
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 

 
Názov projektu 

Rodová alej 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Jakub Mišek 

E-mail JakubMisekDoka @gmail.com  

Telefónne číslo  

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 

 Mesto Trnava  

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

Názov organizácie  

Adresa  

IČO  

Kontaktná osoba  

Email  

Telefónne číslo  
Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené.  

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Verejný priestor a zeleň 

 
Anotácia (Stručný opis projektu) 

Už názov projektu vypovedá o tom, že sa spoločne podujmeme na tom ako nielenže skrášliť, 
oživiť priestor v ktorom žijeme, ale taktiež po sebe zanecháme pre našich potomkov živý 
obraz našich činov. Rodová alej predstavuje symbol spojenia ľudí, ktorým nie je ľahostajný 
priestor v ktorom žijeme. Jednotlivé stromčeky budú patriť konkrétnym rodinám, 
jednotlivcom, občianskym združeniam a podobne, ktoré sa budú dediť z pokolenia na 
pokolenie. Prejavíme tým úctu voči matky zeme a nám.  

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

Vytvorenie si spoločného priestoru za pomoci ľudí a zníženie zmien, dopadajúcich v rámci 
zmeny klímy na naše územie. 



 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Nakoľko sa v našom meste nič podobného nenachádza a po prieskume a rozhovore 
s občanmi, ktorí danú myšlienku veľmi priaznivo prijali, som sa rozhodol vytvoriť podobný 
projekt, ktorý čerpá z projektu, ktorý sa nedávno zrealizoval v obci Hlboké, okres Senica.  

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

Predkladaný projekt je možno práve začiatkom toho aký dopad bude mať spoločná výsadba, 
ktorej snahou bude rešpektovanie prírodných zákonov. Teda spolupracovanie s ňou pri 
tvorení spoločného priestru... 

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

Aj ako predkladateľ, rovnako občan a taktiež rovnocenne ako dobrovoľník, ktorého plácou je 
zrealizovanie daného projektu. 

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

1. Pozemok zo strany mesta, ktorý ostane aj v jeho vlastníctve. Teda nájsť vhodné 
umiestnenie... 
2. Potom ako bude vytipovaná daná lokalita, prizvať odborníka/-čku permakultúry, ktorý 
dopomôže ku rozmiestneniu stromčekov, tak aby čo najhodnotnejšie prispeli nášmu okoliu. 
Po vypracovaní posudku, príde ku medializovaniu daného projektu, ktorý bude predložený 
verejnosti skrz média, rozhlas, plagáty, sociálne siete... 
3. Následne bude stanovený počet stromov, ktoré sa dajú zakúpiť. Určí sa odberateľ 
stromčekov, pletiva a kolov, a taktiež ľudia, u ktorých sa môžu záujemcovia prihlásiť 
a zaplatiť sadeničku.   
4. Potom ako budú vyzbierané náklady, teda peniaze na stromy, od rodín, jednotlivcov, 
občianskych združení, firiem, všetkých tých, ktorí preukázali záujem formou kúpi, či podpory 
daného projektu, stanový sa deň výsadby.  
5. Zakúpia sa stromčeky a potrebný materiál.  Taktiež môžeme byť poskytnutý kontakt na 
ľudí na Morave. Bližšie informácie by nám poskytla Jarka Kollárarová, ktorá som svojimi 
priateľmi podobné výsadby už v minulosti vykonala. 
6. Určení deň a čas výsadby sa oznámi prihlásením. A taktiež dobrovoľníkom, ktorí by 
participovali na projekte formou podávania občerstvenia. Do čoho by zapojili aj samotní 
prihlásení.  
7. Príchod na pozemok, pripravenie sadeníc, pletiva a kolu. Pletivo aj koly, by sa nachystali 
vopred. Prihlásení by boli oboznámení aby si priniesli vlastný rýľ a náradie potrebné na 
výsadbu.  
8. Slávností príhovor, oboznámenie prihlásených, kde bude zasadení och stromček.  
9. Zabezpečiť vodu na prvotné zaliatie. Či už vo forme fekálu, kde by si ľudia nabrali do 
vedier vodu a stromček sami zaliali alebo formou hadice.  
10. Mať vypracovaný očíslovaný zoznam žiadateľov a prideliť im miesta na výsadbu. Ako sa 
budú ľudia prihlasovať, tak sa budú udeľovať miesta.  
11. A hlave si tento deň poriadne a spoločne užiť.  
 
 

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

Myšlienka projektu a jeho poslúženie spočíva v tom, že bude slúžiť rovnako obyvateľom, 
a taktiež prírode. Projekt bude hlavne slúžiť ako spomienka na spoločnú udalosť a ľudí, ktorí 
participovali na vytvorení spoločnej aleji ši lesíka. Bude dôkazom toho, že spoločná snaha 
a pridanie rúk ku dielu sa vždy oplatí. 



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

Daný projekt môže byť využívaní všetkými generáciami. Od malých až po najstarších. 
Nielenže zmení časom našu klímu, ale taktiež poskytne tieň, útočisko pre drobnú zver. 

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

O zavlažovanie a kosenie sa bude po vzájomnej dohode starať mesto Trnava. Ale taktiež 
pokiaľ bude záujem zo strany ľudí, ktorí stromček vysadili. Nakoľko daný projekt, nie je 
projektom jednej sezóny, jeho dopad bude mať i na ďalšie generácie... Taktiež sa môže do 
budúcnosti zvažovať doplnenie o ďalšie stromy. No hlavne by mal pokračovať vo forme 
výsadby starých odrôd stromov, ktoré boli pre naše územie prirodzené. Ako sú slivky, 
jablone, hrušky moruše a iné... 

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

Propagačný materiál a jeho obsah 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Výroba grafiky osvedčení o vlastníctve stromu              50,00 € 

Tlač osvedčení 1 ks A4 x 70 à 1€              70,00 € 

  

Koly ku stromom 150 ks à 3,32 € 498,00 € 

Klince 1kg x 2ks à 2,09 €  4,18 € 

Špagát x 2 ks  10,00€ 

Pletivo 1 balenie – 50 metrov 34,60 € 

Drôt 1 kg 17,94 € 

Kompost 1 balík s objemom 50l x 25 ks à 3 € 75,00€ 

Prvotné zalievanie 7 kubíkov vody               70,00 € 

Nákup sadeníc x 70 ks 4 000,00€ 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)    4829,72€ 

 


