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Tlačová správa  

COOP Jednota podporila ďalší projekt zameraný na rozvoj regiónov 

Bratislava, 12. február 2021 – Pôsobenie na vidieku je prirodzenou súčasťou obchodnej politiky 

maloobchodnej siete COOP Jednota. Rozvoj v regiónoch podporuje aj svojimi nadačnými aktivitami. 

Popri vlastnom nadačnom programe zameranom na podporu lokálnych komunít, vystupuje aj ako 

generálny partner súťaže Dedina roka, ktorá vstupuje do svojho 11. ročníka.  

„Vidiek tvorí významnú časť územia Slovenska. Svojou rozmanitosťou v tradíciách, kultúre a svojmu 
prírodnému rázu sa výraznou mierou podiela na dotváraní celkového obrazu našej krajiny. Projekt Dedina 
roka je len jedným z mnohých projektov na podporu miest a obcí a života v nich, na ktorých participujeme. 
Pre obce predstavuje výbornú príležitosť na zviditeľnenie a získanie finančného grantu pre svoj ďalší 
rozvoj. Minulé ročníky nám ukázali, že keď sa občania vo svojej obci zjednotia, dokážu spolu pekné 
veci,“ zdôraznil Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko, ktorá je stabilným partnerom 
súťaže už niekoľko rokov. 
 
Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR Ján Budaj. Šéf envirorezortu vyzval zástupcov 
samospráv obcí a ich obyvateľov, aby sa do súťaže zapojili a predstavili úspechy svojej dediny, jej 
výnimočnosť a tvorivosť jej obyvateľov. Zapojením sa môžu pre svoju obec získať titul Dedina roka 2021 
a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. 
„Aj prostredníctvom súťaže Dedina roka spoznávame obce, ktoré napredujú cez konkurencieschopné 
a inovatívne projekty, zamerané na proces starostlivosti o vidiecke životné prostredie, a pritom 
nezabúdajú ani na svoje tradície a rozmanitosť kultúry," uviedol minister Budaj. 
 
Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michala Maca sa pri 
posudzovaní kladie dôraz na kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti 
a originality prístupov, myslenia obyvateľov a riadenia samosprávy. „Dôležitý je v neposlednom rade aj 
súlad s aktuálnym mottom súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európske pracovné 
spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny,“ zdôraznil generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco. 
 

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel sú zverejnené na oficiálnom webovom 
sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk. Uzávierka prihlášok do súťaže je 30. apríla 2021. 
Prihlásené obce posudzujú členovia Národnej hodnotiacej komisie počas mája až augusta.  
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