
 
 
Komisia  životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave 

vyhodnotila dňa 23.11.2016 na svojom zasadnutí 17. ročník súťaže „ O najkrajšiu kvetinovú 
výzdobu balkóna v roku 2016“ a  „O najkrajšie upravenú predzáhradku v roku 2016“ a 4. 
ročník súťaže „O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot v roku 2016“. 

Do súťaží sa prihlásilo celkom 10 súťažiacich.  
 

V súťaži „ O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr, zelený plot“ sú hlavnými kritériami pri 
hodnotení nasledovné ukazovatele: 

- Kompaktnosť porastu 
- Zdravotný stav (bez preschnutia, bez škodcov) 
- Kvetenstvo 
- Použitá opora napr. steny budov,  ploty, altánky, pergoly a pod. (steny budov majú 

vyššiu hodnotu) 
 
V Hlavnými kritériami pri hodnotení súťaží o najkrajší balkón a predzáhradku boli nasledovné 
ukazovatele:  

- výber druhu balkónových a záhradných okrasných rastlín 
- zapojenie, hustota a kompaktnosť porastu prislúchajúce jednotlivým druhom rastlín  
- bohatosť kvetu u kvitnúcich druhov rastlín  
- farebnosť, druhová rozmanitosť a celkový vzhľad  

 
Víťazmi súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna v r. 2016“ sa stali: 
 
1. miesto: Petra Polóniová, Hospodárska 21, Trnava 
2. miesto: Katarína Kucmanová, Hlboká 9, Trnava 
3. miesto: Adriana Bínovská, Veterná 45, Trnava 
 
Víťazmi súťaže „O najkrajšie upravenú predzáhradku v r. 2016 sa stali: 
 
1. miesto: Magdaléna Piačková, Sladovnícka 6, Trnava  
2. miesto: Peter Kohúcik, Saleziánska 52, Trnava  
3. miesto: Mária Morávková, Jiráskova 20, Trnava                                              

                                                                                                
Víťazom súťaže „ O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot v roku 

2016“ sa stala: 
 
1. miesto: Anna Polóniová, Bulharská 18, Trnava          

 
Výška finančných odmien pre prvé tri miesta v súťaži „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu 
balkóna v roku 2016“ je nasledovná: 
 

1. miesto 100,- € 
2. miesto   70,- € 
3. miesto   40,- € 

 

Výška finančných odmien pre prvé tri miesta v súťaži   „O najkrajšie upravenú 
predzáhradku v roku 2016„  je nasledovná: 
 

1. miesto 150,- € 
2. miesto 100,- € 
3. miesto   80,- € 

 
Výška finančnej odmeny pre prvé miesto v súťaži „O najkrajšiu vertikálnu zeleň – 
zelený múr a zelený plot v roku 2016“ je 120,- eur.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


