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Rozhodovanie o  projektoch 

Elektronicky 

 online hlasovanie na webe 

 50% hodnotenia  

 prostredníctvom SMS 

 minimálne za 3 projekty 

 

 

 

 

Deliberáciou 
 

 verejným zvažovaním  

 50% hodnotenia 

 kritéria hodnotenia 

 deliberatívne fórum: 

- 1 poslanec Zastupiteľstva TTSK z vybraného 
okresu 

- 2 pracovníci Úradu TTSK 

- 2 zástupcovia občianskej spoločnosti 



Kritéria hodnotenia pre rok 2020/21 

 Udržateľnosť 

 

 Inkluzivita 

 

 Inovatívnosť 

 

 Životné prostredie 

 

 Komunitná spolupráca 
 



Rozdelenie Finančných prostriedkov 

Trnava 58 000 € 

Dunajská Streda  54 000 € 

Galanta 42 000 € 

Piešťany 28 000 € 

Senica 27 000 € 

Skalica 21 000 € 

Hlohovec 20 000 € 

spolu:                                        250 000 €  



Stodola 1820 – 2020 

komunitné centrum 

v kútoch 
Realizátor: Pjekné Mjestečko o.z. 

Lokalita: Kúty (okres Senica) 

Drevenú stodolu z roku 1820 sa 

podarilo zachrániť v roku 2016. 

Pôvodný historický objekt 

presťahujú do komunitnej záhrady 

Múzea Kúty, čím sa zachová kus 

histórie, vrátenie života na toto 

výnimočné miesto, z ktorého bude 

cítiť úcta k minulosti.  

Stodola bude súčasťou Múzea 

ľudového bývania 

 

 

Výška 

dotácie TTSK 

Vlastné 

zdroje 

Spolu 

5 000 €  11 138 € 16 138 € 





Koše na cigaretové 

ohorky – ballot bin 
Realizátor: fyzická osoba 

Lokalita: Hlohovec 

Cieľom projektu smetných 
košov na ohorky je kreatívnym 
spôsobom motivovať fajčiarov, 
aby svoje ohorky nehádzali na 
zem. Následkom bude čistejšie 
životné prostredie, resp. verejný 
priestor. Hlavne okolo zástaviek 
sa napriek inštalácií smetných 
košov nachádza množstvo 
ohorkov. Skúsenosti ukazujú 
zníženie odpadu z cigaretových 
ohorkov na frekventovaných 
miestach až o 74%. 

Výška 

dotácie TTSK 

Vlastné 

zdroje 

Spolu 

5 000€ 0 € 5 000€ 



Huculský deň 

kráľovskej lúky 
Realizátor: Hucule z Kráľovskej lúky 

Lokalita: Kráľovská lúka (okres 
Dunajská Streda) 

Huculský deň Kráľovskej Lúky sú 
podujatia, ktoré budú otvorené pre 
širokú verejnosť, aby sa dozvedela 
o aktivitách a činoch, ktoré 
reprezentujeme a ktoré 
podporujeme. Dôraz kladieme na 
hodnoty vidieckeho kraja, lásku k 
zemi a úctu k životnému prostrediu, 
ochranárstvu a odkazu našich 
otcov. Chceme, aby sa verejnosť 
zúčastňovala na našich ukážkach 
chovu, sedlania, jazdenia a 
kompletnej starostlivosti o koňa, 
aby mnohí pochopili dôležitosť 
ochrany prírody vôkol samého 
seba.  

Výška dotácie TTSK Vlastné zdroje Spolu 

5 000 € 1 115 € 6 115 € 



Ďakujem za pozornosť 

#SPOLUTVORIMEKRAJ 

 

WEB: WWW. TVORIMEKRAJ.SK  
FB: TVORÍME KRAJ 
INSTAGRAM: TVORIME.KRAJ 

 


