
 

 

 

12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022 

 

 

Výsledková listina  
 

Kategória A. Kronika 

 

A.1 SAMOSPRÁVNE KRONIKY 
 

A.1.1 Kroniky malých samospráv (samosprávy do 499 obyvateľov) 

Hlavná cena: neudelená 

Mimoriadna cena: neudelená  

 

A.1.2 Kroniky menších samospráv (samosprávy v rozmedzí 500 – 999 obyvateľov) 

Hlavná cena: neudelená 

Mimoriadna cena: neudelená  

 

A.1.3 Kroniky stredne veľkých samospráv (samosprávy v rozmedzí 1 000 – 2 999 obyvateľov) 

Hlavná cena: Kronika obce Vinodol 2021  

Mimoriadna cena: Kronika mesta Spišská Stará Ves 2021 za aktívnu a hodnotnú kronikársku prácu a 

s ňou súvisiacu činnosť  

 

A.1.4 Kroniky väčších samospráv (samosprávy v rozmedzí 3 000 – 19 999 obyvateľov) 

Hlavná cena: Kronika mesta Nemšová 2020 

Mimoriadna cena: Kronika mesta Rožňava 2020 za vytvorenie samostatnej kroniky o priebehu 

pandémie Covid-19 v meste Rožňava a v okolitom regióne 

Čestné uznanie: Kronika obce Zborov 2020 za kvalitnú kronikársku prácu a dokumentačnú činnosť 

 



A.1.5 Kroniky veľkých samospráv (samosprávy od 20 000 obyvateľov) 

Hlavná cena: Kronika mesta Hlohovec 2020 

Mimoriadna cena: Kronika mesta Martin 2020 za kontinuálne kvalitné spracovanie kroniky 

 
 

A.2 OSTATNÉ KRONIKY 
 

Hlavná cena: Kronika mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 2021 

Mimoriadna cena: Kronika mesta Bratislavy – mestskej časti Podunajské Biskupice 2020 za kvalitnú 

kronikársku prácu a dokumentačnú činnosť 

Čestné uznanie: Školská kronika – Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 

šk. rok 2020/2021 za kvalitné obsahové a grafické spracovanie školskej kroniky 

 

Kategória B. Monografia  

 

B.1 VŠEOBECNÁ MONOGRAFIA OBCE/MESTA/REGIÓNU 

 

Hlavná cena: monografia Spišský Štiavnik 

Mimoriadna cena: monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť za mimoriadny prínos pre 

poznanie minulosti obce a okolitého regiónu  

Čestné uznanie: monografia Libenow, Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló... Stará Ľubovňa za 

mimoriadny prínos pre poznanie minulosti obce a okolitého regiónu 

Čestné uznanie: monografia Nedeca za úspešný spôsob prezentácie dejín obce širokej verejnosti  

 

 

 

 

 

 

 



B.2 TEMATICKÁ MONOGRAFIA  

B.2.1 Prírodovedná monografia 

Hlavná cena: neudelená 

Mimoriadna cena: monografia Šuňava – prírodný klenot pod Tatrami │ Šuňava – a jewel of nature 

under the High Tatras za dvojjazyčnú mutáciu 

 

B.2.2 Historická monografia 

Hlavná cena: monografia História hasičstva kežmarského okresu 

Mimoriadna cena: monografia Životné osudy Jozefa Sentivániho za kvalitné odborné a obrazovo 

reprezentatívne spracovanie 

Čestné uznanie: monografia Trnavský Execír Kopánka – Historická monografia špecifickej mestskej 

štvrte za originálny pohľad na niekdajšiu perifériu Trnavy 

Čestné uznanie: monografia Maľované príbehy z hlbín času v tvorbe Pavla Wavreka za prezentáciu 

najstarších dejín regiónu cez tvorbu Pavla Wavreka 

 

B.2.3 Kultúrno-spoločenská monografia 

Hlavná cena: monografia Láskou zjednotení – História a súčasnosť evanjelického cirkevného zboru 

vo Švábovciach 

Mimoriadna cena: neudelená 

 


