
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 

 
Názov projektu 

Celý svet ako na dlani 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Milan Navrátil 

 
Realizátor projektu (Vyznačte pomocou X, či bude projekt realizovaný prostredníctvom 
občianskeho združenia (OZ) či neziskovej organizácie (NZ) alebo v kapacitách  Mesta Trnava) 

Občianske združenie/nezisková 
organizácia 

x Mesto Trnava x 

Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ. 

Názov organizácie ZŠ a MŠ Nám. Slov. učeného tovarišstva 

Adresa Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava 

IČO 36080772 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Rôzne 

 
Anotácia (Stručný opis projektu) 

Projekt pozostáva z obrovskej mapy sveta na školskom dvore v areáli ZŠ s MŠ Nám. Slov. 
učeného tovarišstva s farebne odlíšenými svetadielmi. Mapa bude orientovaná na sever 
a mala by obsahovať zvýraznenú polohu Slovenskej republiky a v nej mesto Trnava. Okrem 
toho sa na mape budú nachádzať rôzne svetové veľké mestá s popísanými zaujímavosťami 
a vzdialenosťami od mesta Trnava. Projekt dopĺňajú slnečné hodiny, obrovský otočný model 
Zeme a lavičky (geografické prvky sa budú nachádzať v oddychovej zóne areálu školy). 

 
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou) 

Projekt má za úlohu zlepšiť u žiakov, ale aj u ostaných obyvateľov z okolia, priestorovú 
predstavivosť a orientáciu v priestore z globálneho hľadiska. 

 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Momentálne sa v Trnave na Námestí Slov. učeného tovarišstva a v užšom okolí nenachádza 
žiadny pomocný prvok, ktorý by prispel k lepšiemu pochopeniu polohy mesta voči 
svetadielom, či vo vzťahu k rôznym svetovým metropolám. 

 
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.) 



Projekt by riešil aktuálnu situáciu nedostatočných možností pochopenia významnej 
geografickej polohy Trnavy v rámci Európy, ale aj celého sveta. Pozitívom je obrovská 
výpovedná hodnota projektu, ktorý názorne vykresľuje priestorové usporiadanie svetadielov 
a veľkých miest sveta. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na 
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.) 

Na realizácii projektu budeme participovať prostredníctvom dobrovoľníkov – osadia nám 
model planéty Zem a parkové lavičky. Prípadné ostatné nevyhnutné sprievodné práce si 
vykonáme sami (ja ako predkladateľ, kolegovia učitelia, prípadne rodičia našich žiakov). 

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne 
postup potrebný na realizáciu projektu.)  

Prvým nevyhnutným krokom je objednávka šablóny mapy potrebných rozmerov od 
zahraničného dodávateľa. Pozn.: na území SR sme poskytovateľa podobných máp nenašli. 
Po doručení šablóny by nasledovali činnosti spojené s realizáciou projektu. Základom je 
úprava povrchu (výkopové práce) na mieste, kde bude mapa zhotovená. Miesto bude 
pripravené na vybetónovanie základnej betónovej dosky. Ďalej pomocou šablóny mapy 
pripraviť na betóne ohraničenie svetadielov. Následne je možné svetadiely farebne odlíšiť 
náterom exteriérovej farby. Ďalej je nutné zvýrazniť polohu mesta Trnava a ostatných 
veľkých miest sveta. K týmto mestám pridať informačné tabuľky so zaujímavosťami 
a vzdialenosťami od Trnavy. Je nutná inštalácia slnečných hodín odbornou firmou a taktiež 
osadenie modelu planéty Zem v blízkosti mapy. 

 
Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.) 

Projekt bude určený hlavne pre žiakov a rodičov ZŠ, pričom prístup k mape bude mať aj 
široká verejnosť. Vďaka mape si budú môcť všetci záujemcovia lepšie predstaviť ktorým 
smerom a v akej vzdialenosti sa nachádza konkrétna svetová metropola, či celý svetadiel. 
Napríklad aj pri pohľade na letiace lietadlo na oblohe budú žiaci vedieť odhadnúť, do ktorej 
destinácie má pilot namierené. Pri pozorovaní smeru vetra môžu ľahko určiť, z ktorej oblasti 
sveta k nám fúka. Pomocou mapy takýmto spôsobom možno analyzovať, rozoberať 
a porovnávať množstvo ďalších geografických a prírodných javov. Mapa spĺňa aj motivačnú 
funkciu, pričom bude iniciovať žiakov k získavaniu nových vedomostí a k poznávaniu 
okolitého sveta s uvedomovaním si rôznych súvislostí. 

 
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.) 

Projekt je prioritne určený pre žiakov ZŠ, avšak svojím všestranným obsahom má potenciál 
zaujať aj rodičov a ostatných obyvateľov z užšieho okolia. Vzhľadom na umiestnenie na 
školskom dvore bude mapa ľahko prístupná každému, ale zároveň chránená pred možným 
poškodením a ničením vandalmi. 

 
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších 
rokoch.) 

Veľkou výhodou sa javí umiestnenie mapy na školský dvor. Dôvodom je každoročný prílev 
nových žiakov, ktorí sú najpravdepodobnejšími užívateľmi projektu. Projekt má z tohto 
dôvodu zaručených neustále nových ľudí, ktorí s ním budú prichádzať do kontaktu. Pri 
správnom udržiavaní a starostlivosti môže slúžiť mnohým žiakom, rodičom či ostatným 
obyvateľom po dlhé roky. 

 
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 

Materiálne zabezpečenie 



Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Šablóna mapy sveta (+ poštovné a balné zo zahraničia) 400,00 € 

Drevený hranol – smrek 38 x 58 x 3000 mm (na ohraničenie betónovanej plochy) 13 ks  35,10 € 

 Betón  - 10 m3   500,00 € 

Vonkajšie farby na náter betónu (6 rôznych farieb na plochu 60 m2) 90,00 € 

Informačné tabule so zaujímavosťami o mestách sveta 10 ks (1 ks s rozmerom 40 x 60 cm)  175,00 € 

Úchyty na informačné tabule – oceľová zliatina 10 ks  69,00 € 

Skrutky na úchyt informačných tabúľ 60 ks (typ: DIN 968 skr. 2,9 x 6,5 Zn)  1,80 € 

Podložky pod skrutky vymedzovacie 60 ks  2,40 € 

Matice krídlové na utiahnutie skrutiek 60 ks  22,20 € 

Štetce na natieranie betónovej plochy 8 ks  27,04 € 

Maliarske valce 3 ks  15,60 € 

Model planéty Zem vyrobený na zákazku  1500,00 €  

Slnečné hodiny a ich inštalácia  400,00 € 

Parkové lavičky 8 ks 960,00 € 

Spolu za kapitolu 4198,14 € 

Služby spojené s realizáciou projektu 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Doprava betónu na miesto určenia 10 km (1 km = 4,40 €) 44,00 € 

Výkopové práce – minibager JCB 801 približne 4 hod. (1 hod. = 25 €) 100,00 € 

Preprava bagra na miesto výkopu 50,00 €  

Odmena za maliarske činnosti pre 10 ľudí za 3 hod. (1 hod. = 6 €/osoba) 180,00 € 

Spolu za kapitolu 374,00 € 

 

Spolu za celý rozpočet 4572,14  € 
Celkové náklady na realizáciu zadania 

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 

4572,14  € 

 

 


