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Vyhodnotenie súťaží "Najkrajšie mesto 
a obec Slovenska 2016" a "Primátor/
Starosta Slovenska 2016"

Blahoželáme víťazom a ďakujeme každé-
mu, kto sa zapojil do súťaží!

Ďakujeme všetkým hlasujúcim i návštev-
níkom portálu za všetky hlasy pre mestá a 
obce, podporné odkazy pre primátorov a 
starostov, za e-maily, ktoré boli z rôznych 
kútov Slovenska i zo zahraničia, čo nás veľ-
mi teší. Naším cieľom a cieľom súťaží bolo 
poukázať na krásy našich krajov, miest a 
obcí a v neposlednom rade, na snahu pri-
mátorov a starostov o rozvoj miest a obcí.

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2016 
(od 12:00) do 31. 10. 2016 (do 12:00).

Konečné poradie miest:

1.   Spišská Nová Ves  31.566 hlasov
2.   Levoča  24.654 hlasov
3.   Bardejov  24.051 hlasov
4.   Púchov  18.564 hlasov
5.   Prievidza 18.315 hlasov
6.   Ružomberok 16.451 hlasov
7.   Lučenec 14.599 hlasov
8.   Sabinov 13.258 hlasov
9.   Košice 13.127 hlasov
10. Zvolen 13.002 hlasov

Celkové výsledné poradie miest: 
www.slovakregion.sk/sutaze/2016/vysled-
ky/mesta 

Konečné poradie obcí:

1.   Smižany  20.541 hlasov
2.   Halič  20.381 hlasov
3.   Divín  15.845 hlasov
4.   Ilija  12.455 hlasov
5.   Sedliacka Dubová 11.585 hlasov

6.   Nižná Slaná  10.101 hlasov
7.   Rokytov  9.235 hlasov
8.   Santovka  9.156 hlasov
9.   Likavka 9.011 hlasov
10. Olcnava 8.899 hlasov

Celkové výsledné poradie obcí: 
www.slovakregion.sk/sutaze/2016/vysled-
ky/obce 

9. ročník súťaže "Najkrajšie mesto a obec 
Slovenska 2017" začína dňa 1. 4. 2017 (o 
12:00). Do nového ročníka súťaže pripravu-
jeme niekoľko noviniek a zaujímavých cien! 
Tešíme sa na Vašu priazeň.

Záver 5. ročníka súťaže "Primátor/
Starosta Slovenska 2016"

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2016 (od 
12:00) do 31. 10. 2016 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Primátor Slovenska 2016:
Mgr. Branislav Tréger, PhD. 
- primátor mesta Liptovský 
Hrádok

Starosta Slovenska 2016:
PhDr. Vladimír Ledecký - 
starosta obce Spišský Hrhov

6. ročník súťaže "Primátor/Starosta Sloven-

ska 2017" začína dňa 1. 4. 2017 (o 12:00). 
Do nového ročníka súťaže pripravujeme 
niekoľko zaujímavých noviniek! Tešíme sa 
na Vašu priazeň.

Výhry a ceny:

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa: 
1. - 3. MIESTO
Celoslovenská propagácia v médiách, sada 
kvetináčov, grafický baner o meste/obci 
na portáli SLOVAKREGION.SK v sekcii 
mestá/obce po dobu 4 mesiacov, propagač-
né materiály, diplom.
4. - 10. MIESTO
Celoslovenská propagácia v  médiách, roz-
šírená prezentácia na portáli SLOVAKRE-
GION.SK, propagačné materiály, diplom.

Víťazný Primátor a Starosta získa:
Celoslovenská propagácia v  médiách, roz-
šírená prezentácia na portáli SLOVAKRE-
GION.SK,   propagačné materiály, pohár 
pre víťaza, diplom.

Ceny pre hlasujúcich v oboch súťažiach:

Aj tento rok sa organizátori rozhodli 
podporiť hlasujúcich v súťažiach zaujíma-
vými výhrami. Každý prihlásený užívateľ, 
ktorý zahlasuje, sa dostáva do zlosovania 
o mesačné výhry. Čím viac hlasov užívateľ 
odovzdá, tým má väčšiu šancu na úspech.

Každý mesiac sa zpomedzi registrova-
ných hlasujúcich žrebujú výhercovia hod-
notných cien:

1.) pobyty pre dve osoby na dve noci
2.) rodinné vstupy do wellness
3.) knižné balíčky
4.) Cestovné lexikóny Slovenskej republiky
5.) software Zoner Photo Studio

Všetky ceny: 
www.slovakregion.sk/sutaze/2016/ceny

Ceny pre hlasujúcich venovali:

Výhry pre hlasujúcich venovali nasledov-
né ubytovacie zariadenia:

Boutique Hotel Dubná Skala - Žilina, 
Hastra a.s. Žilina – Village resort Hanuliak 
Belá, Hotel Barónka – Bratislava, Hotel sv. 
Michal s.r.o. - Skalica, Hotel Tatra – Brati-
slava, Hotel Zátoka – Domaša, Kúpele Ko-
váčová s.r.o. – Liečebný dom Detvan, MS 
systém s.r.o – Hotel Karpatia Humenné, 
Penzión Javorina - Čičmany, Penzión Les-
nica – Smižany, Penzión Perun - Valčianska 
dolina, Peter Mlynček Pemmeva – obchod-
no - reštauračné služby – Chata Opalisko 
Závažná Poruba, Residence Hotel & Club 
s.r.o. – Donovaly

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali:

Albatros Media Slovakia s.r.o. - vydava-
teľstvo a knižný e-shop Albatrosmedia.sk, 
Aqua Kubín s.r.o. – aquapark, Astor Slo-
vakia s.r.o. - Cestovný lexikón Slovenskej 
republiky, Polplast-SK s.r.o. – profesionál 
vo svete kvetináčov, SKUbytovanie24.sk – 
reklamný portál Banská Bystrica, Thermal-
park DS a.s. – Dunajská Streda, Zoner s.r.o. 
– vývoj programu Zoner Photo Studio

Hlavní partneri súťaží:

Albatros Media Slovakia s.r.o. - vydava-
teľstvo a knižný e-shop Albatrosmedia.sk, 
areaprint Slovak Republic s.r.o. – digitálna 
tlač, Polplast-SK s.r.o. – profesionál vo svete 
kvetináčov, Webglobe - Yegon s.r.o. – pro-
fessional webhosting, Zoner s.r.o. – vývoj 
programu Zoner Photo Studio

Mediálni partneri súťaží:

Astor Slovakia s.r.o. - Cestovný lexikón Slo-
venskej republiky, BigMedia s.r.o. – stredo-
európsky priekopník out of home, Inprost 
s.r.o. - Obecné noviny, Rádio Bojnice s.r.o. 
- Beta rádio pre celú rodinu, iSITA s.r.o. 
a  SITA - Slovenská tlačová agentúra a.s. - 
distribútor spravodajstva a  reklamy, Slov 
Media Group s.r.o. - TV Severka, Zoznam 
s.r.o. – informačný portál Dromedar.sk

Viac informácií: 
www.slovakregion.sk/sutaze/2016

Prvé miesto - mesto Spišská Nová Ves.

Prvé miesto - obec Smižany.


