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Koniec súťaží „Naj mesto a obec 
Slovenska 2019“ a „Primátor/Starosta 
Slovenska 2019“ na SLOVAKREGION.SK
BLAhOžELámE VíťAzOm A ďAKujEmE KAždému, KtO SA zAPOjIL dO SúťAží!

Ďakujeme všetkým hlasujúcim i náv-
števníkom portálu za všetky hlasy 
pre mestá a obce, podporné odkazy 

pre primátorov a starostov, za e-maily kto-
ré boli zo všetkých kútov Slovenska, čo nás 
veľmi teší.

Našim cieľom a cieľom súťaží bolo po-
ukázať na turistické možnosti, prírodné 
a kultúrne príležitosti a krásy našich krajov, 
miest a obcí, a v neposlednom rade na akti-
vity a snahu primátorov a starostov o rozvoj 
miest a obcí.

Oficiálne verejné odovzdávanie cien sa 
bude konať v Bratislave na výstave ITF 
Slovakiatour koncom januára. (Termín 
upresníme na našom portáli koncom de-
cembra.) Všetkých srdečne pozývame!

Koniec 11. ročníka súťaže "NAJ 
mesto a obec Slovenska 2019"

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2019 (od 
12:00 hod.) do 31. 10. 2019 (do 12:00 hod.). 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Konečné poradie miest:
1. Trnava 22.381 hlasov
2. Spišská Nová Ves 21.741 hlasov
3. Púchov 21.184 hlasov
4. Hlohovec 17.511 hlasov
5. Zvolen 16.455 hlasov
6. Rožňava 15.156 hlasov
7. Prievidza 14.887 hlasov
8. Bojnice 14.547 hlasov
9. Liptovský Mikuláš 14.330 hlasov
10. Bardejov 13.899 hlasov

Celkové výsledné poradie miest: 
https://slovakregion.sk/sutaze/2019/vy-
sledky/mesta

Konečné poradie obcí:
1. Smižany 16.882 hlasov
2. Nižná Olšava 15.667 hlasov
3. Ortuťová 15.302 hlasov
4. Spišské Tomášovce 15.001 hlasov
5. Nižná 12.991 hlasov

6. Dolné Orešany 10.889 hlasov
7. Sedliacka Dubová 9.651 hlasov
8. Vydrná 8.451 hlasov
9. Dolná Krupá 7.956 hlasov
10. Hliník nad Hronom 7.856 hlasov

Celkové výsledné poradie obcí:
https://slovakregion.sk/sutaze/2019/vy-
sledky/obce

12. ročník súťaže "NAJ mesto a obec Sloven-
ska 2020" začína dňa 1. 4. 2020 (o 12:00 hod.). 
Do nového ročníka súťaže pripravujeme 
niekoľko noviniek a zaujímavých cien. Te-
šíme sa na Vašu priazeň!

Koniec 8. ročníka súťaže"Primátor/
Starosta Slovenska 2019"

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 4. 2019 (od 
12:00 hod.) do 31. 10. 2019 (do 12:00 hod.).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Primátor Slovenska 2019:
Ing. Lenka Balkovičová – Primátorka 
mesta Zvolen 

Starosta Slovenska 2019:
Bc. Radomír Brtáň – Starosta obce Košeca

9. ročník súťaže "Primátor/Starosta Sloven-
ska 2020" začína dňa 1. 4. 2020 (o 12:00 hod.). 
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
- grafický 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) software Zoner Photo Studio X

Všetky ceny na:
www.slovakregion.sk/sutaze/2019/ceny
 
Hlavní partneri súťaží:
Bittner Print s. r. o. - digitálna tlač a pro-
dukčné služby, iMi Trade s. r. o. - výroba, 
dovoz a distribúcia reklamných a darčeko-

vých predmetov, Polplast-SK s. r. o. - pro-
fesionál vo svete kvetináčov, Webglobe 
- Yegon s. r. o. - professional webhosting 
a cloud riešenia

Mediálni partneri súťaží:
Astor Slovakia s.r.o. - Cestovný lexikón Slo-
venskej republiky, INCHEBA a. s. - líder na 
trhu výstavníctva, Inprost s. r. o. - Obecné 
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 - Bra-
tislava, Kúpele Kováčová s. r. o. - Liečebný 
dom Detvan, Penzión Javorina - Čičma-
ny, Penzión Lesnica - Smižany, Penzión 
Ski Čierny Balog - Koliba Urbanov Vrch - 
Čierny Balog, Camping Nitrianske Rudno, 
Hotel Teledom – Košice, Residence Hotel 
– Donovaly, Kúpele Sliač.

Vecné ceny pre hlasujúcich ve-
novali:
Aqua Kubín s. r. o. - aquapark, Astor Slo-
vakia s. r. o. - Cestovný lexikón Sloven-
skej republiky, Polplast-SK s. r. o. - profe-
sionál vo svete kvetináčov, Thermalpark 
DS a. s. - Dunajská Streda, Zoner s.r.o. 
- vývoj programu Zoner Photo Studio. 

Podrobné informácie: 
www.slovakregion.sk/sutaze/2019  

Vyhlasovateľ súťaží: 

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


