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Okrem užitočných informá-
cií o Slovensku na portáli 
nájdete prezentácie miest a 
obcí doplnené fotografiami, 
údaje o krajoch Slovenska, 

turistické informácie, prezentácie škôl, fo-
togalérie...

Portál je pravidelne aktualizovaný a do-
pĺňaný o podujatia, aktuality a všeobecné 
informácie z regiónov.

Koniec súťaží "Najkrajšie mesto a obec 
Slovenska 2015" a "Primátor/Starosta Slo-
venska 2015".

Blahoželáme víťazom a ďakujeme kaž-
dému, kto sa zapojil do súťaží!

Ďakujeme všetkým hlasujúcim i náv-
števníkom portálu za všetky hlasy pre 
mestá a obce, podporné odkazy pre pri-
mátorov a starostov, za e-maily, ktoré boli 
z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia, 
čo nás veľmi teší.

Našim cieľom a cieľom súťaží bolo pou-
kázať na krásy našich krajov, miest a obcí, 
a v neposlednom rade na snahu primáto-
rov a starostov o rozvoj miest a obcí.

Každým rokom sa snažíme súťaže vy-
lepšovať a motivovať hlasujúcich. V me-
sačných výhrach sme hlasujúcim rozdali 
štyridsaťjeden hodnotných cien, a to uby-
tovacie poukazy pre dve osoby na dve noci 
a rodinné vstupy do wellness, darčekové 
poukážky, knižné balíčky, cestovné lexikó-
ny a predplatné dvojtýždenníka.

Priebeh 7. ročníka súťaže 
„Najkrajšie mesto a obec 
Slovenska 2015"

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2015 
(od 12:00) do 31. 10. 2015 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Poradie MESTÁ:
1. Prievidza 30 053 hlasov
2. Spišská Nová Ves 29 821 hlasov
3. Zvolen 29 625 hlasov
4. Bardejov 29 251 hlasov
5. Ružomberok  16 992 hlasov
6. Levoča 16 800 hlasov
7. Púchov 16 526 hlasov
8. Žilina 14 854 hlasov
9. Bojnice 13 711 hlasov
10. Sabinov 13 584 hlasov

Celkové výsledné poradie miest: www.
slovakregion.sk/sutaze/2015/vysledky/
mesta

Poradie OBCE:
1. Hlinné 21 864 hlasov
2. Santovka 20 271 hlasov
3. Terchová 19 023 hlasov
4. Sedliacka Dubová 18 980 hlasov
5. Turík 18 659 hlasov
6. Komjatice 17 856 hlasov
7. Smižany 17 515 hlasov
8. Horné Chlebany 12 255 hlasov
9. Malinová 11 194 hlasov
10. Olcnava 10 964 hlasov

Celkové výsledné poradie obcí: www.slo-
vakregion.sk/sutaze/2015/vysledky/obce

8. ročník súťaže „Najkrajšie 
mesto a obec Slovenska 2016" 
začína dňa 1. 4. 2016 (o 12:00)

Do nového ročníka súťaže pripravujeme 
niekoľko noviniek a zaujímavých cien! Te-
šíme sa na Vašu priazeň.

Priebeh 4. ročníka súťaže 
„Primátor/Starosta Slovenska 
2015"

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2015 
(od 12:00) do 31. 10. 2015 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Primátor Slovenska 2015:
MUDr. Richard Raši, PhD., 
MPH - primátor mesta Košice

Starosta Slovenska 2015:
Mgr. Ladislav Tomáň,
starosta obce Sedliacka Dubová

5. ročník súťaže „Primátor/
Starosta Slovenska 2016" 
začína dňa 1. 4. 2016 (o 12:00).

Do nového ročníka súťaže pripravuje-
me niekoľko zaujímavých noviniek! Teší-
me sa na Vašu priazeň.

Víťazných 10 miest a 10 obcí 
získava:

1. – 3 . MIESTO
- celoslovenskú propagáciu v médiách, 

sadu kvetináčov, baner o meste/obci na 
portáli SLOVAKREGION.SK v sekcii mes-
tá/obce po dobu 4 mesiacov, propagačné 
materiály a diplom.

4. - 10. MIESTO
- celoslovenskú propagáciu v médiách, 

rozšírenú prezentáciu na portáli SLO-
VAKREGION.SK, propagačné materiály a 
diplom.

Víťazný Primátor a Starosta 
získava:

- celoslovenskú propagáciu v médiách, 
rozšírenú prezentáciu na portáli SLO-
VAKREGION.SK, propagačné materiály, 
pohár pre víťaza a diplom

Ceny pre hlasujúcich v oboch 
súťažiach:

Každý mesiac sa z pomedzi registro-
vaných hlasujúcich žrebujú výhercovia 
hodnotných cien:

1.) pobyty pre dve osoby na dve noci
2.) rodinné vstupy do wellness
3.) knižné balíčky
4.) Cestovné lexikóny Slovenskej republi-
ky
5.) darčekové poukážky DOXX Plus
6.) polročné elektronické predplatné dvoj-
týždenníka Profit

Výhercovia: www.slovakregion.sk/suta-
ze/2015/mesacne-vyhry

Ceny pre hlasujúcich venovali:
Výhry pre hlasujúcich venovali nasle-

dovné ubytovacie zariadenia:
Boutique Hotel Dubná Skala - Žilina, 

Hotel Barónka – Bratislava, Hotel Belez – 
Dolný Kubín, Hotel sv. Michal - Skalica, 
Hotel Tatra – Bratislava, Kúpele Kováčo-
vá, s.r.o. - Liečebný dom Detvan, Penzion 
Fontana - Bešeňová, Penzión Javorina - 
Čičmany, Penzión Lesnica – Smižany, Pen-
zión Perun - Valčianska dolina, U Jolanky 
Guesthouse – Prosiek.

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali:
Albatros Media a. s. - vydavateľstvo a kniž-
ný e-shop Albatrosmedia.sk, 
ASTOR SLOVAKIA s. r. o. - Cestovný lexi-
kón Slovenskej republiky, 
AQUA KUBÍN, s. r. o. – aquapark, 
DOXX – Stravné lístky, s. r. o. – kompletné 
služby v oblasti stravovania a odmeňova-
nia zamestnancov, 
Inšpiratívny dvojtýždenník Profit, 
POLPLAST-SK s. r. o. – profesionál vo 
svete kvetináčov, Thermalpark Dunajská 
Streda

Podrobné informácie:  www.slovakre-
gion.sk/sutaze/2015

Vyhodnotenie súťaží  
„Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015“  
a „Primátor/Starosta Slovenska 2015“ 

Portál SLOVAKREGION  
– www.slovakregion.sk je celoslovenským 
informačným portálom.


