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Súťaž Dedina roka vznikla v roku 2001 v snahe overiť 
praktický prínos Programu obnovy dediny na Slovensku. 
Bola to zároveň odpoveď na výzvu Európskeho pracov-
ného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny 
(ARGE). Novej, netradičnej úlohy sa ujala Slovenská agen-
túra životného prostredia v Banskej Bystrici pod gesciou 
Ministerstva životného prostredia SR a v spolupráci so 

Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Práve zakladajúci 
členovia načrtli základné kontúry a sformulovali prvé pravidlá súťaže, vrátane hodno-
tiacich kritérií, ktoré s miernymi úpravami pretrvali dodnes. K priaznivcom, podporova-
teľom a hodnotiteľom súťaže sa postupne pridávali ďalší partneri.

Zmysel súťaže
Zmyslom súťaže je preukázať komplexnú obnovu duchovného, hmotného a prírodného 
prostredia dediny a pritom zachovať identitu, tradície a zvláštnosti tohto prostredia. 
Presne to je filozofiou Programu obnovy dediny. Pravidlá súťaže sú náročné, čo opatr-
nejších možno od nej odrádza. Kandidátska dedina sa musí prejaviť ako hospodár, ma-
ľovaná, klenotnica, pospolitosť, partner, hostiteľ a záhrada. Sedem oblastí hodnotenia, 
sedem  vyplnených strán formulára doložených rukolapnými faktami – filmami, foto-
grafiami, brožúrami, monitoringom masmédií, koncepčnými a plánovacími dokumentmi 
a ľudským potenciálom. Iba tá dedina, ktorá preukáže svoju obnovu komplexne, vo 
všetkých oblastiach, má šancu na víťazstvo. Obce, ktoré vynikajú len v niektorých 
kritériách, nezostanú však bez ocenenia. 

27 súťažiacich
O prestížny titul Dedina roka 2013 a možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o 
Európsku cenu obnovy dediny v duchu jej motta na rok 2014 ,,Lepšie žiť“, súťažilo 
27 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Stojí za to ich vymenovať: Alekšince, Baďan, 
Bánov, Blatnica, Bošáca, Červeník, Dubník, Heľpa, Jablonka, Jasenica, Kechnec, Malé 
Dvorníky, Matejovce nad Hornádom, Miklušovce, Močenok, Mošovce, Mútne, Pavlovce 

Malé Dvorníky – Dedina roka 2013 – hostila víťazov

nad Uhom, Pruské, Sebechleby, Slovinky, Šarovce, Špania Dolina, Štitáre, Tešedíkovo, 
Vaďovce a Vyšný Kubín. Obce prezentovali úspešné postupy obnovy vidieka, zlepše-
nie kvality životného prostredia a rozvoj dedín. Súťažili o celkové prvenstvo, ako aj o 
ocenenia v siedmich kategóriách. Počas mesiacov jún a júl 2013 členovia národnej 
hodnotiacej komisie navštívili všetky prihlásené obce, aby vybrali celkového víťaza 
súťaže, ktorý získa titul Dedina roka 2013 a právo reprezentovať Slovenskú republiku 
v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, a držiteľov ostatných ocenení. 

Názor komisie
Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a part-
nerských organizácií: Agentúry pre rozvoj vidieka, Národného osvetového centra, 
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, 
Vidieckeho parlamentu na Slovensku, okrem nich ešte zástupca ARGE a zástupca ví-
ťaznej obce z roku 2011. Komisia skonštatovala viditeľný nárast zvyšujúcej sa kvality 
súťažiacich obcí vo všetkých oblastiach hodnotenia. V porovnaní s predošlými ročník-
mi súťaže zaznamenala zvýšenú úroveň starostlivosti obcí o svoj vzhľad. Väčšina obcí 
má vyrovnané hospodárenie, mnohé z nich majú vlastné podniky, čím pozitívne vplý-
vajú na miestnu zamestnanosť. Ekonomiku posilňuje aj efektívnejšie zhodnocovanie 
miestneho prírodného, kultúrneho, ľudského a materiálneho potenciálu pri zohľadnení 
požiadaviek na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Obce zve-
ľaďujú svoj majetok a zvyšujú kvalitu života obyvateľov obce aj aktívnym využívaním 
finančných zdrojov EÚ. Dokážu úspešne spolupracovať v partnerstvách na miestnej, 
regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pozoruhodný je narastajúci lokálpatriotizmus, kto-
rý sa prejavuje v originálnych a tvorivých prístupoch obyvateľov pri riešení obecných 
problémov a pri prezentácii svojej obce navonok. Komisia opätovne vyzvala obce, aby 
vyvíjali tlak na tvorbu a dôsledné dodržiavanie legislatívnych nástrojov na zlepšenie 
uplatňovania adekvátneho stavebného poriadku či regulatívov vo výstavbe, rešpektu-
júc identitu svojho vidieckeho prostredia. Komisia odporučila všetkým obciam hlbšiu 
a intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi a vyzýva odborníkov k spracovávaniu kvalit-
ných a efektívnych projektových dokumentácií, rešpektujúcich zachovanie a obnovu 
charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Víťazi 
,,Víťazi jednotlivých kategórií sú klenotnicou slovenského vidieka, sú príkladmi pre 
ostatných starostov, ako môžu rozvíjať svoju obec, pracovať s občanmi, efektívne vy-
nakladať zdroje, ktoré im boli zverené,“ povedal projektový manažér Programu obnovy 
dediny a súťaže Dedina roka Ing. Martin Lakanda, riaditeľ pre stratégie a projekty Slovenskej 
agentúry životného prostredia. ,,Obec Malé Dvorníky najkomplexnejšie splnila všetky po-
žadované kritériá, bola najlepšie vyhodnotená vo všetkých hodnotených kritériách od 
dediny ako záhrada, ako maľovaná, ako hospodár atď.,“ konštatoval Ing. Lakanda. 
Titul Dedina roka 2013 získala obec Malé Dvorníky v okrese Dunajská Streda. 

Slávnostné oceňovanie 
Druhý novembrový štvrtok dokonale vyčistená, povysávaná, pristrihnutá, vyglančená, 
tým najlepším dizajnérom upravená obec Malé Dvorníky, ako sa patrí na hostiteľa, 
víťaznú obec, vítala všetkých účastníkov dlho očakávanej slávnosti odovzdávania Vystúpenie miešaného speváckeho zboru Pünkösdirózsa

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v Obecnom dome v Malých Dvorníkoch

Zástupcovia najúspešnejších obcí súťaže Dedina roka 2013



rameno sa rozhodli ísť cestou roz-
voja cykloturistiky, vodnej turistiky 
a agroturistiky, vhodne prepojenej 
s gastroturizmom. Obec vybudova-
la cyklotrasy v dĺžke 2 km, ďalšie 
úseky v dĺžke 18 km sú v príprave. Po celej obci a mikroregióne Klátovské rameno 
je rozmiestnené jednotné turistické a informačné značenie, v katastri obce sú vybu-
dované dve drevené odpočívadlá pre potreby turistov. Obec prevádzkuje Turistickú 
informačnú kanceláriu (TIK) a požičovňu bicyklov. Na ochranu životného prostredia 
obce a regiónu sa mikroregión rozhodol cykloturistiku vhodne prepojiť s ekoturisti-
kou. V obci je zriadené Mikroregionálne informačné a školiace centrum. 
V rámci starostlivosti o životné prostredie sa okrem pravidelnej údržby verejnej 
zelene obec venuje separovanému zberu odpadu a pred dokončením je kompletné 
odkanalizovanie obce. Solárnym systémom na prípravu teplej vody a na podpo-
ru vykurovania sú vybavené všetky obecné budovy – materská škola, základná 
škola, obecný dom, objekt športového štadiónu a miestny kostol. Snahou o úplnú 
energetickú sebestačnosť obce je pripravovaná realizácia projektu, zameraného na 
inštaláciu fotovoltaických panelov na obecné budovy a nájomné byty. Obec sa pre-
zentuje na webových stránkach: www.maledvorniky.sk, www.klatovskerameno.sk, 
www.masvodnyraj.sk, www.sunislife.sk

Mgr. Alena Kostúriková

1. miesto 
Malé Dvorníky

Kraj: Trnavský, okres: Dunajská Streda,
rozloha katastra: 688 ha, 
počet obyvateľov: 1 077, 
starosta obce: Ing. Zoltán Marczell

Obec Malé Dvorníky sa nachádza 
v južnej časti Trnavského kraja, v 
tesnom susedstve okresného mesta 
Dunajská Streda na Žitnom ostrove. 
Obec, podľa spisov uložených v bu-
dapeštianskom archíve, bola známa 
ako usadlosť dvoranov slúžiacich na 
bratislavskom hrade už v roku 1252. 
Od roku 1356 sa obec v písomnostiach objavuje ako šľachtická osada už pod svojím 
dnešným názvom ODUOR (DVOR). 
Obec je typickou poľnohospodárskou žitnoostrovnou dedinou – orná pôda tvorí 
takmer 89 % rozlohy obce a dominuje na nej výroba ekologických potravín. Pôdu 
obhospodaruje hlavne Školské hospodárstvo Búšlak, spol. s r. o., poľnohospodár-
ske subjekty Istra a Áldor a súkromne hospodáriaci roľníci. Obec prostredníctvom 
napĺňania strategických cieľov uplatňuje svoje vízie vo všetkých oblastiach života 
obyvateľov. V hospodárskej oblasti, okrem poľnohospodárstva, zabezpečuje prie-
myselnú výrobu vo svojej hospodárskej zóne – malom priemyselnom parku na 
ploche približne 8 ha. Pri rozvoji obce sa popri obnove staršej časti obce premys-
lene usmerňuje nová výstavba, pričom sa veľký dôraz kladie na celkový vzhľad 
obce. Vďaka systematickej starostlivosti aj o verejnú a súkromnú zeleň už na prvý 
dojem pôsobí malebne a upravene. Pre podporu mladých rodín obec vybudovala 
39 nájomných bytov. 
Silnou stránkou obce sú partnerstvá, v rámci ktorých spolupracuje s miestnymi 
podnikateľmi a spolkami a tiež realizuje projekty regionálnej a hlavne cezhraničnej 
spolupráce. Vďaka týmto úspechom obec v roku 2009 získala v tejto súťaži ocene-
nie Dedina ako partner. Bohatá je aj jej spolková činnosť a podpora obce venovaná 
všetkým vekovým skupinám obyvateľstva. 
Malé Dvorníky ležia v tesnej blízkosti 3 kúpeľných stredísk – Dunajskej Stredy, 
Veľkého Medera a Topoľníkov. Spolu s obcami združenými v mikroregióne Klátovské 

Ďalší ocenení
Na druhej priečke sa umiestnila obec Špania Dolina v okrese Banská Bystrica a na tre-
ťom Pruské v okrese Ilava. Obec Kechnec v okrese Košice-okolie získala mimoriadnu 
cenu „Za výnimočný, inovatívny, vizionársky a zároveň trvalo udržateľný rozvoj obce“. 
Okrem troch celkových víťazov a mimoriadnej ceny získali vecné a finančné ceny aj 
víťazi jednotlivých kategórií. V kategórii Dedina ako hospodár je to Jablonka v okrese 
Myjava. Dedina ako maľovaná je Baďan v okrese Banská Štiavnica, Dedina ako klenot-
nica sú Sebechleby v okrese Krupina, Dedina ako pospolitosť sú Pavlovce nad Uhom 
v okrese Michalovce, Dedina ako partner sú Šarovce v okrese Levice, Dedina ako hos-
titeľ je Blatnica v okrese Martin a Dedina ako záhrada je obec Bošáca v okrese Nové 
Mesto nad Váhom. Internetové hlasovanie vyhrala obec Dubník (okres Nové Zámky).

ocenení súťaže najúspešnejším obciam 7. ročníka súťaže Dedina roka. A tých veru pri-
šlo požehnane zo všetkých kútov Slovenska – ocenených aj gratulantov. K nim sa pri-
pojili aj hostia z Českej republiky – zástupcovia českej súťaže Vesnice roku. Ocenenia 
všetkým úspešným obciam odovzdal riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia 
Vladimír Rak spolu s ďalšími zástupcami vyhlasovateľov a partnerov. Podčiarkol, že ,,aj 
počas tohto ročníka súťaže sme boli svedkami toho, že naše dediny dokážu aj v neľah-
kých podmienkach pracovať na svojej obnove. Hospodársky rast Slovenska spočíva 
aj v schopnosti využiť zdroje, ktorými vidiek a vidiecka krajina disponujú, k čomu už 
15 rokov prispieva aj Program obnovy dediny.“ Zdôraznil, že do tohto programu sa za 
toto obdobie zapojilo 85 percent vidieckych obcí a prerozdelilo sa takmer 8 miliónov 
eur prostredníctvom dotácií.
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Predstavujeme ocenené obce v súťaži Dedina roka 2013
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2. miesto
Špania Dolina (okres Banská Bystrica)
Špania Dolina je pozoruhodná banícka obec v objatí Starohorských 
vrchov, ktorá svojím rázovitým vzhľadom dodnes pripomína slávne 
časy ťažby a spracovania medenej rudy. Svedkom bohatej baníckej 
histórie je jedinečný súbor 85 pamiatkovo chránených objektov, 
vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu Špania Dolina, ktorá je trvalo 
obývaná. Ucelené historické usporiadanie s baníckymi domami, 
Klopačka, ranogotický kostol Premenenia Pána a technické pa-
miatky sa zlievajú spolu do jednoliateho celku. Nezalesnená hal-
da Maximilián dotvára celkovú panorámu Španej Doliny. Banícka 
minulosť je verejnosti sprístupnená v miestnych múzeách medi a 
čipky. Špania Dolina priťahuje umelcov a návštevníkov, domácich 
aj zahraničných hostí na rôzne atraktívne podujatia, ako ŠpanDiv, 
Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Josefa Langera, 
Faklcúg, varenie štiarcu, prázdninová škola paličkovanej čipky, vý-
tvarný plenér. Neoceniteľným atribútom obce je nadšenie skupiny 
ľudí, ktorí na odbornej úrovni uchovávajú staré tradície a spájajú 
svoj život s odkazom baníctva podobne, ako bol s ním spojený 
život ich predkov.

3. miesto
Pruské (okres Ilava)
Pruské leží na Považí v malebnej Ilavskej kotline pod zrúcanina-
mi starobylého hradu Vršatec a tvorí vstupnú bránu do Bielych 
Karpát. Prírodné prostredie a aktívny ľudský potenciál tvoria 
symbiózu dynamického rozvoja obce, ktorá má ambíciu stať sa 
modernou obcou 21. storočia a prirodzeným lídrom celého mik-
roregiónu. Nezabúda však ani na ,,dobré mravy“, ako sa začína 
jedna z častí diela najvýznamnejšieho barokového dejateľa a 
kňaza Hugolína Martina Gavloviča, ktorý tvoril v obci. K „dob-
rým mravom“ patrí predovšetkým úcta k svojim historickým 
koreňom. Pruské dôstojne prejavuje úctu k minulosti, triezvo 
hodnotí súčasnosť a dynamicky poskytuje vízie do budúcna. 
Mimoriadne aktívny prístup vedenia obce ku všetkým komu-
nitám vytvára pestrý a plodný život v obci. Občania prejavujú 
svoju hrdosť k miestnym hodnotám bohatou spoluprácou a fun-
gujúcimi partnerstvami.

Mimoriadna cena
Kechnec (okres Košice – okolie) ocenenie „Za výnimočný, inovatívny, vizionársky 
a zároveň trvalo udržateľný rozvoj obce“
Dedina v bezprostrednej blízkosti mesta Košice s bohatou a turbulentnou minulosťou, vyplývajúcou z hraničnej 
polohy v intenzívne urbanizovanom prostredí. Obec sa osamostatnila až v roku 1990 a odvtedy prešla veľmi 
intenzívnym vývojom. Využila a stále využíva svoju polohu na úspešnú realizáciu priemyselnej zóny ako základu 
komplexného rozvoja obce. Výsledkom je nárast počtu obyvateľov o skoro 60 %, pokles nezamestnanosti na sú-
časných 9 %, kvalitná a rôznorodá vybavenosť nadobecného významu, revitalizované centrum obce, rozbehnuté 
projekty regionálneho až medzinárodného charakteru, zamerané na vzdelávanie a využitie geotermálnej energie. 
Dosiahnuté ekonomické podmienky umožňujú vytvárať pre obyvateľov optimálne životné podmienky. Aktívne 
a úspešné vyhľadávanie partnerov na globálnej úrovni, ekonomické aktivity obce ako subjektu a jej komplexný 
rozvoj dokumentujú mimoriadne úspešný a pragmatický prístup k udržateľnosti stratégie rozvoja.

Dedina ako hospodár
Jablonka (okres Myjava) ocenenie „Za mimoriadne zodpovedné hospodárenie s majet-
kom obce a jeho efektívne zveľaďovanie v prospech obyvateľov a návštevníkov obce“
Kopaničiarska obec Jablonka sa skladá z 26 osád, leží na úpätí Bielych Karpát na ceste z Myjavy do Krajného. Obec 
príkladne pristupuje k hospodáreniu s majetkom obce a k verejnému rozpočtu, dôkazom čoho je fakt, že zatiaľ nemala 
žiaden dlh. Obec podporuje podnikateľov výhodnými daňami z nehnuteľností.  Pri rozvojových aktivitách sa snaží vy-
užívať služby miestnych podnikateľov a miestne suroviny. Nosnou podnikateľskou činnosťou obce je hospodárenie na 
300 ha lesa, poskytovanie služieb obyvateľom, ale aj okolitým obciam – napr. kosenie zákopov, rúbanie dreva, vývoz 
kontajnerov a iné. Veľké množstvo práce na zveľaďovaní obce sa vykonáva formou dobrovoľníckych brigád. Snahou 
obce je prioritne riešiť ekologické problémy územia  racionálnym využívaním prírodných zdrojov. V obci je vybudovaná 
záhradka starých materí, spojená s čajovňou, čím sa obci darí zachovávať tradíciu bylinkárstva pre súčasnú generáciu 
a zároveň prezentovať verejnosti liečivú silu prírody.
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Dedina ako záhrada
Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) ocenenie „Za inšpirujúce a starostlivé využívanie 
prírodných zdrojov a zachovávanie charakteristického vzhľadu krajiny“
Bošáca, obec stredného Považia, leží v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Obec a jej obyvatelia sú známi vďaka ovocinár-
stvu, najmä pestovaniu starých odrôd ovocných stromov a spracovávaniu ich plodov. Pestujú sa tu predovšetkým odrody sliviek 
ako belice, durandzie, ďalej hrušky, jablká, čerešne, broskyne, orechy a oskoruše, ktorých výskyt je v súčasnej dobe ojedinelý. 
V katastri obce sa nachádza zriadený sad kôstkovín, ktorý má za úlohu ochranu genofondu a zachovanie odrôd kôstkovín. Obec 
sa môže pochváliť dvoma stromami, ktoré boli úspešné v súťaži Strom roka – jarabina oskorušová a hruška planá. Kvalita a 
údržba verejných priestranstiev a predzáhradok sú na vysokej úrovni. Miestna slivovica je známa aj za hranicami regiónu.

www.obnovadediny.sk

Dedina ako maľovaná
Baďan (okres Banská Štiavnica) ocenenie „Za udržiavanie vidieckeho charakteru a maleb-
ného harmonického vzhľadu dediny“
Podmanivá obec Baďan harmonicky dotvára obraz krajiny regiónu Hontu v južnej časti Štiavnických vrchov. Spolu s časťou 
Klastava má zachovaný čitateľný stavebný poriadok usporiadania domov, ich vzhľadu, použitých detailov a materiálu. 
Stavebné materiály ako kameň a drevo dominujú nielen na pôvodných obytných a hospodárskych objektoch, ale aj pri 
ich oprave a rekonštrukcii. Rešpektovanie prvkov regionálnej ľudovej architektúry je podmienkou pri vydávaní stavebných 
povolení občanom. K pôvabnému vzhľadu dediny prispievajú prvky drobnej architektúry, ako lavičky, studne, tržnica, 
drevené plastiky zvierat. Pýchou obce je príkladne zrekonštruovaná románska kamenná rotunda, ktorá napovedá, že 
Baďan bol v stredoveku významnou obcou.

Dedina ako klenotnica
Sebechleby (okres Krupina) ocenenie „Za významný prínos k šíreniu miestnych kultúrno-histo-
rických tradícií a aktívnemu prezentovaniu živej kultúry v obci“
Rázovitá vinohradnícka obec Sebechleby na juhu stredného Slovenska je významnou národopisnou lokalitou. V jej odľahlej osa-
de s názvom Stará Hora sa nachádza jedinečná Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (PRĽA). Chránené sú vinohradnícke 
domčeky s pivnicami vytesanými do tufu. Vinohradnícka osada predstavuje zriedkavo čistý charakter vinohradníckych pivníc, 
sústredených mimo obydlia vinohradníka. Špecifickosť tohto kraja v oblasti hudby, tradícií, gastronómie a remeselných zručností 
sa prezentuje na rôznych podujatiach nielen domácim obyvateľom, ale aj návštevníkom. Občianske združenie Stará Hora spolu 
s obcou Sebechleby usporadúva čoraz obľúbenejšie kultúrno-spoločenské podujatie – Oberačku po sebechlebsky. Tradičná 
ľudová kultúra tejto obce je zachytená v knižnej aj elektronickej forme na vysokej prezentačnej úrovni v Národopisnom múzeu 
Sebechleby, ktoré sa nachádza priamo v PRĽA.

Dedina ako pospolitosť
Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce) ocenenie „Za dlhodobý a systematický rozvoj rôz-
norodej komunity s rešpektovaním miestneho naturelu“
Veľká dedina – centrum osídlenia a ekonomických aktivít na periférii Slovenska v blízkosti slovensko-ukrajinskej hrani-
ce, v ktorej má väčšinový podiel rómske etnikum. Napriek svojej polohe a ťažkým sociálno-ekonomickým podmienkam 
vyniká šírkou rozsahu a rôznorodosťou spoločenských aktivít, vytvára podmienky na integráciu sociálne odkázaných a 
marginalizovaných spoluobčanov, zabezpečuje vysokú úroveň vzdelávania nastupujúcej generácie obyvateľov. Spôsob 
spolužitia obyvateľov je príkladom, ako dosiahnuť vysokú kvalitu v etnicky zmiešanom prostredí. Obyvatelia, bez 
ohľadu na etnickú rozdielnosť, sú lokálpatrioti. Sú hrdí na svoju obec a prejavujú to svojimi aktivitami a občianskou 
angažovanosťou napriek tomu, že kvôli nedostatku pracovných príležitostí v tomto regióne odchádzajú za prácou do 
zahraničia – odchádzajú, aby sa vrátili. Dedina ako partner

Šarovce (okres Levice) ocenenie „Za aktívnu tvorbu a udržiavanie partnerstiev na miestnej 
a regionálnej úrovni v prostredí viacerých národností a vierovyznaní“
V dolnohronskej obci Šarovce žijú a navzájom sa dopĺňajú občania troch národností – slovenskej, maďarskej a rómskej a 
troch konfesií – katolíckej, evanjelickej a reformovanej cirkvi. Obec je aktívnym členom viacerých združení: Dolnohronského 
regionálneho združenia Želiezovce, miestnej akčnej skupiny Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Partnerstva sociálnej in-
klúzie okresu Levice, kde pani starostka vykonáva funkciu predsedníčky združenia. Obec Šarovce je zakladateľom a lídrom 
Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“, ktoré združuje 17 obcí a mesto Želiezovce. Príspevková organizácia obce SLUŽBY 
Šarovce vykonáva separovaný zber pre 20 obcí a mesto Želiezovce. Okolitých deväť obcí spoločne organizuje každý rok stret-
nutie presídlencov, ktorí sa v roku 1946 prisťahovali z Maďarskej republiky. Veľmi populárnou v obci je aj letná Paradajková 
slávnosť, organizovaná v spolupráci s miestnymi podnikateľmi, ako aj obyvateľmi všetkých národností. Za pozornosť stojí 
Dedinské múzeum Šarovce, dokumentujúce históriu, tradície, prírodné hodnoty obce a jej okolia. Komunitné centrum pomá-
ha rodinám v hmotnej núdzi a Informačné centrum poskytuje informácie nezamestnaným občanom, občanom so zníženou 
pracovnou schopnosťou, ľudom po 50. roku života či mládeži po skončení školy.

Dedina ako hostiteľ
Blatnica (okres Martin) ocenenie „Za všestrannú ponuku možností a atraktivít cestovného 
ruchu s prihliadnutím na súčasné potreby návštevníkov s využitím miestneho potenciálu“
Blatnica leží v Turčianskej kotline pri ústí najkrajších dolín Veľkej Fatry, Gaderskej a Blatnickej doliny. Obec je významnou archeo-
logickou lokalitou, v jaskyni Mažarná na úbočí Tlstej nad Gaderskou dolinou sa našli doklady pravekého a starovekého osídlenia. 
Malebnosť obce, pre ktorú je príznačná architektúra ľudového staviteľstva, domy s klenutými uzatvorenými bránami z konca 
18. storočia a polovice 19. storočia a sypárne okolo Blatnického potoka, po dlhé roky využívali filmári ako kulisu vo svojich 
filmoch. Obec je s Gaderskou a Blatnickou dolinou prepojená cyklotrasami, na všetky okolité vrchy vedú značkované turistické 
chodníky. Severo-východne od obce čnie zrúcanina Blatnického hradu. V obci sa nachádzajú dva hotely a množstvo súkromných 
penziónov, autocamping, Múzeum Karola Plicku, lanové centrum a oddychová zóna Mlynčekovo v Gaderskej doline.


