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Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli
nájdete prezentácie miest a obcí doplnené fotogra-
fiami, údaje o krajoch Slovenska, turistické informá-
cie, prezentácie škôl, fotogalérie. Na portáli sú zaují-
mavé sekcie, ako napr.: Kto je kto na Slovensku?,
Najkrajšie miesta na Slovensku, Viete, že…?, Pred-
stavujeme primátora/starostu, Úspešné projekty miest
a obcí. Každý záujemca o informácie z oblasti tu-
rizmu si môže vyhľadať ubytovacie a stravovacie za-
riadenia, kúpaliská, wellness, športové zariadenia,
golfové kluby a typy na výlety. Portál je pravidelne ak-
tualizovaný a dopĺňaný o podujatia, aktuality a všeo-
becné informácie z regiónov.

Koniec súťaží o „Najkrajšie mesto a obec Slovenska
2011“ a „Primátora/Starostu Slovenska 2011“

Blahoželáme víťazom a ďakujeme každému, kto sa
zapojil do súťaží!

Ďakujeme všetkým hlasujúcim i návštevníkom po-
rtálu za všetky hlasy, podporné odkazy pre mestá,
obce, primátorov, starostov, za všetky komentáre, 
e-maily, ktoré boli z rôznych kútov Slovenska i zo za-
hraničia, čo nás veľmi teší. Našim cieľom a cieľom sú-
ťaží bolo poukázať na krásy našich krajov, miest a obcí,
a v neposlednom rade na snahu primátorov a staros-
tov o rozvoj miest a obcí. Taktiež sme veľmi radi, že
sa na portáli SLOVAKREGION zoznámilo mnoho hla-
sujúcich, ktorí sa navzájom podporovali a písali si od-
kazy. Každým rokom sa snažíme súťaže vylepšovať
a motivovať hlasujúcich. V mesačných výhrach sme
hlasujúcim rozdali sedem hodnotných cien, predplatné
časopisu CESTOVATEĽ a fotoknihy od HAPPY FOTO!

Priebeh 3. ročníka súťaže o
„Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011“

Súťaž prebiehala v termíne od 1.4.2011 (od 12:00)
do 31.10.2011 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Poradie MESTÁ:
1. Bardejov 35 491 hlasov
2. Štúrovo 27 263 hlasov
3. Trenčín 22 922 hlasov
4. Skalica 17 263 hlasov
5. Prešov 10 201 hlasov
6. Levice 9 461 hlasov
7. Púchov 8 609 hlasov
8. Veľký Krtíš 5 981 hlasov
9. Podolínec 5 778 hlasov

10. Stará Ľubovňa 5 678 hlasov

Celkové výsledné poradie na adrese:
http://www.slovakregion.sk/sutaz/vysledky/mesta
Poradie OBCE:
1. Sedliacka Dubová 31 278 hlasov
2. Vydrná 27 966 hlasov
3. Kamenín 26 969 hlasov
4. Lontov 26 846 hlasov
5. Rokytov 21 328 hlasov
6. Ardanovce 20 437 hlasov
7. Horné Chlebany 18 402 hlasov
8. Borský Mikuláš 18 166 hlasov
9. Klčov 15 760 hlasov

10. Plavnica 12 292 hlasov

Celkové výsledné poradie na adrese:
http://www.slovakregion.sk/sutaz/vysledky/obce

4. ročník súťaže o „Najkrajšie mesto a obec Slo-
venska 2012“ začína dňa 1.4.2012 (od 12:00).

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

Priebeh 0. ročníka súťaže 
o „Primátora/Starostu Slovenska 2011“

Súťaž prebiehala v termíne od 1.4.2011 (od 12:00)
do 31.10.2011 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Primátor Slovenska 2011:
JUDr. Pavel Hagyari – primátor mesta Prešov
Starosta Slovenska 2011:
Michal Sýkora – starosta obce Štrba

1. ročník súťaže o „Primátora/Starostu Slovenska
2012“ začína dňa 1.4.2012 (od 12:00). Do nového
ročníka súťaže pripravujeme niekoľko zaujímavých no-
viniek! Tešíme sa na Vašu priazeň.

Víťazných 10 miest a 10 obcí získava:
1. MIESTO
– celoslovenskú propagáciu v médiách
– 300 ks pohľadníc (pohľadnice portálu SLOVAKRE-

GION s fotografiami víťazných miest a obcí)
– sadu kvetináčov
– grafický baner o meste/obci na portáli SLOVA-

KREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
– propagačné materiály
– diplom
2. MIESTO
– celoslovenskú propagáciu v médiách
– 200 ks pohľadníc (pohľadnice portálu SLOVAKRE-

GION s fotografiami víťazných miest a obcí)
– sadu kvetináčov
– grafický baner o meste/obci na portáli SLOVA-

KREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov

– propagačné materiály
– diplom
3. MIESTO
– celoslovenskú propagáciu v médiách
– 100 ks pohľadníc (pohľadnice portálu SLOVAKRE-

GION s fotografiami víťazných miest a obcí)
– sadu kvetináčov
– grafický baner o meste/obci na portáli SLOVA-

KREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
– propagačné materiály
– diplom
4.-10. MIESTO
– celoslovenskú propagáciu v médiách
– rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION
– propagačné materiály
– diplom

Propagácia v médiách bude obsahovať informácie
o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v tý-
chto médiách: TV Patriot, TV BA, Slovenský Roz-
hlas, Rádio ZET, Rádio BETA, Kam do mesta, Web-
noviny.sk, Mesačník Cestovateľ, Časopis Firma/Siesta,
Obecné noviny, regionálne médiá a tlač.

Ceny pre víťazného Primátora a Starostu:
Víťazný Primátor a Starosta získava:

– celoslovenskú propagáciu v médiách
– rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION
– pohár pre víťaza
– diplom

Propagácia v médiách bude obsahovať informácie
o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v tý-
chto médiách: TV Patriot, TV BA, Slovenský Roz-
hlas, Rádio ZET, Rádio BETA, Kam do mesta, Web-
noviny.sk, Mesačník Cestovateľ, Časopis Firma/Siesta,
Obecné noviny, regionálne médiá a tlač.

Ceny pre hlasujúcich v oboch súťažiach:
Každý mesiac boli z pomedzi registrovaných hla-

sujúcich vyžrebovaní traja výhercovia hodnotných
cien:
1. pobyt pre dve osoby na dve noci / vecná cena
2. ročné predplatné mesačníka Cestovateľ
3. fotokniha od Happy Foto

Všetky ceny na adrese: http://www.slovakre-
gion.sk/vyhra-mesiaca. Hlasujúci, ktorý pridal po dobu
súťaží najviac hlasov, získava darčekový balíček. Cel-
kové výsledné poradie na adrese: http://www.slova-
kregion.sk/hlasy-uzivatelov

Ceny pre hlasujúcich venovali:
Výhry pre hlasujúcich venovali nasledovné ubyto-

vacie zariadenia: Penzión Spišský dvor – Smižany, Ho-
tel Regia – Bojnice, Slovenské liečebné kúpele Pieš-
ťany a.s., U Jolanky Guesthouse – Prosiek.

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali: CESTOVATEĽ
s.r.o. – mesačník, YEGON s.r.o. – professional web-
hosting, POLPLAST-SK s.r.o. – profesionál vo svete
kvetináčov, HAPPY FOTO Slovensko s.r.o. – zásielková
fotoslužba, AquaRelax Dolný Kubín – aquapark.

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

professional webhosting

Hlavní partneri: Mediálni partneri:


