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Výsledky súťaží "NAJ mesto a obec 
Slovenska 2017" a "Primátor/Starosta 
Slovenska 2017"

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

Okrem užitočných 
informácií o Slo-
vensku na portáli 
nájdete prezen-
tácie miest a obcí 

doplnené fotografiami, údaje o 
krajoch Slovenska, turistické in-
formácie, prezentácie škôl, foto-
galérie... Portál je pravidelne aktu-
alizovaný a dopĺňaný o podujatia, 
aktuality a všeobecné informácie 
z regiónov.

Súťaž "NAJ mesto a 
obec Slovenska 2017" 
a "Primátor/Starosta 
Slovenska 2017"

Blahoželáme víťazom a ďaku-
jeme každému, kto sa zapojil do 
súťaží!

Ďakujeme všetkým hlasujúcim 
i návštevníkom portálu za všetky 
hlasy pre mestá a obce, podporné 
odkazy pre primátorov a staros-
tov, za e-maily, ktoré boli z rôz-
nych kútov Slovenska i zo zahra-
ničia, čo nás veľmi teší. 

Našim cieľom a cieľom súťa-
ží bolo poukázať na krásy našich 
krajov, miest a obcí, a v neposled-
nom rade na snahu primátorov a 
starostov o rozvoj miest a obcí.

Oficiálne verejné odovzdáva-
nie cien: 
Výstavisko Incheba Bratislava, 
Výstava ITF Slovakiatour, Január 
2018. 
Všetkých srdečne pozývame!

Priebeh 9. ročníka 
súťaže "NAJ mesto a 
obec Slovenska 2017"

Súťaž prebiehala v termíne od  

1. 4. 2017 (od 12:00) do 31. 10. 
2017 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Konečné poradie miest:
  1. Liptovský Mikuláš - 25 901 
  2. Brezno - 25 756
  3. Spišská Nová Ves - 25 689
  4. Bardejov - 25 608
  5. Levoča - 23 144
  6. Púchov - 21 600
  7. Prievidza - 20 230
  8. Sabinov - 17 850
  9. Trnava - 17 352
10. Ružomberok - 15 958

Celkové výsledné poradie miest: 
w w w. s l ov a k re g i on . sk / sut a -
ze/2017/vysledky/mesta

Konečné poradie obcí:
  1. Halič - 41 566
  2. Vinodol - 15 884
  3. Spišské Tomášovce - 15 544
  4. Sedliacka Dubová - 15 322
  5. Smižany - 15 300
  6. Nižná Olšava - 11 125
  7. Ilija - 10 621
  8. Vydrná - 10 001
  9. Iliašovce - 9 321
10. Rudňany - 9 237

Celkové výsledné poradie obcí: 
w w w. s l ov a k re g i on . sk / sut a -
ze/2017/vysledky/obce

Desiaty ročník súťaže "NAJ 
mesto a obec Slovenska 2018" za-
čína dňa 1.4.2018 (o 12:00).

Do nového ročníka súťaže pri-
pravujeme niekoľko noviniek a 
zaujímavých cien! Tešíme sa na 
Vašu priazeň.

Priebeh 6. ročníka súťaže 
"Primátor/Starosta 
Slovenska 2017"

Súťaž prebiehala v termíne od  
1. 4. 2017 (od 12:00) do 31. 10. 
2017 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Primátor Slovenska 
2017:
Ing. Jozef Trsten-
ský - primátor 
mesta Nové Mesto 
nad Váhom

Starosta Slovenska 
2017:
Ing. Michal Kotra-
dy - starosta obce 
Smižany

7. ročník súťaže "Primátor/Sta-
rosta Slovenska 2018" začína dňa 
1.4.2018 (o 12:00).

Do nového ročníka súťaže pri-
pravujeme niekoľko zaujímavých 
noviniek! Tešíme sa na Vašu pria-
zeň.

Výhry a ceny:

Víťazných 10 miest a 10 obcí zís-
kava: 
1. – 3 . MIESTO
Celoslovenská propagácia v mé-
diách, sada kvetináčov, Cestovný 
lexikón Slovenskej republiky, gra-
fický banner o meste/obci na por-
táli SLOVAKREGION.SK v sekcii 
mestá/obce po dobu 4 mesiacov, 
propagačné materiály a diplom.
4. - 10. MIESTO
Celoslovenská propagácia v médi-
ách, propagačné materiály, rozší-
rená prezentácia na portáli SLO-
VAKREGION.SK a diplom.

Víťazný Primátor a Starosta zís-
kava:
Celoslovenská propagácia v mé-
diách, propagačné materiály, 
Cestovný lexikón Slovenskej re-
publiky, rozšírená prezentácia na 
portáli SLOVAKREGION.SK, po-
hár pre víťaza a diplom.

Ceny pre hlasujúcich v oboch 
súťažiach:

Každý mesiac sa z pomedzi 
hlasujúcich žrebovali výhercovia 
hodnotných cien:
1) pobyty pre dve osoby na dve 
noci

2) rodinné vstupy do wellness
3) Cestovné lexikóny Slovenskej 
republiky
4) software Zoner Photo Studio X

Výhercovia: http://www.slovakre-
gion.sk/sutaze/2017/mesacne-vy-
hry 

Ceny pre hlasujúcich  
venovali:

Ubytovacie poukazy pre hla-
sujúcich venovali nasledovné 
ubytovacie zariadenia:
Arma, s. r. o. - Horský hotel Šach-
tička Banská Bystrica, Boutique 
Hotel Dubná Skala - Žilina, Hotel 
Barónka - Bratislava, Hotel Impo-
zant - Snowland Valčianska doli-
na, Hotel Metropol, a. s. - Spišská 
Nová Ves, Hotel sv. Michal, s. r. o. 
- Skalica, Hotel Tatra - Bratislava, 
Kúpele Aphrodite - Rajecké Tepli-
ce, Kúpele Brusno, a. s. - Liečebná 
dom Poľana, Kúpele Kováčová,  s. 
r. o. - Liečebný dom Detvan, Pen-
zión Javorina - Čičmany, Penzión 
Lesnica - Smižany, Residence Ho-
tel & Club,  s. r. o. - Donovaly

Vecné ceny pre hlasujúcich 
venovali:
Aqua Kubín, s. r. o. - aquapark, 
Astor Slovakia, s. r. o. - Cestov-
ný lexikón Slovenskej republiky, 
Polplast-SK, s. r. o. - profesionál 
vo svete kvetináčov, Thermalpark 
DS, a. s. - Dunajská Streda, Zoner,  
s. r. o. - vývoj programu Zoner 
Photo Studio.

Podrobné informácie: 
www.slovakregion.sk/sutaze/2017 

Prvé miesto - mesto Liptovský Mi-
kuláš.

Prvé miesto - obec Halič.


