
 
 

Projektový formulár: INVESTIČNÉ ZADANIE 

Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 
 
Názov zadania 

Prírodná školská záhrada – cesta za poznaním 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 

 
Tematické zaradenie zadania podľa komunity 

Verejný priestor a zeleň 

 
Anotácia (Stručný opis zadania) 

Premena tradičnej školskej záhrady na prírodnú školskú záhradu. 

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

Vytvoriť  školskom areáli materskej školy K. Mahra 9 v Trnave prírodnú učebňu 
s atmosférou, ktorá prinúti všetkých aby tam zostali a mali chuť poznávať.  Vyzdvihnúť 
osobnosti Trnavy  v spojení s prírodou. Ideou založenia prírodnej školskej záhrady je 
osobnosť Kornela Mahra – ochranára prírody, ovocinára, konzervátora prírody. 

 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Školský dvor materskej školy K. Mahra neponúka deťom dostatok možností a príležitostí na 
osobnostný rozvoj a poznávanie prírody. Dlhší čas nebol areál kompletne revitalizovaný. 

 
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladané zadanie.) 

Vytvorenie prírodnej školskej záhrady poskytne deťom a rodinám priestor, kde možno 
pozorovať a pochopiť prírodné deje, kde možno experimentovať, získavať poznatky, 
schopnosti a zručnosti, kde možno vyvádzať, cvičiť ale aj relaxovať. Všetky jednotlivé 
komponenty zasadené do areálu majú výučbový potenciál. Základnými konštrukčnými 
prvkami záhrady  pôda, voda, kamene, rastliny. Deti a rodičia majú možnosti podieľať sa na 
ďalšom rozvoji záhrady. Podstatou je vytvorenie permakultúrneho prírodného prostredia. 

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

Základnou podmienkou realizácie je zhotovenie realizačného projektu a následné oslovenie  



partnerov na tvorbu jednotlivých súčastí záhrady. Všetky prípravy sú konzultované 
s odborníkmi na tvorbu prermakultúrnych prírodných školských záhrad (ng. Marianna 

Holušová Ružičková, Čestmír Holuša). 
Príprava záhrady na realizáciu – dobrovoľnícke aktivity s deťmi a rodičmi, dobrovoľníckymi 
organizáciami – podstata vytvorenia prírodnej školskej záhrady a jej ďalšej udržateľnosti. 
Realizácia záhrady, Pomoc pri doplnkových prácach v rámci dobrovoľníctva a komunitnej 
spolupráce, prednášky na tému permakultúra a prírodná záhrada pre rodičov a aktívnych 
spolupracovníkov. 

 
Výstupy zadania (Popíšte, na čo bude zadanie slúžiť, komu a akou formou.) 

Prírodná školská záhrada bude slúžiť najmä deťom a učiteľkám na dosahovanie obsahu 
vzdelávacieho programu – celoročná výučba v prírodnom prostredí, utváranie vzťahu 
k osobnostiam Trnavy a najbližšiemu okoliu. Pre rodiny detí na komunitné stretnutia 
a s cieľom podporovať medziľudské vzťahy. 

 
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je zadanie prioritne určené, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky zadania využívať.) 

Deti predškolského veku dochádzajúce do materskej školy – napĺňanie obsahu vzdelávania 
Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu. Rodinám detí na spoločných komunitných stretnutiach, možnosť 
participovať na obohacovaní solitérnych prvkov a údržbe záhrady. Otvorenie záhrady pre 
verejnosť počas otvorených dní MŠ. 

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

Udržateľnosť bude zabezpečená vytvorením tradície pravidelných akcií, pri ktorých sa na 
záhrade zíde celá komunita  a bude sa starať o jej údržbu. Ďalšími aktivitami budú pravidelné 
stretnutia pri oslavách sviatkov – deň zeme, deň detí, deň rodiny, víkend otvorených záhrad 
a pod. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu budú deti spolu s učiteľmi a rodičmi dopĺňať 
jednotlivé solitéry ( náučné tabule, hmyzie domy a pod.) a integrovať údržbové práce do 
denného programu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Názov kapitoly v rozpočte (napríklad materiál na workshop) 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Závlahový systém - materiál    3 981,10€ 

Závlahový systém - realizácia     1 600,00 €  

Amfiteáter s ohniskom    3 470,00€ 

Vyvýšené záhony       641,00€ 

Bylinková špirála    1 547,00€ 

Sadovnícke úpravy   8 054,00€ 

Jazierko   6 521,59€ 

Pieskovisko       803,00€ 

Terénne povrchy 13 528,00€ 

Terénne modelácie 9 854,31 € 

Celkové náklady na realizáciu zadania 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 

50.000,00€ 

 
 


