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Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

FESTTIVAL UNIVERZÍT 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Ema Tomčíková 

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

X Mesto Trnava  

 

Názov organizácie Univerzitná rada mesta Trnava 

Právna forma Občianske združenie  

Adresa Rybníková 13/A, 91843 Trnava 

IČO 50407422 

Kontaktná osoba Ivana Trokšiarová 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Kultúra 

 
Anotácia  

Festival všetkých univerzít v Trnave, ktorý priblíži širokej verejnosti fungovanie a prínos 
univerzít a ich študentov. 

 
Cieľ projektu  

Informovať verejnosť o fungovaní univerzít, zlepšiť verejnú mienku na študentov v Trnave, 
prípadne nadviazať nové spolupráce.  

 
 
Problém  

Občania Trnavy často nevedia, čo to vlastne znamená ,,verejná vysoká škola“, že prednášky 
sú skutočne verejné, že dvere univerzít sú otvorené, že je niekoľko možností ako využiť 
prínos univerzít aj pre bežný život. Rovnako tak majú často negatívnu mienku o študentoch.  

 
 
Riešenie  



Naším riešením je zrealizovať Festival univerzít Trnavy. Na jeden deň presunieme vysoké 
školy na námestie. Občanom mesta Trnava ukážeme obsah výučby na jednotlivých 
univerzitách a  mimoškolské aktivity, formou workshopov a celodenného programu 
prebiehajúceho na pódiu.   
Námety na workshopy sú najmä vysunutie Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava na 
jeden deň von, kariérne a psychologické poradenstvo, ukážka rôznych biologických 
a chemických pokusov, ekologické workshopy, workshopy pre deti, masáže, workshopy 
zamerané na tvorbu krátkych videí, virtuálna realita, prehliadky mestom s historikmi, kurzy 
prvej pomoci, jazykové workshopy, etc.  
 
Súčasťou festivalu budú aj prednášky pripravené priamo pre širokú verejnosť s rôznych 
zaujímavých tém, ktoré časom upresníme.  
 
Celodenný program vyplnia najmä univerzitné zbory, kapely, divadlo....  

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Sprostredkovanie spolupráce jednotlivých univerzít, riešenie programu, vybavenia, 
zapojenie študentov a pedagógov jednotlivých univerzít, organizácia.  

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

(v rozpočte) 

 
Výstupy projektu  

Celodenný festival ponúkajúci množstvo prospešných aktivít, workshopov, edukačného aj 
zábavného programu. 

 
Cieľová skupina  

Široká verejnosť 

 
Pokračovanie projektu  

Súčinnosť verejnosti a univerzít 

 
Rozpočet  
 

Hnuteľný a nehnuteľný majetok 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Prenájom stánkov  10 x 80 za kus  800 € 

Chill out zóna – tulivaky, stolíky  150 € 

Propagacia   200 € 

ozvučenie 500 € 

pódium 500 € 

dodávka 50 € 

Spolu za kapitolu 2200  

 

Výdavky spojené s duševným vlastníctvom a služby za protihodnotu 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Lektori 6x 50 300€ 

Univerzitné kapely 6x 50  300 €  

 Divadlo 30  150 € 

Spolu za kapitolu 750 

 

Názov kapitoly v rozpočte  



Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

  

  
 Spolu za kapitolu   

Spolu za celý rozpočet 2 950 eur 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)  

 

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. 

mailto:participacia@trnava.sk

