Projektový formulár: INVESTIČNÉ ZADANIE
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018
Názov zadania
Informačná tabuľa s vyznačením hrobov osobností Trnavy – cintorín Ul. T. Vansovej
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Dáša Ondrušková

Tematické zaradenie zadania podľa komunity
Verejné priestory
Anotácia (Stručný opis zadania)
Informačná tabuľa s vyznačením hrobov osobností na cintoríne na Ul. T. Vansovej
pomôže Trnavčanom vyhľadať hroby a uctiť si pamiatku uznávaných autorít mesta Trnava.
Viaceré ulice v Trnave nesú ich mená, no len málokto dnes vie, kde je pochovaný sochár Ján
Koniarek, maliar Teodor Tekel, Eva Kostolányiová, tréner Anton Malatinský, múzejník Cyril
Parrák, ale tiež hádzanár Marián Hirner, futbalista Peter Valentovič, režisér Ján Režucha,
a mnohí ďalší. Informačná tabuľa takúto informáciu poskytne.
Cieľ zadania (Čo realizáciou zadania chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Návštevníci cintorína na Ul. T. Vansovej dostanú informáciu o umiestnení hrobov
významných Trnavčanov.
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
Na trnavských cintorínoch je pochovaných mnoho významných ľudí, ale len málo z
Trnavčanov vie, kde ich hroby sú. Ak by mali vo väčšej povedomie o tom, kde je pochovaný
Ján Koniarek, Teodor Tekel, Eva Kostolányiová, múzejník Cyril Parrák, režisér Ján Režucha,
futbalista Jozef Geryk a desiatky, aj zo vzdialenejších generácií, iste by si raz za čas
pripomenuli ich pamiatku zapálením sviečky či položením kvetov.
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladané zadanie.)
Absenciu informácie o umiestnení hrobov osobností vyrieši informačný systém. V prvom
rade je potrebné osadenie tabuliek na jednotlivé sektory cintorína, následne osadenie
informačnej tabule pri vchode do cintorína.

Čo je potrebné na realizáciu zadania (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu zadania.)
Pre osadenie informačnej tabule je potrebné najskôr vyrobiť a osadiť tabuľky s označením
jednotlivých sektorov cintorína. Bez osadenia týchto tabuliek stráca celý projekt význam,
nakoľko neprinesie zásadnú informáciu pre návštevníkov. Cintorín svoje sektory má, nie sú
však označené pre verejnosť, čo možno považovať v situácii stále pribúdajúcich hrobov ako
zásadný nedostatok, a to aj v porovnaní s cintorínmi menších miest i rozlôh.
Po osadení týchto tabuliek sa inštaluje veľkoplošná informačná tabuľa pri vstupe (na zelenej
ploche, zhruba oproti hrobu M.Sch.Trnavského), kde je na to priestor, nakoľko tam nie sú
hroby. Forma a použitý materiál bude podľa zváženia architekta, podstatné je ponechať
priestor pre dopĺňanie ďalších mien. Na tabuli bude meno – krátky popis- umiestnenie
(napr. Ján Koniarek, sochár (1888-1951) – sektor A4, č. 43). Môže sa rijať aj rozšírenejší tvar,
doplnený o význam a zásluhy zosnulého ( napr. zakladateľ slovenského moderného
sochárstva, autor viacerých sôch v Trnave). Zoznam osobností zostaví predkladateľ,
k spolupráci povolá odborníkov v oblasti histórie mesta, príp. ďalších.
Výstupy zadania (Popíšte, na čo bude zadanie slúžiť, komu a akou formou.)
Informačná tabuľa bude slúžiť na vyhľadanie hrobov a uctenie si pamiatky osobností Trnavy
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je zadanie prioritne určené, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky zadania využívať.)
Návštevníci cintorína, široká verejnosť, deti základných škôl pre edukáciu a posilnenie
spolupatričnosti k mestu Trnava
Pokračovanie zadania (Popíšte, ako sa bude zadanie udržiavať a pokračovať aj v ďalších
rokoch.)
Informácie na tabuli sa budú priebežne dopĺňať. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať
po ukončení tohto zadania na cintoríne na Nitrianskej ulici a po ňom na cintoríne na
Kamennej ulici.
Rozpočet
Na realizáciu zadania sa ráta s čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po
vypracovaní projektovej dokumentácii úspešných zadaní.

