Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019
Názov projektu
Sklo žije
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Mgr. art. Marta Matejková Vjatráková

Realizátor projektu
Občianske združenie/nezisková
organizácia/iné
Názov organizácie
Právna forma
Adresa
IČO
Kontaktná osoba

X

Mesto Trnava

somSklo
OZ
Mariánska 2, Bratislava 811 08
Mgr. art. Zuzana Skalická

Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Kultúra
Anotácia
Recyklácia skla – výroba nových objektov, šperkov, úžitkových predmetov, dekorácií,
dizajnov
Cieľ projektu
recyklácia, výroba nových vecí, nový pohľad na materiál sklo
Problém
Takmer všetko sklo, ktoré kupujeme ako obalový materiál končí v odpadkovom
/separačnom koši. Toto sklo by sme však stále mohli používať aj na iné účely. Je to kvalitný
materiál, ktorý poskytuje ďalšie možnosti.

Riešenie
Fľaše, zaváraninové poháre či dózy budú materiálom, z ktorého vzniknú nové predmety:
vázy, nádoby, svietniky, svietidlá, šperky, drobné závesné dekorácie...

Participácia predkladateľa a realizátorov projektu
Budem viesť workshop spolu s bývalými spolužiakmi z VŠVU, pomáhať pri rezaní, brúsení,
lepení, predstavovať technológiu, na čo aký nástroj slúži.
Čo je potrebné na realizáciu projektu
Miestnosť, veľký stôl, rezačka, brúska, šmirgle a iný materiál k práci so sklom.
Záujemca si prinesie napr. fľašu z vína a porozprávame sa o tom, čo všetko by sa z nej dalo
vyrobiť. Predvedieme mu ako sa fľaša reže, ako treba opracovať hrany, ako pracovať
s pomôckami.
Výstupy projektu
Účastníci workshopu si so sebou odnesú predmety zo skla, ktoré nanovo spracovali.
Opravený, upravený a vlastnoručne vyrobený predmet má pre autora inú pridanú hodnotu.
Cieľová skupina
Akákoľvek veková skupina, ktorá má záujem naučiť sa niečo bližšie o skle a jeho využití.
Miesto a čas konania
ZUŠ Mozartova, prízemie. Škola disponuje veľkou miestnosťou, ktorá sa v súčasnosti využíva
ako sklad. S pani riaditeľkou Mgr. Beatou Balgavou mám dohodnuté, že sa priestor upraví
pre plnohodnotné vedenie workshopu.
Workshop by prebiehal raz do mesiaca. Jeho trvanie odhadujeme na 2-3 hodiny, aby si ľudia
reálne stihli niečo vytvoriť a vziať si to so sebou. V prípade záujmu by sme čas, počet
workshopov po vzájomnej dohode navýšili.
Keďže workshop by prebiehal na ZUŠ, deti by mohli mať vyčlenený čas na takúto tvorbu aj
v rámci ich hodín kedy navštevujú ZUŠ.

Pokračovanie projektu
Pokračovanie workshopu na základe záujmu alebo po individuálnej dohode.
Workshop by sa dal rozšíriť aj o ďalšie technológie (tiffany technika, maľba na sklo,
fusing)
Rozpočet
Materiál
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

Pieskovačka
https://www.eshopnaradie.sk/pieskovacie-zariadenia/pieskovacia-kabinastolna-90l/https://deedeeshop.sk/sk/pieskovacie-zariadenia/215pieskovacia-kabina-stolna-90l.html/
Kompresor
https://www.eshopnaradie.sk/kompresory/kompresor-geko-50l-1800w25hp/
Kruhový rezák (na fľaše)
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/0/5/1376-Kruhovy-rezak-lahvi-DIMAPA
Stolná píla na rezanie
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/19-1-

MNOŽSTVO CENA
SPOLU
1 x 130 €
130.00€

1 x 145 €

150.00
€

4 x 27.10 €

110.00
€

2 x 127.40 €

260.00
€

REZANIE/0/5/953-Stolna-pila-na-rezanie-mineralov-a-kamenov-TM
Skľučovadlo pre stolné brusky
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/0/0/5/1232Sklucovadlo-pre-stolne-brusky-TM-400W
Diamantový kotúč (píla)
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/19-1REZANIE/0/5/138-150-mm-Diamantovy-rezny-kotuc-THK
https://www.dimapa.sk/brousenidiamantem/eshop/19-1-REZANIE/48-2Rucni-kotuce/5/650-Diamantovy-rezaci-kotuc-100-x-0-25-mm-tloustka
https://www.dimapa.sk/brousenidiamantem/eshop/19-1-REZANIE/64-2Kamenarske-stavebne-kotuce/5/862-20-100-mm-BrusiaciOBOJSTRANNY-diamantovy-kotuc-150-zrnitost
Diamantový brúsok plátový
https://www.dimapa.sk/brousenidiamantem/eshop/20-1-BRUSENIE/52-2Brusky-na-ostrenie/5/1050-Diamantovy-brusok-platovy-17x7-5cmzrnitost-2500
stolná brúska
http://www.quatropb.sk/predaj-skla-a-tovaru-e-shop/naradie-a-materialprevitraze/rezace-skla-brusky-klieste-naradie-pomocky/
Sklenárska súprava
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/0/5/940-Sklenarska-suprava-13-ks
Kliešte Griffy na brúsenie malých kúskov skla
http://www.quatropb.sk/predaj-skla-a-tovaru-e-shop/naradie-a-materialpre-vitraze/rezace-skla-brusky-klieste-naradie-pomocky/
náhradné diamantové kotúče
http://www.quatropb.sk/predaj-skla-a-tovaru-e-shop/naradie-a-materialpre-vitraze/rezace-skla-brusky-klieste-naradie-pomocky/
brúsne / diamantové hubky
https://www.eshopnaradie.sk/brusne-hubky-a-mriezky/brusna-hubka70x100x25mm-p120-g78554/
Sada diamantových hubiek
https://www.dimapa.cz/brousenidiamantem/eshop/22-1-LESTENI/114-3Rucni-DIA-Houbicky/5/424-Sada-7ks-Lesticich-padu-diamantovehoubicky-DIMAPA
Držiak na pilniky
https://www.dimapa.sk/brousenidiamantem/eshop/21-1-LESTENIE/97-2Pilniky-zo-sklenych-vlakien/5/505-Drziak-na-pilniky-zo-sklenychvlakien-4-mm
Pilníky zo sklenených vlákien
https://www.dimapa.sk/brousenidiamantem/eshop/21-1-LESTENIE/97-2Pilniky-zo-sklenych-vlakien/5/516-600-YFS-Pilnik-zo-sklenych-vlakien4-x-1-x-100-mm-zlty
Gravírovacie pero
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/27-2-Popisovace-skla-rytecke/5/868Multifunkcne-gravirovacie-pero-diamantovy-hrot-DIMAPA-Engraver
Karbidový popisovač
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/27-2-Popisovace-skla-rytecke/5/263Karbidovy-popisovac-rysovacia-ihla-na-sklo-porcelan-nerez-kov
Elektronické gravírovacie pero
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/27-2-Popisovace-skla-rytecke/5/1334Elektricke-gravirovaci-pero

1 x 15.60 €

20.00 €

5 x 21.70 €
5 x 4.10 €
5 x 7.50 €

110.00
€
22.00 €
40.00 €

10 x 8.60 €

90.00 €

2 x 136.40 €

280.00
€

2 x 62 €

125.00
€

2 x 28.26 €

60.00 €

5 x 25 €

130.00
€

5 x 0.90 €
2 x 85.41 €

5.00 €
175.00
€

5 x 11.60 €

60.00 €

20 x 9.50 €

190.00
€

2 x 38.60 €

80.00 €

2 x 2.60 €

6.00 €

2 x 15.50 €

31.00 €

UV lampa
https://www.hotair.sk/detail/lampy/lampy-osvetlenie/uv-led-lampa-prevytvrdzovanie-lepidla-osvitom.html
UV lepidlo
http://www.loxeal.sk/loxeal-30-23
https://www.nipo.sk/loxeal-30-20-uv-lepidlo-50ml-P2258/
ochranné okuliare
https://www.eshopnaradie.sk/ochrana-zraku/
pracovné rukavice
https://www.eshopnaradie.sk/pracovne-rukavice/pracovne-rukavice-biele10-g73543/
rezák na sklo
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/0/5/264-Olejovy-rezac-skla-1-5-6mmkarbidovy
rezací olej
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/0/5/784-Rezaci-olej-odparovaci-balenie-1-lliter
Sklenérske kliešte
https://www.diamantovenastroje.sk/brousenidiamantem/eshop/11-1SKLENARSKE-NARADIE/0/5/1016-Sklenarske-kleste-odlamovaci-uzke
HOT POT piecka do mikrovlnky
https://www.puzetka.sk/www-tvor-sk/eshop/18-1-Fusing-Spekanieskla/40-2-Piecka-na-spekanie-skla/5/1095-Piecka-na-spekanie-skla-vmikrovlnke-HOT-POT-bez-prislusenstva

3 x 53.23 €

160.00
€

250 ml
1 x 119.70 €

120.00
€

10 x 2.50 €

25.00 €

10 x 0.90 €

10.00 €

10 x 12.50 €

15.00 €

1 x 12.80 €

15.00 €

5 x 7.80 €

40.00 €

3 x 66 €

200.00
€

16 x 2.14 €
8 x 2.23 €

35.00 €
20.00 €

+ MAĽBA NA SKLO
Darwi glass
2x červená
2x Žltá
2x zelená
2x Modrá
2x fialová
2x hnedá
2x biela
2x čierna (2, 14€)
2x kontúra zlatá
2x kontúra čierna
2x kontúra strieborná
2x kontúra olovená (2, 23€)
https://www.e-vytvarnepotreby.sk/malovany_svet/eshop/17-1-Farby-nasklo/204-2-Darwi-Glass
Spolu za kapitolu

3 541.00 €

Umelecké honoráre
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma
50.00 €
50.00 €

Lektor č. 1
Lektor č. 2
Spolu za kapitolu
Propagačné materiály

100.00 €
300.00 €

Spolu za celý rozpočet
Celkové náklady na realizáciu projektu

3 941.00 €

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

4 000.00 €

V prípade, že s vyplnením projektového formuláru potrebujete pomôcť,
obráťte sa na koordinátorku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu
Mgr. Lenku Vančovú – participacia@trnava.sk., 033 32 36 324, 0905 377 623.

