná spolu-
práca s rómskou komunitou, ktorá tvorí 25 % miest-
neho obyvateľstva a  ktorú sa obec snaží integrovať, 
ale nie asimilovať.“

Európska cena obnovy 
dediny 2004
Motto súťaže: „cesta k jedinečnosti“

Počet súťažiacich obcí: 32 z 11 európskych krajín

Víťaz: Ummendorf, Sasko-Anhaltsko, Rakúsko

Hrušov: Európska cena obnovy dediny za mimoriad-
ne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny

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

Európska cena obnovy 
dediny 2002
Motto súťaže: „prekračovanie hraníc“

Počet súťažiacich obcí: 33 z 11 európskych krajín

Víťaz: Grosses Walsertal, Vorarlberg, Rakúsko

Dobrá Niva: Európska cena obnovy dediny za mimo- 
riadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny

„Ocenenie za mimoriadne výkony vzťahujúce sa na 
rozvoj rekreačného strediska s vysokými ekologickými 
kvalitami, zlepšovanie infraštruktúry a situácie v oblas-
ti zamestnanosti, zachovávaním národnej kultúry a za 
milé opatrenia realizované na báze vzorovej kooperá-
cie s krajským mestom a občianskou iniciatívou.“

www.landentwicklung.org www.landentwicklung.org
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1. miesto Oravská Polhora (okres Námestovo)
2. miesto Zemné (okres Nové Zámky)
3. miesto Blatnica (okres Martin)

Dedina ako hospodár
Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves)

Dedina ako maľovaná
Miklušovce (okres Prešov)

Dedina ako klenotnica
Hronsek (okres Banská Bystrica) 
Pohorelá (okres Brezno)

Dedina ako pospolitosť
Nižná Voľa (okres Bardejov)

Dedina ako partner
Čirč (okres Stará Ľubovňa) 
Nižný Hrušov (okres Vranov nad Topľou)

Dedina ako hostiteľ
Vinné (okres Michalovce)

Dedina ako záhrada
ocenenie nebolo udelené

Mimoriadna cena
Horný Tisovník (okres Detva)

Cena generálneho partnera COOP Jednota 
Slovensko, s. d.
Bátovce (okres Levice)

Internetové hlasovanie verejnosti
Čirč (okres Stará Ľubovňa)

1. miesto Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda)
2. miesto Špania Dolina (okres Banská Bystrica)
3. miesto Pruské (okres Ilava)

Dedina ako hospodár
Jablonka (okres Myjava)

Dedina ako maľovaná
Baďan (okres Banská Štiavnica)

Dedina ako klenotnica
Sebechleby (okres Krupina)

Dedina ako pospolitosť
Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce)

Dedina ako partner
Šarovce (okres Levice)

Dedina ako hostiteľ
Blatnica (okres Martin)

Dedina ako záhrada
Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)

Mimoriadna cena
Kechnec (okres Košice-okolie)

Internetové hlasovanie verejnosti
Dubník (okres Nové Zámky)

1. miesto Oravská Lesná (okres Námestovo)
2. miesto Pruské (okres Ilava)
3. miesto Hervartov (okres Bardejov)

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)

Dedina ako partner
Jasenica (okres Považská Bystrica)

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)

1. miesto Spišský Hrhov (okres Levoča)
2. miesto Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)
3. miesto Kapušany (okres Prešov)

Dedina ako hospodár
Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca)

Dedina ako maľovaná
ocenenie nebolo udelené

Dedina ako klenotnica
Klátova Nová Ves (okres Partizánske)
Lúčky (okres Ružomberok)

Dedina ako pospolitosť
Dúbrava (okres Levoča)

Dedina ako partner
Tuchyňa (okres Ilava)

Dedina ako hostiteľ
Vyhne (okres Žiar nad Hronom)

Dedina ako záhrada
Jablonka (okres Myjava)

Mimoriadna cena
Píla (okres Pezinok)

Internetové hlasovanie verejnosti
Tuchyňa (okres Ilava)

Prehľad ocenených obcí 
v predchádzajúcich ročníkoch súťaže Dedina roka

2015

2017 2013

2011
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1. miesto Dobrá Niva (okres Zvolen)
2. miesto Prenčov (okres Banská Štiavnica)
3. miesto Mošovce (okres Turčianske Teplice)

Dedina ako hospodár
Trenčianska Turá (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)

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)

1. miesto Liptovská Teplička (okres Poprad)
2. miesto Očová (okres Zvolen)
3. miesto Pruské (okres Ilava)

Dedina ako hospodár
Štrba (okres Poprad)

Dedina ako maľovaná
ocenenie nebolo udelené

Dedina ako klenotnica
Raslavice (okres Bardejov)
Uhrovce (okres Bánovce nad Bebravou)

Dedina ako pospolitosť
Medzibrod (okres Banská Bystrica)
Moravany nad Váhom (okres Piešťany)

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)

2007

2009 2005

2003

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

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)

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)

Víťaz súťaže Hrušov (okres Veľký Krtíš)
Kandidáti 
na víťaza

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)

Dedina ako partner
Dvorianky (okres Trebišov)

Za starostlivosť o životné prostredie
Turčianska Štiavnička (okres Martin)

Za rozvoj ľudského potenciálu
Lúčka (okres Rožňava)

Za rozvoj kultúrnych tradícií
Rejdová (okres Rožňava)

Moravany nad Váhom (okres Piešťany)
Rafajovce (okres Vranov nad Topľou)
Smižany (okres Spišská Nová Ves)
Zuberec (okres Tvrdošín)
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Víťaz súťaže Soblahov (okres Trenčín)

Za rozvoj ľudského potenciálu
Brdárka (okres Rožňava)
Za rozvoj ľudského potenciálu
Semerovo (okres Nové Zámky)

Za rozvoj kultúrnych tradícií
Bukovce (okres Stropkov)
Za rozvoj kultúrnych tradícií
Slovenský Grob (okres Pezinok)
Za starostlivosť o životné prostredie
Soblahov (okres Trenčín)

Archív z predchádzajúcich ročníkov  
súťaže Dedina roka

2001

Slávnostné odovzdávanie 
ocenení súťaže Dedina roka 2019 
v Papradne

„V  rámci Slovenska je 2500 obcí  a  myslím si, že 
každá z  nich by mala čo ukázať, každá obec má 
niečo, čím je výnimočná, čím je iná. Takže by som 
chcel vyzvať obce, nech sa ukážu, nech sa odpre-
zentuje Slovensko, “ týmito slovami sa obrá-
til  počas slávnostného odovzdávania ocenení 
jubilejného ročníka súťaže Dedina roka 2019 
na všetky slovenské obce starosta Papradna 
Roman Španihel, ktorá je aktuálnym držiteľom 
tohto prestížneho titulu. Papradno privítalo  
7. novembra 2019, v zmysle súťažných podmie-
nok a pravidiel ako laureát súťaže na slávnosti 
zástupcov jej účastníkov a ďalších hostí spolu 
so Slovenskou agentúrou životného prostre-
dia (SAŽP). Za hlavného organizačného garanta 
súťaže všetkých privítal generálny riaditeľ SAŽP 
Richard Müller, ktorý zdôraznil, „že už v roku 2001 
bolo Slovensko ako člen Európskeho pracovaného 
spoločenstva pre rozvoj vidieka a  obnovu 
dediny po prvýkrát oslovené  delegovať svojho 
víťaza do európskej súťaže a  tak reprezentovať 
našu krajinu. Vtedy sa ujal tejto zodpovednej 
povinnosti a  zároveň skvelej príležitosti práve 
rezort životného prostredia. Ako nositeľ Programu 
obnovy dediny založil túto tradíciu pod záštitou 
ministra životného prostredia SR a  odbornou 
a organizačnou garanciou poveril SAŽP. Súťaž má 
už svoju históriu počas ktorej potvrdila, že dediny 
dokážu aj v  neľahkých podmienkach pracovať 
na svojom rozvoji, budovať  infraštruktúru, 
zlepšovať kvalitu životného prostredia, rozvíjať 
hospodárstvo a  chrániť prírodné a  kultúrne 
dedičstvo.“ Štátny tajomník Ministerstva život-
ného prostredia SR Boris Susko vo svojom 
príhovore zagratuloval všetkým 23 zapojeným 

obciam do národnej súťaže, pričom zdôraz-
nil, že jej cieľom je predovšetkým povzbudiť 
obyvateľov k  aktívnej účasti na udržateľnom 
rozvoji svojho domova s ohľadom na zachova-
nie tradičnej ľudovej kultúry, hrdosť na svoje 
korene a  ducha dediny. „A  hoci víťaz môže byť 
len jeden, ani snaha ďalších prihlásených obcí 
o  skvalitnenie života obyvateľov by nemala byť 
prehliadnutá. Získali ste pre svoju obec obrovskú 
prestíž a  dokázali, že hoci na to možno niekedy 
zabúdame vidiek je skutočne podstatnou a neza-
nedbateľnou súčasťou našej krajiny. Ukázali ste, 
aký význam ma pre vás zachovávanie prírodného 
dedičstva a dedičstva našich predkov. Pestrosť 
biodiverzity, zachovaná mozaiková krajina tunaj-
ších lesov, lúk a pasienkov je nielen dôvodom na 
hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. Je dôle-
žité, ale často aj veľmi náročné, prekročiť svoj 
tieň a uvedomiť si, že ochrana prírody nepozná 
hranice. Vaše cezhraničné partnerstvá na ochranu 
prírodného dedičstva sú jasným dôkazom toho, že 
keď sa chce, cesta sa vždy nájde. Bokom vo vašom 
prípade nezostalo ani racionálne využívanie 
miestnych zdrojov, či realizácia rôznorodých akti-
vít. No to, čo vás skutočne odlišuje od ostatných je 
príkladná spolková, klubová a záujmová činnosť 
vo vašej obci.  Súdržnosť vás, Papradňanov je 
ukážková. Želám si, aby sa táto súdržnosť, ktorá 
panuje vo vašej obci, ale aj sila a odhodlanie spojiť 
sa za dobrú vec, rozšírila po celom našom sloven-
skom vidieku.“

Ocenené obce si počas slávnosti v  Papradne 
prevzali  okrem tradičných smaltovaných tabúľ 
s názvom obce a s informáciou o udelenom 
ocenení v súťaži a vecných cien od jej vyhla-

2019
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sovateľov a partnerov, medzi ktorými bola aj 
záhradná technika,   aj   finančné   prostriedky   
od   generálneho partnera súťaže viazané na 
realizáciu projektu zameraného na rozvoj  
a obnovu obce. Slávnosti predchádzala prezen-

tácia ocenených obcí spojená so sprievodným 
kultúrnym programom, ktorá sa uskutočnila  
v priestoroch medzi miestnym obecným 
úradom a kultúrnym domom v Papradne. 

2019
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