
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 

 
Názov projektu 

Komunitné centrum pre stredoškolákov 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Ester Drdulová 

 
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 

X Mesto Trnava  

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

Názov organizácie Stredoškolský parlament v Trnave 

Adresa Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 

IČO 50714643 

Kontaktná osoba Jakub Benko 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Kultúra a šport 

 
Anotácia  

Vytvoriť komunitný priestor pre stredoškolákov, v ktorom budú mať možnosť tráviť počas 
týždňa ich voľný čas. V tomto priestore im bude ponúkaný program ako napríklad rôzne 
workshopy, športový program, večer spoločenských hier, atď. Taktiež si môžu prísť počas 
týždňa len sadnúť na kávu, porozprávať sa, oddýchnuť si a spoznať nových ľudí. Týmto 
projektom taktiež chceme spájať stredoškolákov v Trnave. 

 
Cieľ projektu  

Spájať a posúvať vpred stredoškolákov pomocou neformálneho vzdelávania a spoločne 
stráveného času. 

 
Problém  

V meste Trnava neexistujú žiadne priestory pre neformálne stretávanie sa stredoškolskej 
mládeže a ako problém vnímame aj nedostatok prednášok alebo workshopov tvorených pre 
túto cieľovú skupinu. Chýba tu priestor, do ktorého môžu mladí ľudia aj bez míňania peňazí 
prísť, oddýchnuť si, spoznať nových ľudí alebo stráviť čas s priateľmi.  

 



Riešenie  

Riešením je vytvorenie priestoru, do ktorého bude môcť bežný stredoškolák prísť, spoznať 
ľudí v jeho veku, spolu s nimi sa učiť alebo športovať. Taktiež by v tomto priestore prebiehali 
workshopy alebo prednášky (raz až dvakrát mesačne) a neformálne akcie (večer 
spoločenských hier, Valentín a pod). Tak isto chceme raz mesačne organizovať športovú 
akciu, ktorá bude mimo týchto priestorov. Myslíme si, že spojením stredoškolákov ich 
môžeme správne posunúť a vytvoriť pre nich priestor, v ktorom budú vždy vítaní. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

O celý chod centra by sa počas celého roka starali členovia  Stredoškolského parlamentu v 
Trnave. Okrem zabezpečenia chodu, by organizovali aj prednášky, zháňali prednášajúcich 
a vymýšľali neformálne akcie. Zároveň je našim cieľom,  aby sa počas roka začali postupne 
do tohto projektu zapájať aj stredoškoláci, ktorí  budú centrum navštevovať a komunita, 
ktorá tam vznikne, bude spoločne hľadať nové spôsoby neformálneho vzdelávania.  
Očakávame, že  nám dajú podnety na nové akcie, vylepšenie a že sa nám podarí zmotivovať 
ich, aby participovali  na chode komunitného  centra.  

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

Na fungovanie tohoto centra je potrebné zakúpiť určité vybavenie. Komunitné centrum by 
sa nachádzalo v priestoroch Mladej Archy, ktorá má základné vybavenie, ale nie je 
použiteľné  na denné používanie. Na obstarávanie priestoru (upratovanie a udržiavanie 
čistoty) je pre nás dôležité zakúpiť vysávač, mop a čistiace prostriedky. Čo sa týka 
technického vybavenia, budeme potrebovať dataprojektor (na prednášky a workshopy), 
predlžovacie káble a kávovar, aby si k nám stredoškoláci mohli prísť vypiť kávu a oddýchnuť 
si.  Ďalšou veľkou skupinou sú športové pomôcky. Počas leta by sa robievali rôzne športové 
akcie. Tu navrhujeme zakúpiť základné pomôcky ako lopty,  švihadlá, frisbee a bedminton. 
K ostatnému vybaveniu centra patrí zakúpenie základného nábytku. K hlavným prioritám 
patrí gauč, poličky a stoličky. Stoličky myslíme konferenčné, aby počas prednášky sa náš 
komunitný priestor premenil na “zasadaciu sálu“. Do kuchynky by sa kúpili poháre 
a tanieriky. Na kúrenie počas zimných mesiacoch je potrebné zabezpečiť do ohrievačov 
plynové bomby. V centre by sme chceli zabezpečiť príjemnú a útulnú atmosféru pomocou 
lampičiek a svetielok.  

 
Výstupy projektu  

Hlavnou úlohou centra je vytvorenie útulného a príjemného miesta pre stredoškolákov, kde 
budú môcť pravidelne chodiť a tráviť zmysluplne čas. Počas týždňa by v centre prebiehali 
rôzne neformálne akcie ako napríklad Anglický utorok, vzájomné učenie a doučovanie sa. 
Valentín a večer spoločenských hier. Projektom chceme motivovať stredoškolákov v našom 
meste k angažovanosti a k aktívnemu prístupu  k voľnému  času. Veríme, že vďaka tomuto 
projektu vznikne v meste skupina aktívnych mladých ľudí, ktorí budú chcieť robiť viacej pre 
miestnu komunitu. 

 
Cieľová skupina  

Našou hlavnou cieľovou skupinou sú stredoškoláci, ale projekt nie je vyhranený aj voči iným 
vekovým skupinám. Dvere sú otvorené pre všetkých občanov. 

 
Pokračovanie projektu  

Cieľom projektu je, aby aj po jeho skončení sa komunita ľudí, ktorá počas jeho realizácie 
vznikne s týmto projektom pracovala, rozvíjala ho a dlhodobo udržiavala. 

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

I. Športové pomôcky 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 



Lopty (1 lopta=14€/5ks) 70,00 € 

Švihadlá (1 švihadlo =5€/5ks) 25,00 € 

Frisbee (1 frisbee=10€ /3ks) 30,00 € 

Bedminton (1 sada =20€/2 sady) 40,00 € 

    

Spolu za kapitolu 265,00  € 

 

II. Vybavenie centra 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Vysávač (1ks) 70,00 € 

Projektor (1ks) 350,00 € 

Lampy + žiarovky  110,00 € 

Čistiace prostriedky ( 1 prostriedok 5€/10ks) 50,00 € 

Predlžovačky (1 predlžovačka 10€/5ks) 50,00 € 

Regále + skrinky (regál 20€/3ks, skrinka 15€/4ks) 120,00 € 

Mop (1ks)+ vedro 20,00 € 

Stoličky (1 stolička 10€/25ks) 250,00 € 

Plynové bomby (1 bomba 20€/5ks) 100,00 € 

Kuchynské vybavenie (poháre 25ks=50€, taniere 25ks =70€, misky, nože, tácky, džbány) 250,00 € 

Gauč (1 ks) 500,00 € 

Spoločenské hry (1 hra 30€/ 10 sád) 300,00 € 

Kancelárske potreby (perá, papiere, flipcharty, spinky...) 250,00 € 

Kávovar (1ks) 150,00 € 

 
  

Spolu za kapitolu 2570,00 € 

 

III. Honoráre   

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Lektori na workshopy (1 lektor 40€/12 lektorov) 480,00 € 

  

Spolu za kapitolu 480,00 € 

Spolu za celý rozpočet 3315,00 € 
Celkové náklady na realizáciu projektu 

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 3315,00 € 

 
 


