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Slovo na úvod
Počas roka 2021 napísal svoju históriu už jedenásty výnimočný ročník súťaže Dedina roka. Priniesol 
neskutočne silnú zostavu obcí, od východu až po západ, ktoré sa pri potulkách Slovenskom oplatí 
navštíviť. Nebudem preháňať, keď si ho dovolím označiť za unikátny a jedinečný. Ukázal, že záujem o súťaž  
zo strany obcí  neustále stúpa. O víťazstvo ich totiž bojovalo až 28, čo je doposiaľ najviac v histórii. Dôležitým 
míľnikom pri organizácii súťaže bolo nepochybne aj premiérové zapojenie všetkých samosprávnych 
krajov. Každý z nich ukrýva bohatú rozmanitosť regiónov a je studnicou krás tradičnej kultúry. Jej zvyky 
spájali generácie a tie sa vzájomne od seba učili nielen remeslu, ale aj ľudskej pomoci a tolerancii  
k prírode. 

Ak k tomu ešte pridáme aj výnimočnú slovenskú históriu, charakterizujeme už Kláštor pod Znievom, víťaza 
súťaže Dediny roka 2021. Momentálne druhá najväčšia obec Turca je tiež vyhľadávanou turistickou lokalitou, 
kde pri potulkách návštevníci obdivujú kalváriu či zrúcaninu hradu Zniev. Popri zdolávaní okolitých vrcholov 
Magury a Kľaku sa núkajú nezameniteľné pohľady na vzácnu prírodnú rezerváciu Kláštorských lúk. Komplex 
močarísk a mezofilných lúk so zriedkavými pôvodnými rastlinnými spoločenstvami je nielen dôvodom
na obdiv, ale aj na ochranu. 

Práve vzťah dediny k ochrane a rozvoju životného prostredia je jednou z kľúčových oblastí hodnotenia 
v súťaži Dedina roka. Národná hodnotiaca komisia sa však zameriava aj na rozvoj miestneho hospodárenia, 
starostlivosť o obec, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, rozvíjanie vidieckej pospolitosti a partnerstiev, 
zachovávanie hmotného a nehmotného dedičstva a udržiavanie silného lokálpatriotizmu, starostlivosť
o obyvateľov obce, ako aj na realizáciu jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. 

Národné víťazstvo v 11. ročníku súťaže znamená pre Kláštor pod Znievom tiež účasť v 17. ročníku súťaže 
o Európsku cenu obnovy dediny. O tom, že Slovensko je atraktívnou krajinou a má čo ukázať aj za hranicami, 
svedčia úspechy našich obcí v minulých ročníkoch kedy nominanti za Slovenskú republiku dosiahli výborné 
výsledky na európskej úrovni. Preto verím, že ani Kláštor pod Znievom sa v európskej konkurencii nestratí
a na jeho ceste ho budeme sprevádzať a podporovať. 

Tento  priestor by som rád využil aj na poďakovanie vyhlasovateľom súťaže, partnerom, generálnemu 
partnerovi, mediálnym a reklamným partnerom, členom národnej hodnotiacej komisie, odborným 
hodnotiteľom, spravodajcom a všetkým mojim spolupracovníkom, ktorí zabezpečovali úspešný priebeh 
11. ročníka súťaže Dedina roka. 

Všetkým zapojeným obciam tohto ročníka vyjadrujem obdiv. Už len za to, že sa prihlásili do súťaže Dedina 
roka a nebáli sa verejnej prezentácie pred hodnotiacou komisiou. Oceneným obciam v mene usporiadateľov 
blahoželám a prajem si, aby táto publikácia bola pre všetky obce Slovenska inšpiráciou a povzbudením  
do ich ďalších rozvojových aktivít.

Michal MACO
generálny riaditeľ 

Slovenskej agentúry životného prostredia
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Dedina roka v Programe obnovy dediny na Slovensku
Neoddeliteľnou súčasťou samotnej filozofie Programu obnovy dediny je aj prezentácia dosiahnutých 
výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti slovenských 
dedín prinášať inovatívne spôsoby riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Európske pracovné 
spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) zorganizovalo už v roku 1990 prvý ročník súťaže  
o Európsku cenu obnovy dediny. 
 
Národnou formou tohto podujatia je súťaž Dedina roka, ktorú Slovenská republika organizuje úspešne už  
od roku 2001. Jej cieľom je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Prezentuje 
úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova 
a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. 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 podstatnou a neza- 
nedbateľnou súčasťou Slovenska a na snahu predstaviteľov vidieka upevniť jeho postavenie v politike  
a spoločnosti. 
 
Súťaže Dedina roka sa 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 
udržateľného rozvoja vidieka.
 
Rok 2021 sa niesol v znamení rekordu v počte prihlásených obcí. Do 11. ročníka súťaže Dedina roka, ktorého 
vyhlasovateľmi boli Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok 
pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska, sa prihlásilo 28 obcí. Generálnym partnerom súťaže 
bola COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo a organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia. 
Nad súťažou prevzal záštitu minister životného prostredia Ján Budaj.

Veľké Chlievany Kladzany
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2021
Predmet súťaže a zameranie hodnotených oblastí
Súťažiace obce musia prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny v hodnotených oblastiach, pričom ciele 
by nemali byť plnené iba samosprávou, ale aj ďalšími partnermi. V rámci súťaže sú dediny posudzované na základe 
nasledujúcich okruhov hodnotiacich kritérií: 

DEDINA AKO HOSPODÁR
Charakterizuje ju prítomnosť, výkonnosť a verejná angažo- 
vanosť miestnych podnikov a iných hospodárskych sub-
jektov, súčinnosť poľnohospodárov, lesníkov a obce, eko-
logicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie  
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 stavebného poriadku a snahou 
rešpektovať regionálnu architektúru v novej výstavbe, 
čistotou a celkovým vzhľadom obce.

DEDINA AKO KLENOTNICA
Sa posudzuje v rámci uchovávania kultúrnych hodnôt, re-
alizácie kultúrnych aktivít, pestovania miestnej hrdosti, 
zachovávania tradícií, zvykov a zručnosti. 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, klu-
bovej a inej záujmovej činnosti, podmienky na verejné 
spoločenské stretnutia, sociálne služby a charita, starostli-
vosť o dôchodcov, mládež a marginalizované skupiny, 
stav výchovy,  vzdelávania a osvety, podmienky pre šport 
a oddych, komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažo-
vanosť a spolupráca.

DEDINA AKO PARTNER
Sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich part-
nerstiev, uplatnených metóda stratégie zabezpečova-
nia udržateľného rozvoja vrátane existencie rozvojových 
dokumentov, medziobecnej a cezhraničnej spolupráce, 
odovzdávania skúseností a kultúry partnerských vzťahov.

DEDINA AKO HOSTITEĽ
Sa prejavuje predovšetkým dobrou úrovňou zariadení 
slúžiacich cestovnému ruchu - ubytovacích, stravovacích, 
športových, kultúrno-spoločenských a doplnkových služieb 
a využívaním prvkov miestneho koloritu. K tomu patrí po-
hostinnosť, sprístupnenie miestnych atraktivít, kvalitné 
informácie, priestorové informačné značenie, propagácia, 
náučné a turistické chodníky, cyklotrasy a verejné oddy-
chové 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 environmentálne 
šetrné technológie a postupy, pri výstavbe zelene propa-
guje staré a krajové odrody, podporuje environmentálnu  
a regionálnu výchovu a vzdelávanie svojich občanov. 
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Hodnotenie obcí prihlásených do súťaže
Prihlásené obce posudzovala Národná hodnotiaca komisia (ďalej len „komisia“), ktorej členmi boli zástupcovia 
vyhlasovateľov a partnerov súťaže. 

Hodnotenie prebiehalo na dvoch úrovniach. Počas mesiacov máj až jún 2021 navštívila komisia všetky 
obce a na základe vstupných informácií z prihlášok, ktorých súčasťou je aj Formulár oblasti hodno- 
tenia, trojhodinovej prezentácie obcí, počas ktorej museli čo najlepšie predstaviť svoju dedinu, formulo- 
vala svoje závery z hodnotenia. Záležalo na invencii obcí, akú formu prezentácie zvolili, čo všetko  
komisii ukázali, či angažovali miestne spolky, združenia, iniciatívy, poslancov, či podnikateľov, ako navzájom 
spolupracujú a akým smerom posúvajú svoje obce.

Po návšteve všetkých obcí a spracovaní hodnotiacich formulárov sa v druhej polovici augusta 2021 uskutočnilo 
záverečné rokovanie 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.

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 „budovanie mostov“.

Ľubela Kapušany

Tuhár Cigeľ
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Členovia Národnej hodnotiacej komisie 2021

Zlatica Csontos Šimoňáková  Ministerstvo životného prostredia SR

Lucia Thúmová    Ministerstvo životného prostredia SR

Timotej Brenkus    Slovenská agentúra životného prostredia

Michaela Daubner   Slovenská agentúra životného prostredia

Anna Kršáková    Spolok pre obnovu dediny

Slávka Lenčešová    Združenie miest a obcí Slovenska

Branislav Boľanovský   COOP Jednota Slovensko, s.d.

Silvia Martišová    COOP Jednota Slovensko, s.d.

Lucia Ditmarová    Národné osvetové centrum

Gabriela Šturdíková   Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mária Behanovská   Vidiecky parlament na Slovensku

Zoltán Balko    Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Roman Španihel    starosta obce Papradno, víťaz súťaže Dedina roka 2019 

Ľubela Štiavnické Bane

Beckov Kláštor pod Znievom
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Súťažiace obce

Vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2021
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2021 sa uskutočnilo 1. septembra v areáli Múzea SNP v Banskej 
Bystrici počas podujatia Slovenský deň kroja 2021. 

Súťažiace obce

Beckov

Blatnica

Budkovce

Buzica

Cigeľ

Dlhé Klčovo

Haláčovce

Halič

Hertník

Kapušany

Kladzany

Kláštor pod Znievom

Kocurany

Kolíňany

Lom nad Rimavicou

Ľubeľa

Lúčka 

Priepasné

Pukanec

Radava

Sedliská

Štiavnické Bane

Stebník

Šumiac

Tuhár

Veľaty

Veľké Chlievany

Vinosady
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2021
Výsledky súťaže Dedina roka 2021

1. miesto
Kláštor pod Znievom (okres Martin)

2. miesto
Kocurany (okres Prievidza)

3. miesto
Sedliská (okres Vranov nad Topľou)

Dedina ako hospodár
Lom nad  Rimavicou (okres Brezno) 
„Za ozdravenie obce v zložitých ekonomických podmien- 
kach a vytvorenie príležitostí pre jej ďalší rozvoj.“ 

Dedina ako maľovaná
Blatnica (okres Martin)
„Za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu dediny  
s rešpektovaním tradičnej ľudovej architektúry.“

Dedina ako klenotnica
Šumiac (okres Brezno) 
„Za uchovávanie, starostlivosť, prezentáciu a tvorivé 
využívanie lokálnych prejavov tradičnej ľudovej kultúry.“

Beckov (okres Nové Mesto nad Váhom)
„Za oživovanie a prezentáciu lokálnych dejín a osobností  
s odkazom pre budúce generácie.“

Dedina ako pospolitosť
Lúčka (okres Svidník)
„Za harmonické spolunažívanie komunity a rodinnú atmos-
féru v obci.“

Dedina ako partner
Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou) 
„Za aktívne budovanie a udržiavanie partnerstiev 
na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni.“ 

Dedina ako hostiteľ
Pukanec (okres Levice) 
„Za využívanie historického a prírodného potenciálu pre roz- 
voj obce v cestovnom ruchu.“

Dedina ako záhrada
Vinosady (okres Pezinok) 
„Za zachovávanie genius loci vinohradníckej krajiny a jej 
typickej štruktúry s využitím pôvodných druhov drevín bez 
narušenia jej ekologickej hodnoty.“

Mimoriadna cena Spolku pre obnovu 
dediny
Buzica (okres Košice-okolie)
„Za udržiavanie a rozvíjanie hmotného a nehmotného 
kultúrneho dedičstva, využívanie environmentálnych 
technológií a podporu environmentálnej výchovy.“ 

Cena generálneho partnera COOP  
Jednota Slovensko, s. d.
Priepasné (okres Myjava)
„Za príkladnú starostlivosť o ľudí a zveľaďovanie krajiny  
v kopaničiarskom území.“

Cena Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky
Štiavnické Bane (okres Banská Štiavnica)
„Za výnimočný prístup k environmentálnemu vzdelávaniu  
a aktivity vedúce k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy.“
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Kláštor pod Znievom
Dedina roka 2021

Obec je obkolesená vencom hôr, zo severozápadu a západu Malou Fatrou, z juhu Žiarskym po-
horím a z východu prirodzenou hranicou rieky Turiec. Názov obce bol striedavo s rôznymi ob-
menami Zniev, alebo Kláštor. Vďaka premonštrátskemu kláštoru mala obec významné adminis-
tratívne postavenie a v 13. storočí jej boli udelené mestské práva. Už v tomto období dôsledne 
uplatňovala stavebný poriadok, čoho výsledkom je zachovaná štruktúra obce s významnými bu-
dovami, sakrálnymi stavbami a  pamätnými miestami, kde z každého kúta dýcha história. Obec 
bola sídlom školstva a vzdelanosti (kláštorná stredná škola, vyššia teologická škola, robotná ško-
la, chýrečná umelecko-rezbárska škola), čo viedlo v roku 1869 k založeniu prvého Slovenského 
katolíckeho patronátneho gymnázia. Jeho vznik bol výsledkom národných a kultúrnych snažení 
celej generácie národných buditeľov. Kláštor pod Znievom je rodiskom významných ľudí a vďaka 
gymnáziu tu vyučovali a študovali osobnosti, ktoré sa uplatnili v širokom spektre verejného, 
kultúrneho, duchovného a spoločenského života. Európskym unikátom je od roku 1578 prvá 
botanická záhrada liečivých rastlín, ktorá v obci funguje dodnes. Spolu s pestrosťou biodiverzity 
prírodnej rezervácie Kláštorských lúk, kalváriou, zrúcaninou hradu Zniev, zdrojom minerálnych 
stolových vôd sú nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu, v súvislosti s ktorou 
nadväzuje obec aj cezhraničné partnerstvá. Príkladným je racionálne využívanie lokálnych zdro-
jov, či realizácia rôznorodých aktivít, napr. certifikácia okolia Kláštora pod Znievom, ako biolo-
kality pre zber a pestovanie liečivých rastlín v spolupráci so spoločnosťou LEROS, ďalej prispie- 
vanie k cirkulárnej ekonomike, keďže minerálna voda Kláštorná kalcia, sa ako jediná na Slovensku 
plní do rPET fliaš zo 100 % recyklovaného materiálu. Okrem ochrany prírodného a kultúrneho 
dedičstva obce, významný sociálny aspekt má v obci aj pôsobenie združení zameriavajúcich sa  
na pomoc týraným matkám s deťmi, ale tiež sociálne vylúčeným osobám v samotnom kláštore  
(s kapacitou 400 osôb), ktorý im ponúka druhú šancu na život. Pod vedením kňaza sa spolupo-
dieľajú na mnohých projektoch, napr. na údržbe verejných priestranstiev, organizácií komunit-
ných podujatí a i. Podporou bohatej spolkovej, klubovej i záujmovej činnosti a dobrou občians-
kou vybavenosťou (materská, základná škola, knižnica, pošta, obchody, zdravotné stredisko) sa 
obec Kláštor pod Znievom približuje k napĺňaniu vízie miesta, kde sa dobre žije.

Okres: Martin
Región: Turiec

Počet obyvateľov: 1755
Rozloha: 3903 ha

www.obecklastor.sk
Starostka: Erika Cintulová

V Kláštorskej doline
smutný šuhaj žije,
nik sa ho nepýta:
šuhajko, čo Ti je?

Čo mi je, to mi je
len mi je voľačo,
nebolelo by ma

srdce pre ledačo...

Nebudem, nebudem
v tom Kláštore bývať,

lebo mi nedajú
moju milú vzývať...

Nebráňte, nebráňte,
že sa my ľúbime,

sobrať sa nám dajte,
svoji byť musíme!

Pôjdem do kostola,
kľaknem na kolená,
budem prosiť Boha,
abys mojou bola...

(traduje sa, že táto pieseň  
je od Janka Kráľa a jej slová 

napísal počas svojho pôsobenia 
v Kláštore pod Znievom  

v r.1858 – 1862)
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Kocurany
2. miesto
Kocurany patria svojím zvlneným charakterom do celku Horno-
nitrianskej kotliny, časti Kocurianske vŕšky. Po prvýkrát sa obec  
na Hornej Nitre spomína už v listine z roku 1113 a miestni oby-
vatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, a od- 
chádzali na sezónne práce na Dolnú zem. Obec má teda viac 
ako 900-ročnú históriu, samostatne funguje len 30 rokov. 
Počas tohto obdobia obec aktívne budovala svoje základné 
vybavenie. Pribudol dom smútku, zrekonštruovali sa budo-
va a námestie obecného úradu, kultúrny dom, miestne ko-
munikácie, ale tiež verejné osvetlenie a obecný rozhlas. Svoju 
hospodárnosť obec preukázala znížením rozpočtu a odpadu  
(zo 6,4 t na 2,3 t) a zameraním sa na výsadbu stromov a ovocných 
sadov. Víziou obce je udržať obyvateľov, prilákať mladé rodiny 
do obce a vytvoriť im vhodné podmienky a prostredie na život. 
Výstavbou bytoviek a investičnými zámermi, akými sú projekt ma-
terskej školy, požiarnej zbrojnice a obecného múzea, budovanie 
chodníkov, bezbariérový vstup do obecného úradu, energetické 
zhodnotenie budov, vytvorenie oddychových miest, sa obci darí 
svoju víziu pomaly napĺňať. Obec podporuje združenia, spolky 
a činné iniciatívy v obci, napr. zakúpením čerpadla pre DHZ, 
rôznymi súťažami - o najkrajšiu záhradu, v pečení koláčikov,  
z ktorej je vytvorený receptárik, zviditeľňovaním umelcov – kerami- 
kárka, maliarka a autorka kníh pre deti s environmentálnou tema- 
tikou, vytvorením fotoalbumu domov s obyvateľmi obce, ale 
tiež inklúziou hendikepovaných do života obce. Okrem toho, 
obec neustále vytvára podmienky pre stretávanie sa svojich oby-
vateľov, napr. zriadením internetovej miestnosti, posilňovne, klu-
bu mladých, viacúčelového športového areálu, detského ihriska či 
altánku s krbom a posedením. Kocurany svojou polohou a peknou 
okolitou prírodou ponúkajú návštevníkom rozmanité možnosti 
trávenia voľného času. Disponujú náučným chodníkom s piatimi 
stanovišťami zameranými na históriu obce, súčasnosť, prírodné 
a životné podmienky v obci. Na chvíle v prírode a krásny pohľad 
z konského sedla je k dispozícií jazdecký klub MITANI, pre začia-
točníkov aj pre skúsených jazdcov. Kto má radšej sedlo bicykla, 
príde si na svoje na cyklistických chodníkoch v okolí.

Okres: Prievidza
Región: Horná Nitra

Počet obyvateľov: 525
Rozloha: 417 ha

www.kocurany.sk
Starosta: Vojtech Čičmanec

Tá bojnická brána pekná vysoká,
cez ňu preletela húska divoká.
Nebola to húska, boli húsatá,

Bohu Vás porúčam  
s vami sa rozlúčam,

hezké dievčatá.

Podaj že mi, milá, košelenku tenkú,
lebo ja už idem  na hasentírku.

Ja ti ju nepodám, neni som tvoja,
nech ti ju podá na vojnu iná.

Na vojne sa nesmí holka milovať,
ale sa tam musia execírovať.

Kto vie execírku, tomu je dobre,
ten môže milovať jednu lebo dve.
A ktorý je doma, tomu najlepšie,

ten môže milovať dievča najkrajšie.
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Obec Sedliská sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Najvyššie položený bod v chotári je 
bralo Čičvianskeho hradu vo výške 300 m n. m. (stred obce dosahuje 160 m n. m.).  
Zo šiestich národných kultúrnych pamiatok je jedna architektonická (hrad Čičva), 
v správe Obecného úradu Sedliská a tvorí dominantu obce. Medzi ďalšie patria 
prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého, archeologická lokalita doby bronzovej - 
Sídlisko, hrobka grófskeho rodu Barkóczy, kostol Povýšenia sv. Kríža a elektrický mlyn. 
Blízkosť okresného mesta, situovanie obce na hlavnom cestnom ťahu a križovatke 
ciest, spájajúcej všetky časti východného Slovenska a neďalekej rekreačnej oblasti, 
vodnej nádrže Domaša, prináša veľmi dobrý potenciál na rozvoj turistického ruchu  
v obci. Obec ponúka návštevníkom hradu, prostredníctvom komentovaných prehlia-
dok, organizovaných občianskym združením Pro futuro hradu Čičva, množstvo 
zaujímavých informácií o histórii hradu, regióne, či osobnostiach s nimi spojených 
(Alžbeta Báthory), súvisiacich nielen s regionálnymi dejinami, no majúcimi i širší 
európsky význam. Pod hradom je na východnom svahu situovaná novorománska 
hrobka rodu Barkéczyovcov  z roku 1909. Obec, okrem obecnej spolupráce (FS, skauti, 
cirkev, futbalisti, DHZ, včelári), nadväzuje partnerstvá na národnej (obce Hencovce, 
Kladzany, Majerovce, Nižný Hrabovec, Ondavské Matiašovce) i medzinárodnej úrovni 
(maďarská obec Répašská Huta, česká obec Pohlednica). Obec úspešne integruje deti 
a aj rómsku komunitu do zeleného vzdelávania (zelená škola, aktivity separovania 
odpadu, inkluzívne vzdelávanie, recyklovanie materiálov, a iné). Jedným z najväčších 
zamestnávateľov v oblasti pestovania a ovocinárstva je AGROMIX výrobno-obchodná 
spoločnosť, s. r. o., ktorá hospodári na približne 270 ha poľnohospodárskej pôdy. Farma 
v Sedliskách sa stala známou vďaka rozľahlým sadom, prostredníctvom ktorých ponúka 
možnosť samozberu čerstvého ovocia (višne, jablká, marhule, broskyne, slivky, jahody, 
maliny) i zeleniny, ale má tiež vlastnú predajňu a zásobuje produktmi školy v okolí.

Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín

Počet obyvateľov: 1473
Rozloha: 1013 ha
www.sedliska.sk

Starosta: Matej Sabol

Mocný kómes Rajnold vedze predok
vun slavnoho rodu Rozgoň predok
jomu kraľ čičvianske panstvo oddal

vun ten  slavny hrad vybudoval.

Slávna pani Bátorička z Čachtic,
na Božské zákony nepatrí nič

Ani na ľudske nič nezbala
u krevi ľudskej še kupala.

U Vranove v chrame sobáš mala,
Ferenc Nádaždiho sebe brala.

Na Čičve – hradze co stal v jej vene
bulo jej vešeľe preslavene.

Drugetovci to su veľké pani,
za ich panovaňa bul hrad znamy
jak šidlo Zemplinskej župy slavnej

dze su toto časy slávy dávnej?

Bez remeselníkoch, co tu buli
panove by skoro pohynuli.

Bez roľníkoch co na poľu darľi
s čím by sebe brucha napulňali.

Sedliská
3. miesto
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Lom nad Rimavicou
Dedina ako hospodár 

Obec Lom nad Rimavicou je typickou horskou obcou 
nachádzajúcou sa na západnom okraji Veporských vrchov. 
S nadmorskou výškou 1 024 m n. m. sa radí medzi najvyššie 
položené obce Slovenska. Bola založená na konci 18. storočia 
ako osada pre pastierov dobytka a lesných robotníkov. Jej 
pôvodní obyvatelia boli oravskí gorali. Vzhľadom na svoju 
polohu a náročnosť pre poľnohospodárske využitie je 
aj dnes územie obce využívané hlavne na pasenie dobytka 
a oviec a produkciu sena. Výmera lúk a pasienkov je 
727 ha, ornej pôdy len 28 ha. Výmera lesov predstavuje 772 ha, 
a aj preto bolo a stále je základným stavebným materiálom v obci 
drevo. V dedine je mnoho pôvodných dreveníc, ale pribúdajú 
aj novopostavené. Drevenica je tiež ústredným motívom erbu 
obce. Na území obce sa nachádzajú oba pramene rieky Rimavica, 
v tesnej blízkosti jej chotára pramenia rieky Slatina a Ipeľ. 
Vinou zlých hospodárskych aktivít bola v minulosti obec značne 
zadĺžená, čo sa súčasnému vedeniu obce podarilo eliminovať. 
Vďaka vyrovnanému rozpočtu vypracováva projektové zámery  
a uchádza sa o rôzne zdroje ich financovania. Zamerané sú 
predovšetkým na oblasť cestovného ruchu v rámci letnej  
aj zimnej turistickej sezóny a tiež na budovanie a rekonštrukciu 
infraštruktúry obce. 

Okres: Brezno
Región: Čierny Hron

Počet obyvateľov: 232
Rozloha: 1740 ha

obeclomnadrimavicou.sk
Starosta: Jozef Katreniak

Rodisko
Keby spevom zem ožila,
znovu by sa navrátila

chuť k životu na tie tále,
za humná a za maštale.

Spomínam na rady domov,
husto ako v hore stromov,

čo tu stáli učupené,
od oparu ponorené.

Často ráno som sa díval,
svoje túžby k nebu dvíhal,

prosil za svoj domov krásny,
aby kvitol a bol šťastný.

„Za ozdravenie obce v zložitých ekonomických  
podmienkach a vytvorenie príležitostí pre jej ďalší rozvoj.“
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Keď sa povie Blatnica, neexistuje Slovák, ktorý by o Blatnici, Blatnickom hrade 
alebo Gaderskej doline nepočul. Obec sa nachádza v Turčianskej kotline, ale 
vyše 78 % výmery katastra tvorí krásna príroda Veľkej Fatry, ktorá láka množstvo 
turistov a návštevníkov. Okrem toho sa v Blatnici nachádza množstvo funkčných 
citlivo zrekonštruovaných a aj trvalo obývaných historických objektov, z ktorých 
je 63 zapísaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ide napríklad  
o viacero ľudových domov a sýpok, objekty Blatnického hradu, Blatnický 
kaštieľ, Prónajovskú kúriu, ktorá slúži ako Múzeum Karola Plicku, významného 
fotografa, výtvarníka, filmového režiséra, kameramana, folkloristu, etnografa  
a hudobného vedca, ktorý patril medzi zakladateľov Akadémie múzických 
umení v Prahe. Ďalej je to pamätník SNP na začiatku Gaderskej a Blatnickej 
doliny, evanjelický kostol, rímskokatolícky kostol sv. Ondreja a tiež 130 
metrov dlhá jaskyňa Mažarná so stopami osídlenia od doby bronzovej. 
Medzi ďalšie významné osobnosti obce Blatnice patria bratia Siekelovci, 
ktorí v roku 1921 natočili celovečerný hraný film Jánošík, ktorý je od roku 
1995 zaradený do Zoznamu svetového dedičstva, ale tiež Izabela Textorisová 
– prvá slovenská botanička, pôsobiaca v Blatnici ako poštárka, podľa ktorej 
bol v roku 1893 pomenovaný nový druh bodliaka - Carduus textorisianus 
Marg. Okrem toho sa pričinením starostu zrenovoval starý pohrebný koč, 
vybudovalo sa parkovisko a vstupná brána do Gaderskej doliny. Pre všetky 
tieto skvosty je obec rajom všetkých turistov a cyklistov. Blatnica je jedna 
z najnavštevovanejších dediniek v Turci, pretože ponúka zážitky, ktoré sú 
dokonalé. Na výber je množstvo trás a chodníkov na prechádzky i náročnejšie 
túry. Malebné upravené domčeky a sýpky miestnych sú nezabudnuteľné 
a vrývajú sa návštevníkom natrvalo do spomienok.

Okres: Martin
Región: Turiec

Počet obyvateľov: 1010
Rozloha: 8619 ha
www.blatnica.sk

Starosta: Karol Čičmanec

O Blatnici vám dnes spievam,
Blatnica je kvet,

čo v turčianskej záhradôčke
rastie už dlhý vek.

Krásne miesto Boh jej vybral
a žehná jej rasť,

obklopená vencom krásy
teší nás v každý čas.

Kto sa zrodil v našom kraji,
kto tu uzrel svet,

v svojom srdci vždy ju nosí
sťa vzácny amulet.

Rodoláskou zalievaná
rastie do krásy,

zachovaj ju, Bože večný,
tak na dlhé časy!

„Za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu 
dediny s rešpektovaním tradičnej ľudovej architektúry.“

Blatnica
Dedina ako maľovaná
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Šumiac
Dedina ako klenotnica 
Obec Šumiac sa nachádza na úpätí Nízkych Tatier, na južných svahoch 
pod majestátnou Kráľovou hoľou. Stredom chotára a miestnou časťou 
Červená skala preteká rieka Hron a južná časť katastra patrí do Slovenského 
rudohoria – Muránskej planiny. Ako súčasť Muránskeho panstva bola obec  
v 15. storočí pôvodne osídlená Rusínmi, ktorí si napriek poslovenčeniu svoje 
tradície a náboženstvo udržiavajú doteraz. Pôvodne sa obyvatelia živili cho-
vom oviec, dobytka, spracovaním dreva, výrobou poľnohospodárskeho  
náradia z dreva a šindľov, ktoré furmani – povozníci na vozoch odvá- 
žali na Dolnú zem. Prejavilo sa to aj v erbe obce, ktorého centrálnym motívom 
je valach – drevorubač so sekerou  v rukách a ihličnatými stromami v pozadí.  
Spriemyselňovanie Horehronia Koháryovsko-Koburgovským železiarskym 
komplexom znamenalo ďalší rozvoj drevorubačstva, pálenia dreveného uhlia  
a pracovných príležitostí. Napriek tomu, že obec v minulosti niekoľkokrát vyhorela, 
aj v súčasnosti sú v nej zachované a udržiavané pôvodné drevenice, zapísané ako 
súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska. Taktiež starostlivost’ o tradičnú ľudo-
vú kultúru a jej rozvíjanie je súčasťou kultúrneho života obce. Horehronský 
viachlasný spev  bol v roku 2017 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. O jeho zachovávanie a tiež aj 
ďalších folklórnych prejavov sa starajú členovia folklórneho súboru Šumiačan, 
detský folklórny súbor Šumiačaník, ľudová hudba Pokošovci a desiatky zručných 
remeselníkov vyrábajúcich krojové súčasti a ďalšie výrobky z dreva, kože či kovu.

Okres: Brezno
Región: Horehron

Počet obyvateľov: 1334
Rozloha: 8176 ha
www.sumiac.sk

Starostka: Jarmila Gordanová 

Oj ty hoľa, hoľa, 
ty Kráľova hoľa. 

Ty slovenským horám 
kráľovnou si bola. 
Dedinka drevená 
pod ňou usadená. 
Či zhora, či zdola, v
rchmi ohradená. 

Z jednej strany hole,
 z druhej rudohorie, 

ťažko sa tu žije, 
tvrdo sa tu orie.

Pieseň Mikuláša Gigaca

„Za uchovávanie, starostlivosť, prezentáciu a tvorivé 
využívanie lokálnych prejavov tradičnej ľudovej kultúry.“
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Na južnom okraji Považského podolia, sa na nive rieky Váh a na severozápadnom 
okraji Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca nachádza obec Beckov. V jej 
katastrálnom území sa nachádza viacero chránených prírodných objektov ako sú 
napr. Beckovské skalice, Sychrov, Skalka, Beckovská jaskyňa, avšak najvýznamnejším 
je chránený prírodný výtvor Beckovské hradné bralo so zrúcaninou hradu Beckov, 
ktorý je dominantou celého územia.  Dnes je hrad národnou kultúrnou pamiatkou  
vo vlastníctve obce, ktorá má podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu 
spracovanú dokumentáciu na jeho konzerváciu s čiastočnou rekonštrukciou 
niektorých častí hradu, a v zmysle ktorej ho postupne obnovuje. Cieľom je celkové 
sprístupnenie  objektu  verejnosti ako kultúrno-historického exponátu. Zároveň je 
hrad kulisou pre usporadúvanie desiatky kultúrno-spoločenských podujatí obce  
od jari až do jesene. Do histórie obce sa nezmazateľne zapísali významní rodáci, ako 
sú: Ladislav Mednyánszky – maliar poetických krajinomalieb, tulákov a pastierov, 
Jozef Miloslav Hurban - národný buditeľ, jeden zo zakladateľov spisovnej slovenčiny, 
prvý predseda Slovenskej národnej rady, Dionýz Štúr – prírodovedec v oblasti 
geológie, fytopaleontológie a botaniky a spracovateľ prvej prehľadnej geologickej 
mapy bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Významným rodákom bol tiež  
Ján Ambro – priekopník medicíny v oblasti pôrodníctva. História obce je oživovaná 
a prezentovaná tiež prostredníctvom Múzea v Beckove, ktoré je pobočkou 
Trenčianskeho múzea. Sídli v renesančnej kúrii rodiny Ambrovcov. Expozícia je 
zameraná na dejiny Beckova, pričom osobitnú pozornosť venuje Beckovskému 
hradu a tiež spomínaným rodákom, národnému buditeľovi J. M. Hurbanovi 
či maliarovi Ladislavovi Mednyánszkému. V múzeu možno obdivovať luxusný 
historický nábytok pochádzajúci z okolitých šľachtických rezidencií a vo dvore kúrie 
sa nachádza stála výstava starých kočov a hospodárskych strojov.

Okres: Nové Mesto 
nad Váhom

Región: Považie
Počet obyvateľov: 1425

Rozloha: 2863 ha
www.obec-beckov.sk
Starosta: Daniel Hladký

Beckovská hymna

Stíchol voz v prachu  
z ciest nekonečných,  

ciel už je blízko.
S túžbou v nás pred nami  

nad Považím,  
slnko z hôr vyšlo.

Tvárou v tvár strmých skál  
pod bralom sní,  
v objatí s krásou.

Šíry kraj zo zvestí roznesených,  
do všetkých kútov.

Z dávnych čias až po tie  
do dnešných dní,  
na brehu Váhu.

Z výšin hrad hľadí  
a stráži ich sny,

po náš, úžas bez slov  
stojí Beckov,  

až nad jeho slávu.
Stíš, tiež svoj voz  
nech pochopíš,  
čím je táto zem  

z nekonečných ciest
práve tým skutočným cieľom,  

kde navždy chceš zložiť.
Svoj kríž, a smäd uhasiť,  

a brány k snom  
vlastným postaviť.

Domov už neopustíš.

Autor: Peter Černý

„Za oživovanie a prezentáciu lokálnych dejín 
a osobností s odkazom pre budúce generácie.“

Beckov
Dedina ako klenotnica
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Lúčka
Dedina ako pospolitosť
Obec Lúčka leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v dolnej časti údolia Topole na sú- 
toku riek Topoľa, Čurlík a Čepcovského potoka. Nachádza sa na cestnom ťahu medzi 
Prešovom a Giraltovcami, smerom na hraničný prechod s Poľskom. Prvá zmienka  
o Lúčke pochádza z roku 1401, keď sa jedna vetva potomkov chmeľoveckého zemana 
Germana usadila v obci a používala názov „Luchka“, neskôr „de Lucka". Katastrálne 
územie obce s vidieckym charakterom predstavuje nezalesnenú poľnohospodársku 
krajinu s prevažným využitím ornej odvodnenej pôdy a pasienkov. V súčasnosti obec 
zažíva stavebný rozmach. Pozitívom je, že sa do obce sťahujú mladé rodiny a budujú 
novostavby s využitím moderných nízkoenergetických stavebných technológií, 
ktoré vhodne dotvárajú vidiecky ráz obce. Takmer ku všetkým rodinným domom sú 
vybudované a zrekonštruované cesty. Hlavným cieľom obce je dobudovanie vodovodu 
a kanalizácie, vyriešenie problematiky čistiarne odpadových vôd a pokračovanie  
v rekonštrukcií miestnych komunikácií. Do budúcna obec ráta aj s výstavbou nájomných 
bytov, pokračovaním vo výstavbe poľných ciest (po pozemkových úpravách), ale tiež 
ďalších objektov pre voľnočasové aktivity. Obec robí maximum pre to, aby bola obcou 
s vysokou konkurencieschopnosťou, s moderným školstvom prispôsobeným súčasným 
podmienkam trhu práce, s dokončenou modernou infraštruktúrou a s rozvinutými 
službami pre občanov. Obec podporuje svoju súdržnú komunitu, kultúru a šport, 
pripravuje rôzne podujatia pre obyvateľov aj návštevníkov, špecifickými sú napr. 
Svätenie ratolestí a jedál, Poďakovanie za úrodu, Dožinky, Dyňobranie, či Šarkaniáda,  
a zároveň dbá na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.  

Okres: Svidník
Región: Horný Šariš

Počet obyvateľov: 525
Rozloha: 356 ha

www.oculucka.sk
Starosta: Mikuláš Mašlej 

„...aby Lúčka bola zelená“

Lúčka je dedinka,
ležiaca v údolí,

kolo nej sa tiahnu
zamračené hory.

V tej Lúčke je život,
ako dávne časy,

smetie po Čurlíku
to je obraz krásy.

Mosty sú výborné,
dlážka je drevená,
gelendre chýbajú

bo ich žedla krava.

Tí lúčanskí žiaci,
sa tiež dobre učia,
len kravy a ovce

kolo nich si bučia.

Autor: Mgr. Imrich Stach, st.

„Za harmonické spolunažívanie 
komunity a rodinnú atmosféru v obci.“
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Obec Dlhé Klčovo leží v severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny,  
zo západnej strany ju obteká rieka Ondava, z východnej rieka Topľa. Dlhé Klčovo 
má bohaté kultúrne tradície. Niektorí z občanov obce sa výrazne zapísali nielen 
do dejín okresu Vranov, ale celého Slovenska a šírili dobré meno našej vlasti 
aj za jej hranicami. Charakteristickým kultúrnym prvkom je pre obec súťaž  
v ľudovom tanci Šaffova ostroha, ktorá sa uskutočňuje od roku 1993 pôvodne 
ako regionálne, od roku 1997 ako celoštátne podujatie. Obec dlhodobo 
spolupracuje a vytvára partnerstvá s miestnymi občianskymi združeniami, 
ktorých cieľom je vytvárať vhodné podmienky na rozvoj vzdelávania, športu  
a aktivít pre seniorov a zdravotne postihnutých. Dlhé Klčovo intenzívne rozvíja 
spoluprácu s obcami vo vranovskom okrese, je členom Združenia miest  
a obcí vranovského regiónu. V roku 2012 vytvorilo partnerstvo s obcami Nižný 
Hrušov, Hencovce a Kladzany za účelom výstavby mosta cez rieku Ondava.  
V roku 2000 podpísalo zmluvu o spolupráci s poľskou gminou Niebieszczany.  
Od roku 2006 spoluorganizovalo aktivity v rámci projektu Výmena skúseností 
medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi Dlhé Klčovo a poľskou gminou Sanok 
za účelom prehlbovania kontaktov a cezhraničnej spolupráce. Spolupráca pok-
račovala aj v roku 2010 realizáciou projektu Slovensko-poľská ostroha. V roku 
2012 podpísala obec priateľskú zmluvu o spolupráci s obcou Hroznová Lhota  
na Morave. Od roku 2017 sa zapája do ochrany životného prostredia a obyvateľov 
v súvislosti s vykazovaním vyšších počtov rakovinových ochorení v celom vra-
novskom regióne v porovnaní s ostatnými regiónmi. Vďaka spolupráci s obcou 
Poša, Nižným Hrabovcom a Nižným Hrušovom realizuje Dlhé Klčovo spoločné 
aktivity v oblasti riešenia najväčšej envirozáťaže PCB látkami na svete. Víziou 
obce je stať sa konkurencieschopnou, s rozvinutou infraštruktúrou, vysokou 
vzdelanostnou úrovňou, flexibilnou a schopnou využívať všetky zdroje (prírodné, 
kultúrne, historické, ľudské, hospodárske a finančné) pri zachovaní hodnôt  
a pamiatok regiónu. Cieľom je vybudovať príťažlivú obec pre obyvateľov, ako 
aj jej návštevníkov, zlepšiť stav životného prostredia, rozvíjať partnerstvá a zvi-
diteľniť obec pre turistov a podnikateľov, a tým aj posilniť miestnu ekonomiku.

Okres: Vranov nad Topľou
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 1400

Rozloha: 1021 ha
www.dlheklcovo.sk

Starostka: Ľubica Zubková

Odkaz Juraja Šafu

Ja bi veľku radojsc mal,
co bi i druhi muj taňec znal.

Muj taňec je orginal
zemplinski čerkani, cifrovani,

čapašovi ľudovi čardaš.
Bo znam, že muj taňec

śe už v najbľišim čaśe straci a
ňikda śe už nazad vecej ňenavraci.

A budu chlapci banovac,
Že śe ho ňenaučiľi tancovac,
Bo budze jim bars chibovac.

„Za aktívne budovanie a udržiavanie partnerstiev 
na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni.“

Dlhé Klčovo 
Dedina ako partner
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Pukanec
Dedina ako hostiteľ 
Katastrálne územie obce Pukanec leží na severovýchodnom výbežku Podunajskej 
pahorkatiny a jeho prevažná časť sa nachádza  na južnom výbežku Štiavnických 
vrchov. Práve toto pohorie so svojimi zlatonosnými a striebronosnými rudami 
dalo základ vzniku baníctva, vďaka čomu Pukanec v minulosti patril do skupiny 
stredoslovenských banských miest. Napriek vybudovanému opevneniu bol  
v minulosti opätovne vyrabovaný a vypálený Turkami. Po úpadku baníctva 
nastal v obci rozvoj remeselnej výroby, a tak už v 17. storočí bola známa vysokou 
úrovňou remeselnej práce, združovanej do viac ako 20 cechov. Ako slobodné 
kráľovské mesto Pukanec organizoval niekoľko jarmokov ročne. Ich tradícia 
pokračuje od r. 1993 Pukanským remeselným trhom, kde je prezentovaná 
najmä práca remeselníkov, dizajnérov, výtvarníkov úžitkového umenia, tvorcov 
z dreva, hliny, kovu, kože, kameňa, skla a tiež ponukou miestnej gastronómie. 
Celoročne sú však prezentované aktivity v obci i mimo nej, ako hrnčiarska 
výroba, výroba sudov a ďalších debnárskych výrobkov, vychýrené pukanské 
párance, neštipľavá pukanská cibuľa a samozrejme, víno produkované na 
úpätí Štiavnických vrchov. Na území obce sa tiež nachádza takmer polovica 
zaregistrovaných stromov moruše na Slovensku, pričom ich pestujú aj na ďalšiu 
výsadbu. V ústrednom zozname pamiatkového úradu sa nachádza 34 verej- 
nosti prístupných objektov obce, ktorými sú jednotlivé časti opevnenia, oba  
kostoly, budova starej radnice s múzeom histórie obce a obecným úradom, stará 
škola, množstvo sôch, hrnčiarska dielňa a ľudový dom. Do ponuky cestovného  
ruchu v obci sa tiež radia tri vybudované náučné chodníky: Po stopách starého 
rudného baníctva v Pukanci, Morušový chodník a Štamposký jarok, ktorý je 
venovaný využitiu vody pre spracovanie vyťaženej rudy. Pre účely rekreácie  
a rybárov slúži kaprový revír Pukanského rybníka.

 

Okres: Levice
Región: Tekov

Počet obyvateľov: 1810
Rozloha: 2619 ha
www.pukanec.sk

Starosta: Ján Rievaj

Keruo diouča nemá ton  
Pukanci frajera,

tá nak tajde do richtárovho dvora,
nak napíše na papierik ľiteri,

že hu nekce ton Pukanci nikerý.

Ton Pukanci pekná hudba hraje,
ozývajú sa pukanskie háje.

Janík spieva, cigáň mu pekne hrá
a jeho milá sa naňho usmieva, a 

čo ja viem.

„Za využívanie historického a prírodného potenciálu 
pre rozvoj obce v cestovnom ruchu.“



19

súťaž Dedina roka 2021
www.dedinaroka.sk

Na úpätí Malých Karpát, medzi mestami Pezinok a Modra sa nachádza obec 
Vinosady. Vznikla v roku 1964 spojením obcí Malé a Veľké Tŕnie. Starobylú 
tradíciu vinohradníctva a vinárstva územia preniesla aj do súčasného erbu 
obce. Výmera poľnohospodárskej pôdy v obci je 373 ha, z toho plocha viníc 
predstavuje 82 ha. Vinice sa nachádzajú na južných až východných svahoch 
Malých Karpát nad zastavaným územím obce. Obec je „vinárskou veľmocou“, 
v Spolku vinosadských vinohradníkov a vinárov je združených 21 vinárstiev, 
ktoré dosahujú zlaté ocenenia aj na svetových výstavách. V rámci obecného 
zastupiteľstva pôsobí aj vinárska komisia, ktorej hlavnou úlohou je vytvára-
nie podmienok pre zachovávanie typickej štruktúry vinohradníckej krajiny 
a propagácie vinohradníctva a vinárstva navonok. Snahou členov spolku 
je opätovne vrátiť v súčasnosti opusteným a zanedbaným vinohradom 
ich pôvodnú produkčnú funkciu a tiež budovanie vodozádržných opatrení  
vo viniciach. V spolupráci s obcou bol vybudovaný Vinohradnícky a vinársky 
náučný chodník a založila sa tradícia Putovanie za vínom z pivnice do piv-
nice. K starostlivosti o krajinu, k vinohradníckej a vinárskej tradícii sú vedené  
už deti, napr. prostredníctvom spoločnej rodinnej výsadby a následnej sta-
rostlivosti o ochranu a obnovu pôvodného genofondu výsadbou lipovej ale-
je, gaštanovej aleje, ovocnej aleje starých a krajových odrôd, realizovaných 
tak vo vinohradoch, ako aj v ostatnej krajine a v zastavanom území obce. 
S vínom sú spojené taktiež mnohé kultúrno-spoločenské aktivity v obci,  
do ktorých sú zapojené miestne spolky a združenia, ako aj obyvatelia. Vďaka 
ich spolupráci sa podarilo zrekonštruovať 400-ročnú vínnu pivnicu pod obec-
ným úradom a premaľovali sa autobusové zastávky s tradičnými motívmi obce.  
Na prvej zastávke je panoráma obce s kostolom, na druhej oberačka hrozna,  
tretiu zdobí vinosadský kroj a na štvrtej je namaľovaná práca včelárov.

Okres: Pezinok
Región: Malokarpatský
Počet obyvateľov: 1216

Rozloha: 515  ha
www.vinosady.sk

Starostka: Ivana Juráčková

Kde víno tečie prúdom  
miesto vody,

kde láskavé ruky zberajú plody,
kde tradície majú svoje miesto 

a hojnosť zelene všade vôkol jesto,
tam nieto miesta  

pre nenávisť a zvady,
to je domovina- moje Vinosady!

 
Autor: Danka Daxnerová

“Za zachovávanie genius loci vinohradníckej krajiny a jej typickej štruktúry 
s využitím pôvodných druhov drevín bez narušenia jej ekologickej hodnoty.“

Vinosady
Dedina ako záhrada
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Buzica
Mimoriadna cena Spolku pre obnovu dediny 
Obec udržiava a rozvíja kultúrne dedičstvo. Dominantným je citarový súbor Buzica, fungujúci  
od roku 2002, ktorý má za sebou veľa úspechov a ocenení. Ľudový tanec a ľudové hry 
sú súčasťou života už aj v materskej škole. V základnej škole od roku 2002 funguje súbor 
ľudového tanca Kelepelők a detský citarový súbor. V popoludňajších hodinách sa pravidelne 
pre deti a ich rodičov v základnej škole  organizuje dom ľudových remesiel a hier. V miestnom 
zachovanom parnom mlyne obec organizuje pravidelne rôzne prednášky, výstavy, stretnutia. 
Snahou obce je ďalej rozvíjať existujúci majetok, budovy, kultúrne pamiatky, verejné priestory,  
zachovávať tradície, zabezpečovať a rozvíjať základné služby, pracovné miesta, duchovný, 
športový a kultúrny život. Cieľom obce je zachovať vidiecky charakter, kľudný, ale komfortný 
život obyvateľov, eliminovať odliv mladých do veľkomesta a aby sa tu cítili doma všetky vekové 
kategórie. Obec je pozitívnym príkladom v oblasti ochrany prírody a environmentálnej vý- 
chovy. Vysádza zeleň, napr. brezovú alej prírodného amfiteátra, využíva prírodný materiál 
(výstavba nového trhoviska z dreva), hospodárske obecné objekty na budovanie zelených  
striech (externé WC), buduje dažďové záhrady, či aplikuje slnečné kolektory. Okrem toho,  
že Buzica je, ako jediná na Slovensku, držiteľom titulu Európska obec bocianov (od roku 2014)  
z celkovo len 14 európskych obcí, má aj koncepciu vytvárania bezuhlíkovej stopy (spásanie 
verejných priestranstiev ovcami – prírodné kosačky) a víziu budovania ekologických stavieb.  
K ochrane prírody sú vedené už deti v materskej škole, v spolupráci s SOS Birdlife sa konajú 
každoročne prednášky a krúžkovanie bocianov. Areál základnej školy, otvorený pre celú obec, 
disponuje ovocnými sadmi, jazierkom, močariskom, parkom s kompostérom i vyvýšenými  
záhonmi na bylinky a minifarmou, kde sa deti učia nielen poznávať prirodzené biotopy  
bociana bieleho, ovocné druhy stromov, ale i starostlivosti o životné prostredie ako také.

Okres: Košice - okolie
Región: Abov

Počet obyvateľov: 1192
Rozloha: 1986  ha

www.obecbuzica.sk
Starosta: Jozef Mohňanský

Naša krásna Buzica 
nie je to len ulica.

Je to krásna dedina, 
naše srdcia spojila.

Nájdeš tam aj školu,
kde môžeš dostať jednotku.

V tej škole sa nenudíš,
všetko sa tam naučíš.

Nová škôlka je tu tiež,
nieže na ňu zabudneš!

Bociany nám deti nosia.
Robotníci trávu kosia.

Starý mlyn je vynovený,
Organizujú sa tam výstavy.

Tanečníci a citaristi 
vyhrávajú rôzne ceny.

Buzica je naša pýcha!
Laserkov už na nás dýcha.

Žltá, zelená - to sú naše farby.
Pozývame Vás na nové trhy.

Autor: Gabriela Konkoľ, 14 rokov

„Za udržiavanie a rozvíjanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, 
využívanie environmentálnych technológií a podporou environmentálnej výchovy.“ 



21

súťaž Dedina roka 2021
www.dedinaroka.sk

Obec Priepasné leží na južnom okraji Myjavskej pahorkatiny. 
Reliéf obce je kopcovitý a členitý, striedajú sa tu kopce s údoliami. 
Juhozápadnú hranicu tvorí hrebeň vrchu Bradlo, dosahujúci 
nadmorskú výšku 544 m. Na tomto vrchu sa nachádza národná 
kultúrna pamiatka, mohyla, kde sú uložené pozostatky generála  
Dr. Milana Rastislava Štefánika. V minulosti bola obec  spolu s obcou 
Košariská súčasťou obce Brezová pod Bradlom, dnes je samostatná. 
Obec nie je kompaktne osídleným územím, ale je kopaničiarskeho 
charakteru, pozostáva z devätnástich osád rozptýlených po celom 
chotári obce. Lesy pokrývajú takmer 40 % územia, zvyšná časť je 
využívaná poľnohospodársky hlavne na pasenie oviec a dobytka 
(odtiaľ názov Priepasné) a tiež na pestovanie obilnín, krmovín, 
zeleniny a ovocia. Prírodné podmienky a charakter osídlenia územia 
formovali typický kopaničiarsky folklór, ktorý je v obci udržiavaný 
dodnes a patrí medzi najvýraznejšie atribúty Myjavskej oblasti. 
Silnou stránkou je najmä tradícia sláčikovej hudby, ktorej herný 
štýl patrí medzi jeden z interpretačných prototypov myjavského 
dialektu. Cieľom súčasného vedenia obce je vybudovať progresívnu 
obec, ktorá využíva dostupné materiálne, prírodné i finančné zdroje 
a možnosti v záujme zvyšovania životnej úrovne svojich obyvateľov, 
so zachovaním prírodných a kultúrnych daností  a tradícií, a ktorá je 
zároveň atraktívnou turistickou destináciou.

Okres: Myjava
Región: Myjava

Počet obyvateľov: 351
Rozloha: 1371 ha

www.priepasne.sk
Starosta: Peter Czere

Malebná dedinka Priepasné,
pod Bradlom leží,

okolo hlboké lesy, polia, lúky,
krásna zver v nich beží.

Tradície, folklór a pohostinnosť
v priepasnancoch žijú stále,

predávajú  ich, tak ako tu bolo zvykom,
novým generáciám  neustále.

Nech i naďalej vôňa domáceho chleba
šíri sa  našimi domovami,

nech všetko, čo Priepasné srdcu dáva,
zostáva vždy a všade s nami. 

Veď nosiť v srdci svoju obec, 
svoj rodný kraj,

je to najviac čo nám dáva, 
náš  priepasnanský kopaničiarsky kraj.

„Za príkladnú starostlivosť o ľudí a zveľaďovanie krajiny v kopaničiarskom území.“Priepasné
Mimoriadna cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko, s. d.
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V srdci Štiavnických vrchov sa nachádza obec Štiavnické Bane. Ako  
napovedá názov, obec je známa bohatou históriou vďaka rozvoju 
baníctva a spracovaniu drahých kovov už z doby stredoveku. To 
viedlo ku vzniku množstva technických vynálezov a budovaniu 
technických vodohospodárskych diel, ako sú zberné jarky a vod-
né nádrže – tajchy, slúžiace hlavne pre potreby baníctva, ale  
v súčasnosti využívané pre rekreačné účely. Ich význam dnes 
stúpa, vzhľadom k ich významu pre zmierňovanie dopadov zmeny 
klímy. V obci pôsobili aj osobnosti venujúce sa tiež iným vedným 
odborom, ako je napr. astronóm, matematik a fyzik Maximilián 
Hell, ktorého meno nesie miestna základná škola. Je prvou 
základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet 
sokoliarstvo. Vyučovanie je situované priamo v lesnom prostredí 
a výchova sa orientuje na lesnícke vzdelanie úzko prepojené  
s ochranou prírody. Okrem základného vzdelania poskytuje žiakom 
naozajstný dotyk s prírodou. Sokoliarstvo nevzdeláva žiakov len 
o prastarej forme lovu pomocou vycvičených dravcov, ale učí 
ich zodpovednosti, vzájomnému rešpektu, pokore, tolerancii 
a trpezlivosti. Súčasťou školy je prírodný park Aves, ktorý 
rozmanitosťou záhrad a zvierat poskytuje živé učebné pomôcky 
počas hodín prírodovedného charakteru, ale aj iných vyučovacích 
hodín. Na škole žiaci chovajú nádherné pernaté dravce, sovy, 
kajmany okuliarnaté - krokodíly, exotické vtáctvo, leguána zeleného, 
opice - tamaríny pinčie, ryby a ďalšie. Vzdelávanie žiakov je 
obohatené aj o chov koní a jazdectvo, kde sa deti učia starostlivosti 
o kone a základné prvky jazdenia. Ďalšou oblasťou výchovy a vzde- 
lávania je klimatická zmena s reálnymi praktickými objektmi 
slúžiacimi na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie.

Okres: Banská Štiavnica
Región: Hont

Počet obyvateľov: 820
Rozloha: 1016   ha

www.obecstiavnickebane.sk
Starosta: Stanislav Neuschl

Bieberštôlňa – banícka pieseň

Chýrna Bieberštôlňa, 
horná aj tá dolná

šachta je pri šachte, 
na peknej Vindšachte.

Baňa nad baňami, 
pani nad pannami, 
všetko si rozdala, 
chudobná ostala.

Pesnička je o nej, 
panovníčke milej, 
o jej regimentoch, 

čo robia na štrosoch.

Bez rozdielu rangu, 
na špitáler gangu, 

zlato hľadávali, 
lámku dostávali.

Bude zas ofera, 
vijú vence, perá,
mladí si spievajú, 
fígle vystrájajú. 

Ošliadov je pevný, 
tomu zadku verný, 
keď ho Pepka práši, 

Náckovi sa páči.

Mládenci po šichte, 
kúpali sa iste,

v Evičkinom tajchu, 
Evičky zas v jarku.

„Za výnimočný prístup k environmentálnemu vzdelávaniu  
a aktivity vedúce k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy.“ Štiavnické Bane

Cena Ministerstva životného prostredia SR
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Cieľom Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) so sídlom  
vo Viedni je predovšetkým posilniť medzinárodnú výmenu skúseností medzi členským 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. 

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. 

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 desať obcí – víťazov národnej súťaže Dedina roka (Soblahov, Hrušov, 
Vlachovo, Liptovskú Tepličku, Dobrú Nivu, Oravskú Lesnú, Malé Dvorníky, Spišský Hrhov, Oravskú 
Polhoru a Papradno). 

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny je organizovaná 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 opatrenia realizované v súlade s víziami Európskeho 
pracovného spoločenstva  pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) pre trvalo udržateľný rozvoj 
európskych dedín a vidieckych obcí,  prispievali k posilňovaniu životaschopnosti vidieckych oblastí 
a zvyšovaniu kvality života na vidieku. Súťaž podporuje najmä tie dediny, vidiecke obce a združenia  
v Európe, ktoré stavajú aktuálne výzvy svojho prostredia 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 regiónom, svojou krajinou, Európou a zvyškom sveta. Zahŕňa to aj pripravenosť 
prevziať zodpovednosť za zdolanie veľkých prekážok v rámci svojich možností a nájsť správne riešenie. 

Motto súťaže „budovanie mostov“, odráža skutočnosť, že spôsob, ako reagovať na veľké výzvy našej 
doby, či už ide o klimatické zmeny, nedostatok zdrojov, digitálnu transformáciu alebo pandémiu, zahŕňa 
obrovský potenciál konfliktov a nebezpečenstvo hlbokého sociálneho rozdelenia. V európskych dedinách 
je ďalšou oblasťou konfliktu narastajúca heterogenita ich obyvateľov a prejavuje sa rôznymi, často až 
protichodnými požiadavkami na životný priestor niekoho. Motto má byť signálom, aby ste si zvolili 
cesty, ktoré vedú k sebe bez toho, aby ste stratili cieľ. V súlade s tým sa pozornosť sústreďuje na dediny 
a komunity, ktoré podporujú dialóg, hľadajú spoločné východiská a nachádzajú sociálne, ekonomicky 
a ekologicky zodpovedné riešenia pre mnohé úlohy, ktoré ukladá náš čas a špecifický priestor každého 
účastníka.

www.landentwicklung.org

Európska cena obnovy dediny 2022
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Účasť a úspechy slovenských obcí  
v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny

Európska cena obnovy dediny 2020

Motto súťaže: „miestne odpovede na globálne výzvy“
Počet súťažiacich obcí: 26 z 11 európskych krajín
Víťaz: Hofheimer Land, Bayern, Nemecko 
Papradno: Európska cena za jeden alebo viacero obzvlášť presvedčivých rozvojových projektov

„Papradno kladie osobitný dôraz na ochranu a zachovanie svojho prírodného a kultúrneho dedičstva. Dobrým 
príkladom je zachovanie hornotrenčianskeho nárečia, výšivkového umenia a dreveníc, ktoré sú národnými 
kultúrnymi pamiatkami. Vďaka starostlivému manažmentu komunity, živému klubovému životu a angažo-
vanému obyvateľstvu má Papradno veľmi dobré zabezpečenie v potravinárskom, zdravotnom, sociálnom, 
v oblasti služieb a vzdelávacom sektore, ktoré sa rozšírili aj prostredníctvom zriadenia kultúrneho domu 
obyvateľstvom o ďalšie zariadenia, ako napr. telocvičňa, skúšobňa kultúrnych aktivít, knižnica, reštaurácia, 
spoločenská sála a kino. Z ekonomického hľadiska sa kladie dôraz na malé podniky a miestne poľnohos-
podárske výrobky, ktoré dokonale harmonizujú so snahou o ďalší rozvoj v oblasti letnej a zimnej rekreácie.  
V neposlednom rade je potrebné poukázať aj na pozoruhodné činnosti v oblasti ochrany klímy.“
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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 dediny za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade 
s mottom súťaže

„Oravská Polhora imponuje vynikajúcou občianskou angažovanosťou, expertmi zostavenou smerodajnou 
koncepciou rozvoja a ťažiskovou orientáciou na environmentálne vzdelávanie, ktoré začína už na základnej 
škole a je aplikované v širokom meradle. Zriadené vzdelávanie pre seniorov posilňuje prístupy vo vzdelávaní. 
Nadväzujúc na svetové dedičstvo gajdošov sa obec stala centrom tejto kultúry. Snaží sa podporovať udržateľný 
cestovný ruch, pre ktorý sú významným potenciálom cyklotrasy a miestny liečivý prameň. S tým súvisí aj ak-
tívne vytváranie pracovných miest v komerčnom sektore, čo pôsobí proti odchodu mladých. Dôležitou výzvou 
sú služby v sociálnej oblasti a výstavba bytov. Súlad s mottom sa prejavuje rozmanitým „myslením dopredu“ 
v mnohých oblastiach života obce.“ 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 vynikajúce výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny, mimoriadna 
cena za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci 

„Obec Spišský Hrhov prežila v druhej polovici minulého 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 oby-
vatelia sa aktívne zapojili do rozvoja Spišského Hrhova. Najdôležitejší cieľ, na tejto spoločnej ceste do budúcnosti, je vziať róm-
sku komunitu so sebou, umožniť a vysoko oceniť vzájomné spolunažívanie obyvateľov obce. Obec založila vlastnú firmu, ktorá 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. Starostlivosť o deti a vzdelávanie sa v obci nastavila príkladne. Vďaka otvorenej spo-
lupráci zažíva mladá generácia otvorený a vysoko cenený prístup vo vzájomnom spolunažívaní. Tým je základ pre spoločnú budúcnosť 
natrvalo zakotvený.“

Európska cena obnovy dediny 2014
Motto súťaže: „budúcnosti na stope“
Počet súťažiacich obcí: 29 z 11 európskych krajín
Víťaz: Tihany, Veszprém, Maďarsko
Malé Dvorníky: Európska cena obnovy dediny za komplexný trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej 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 situácii a na základe vhodných stratégií dokázala obec 
naštartovať dynamický a komplexný rozvoj. Popri výstavbe technickej infraštruktúry a realizácii opatrení týkajúcich sa stavebného 
poriadku a vzhľadu obce uskutočnila celý rad projektov v sociálnej, ekonomickej, 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 
samostatnosť.“



27

súťaž Dedina roka 2021
www.dedinaroka.sk

Európska cena obnovy dediny 2012

Motto súťaže: „budúcnosti na stope“
Počet súťažiacich obcí: 24 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 stojí za pozornosť predovšetkým sociálna oblasť, využívanie ob-
noviteľných 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 mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny 

„Cena za vynikajúce, nasledovaniahodné výkony v sociálnej a kultúrnej oblasti. Zvláštne uznanie si zasluhuje angažova-
nosť 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
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 Európska cena obnovy dediny za komplexný trvalo udržateľný 
rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže 

„Okúzľuje všestranným rozvojom, ktorý sa snaží vyhovieť požiadavkám na poľnohospodárstvo, výstavbu, sociálny, eko-
nomický 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 média prostred-
níctvom 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.“

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 revitalizácia rybníkov, sú úspešným znakom tohto 
snaženia. Odborný dohľad a výrazná občianska angažovanosť sú ďalšími veľkými pozitívami.“

www.landentwicklung.org
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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 mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny 

„Ocenenie z dôvodu, že obec je za najťažších geografických a hospodárskych podmienok 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 cena obnovy dediny 2002
Motto súťaže: „prekračovanie hraníc“
Počet súťažiacich obcí: 33 z 11 európskych krajín
Víťaz: Grosses Walsertal, Vorarlberg, Rakúsko
Soblahov: Európska cena obnovy dediny za mimoriadne 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 oblasti zamestnanosti, zachovávaním národnej kultúry a za milé opatrenia realizo-
vané na báze vzorovej kooperácie s krajským mestom a občianskou iniciatívou.“
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Prehľad ocenených obcí
v predchádzajúcich ročníkoch súťaže Dedina roka

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
Bolešov (okres Ilava)

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)

Dedina ako záhrada
Tvrdošovce (okres Nové Zámky)

Dedina ako hostiteľ
cena nebola udelená

Mimoriadna cena
Jesenské (okres Levice)

Cena generálneho partnera COOP Jednota  
Slovensko, s. d.
Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom)

Cena Slovenskej agentúry životného  
prostredia
Dohňany (okres Púchov)

Dedina ako hospodár
Lúky (okres Púchov)

Dedina ako maľovaná
Domaňovce (okres Levoča)

Dedina ako klenotnica
Beluj (okres Banská Štiavnica)
Krivany (okres Sabinov)

Dedina ako pospolitosť
Bolešov (okres Ilava)

Dedina ako partner
Tvrdošovce (okres Nové Zámky)

1. miesto Papradno (okres Považská Bystrica)
2. miesto Svätý Anton (okres Banská Štiavnica)
3. miesto Raslavice (okres Bardejov)

20
19

20
17
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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)

Mimoriadna cena
Píla (okres Pezinok)

Internetové hlasovanie verejnosti
Tuchyňa (okres Ilava)

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
Tuchyňa (okres Ilava)

2015
2013
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1. miesto Dobrá Niva (okres Zvolen)
2. miesto Prenčov (okres Banská Štiavnica)
3. miesto Mošovce (okres Turčianske Teplice)

20
11

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)

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

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

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)

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)

20
09



33

súťaž Dedina roka 2021
www.dedinaroka.sk

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)
Uhrovec (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)

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

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)

2007
2005
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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)

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)

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)

Víťaz súťaže Hrušov (okres Veľký Krtíš)

Kandidáti na víťaza
Moravany na Váhom (okres Piešťany)
Rafajovce (okres Vranov nad Topľou)
Smižany (okres Spišská Nová Ves)
Zuberec (okres Tvrdošín)

20
03

20
01

1. ročník súťaže Dedina roka

Víťaz súťaže Soblahov (okres Trenčín)
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Slávnostné odovzdávanie ocenení 
súťaže Dedina roka 2021 v Kláštore pod Znievom

Odovzdávanie ocenení je slávnostným vyvrcholením súťaže Dedina roka, ktoré sa tradične koná vo víťaznej 
obci.  Je oslavou vidieka a všetkých zúčastnených obcí zapojených do aktuálneho ročníka súťaže Dedina roka. 
„Symbolickú štafetu“ odovzdá počas vyvrcholenia jej 11. ročníka obec Papradno, predošlý víťaz súťaže Dedina 
roka 2019, súčasnému víťazovi, obci Kláštor pod Znievom. Víťazstvom v súťaži Dedina roka získala aj právo 
reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o 17. Európsku cenu obnovy dediny. 

Okrem víťaznej obce si počas slávnosti prevezmú ocenenia od vyhlasovateľov, partnerov súťaže a generálneho 
partnera aj zástupcovia ďalších ocenených a zúčastnených obcí.

Samotnému slávnostnému ceremoniálu predchádza prezentácia zúčastnených obcí prostredníctvom 
propagačných materiálov, domácej tradičnej gastronómie a produktov, a tiež remeselných výrobkov z dreva, 
keramiky, kože, kovu i textilu. 

Dôležitou súčasťou tohto podujatia je predovšetkým nadväzovanie nových kontaktov pre vzájomnú spoluprácu 
a výmenu skúseností zo všetkých oblastí života obcí.

Archív z odovzdávania ocenení predchádzajúcich ročníkov súťaže Dedina roka
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Vyhlasovatelia:

Generálny partner: Hlavný mediálny partner: Súťaž realizovaná v rámci:

Partnerské organizácie:

Mediálni partneri:
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