
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

Dvor, ktorý učí 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01  Trnava 

E-mail skolakubinu@gmail.com 

Telefónne číslo 0902636170 

Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené.  

 
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/iné 

x Mesto Trnava X 

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

Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Adresa Andreja Kubinu 34, Trnava 

IČO 36080543 

Kontaktná osoba Mgr. Zuzana Holkovičová 

Email skolakubinu@gmail.com 

Telefónne číslo 0902636170 
Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené.  

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Verejný priestor a zeleň 

 
Anotácia (Stručný opis projektu) 

V areáli ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, Trnava chceme vybudovať pre deti nové oplotenie, ktoré 
ohradí a zväčší  celkovú plochu oploteného dvora pre deti predškolského veku. Našim 
cieľom je, aby boli deti predškolského veku v bezpečí a mali dostatočný priestor na 
rozvíjanie svojich osobností po všetkých stránkach. 

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

Vytvoriť pre deti z MŠ bezpečný priestor pre poučenie a zábavu. 

 
 

mailto:skolakubinu@gmail.com


Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Momentálne sa nám zvýšil počet tried MŠ v areáli školy o dve. Vonkajší priestor pre detičky 
z MŠ je preto potrebné zväčšiť. To chceme dosiahnuť zväčšením celkovej vonkajšej plochy, 
čo dosiahneme postavením nového plota. Vytvorením záhonov vytvoríme deťom priestor na 
spoznávanie prírody (získajú nové poznatky o živote rastlín, živočíchov). 

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

Ako riešenie navrhujeme zväčšiť celkový priestor a to vybudovaním nového plota s dvoma 
bránami. Vytvorenie vyvýšených záhonov, vytvorenie priestoru pre vonkajšiu učebňu. 

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

Do realizácie projektu budú zapojení rodičia detí a žiakov ZŠ s MŠ, A. Kubinu, ktorí pomôžu 
pri výkopových prácach.   

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

Najskôr je potrebné presné vymeranie plotu, ďalej prevedenie výkopových prác a následná 
realizácia resp. osadenie plotu.  Vyčistenie priestoru záhonov, ich následné osadenie, 
vysadenie rastlín.  

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

Zväčšenie kapacity dvora pre MŠ bude slúžiť pre deti ZŠ s MŠ, pri pobyte vonku, pri výučbe 
a v poobedných hodinách. Dvor je určený pre deti, žiakov, rodičov, zamestnancov ZŠ s MŠ 
a pre ostatných občanov Trnavy v čase mimo vyučovania. 

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

Cieľovou skupinou sú deti, žiaci, zamestnanci, rodičia žiakov a detí ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34 
a všetci občania Trnavy.  

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

Následná starostlivosť o plot bude zabezpečená zo strany školy.  

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

Názov kapitoly v rozpočte (napríklad materiál na workshop) 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Zelená Modest Bránka 153 x 100 cm – 2ks 400, 96 Eur 

Zelený Panel Classic 3D 153 cm – 31 ks 1042,07 Eur 

Nylofor Zelený stĺpik 240 cm – 32 ks 624,64 Eur 

Betónová doska hladká 250 x 30 x 5 cm – 31 ks 511,50 Eur  

Polovičný držiak podhrabovej dosky 30 cm – 62 ks  169, 26 Eur 

Príchytka s stĺpikom Nylofor – 99 ks 69,30 Eur 

Výkopové a montážne práce 1224,60 Eur 

Spolu za kapitolu 4042,33 Eur 

Záhony 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Vyvýšený záhon – 1ks 165,- Eur 

Rastlinný materiál 200,- Eur 

Spolu za kapitolu 365,- Eur 



 

Hracie prvky   

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Detská parková lavička – 3 ks 435,- Eur 

  

 Spolu za kapitolu  435,-Eur 

 
 

Spolu za celý rozpočet 4842,33  

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 4842,33 

Ďalšie riadky dopĺňajte podľa potreby. 

 

V prípade,  že s vyplnením projektového formuláru potrebujete pomôcť, 
obráťte sa na koordinátorku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 

Mgr. Lenku Vančovú – participacia@trnava.sk., 033 32 36 324, 0905 377 623. 

mailto:participacia@trnava.sk

