Projektová dokumentácia
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017
Názov projektu
Šach a jóga v tieni stromov
Tematické zaradenie projektu
Šport vo verejnom priestore
Cieľ projektu (čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Poskytnúť občanom Trnavy možnosti tráviť voľný čas vo verejnom priestore formou
športových aktivít, umiestnením šachových stolov do Trnavských parkov a pravidelným
bezplatným precvičovaním jógy.

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
V súčasnosti je v Trnavskom verejnom priestore nedostatok bezplatne dostupných
voľnočasových aktivít, pri ktorých sa ľudia môžu stretávať, zabávať, oddýchnuť si a
zašportovať - príjemne, aktívne a cielene tráviť čas na čerstvom vzduchu.

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Umiestniť betónové šachové stoly (6 ks) v parkoch a na sídliskách v Trnave. Možnosti
umiestnenia stolov: Promenáda - 1 ks, Beethovenov park - 1 ks, workoutové ihrisko za
daňovým úradom - 1 ks, park Bela IV. - 1 ks, park pred Trnavskou Univerzitou – 1 ks,
Kamenný mlyn- 1 ks. Ďalším bodom projektu je nákup 10 karimatiek na pravidelné
praktizovanie jógy na kúpalisku v Kamennom Mlyne, v areáli Slávie a Kalvárie počas letných
mesiacov. Cvičenie by bolo realizované minimálne raz za dva týždne v poobedných hodinách
koordinátorkami projektu. O mieste a čase konania cvičení bude verejnosť informovaná
prostredníctvom informačných plagátov, ústneho podania i online propagácie. Karimatky
budú voľne prístupné na zapožičanie počas celého roka všetkým občanom Trnavy na
stabilnom odbernom mieste – Amnesia bar (ul. Štefániková 26). V rámci projektu bude
realizovaný workshop výroby šachových figúrok z odpadu v parku Trnavskej Univerzity
spojený s občerstvením.

Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Viktória Zvalčáková, Mária Korcová - koordinátorky projektu

Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu projektu.)
Položky: 6 ks betónových šachových stolov
12 ks karimatiek
kreatívne pomôcky na výrobu šachových figúrok - akrylové farby,
20 ks štetcov, duvilax, špagát, 5 ks nožníc
Aktivity: nákup stolov a ich následná inštalácia do priestoru
nákup karimatiek
pravidelné cvičenie jógy
realizácia workshopu
tlač informačných plagátov o workshope
tvorba facebookovej stránky

Výstupy projektu (Popíšte na, čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
Aktívne využitie verejného priestoru pre občanov a návštevníkov Trnavy formou inštalácie 5
kusov ukotvených betónových šachových stolov. Realizácia workshopu a minimálne 4
bezplatné jógové cvičenia počas letných mesiacov prístupné širokej verejnosti.

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

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
V rámci cenovej ponuky k šachovým stolom sme oslovili firmu ANDROMEDA z Malženíc
(kontakt: Malženice 36, 919 29, tel: +421 905 747 818, +421 907 724 406):
šachový stôl
taburetka ku šach. stolu
dovoz do Trnavy
inštalácia šach. stolíkov

6 ks x 302,40 Eur = 1814,40 Eur
12 ks x 118,80 Eur = 1425,60 Eur
38 Eur
6 ks x 9,60 Eur = 57,6 Eur

Orientačné ceny zostávajúcich položiek sme vyhľadali na internete:
10 ks karimatiek
10 ks x 10 Eur = 100 Eur
akrylové farby - 2 ks čierna, 2ks biela, 1ks žltá, 1ks zelená, 1ks červená, 1 ks modrá –
8 ks x 2, 50 Eur - 20 Eur
3 sady štetcov – 3 ks x 9 Eur - 27 Eur
duvilax - 3, 70 Eur

Spolu: 3 486, 30 Eur
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.)
Po ukončení projektu stoly zostávajú vo verejnom priestore k voľnému užívaniu pre všetkých
občanov Trnavy. Karimatky budú naďalej voľne dostupné k zapožičaniu.

