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Okrem užitočných informácií o Slo-
vensku na portáli nájdete prezentá-
cie všetkých miest a obcí doplnené 

fotogra  ami, údaje o krajoch Slovenska, tu-
ristické informácie, prezentácie škôl, foto-
galérie... Portál je pravidelne aktualizovaný 
a dopĺňaný o podujatia, aktuality a všeobec-
né informácie z regiónov.

Koniec súťaží "NAJ mesto a obec 
Slovenska 2018" a "Primátor/
Starosta Slovenska 2018"

Blahoželáme víťazom a ďakujeme každému, 
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, čo nás veľmi teší. 

Našim cieľom a cieľom súťaží bolo poukázať 
na turistické možnosti, prírodné a kultúr-
ne príležitosti a krásy našich krajov, miest 
a obcí, a v neposlednom rade na aktivity a 
snahu primátorov a starostov o rozvoj miest 
a obcí.

O  ciálne verejné odovzdávanie cien: 
Výstavisko Incheba Bratislava, Výstava ITF 
Slovakiatour, Január 2019. 
Všetkých srdečne pozývame!

Koniec 10. ročníka súťaže "NAJ 
mesto a obec Slovenska 2018"

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2018 (od 
12:00) do 31. 10. 2018 (do 12:00).
 
VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Konečné poradie miest:
1. Sabinov 23.775 hlasov
2. Spišská Nová Ves 22.991 hlasov
3. Trnava 21.332 hlasov
4. Púchov 21.277 hlasov
5. Bardejov 20.884 hlasov

6. Hlohovec 19.540 hlasov
7. Zvolen 18.111 hlasov
8. Prievidza 17.466 hlasov
9. Bojnice 17.200 hlasov
10. Levoča 15.888 hlasov

Celkové výsledné poradie miest: 
http://www.slovakregion.sk/sutaze/2018/
vysledky/mesta

Konečné poradie obcí:
1. Sedliacka Dubová 17.951 hlasov
2. Smižany 16.100 hlasov
3. Nižná Olšava 13.144 hlasov
4. Spišské Tomášovce 12.558 hlasov
5. Nižná 11.656 hlasov
6. Vydrná 10.551 hlasov
7. Terchová 9.840 hlasov
8. Dolné Orešany 8.551 hlasov
9. Dolná Krupá 8.114 hlasov
10. Ortuťová 8.001 hlasov

Celkové výsledné poradie obcí: 
http://www.slovakregion.sk/sutaze/2018/
vysledky/obce

11. ročník súťaže "NAJ mesto a obec Slo-
venska 2019" začína dňa 1.4.2019 (o 12:00).
Do nového ročníka súťaže pripravujeme 
niekoľko noviniek a zaujímavých cien! Te-
šíme sa na Vašu priazeň.

Koniec 7. ročníka súťaže"Primátor/
Starosta Slovenska 2018"

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2018 (od 
12:00) do 31. 10. 2018 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Primátor Slovenska 2018:
JUDr. Peter Bročka, LL. M. - primátor 
mesta Trnava 

Starosta Slovenska 2018:
Mgr. Zuzana Nebusová - starostka 
obce Spišské Tomášovce

8. ročník súťaže "Primátor/Starosta Sloven-
ska 2019" začína dňa 1. 4. 2018 (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
- sadu kvetináčov 
- Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- gra  cký banner o meste/obci na portáli 
SLOVAKREGION.SK v sekcii mestá/obce 
po dobu 4 mesiacov 
- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO
- celoslovenská propagácia v médiách
- propagačné materiály
- rozšírená prezentácia na portáli SLO-
VAKREGION.SK 
- diplom

Víťazný Primátor a Starosta získa:
- celoslovenská propagácia v médiách
- propagačné materiály
- Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- rozšírená prezentácia na portáli SLO-
VAKREGION.SK
- pohár pre víťaza 
- diplom

Ceny pre hlasujúcich v oboch súťažiach:
Aj tohto roku sa organizátori rozhodli 
podporiť hlasujúcich súťaží zaujímavými 
výhrami. Každý prihlásený užívateľ, ktorý 
zahlasuje, sa dostáva do zlosovania o me-
sačné výhry. Čím viac hlasov užívateľ odo-
vzdá, tým má väčšiu šancu na úspech.

Každý mesiac z pomedzi hlasujúcich sme 
žrebovali výhercov hodnotných cien:
1) pobyty pre dve osoby na dve noci
2) rodinné vstupy do wellness
3) Cestovné lexikóny Slovenskej republiky

4) so ware Zoner Photo Studio X
5) ročné predplatné týždenníka MY

Všetky ceny na:
www.slovakregion.sk/sutaze/2018/ceny

Hlavní partneri súťaží:
Bittner Print s.r.o. - digitálna tlač a pro-
dukčné služby, iMi Trade s.r.o. - výroba, do-
voz a distribúcia reklamných a darčekových 
predmetov, Polplast-SK s.r.o. - profesionál 
vo svete kvetináčov, Webglobe - Yegon s.r.o. 
- professional webhosting a cloud riešenia

Mediálni partneri súťaží:
Astor Slovakia s.r.o. - Cestovný lexikón 
Slovenskej republiky, INCHEBA a.s. - líder 
na trhu výstavníctva, Inprost s.r.o. - Obec-
né noviny, iSITA s.r.o. a SITA - Slovenská 
tlačová agentúra a.s. - distribútor spravo-
dajstva a reklamy, Slov Media Group s.r.o. 
– agentúra v oblasti komunikácie s televí-
ziami, Zoznam s.r.o. - informačný portál 
Dromedar.sk

Ceny pre hlasujúcich venovali:
Ubytovacie poukazy pre hlasujúcich ve-
novali nasledovné ubytovacie zariadenia:
Arma s.r.o. - Horský hotel Šachtička Ban-
ská Bystrica, Boutique Hotel Dubná Skala 
- Žilina, Hotel Barónka - Bratislava, Hotel 
Metropol a.s. - Spišská Nová Ves, Hotel sv. 
Michal s.r.o. - Skalica, Hotel Tatra - Brati-
slava, Kúpele Kováčová s.r.o. - Liečebný 
dom Detvan, Penzión Javorina - Čičmany, 
Penzión Lesnica - Smižany, Penzión Ski 
Čierny Balog - Koliba Urbanov Vrch - Čier-
ny Balog, Village Resort Hanuliak – Belá

Vecné ceny pre hlasujúcich 
venovali:
Aqua Kubín s.r.o. - aquapark, Astor Slova-
kia s.r.o. - Cestovný lexikón Slovenskej re-
publiky, Polplast-SK s.r.o. - profesionál vo 
svete kvetináčov, Petit Press a.s. - MY Regi-
onálne noviny,  ermalpark DS a.s. - Du-
najská Streda, Zoner s.r.o. - vývoj programu 
Zoner Photo Studio

Podrobné informácie: 
www.slovakregion.sk/sutaze/2018 

Vyhlasovateľ súťaží: 

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


