
PRIHLÁŠKA OBCE DO SÚŤAŽE DEDINA ROKA 2021 

Vyplnenú, starostom podpísanú prihlášku spolu s vyplneným formulárom 

Oblasti hodnotenia je potrebné zaslať poštou na adresu: 

 

                Slovenská agentúra životného prostredia 

                Sekcia environmentalistiky  

                Súťaž Dedina roka 2021 

                Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
 

a e-mailom na adresu: sdrinfo@sazp.sk 

Termín uzávierky prihlášok je 30. 4. 2021  

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI 

Názov obce: Kód obce: 

Okres: 
Počet 

obyvateľov obce: 

Kraj: Rozloha katastra v km2: 

Titul, meno a priezvisko starostu/starostky obce: 

Adresa obce (ulica, popisné číslo, PSČ): Telefón (mob.): 

 
Telefón (pev. linka): 

IČO obce: E-mail: 

Web stránky obce: 

 

PRÍLOHY PRIHLÁŠKY  

 

 Formulár oblasti hodnotenia (1)* 

 Elektronická prihláška a formulár hodnotenia (CD) (1) * 

 Fotodokumentácia * 

 Podporné prílohy (propagačné materiály vydané obcou) * 

 

(1) povinné údaje 

* súvisiace položky vyznačte krížikom  
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V PRÍPADE VÍŤAZSTVA V SÚŤAŽI DEDINA ROKA 2021 SA OBEC ZAVÄZUJE, ŽE: 

 

 v spolupráci s vyhlasovateľmi a generálnym partnerom súťaže zabezpečí koncom kalendárneho 

roku 2021 vo svojej obci slávnostné odovzdávanie ocenení; 

 bude spolupracovať so Slovenskou agentúrou životného prostredia na príprave súťažných 

podkladov do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny; 

 zabezpečí osobu, ktorá bude prezentovať obec v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny počas 

hodnotenia obce členmi hodnotiacej komisie tejto súťaže a pri slávnostnom odovzdávaní ocenení 

v súťaži o 17. Európsku cenu obnovy dediny na jeseň kalendárneho roku 2022 (jazykové 

schopnosti, všestranné vedomosti o obci a o realizácii rozvoja dediny v nej); 

 bude prezentovať generálneho partnera súťaže v súvislosti s aktivitami obce spájanými so súťažou 

Dedina roka 2021. 

 

UPOZORNENIE: 

Dovoľte nám upozorniť Vás, že priebeh súťaže a s ňou spojené akcie budú dokumentované a môžu byť 

použité na propagačné účely. Budú sa vyhotovovať fotografie, audiovizuálne, či iné záznamy, ktoré 

Vás môžu zaznamenať. V prípade, ak si neželáte byť zaznamenaný, prosím nezúčastňujte sa 

spoločných fotení, ak je to možné, vyhnite sa priestoru, kde sa vyhotovujú fotografie, audiovizuálny, 

či iný záznam a čo najskôr kontaktujte organizátora (Slovenská agentúra životného prostredia, 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica; sazp@sazp.sk), aby sa predišlo zaznamenávaniu Vašej osoby, 

alebo ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov na fotografiách, audiovizuálnych, či iných 

záznamoch. Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na stránke 

www.sazp.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. Ďakujeme za porozumenie.   

 

 

V .................................................... dňa ........................ 

 

 

Svojím podpisom a pečiatkou obce, starosta garantuje správnosť údajov. 

 

 

 

 

 

 

 

podpis starostu/starostky a pečiatka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


