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Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete pre-
zentácie miest a obcí doplnené fotografiami, údaje o krajoch Slo-
venska, turistické informácie, prezentácie škôl, fotogalérie. Na
portáli sú zaujímavé sekcie, ako napr.: Kto je kto na Slovensku, Naj-
krajšie miesta, Viete, že...?, Predstavujeme primátorov/starostov,
Úspešné projekty miest/obcí. Každý záujemca o informácie z oblasti
turizmu si môže vyhľadať ubytovacie a stravovacie zariadenia, kúpa-
liská, wellness, športové zariadenia, golfové kluby a tipy na výlety.
Portál je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o podujatia, aktuality
a všeobecné informácie z regiónov.

Súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013
a Primátor/Starosta Slovenska 2013

Blahoželáme víťazom a ďakujeme každému, kto sa zapojil do súťaží!
Ďakujeme všetkým hlasujúcim i návštevníkom portálu za všetky

hlasy pre mestá a obce, podporné odkazy pre primátorov a starostov,
za e-maily z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia, čo nás veľmi
teší. Naším cieľom a cieľom súťaží bolo poukázať na krásy našich kra-
jov, miest a obcí, a v neposlednom rade na snahu primátorov a sta-
rostov o rozvoj miest a obcí. Taktiež sme veľmi radi, že sa na portáli
SLOVAKREGION zoznámilo mnoho hlasujúcich, ktorí sa navzájom
podporovali.

Každým rokom sa snažíme súťaž vylepšovať a motivovať hlasujú-
cich. V mesačných výhrach sme hlasujúcim rozdali devätnásť hodnot-
ných cien, ubytovacie poukazy pre dve osoby na dve noci a rodinné
vstupy do wellness a sedem predplatných mesačníka Cestovateľ!

5. ročník súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013
Súťaž prebiehala v termíne od 1. apríla (od 12. hod.) do 31.
októbra 2013 (do 12. hod.).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Celkové výsledné poradie miest a obcí:
http://www.slovakregion.sk/sutaze/2013/vysledky/mesta
http://www.slovakregion.sk/sutaze/2013/vysledky/obce

6. ročník súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014 začína dňa
1. apríla 2014 (od 12. hod.). Do nového ročníka súťaže pripravu-
jeme niekoľko noviniek a zaujímavých cien! Tešíme sa na vašu pria-
zeň.

2. ročník súťaže Primátor/Starosta Slovenska 2013
Súťaž prebiehala v termíne od 1. apríla (od 12. hod.) do 31.
októbra 2013 (do 12. hod.).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Primátor Slovenska 2013:
Ing. Remo Cicutto – primátor mesta Piešťany

Starosta Slovenska 2013:
Ing. Zuzana Máčeková – starostka obce Uhrovec

3. ročník súťaže Primátor/Starosta Slovenska 2014 začína dňa 1. ap-
ríla 2014 (od 12. hod.). Do nového ročníka súťaže pripravujeme nie-
koľko zaujímavých noviniek! Tešíme sa na vašu priazeň.

Desať víťazných miest a obcí získava:
1 - 3. miesto: celoslovenská propagácia v médiách, sada kvetináčov,
darčekový balíček, grafický banner o meste/obci na portáli SLOVA-
KREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov, propagačné ma-
teriály a diplom
4. - 10. miesto: celoslovenská propagácia v médiách, rozšírená pre-
zentácia na portáli SLOVAKREGION, propagačné materiály a diplom

Víťazný primátor a starostka získava:
celoslovenská propagácia v médiách, rozšírená prezentácia na po-
rtáli SLOVAKREGION, propagačné materiály, pohár pre víťaza a di-
plom

Ceny pre hlasujúcich v oboch súťažiach:
Každý mesiac boli z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebo-
vaní traja/štyria výhercovia hodnotných cien: pobyt pre dve osoby
na dve noci – rodinný vstup do wellness – ročné predplatné mesač-
níka Cestovateľ

Výhercovia: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2013/mesacne-vyhry
Hlasujúci, ktorý pridal po dobu súťaží najviac hlasov, získava darče-
kový balíček. Všetky ceny:
http://www.slovakregion.sk/sutaze/2013/ceny-do-sutazi-darovali

Ceny pre hlasujúcich venovali:
Darcovia poukazov: Apartmány SLOS – Banská Bystrica, Cascada Hotels
& Resort – Liptovský Mikuláš, Hotel Barónka – Bratislava, Hotel Belez
– Dolný Kubín, Hotel Komeko Agrotour – Stará Ľubovňa, Hotel sv. Mi-
chal – Skalica, Hotel Tatra – Bratislava, Penzión Lesnica – Smižany, U Jo-
lanky Guesthouse – Prosiek, Wellness Kováčová s.r.o. – Kováčová
Darcovia cien: AquaRelax Dolný Kubín – aquapark, Cestovateľ s.r.o.
– mesačník, Hotel International – Veľká Lomnica, MultiMedia s.r.o. –
reklamné služby, Polplast-SK s.r.o. – profesionál vo svete kvetináčov,
Thermalpark Dunajská Streda – aquapark

Medializácia súťaží 2013: http://www.slovakregion.sk/medializacia-sutazi-2013
Podrobné informácie: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2013
Vyhlasovateľ súťaží: http://www.slovakregion.sk

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ NA PORTÁLI SLOVAKREGION
Portál SLOVAKREGION – www.slovakregion.sk je celoslovenským informačným portálom.

Mestá:
Púchov – 37 212 hlasov
Bardejov – 36 825 hlasov
Turčianske Teplice – 19 650 hlasov
Liptovský Mikuláš – 19 182 hlasov
Bojnice – 16 985 hlasov
Skalica – 15 230 hlasov
Prievidza – 13 089 hlasov
Rajecké Teplice – 12 060 hlasov
Trenčín – 11 192 hlasov
Nitra – 10 285 hlasov

Obce:
Komjatice – 28 806 hlasov
Banská Belá – 21 456 hlasov
Rokytov – 17 165 hlasov
Veľká Lehota – 17 006 hlasov
Plavnica – 16 228 hlasov
Malinová – 12 622 hlasov
Sučany – 11 452 hlasov
Beluša 10 038 hlasov
Sedliacka Dubová – 9 620 hlasov
Terchová – 8 925 hlasov
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