
 
 

Projektová dokumentácia  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017 

 
Názov projektu 

Graffiti vo verejnom priestore. 

 
Tematické zaradenie projektu 

Kultúra. 

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

Skrášlenie prostredia a budovy v športovom areály Slávia. 

 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Budova a prostredie pôsobí fádnym a nezaujímavým dojmom, pomaľovaním dôjde 
k „oživeniu“ priestoru. 

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

Riešením je pomaľovanie budovy umelcami venujúcimi sa graffiti a street art umeniu, maľba 
by bola tvorená nielen písmom ale aj postavami. Téma maľby a farebná kompozícia by bola 
vhodná pre prostredie športoviska.  

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

Koordinácia projektu, zabezpečenie potrebného materiálu, organizácia umelcov, maľovanie. 

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

Na projekt je nutné zabezpečiť: 
- spreje určené pre maľbu graffiti, 
- exteriérové fasádne farby, 
- maliarske potreby – trysky na spreje, 
- maliarske potreby – maliarske valce. 

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

Maľba skrášli existujúce prostredie. Maľba by bola realizovaná počas ďalšej prebiehajúcej 
udalosti v areály Slávia a vytvárala by doplňujúci sprievodný program. Udalosť počas ktorej 
by sa maľba realizovala by bola dohodnutá v spolupráci so správcom areálu.  

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



Maľba bude určená pre návštevníkov športového areálu Slávia.  

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

- spreje určené pre maľbu graffiti  – FLAME BLUE 400 ml - 2,76 Eur/ Kus  
– počet kusov 500 ( rôzne odtiene ) -  Suma za uvedený objem - 1.380,00 Eur, 
 

- exteriérové fasádne farby  – Univerzálna exteriérová latexová farba – 15 kg – 37,40 
Eur/ Kus 
- počet kusov 6 ( rôzne odtiene ) – Suma za uvedený objem - 224,40 Eur, 
 

- maliarske potreby - trysky na spreje – Tryska – 0,33 Eur/ Kus  
- počet kusov 150 ( rôzne typy ) – Suma za uvedený objem – 49,50 Eur, 
 

- maliarske potreby – maliarske valce – Valček na disperzie šírka 250mm na rúčku 
6mm + rúčka + mriežka – 2,35 Eur/ Kus 
- počet kusov 3 – Suma za uvedený objem – 7,05 Eur, 
 

- maliarske potreby – maliarske valce – Valček na disperzie šírka 180mm na rúčku 
6mm + rúčka + mriežka – 2,10 Eur/ Kus 
- počet kusov 3 – Suma za uvedený objem – 6,30 Eur, 
 

- maliarske potreby – maliarske valce – Valček na disperzie šírka 250mm, na rúčku 

6mm – 1,25 Eur/ Kus 
- počet kusov 3 – Suma za uvedený objem – 3,75 Eur, 
 

- maliarske potreby – maliarske valce – Valček na disperzie šírka 180mm na rúčku 

6mm – 1,10 Eur/ Kus 
- počet kusov 3 – Suma za uvedený objem – 3,30 Eur, 
 

- maliarske potreby – teleskopická tyč – Teleskopická tyč profi 2 m  – 8,50 Eur/ Kus 
- počet kusov 2 – Suma za uvedený objem – 17,00 Eur, 
 

Celková suma: 1.691,30 Eur 

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

Cieľom projektu je skrášliť prostredie dlhodobo, nie je plánované maľbu premaľovávať, 
myšlienkou je v budúcnosti nájsť ďalšiu vhodnú budovu pre takúto maľbu v inej lokalite 
mesta Trnava, kde by mohla byť opäť takáto maľba realizovaná. 

 



 
Obrázok 1 - Poloha budovy 

 

 
Obrázok 2 - Momentálny stav budovy 


