
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 

 
Názov projektu 
    Zaži trnavské remeslá 
 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Mgr. Monika Štofejová, štatutar Zlatá priadka, n.o. 

 
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 Zlatá priadka, n.o. 
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné 
služby. 

Adresa Ulica L. Podjavorinskej 2545/20, 917 01 Trnava 

IČO IČO: 51106744, DIČ:2120675513 

Kontaktná osoba Mgr. Monika Štofejová, 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 
Kultúra a šport. 
 

 
Anotácia (Stručný opis projektu) 

Počas letných prázdnin je v Trnave veľa detí , ktoré zostanú doma, bez mora či  
dovolenky na horách. Ponúkame im možnosť využiť tieto chvíle zaujímavo  a tvorivo, 
spoznať históriu a zažiť niečo z techník tradičných trnavských remesiel ako sú 
paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, drôtovanie a iné. 
Projekt je určený deťom od 5 rokov, mladým ľudom a rodinám. Budeme sa stretávať 
v Kamennom Mlyne v amfiteátri za pekného počasia dva-krát v týždni od júna do 
septembra 2019 od 16-18.30 a pripravíme 40 remeselných tvorivých dielni pre 
min.400 a viac deti z Trnavy. V septembri alebo aj v nepriaznivom počasí sa uvidíme 
u nás v dielni u Zlatej priadky alebo na Nádvorí. Tešíme sa na vás. 

 
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou) 
Spoznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov chceme rozvíjať 
povedomie identity deti, sebahodnotu a aj manualne zručnosti. 

 



Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 
Počas letných prázdnin je v Trnave veľa detí , ktoré zostanú dlhší čas  aj doma, bez 
mora či  dovolenky na horách. Majú  veľa voľného času ale nie je pozitívne 
a zmysluplne využitý, takže sedia za PC.  
Tradície a zvyky nášho kraja zanikajú, keďže sa im nevenuje pozornosť na ZŠ, ani v 
ZUŠ a tak deti nepoznajú napr. hrnčiarsky kruh alebo krosna a strácajú kultúrnu 
identitu (Kto som a odkiaľ pochádzam). 

 
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.) 
Projekt ponúka využiť prázdninové chvíle zaujímavo  a tvorivo, spoznať históriu a 
zažiť tradičné trnavské remeslá ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, 
podmaľba na sklo, drôtovanie a iné. 
 
Projekt je určený deťom od 5 rokov a mladým ľudom, ktorí sa budú stretávať 
v Kamennom Mlyne v amfiteátri dva-krát v týždni od júna do augusta 2019 od 16-
18.30 a pripravíme  pre nich remeselnú tvorivú dielňu. V septembri alebo aj 
v nepriaznivom počasí sa uvidíme v priestoroch  dielne u Zlatej priadky. 
 

Prínosom projektu je skvalitnenie voľného času detí a mládeže a rozvoj pozitívnych 
hodnôt v našej modernej spoločnosti, drogová prevencia. 
 
Veríme, že aj vďaka nášmu podporenému projektu sa u detí a mladých ľudí objaví 
radosť z tvorby, užitočne strávia voľný prázdninový čas, prežijú spolu veselé chvíle, 
dozvedia sa mnohé zaujímavosti z histórie, objavia v sebe nový tvorivý potenciál, 
sebarealizáciu, vďaka ktorej vytvoria diela, z ktorých budú mať radosť oni aj ich 
blízki. 
 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na 
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.) 
Predkladateľ- manažovanie projektu, koordinácia a vedenie tímu lektorov. 
 Dobrovoľníci -nakupovanie materiálu a plánovanie a príprava tvorivých dielni napr. 
osnova na krosna, tlač letákov  a propagovanie na soc. sieťach. 
 
Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne 
postup potrebný na realizáciu projektu.)  
Manažovanie projektu, koordinácia a vedenie tímu lektorov- Január-september 
2019. 
 Dobrovoľníci -nakupovanie materiálu a plánovanie a príprava tvorivých dielni, tlač 
letákov  a propagovanie na soc. sieťach. 
Propagácia -- január- jún 2019- bude realizovaná prostredníctvom článku v 
časopise Novinky z radnice, tiež v týždenníku Trnavsko, ako aj formou tlače letákov 
a plagátov, propagácie na webstránke neziskovej organizácie, a na soc. sieťach . 

 
Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.) 

Projekt je určený deťom od 5 rokov a mladým ľudom, ktorí sa budú stretávať 
v Kamennom Mlyne v amfiteátri dva-krát v týždni od júna do septembra 2019 od 16-
18.30 a pripravíme  pre nich 40 remeselných tvorivých dielní, s technikami ako 
napr. paličkovanie, tkanie na krosienkach, modelovanie a maľovanie hliny, 
drôtovanie a iné. 

 
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.) 
Deti od 5 rokov a mladí ľudia. 
 



Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších 
rokoch.) 

Udržateľnosť projektu plánujeme v ďalších rokoch zabezpečiť z vlastných zdrojov 
a podporou z dotácii z Mesta Trnava, TTSK a Fond pre umenie. 

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

Názov kapitoly v rozpočte - Materiál na workshop 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

 Umelecké potreby -sada na maľovanie ,sada  farieb, sada  štetcov a iné  (10x/50,- €) 500,00 € 

Tvorivý materiál , náradie – sada bavlniek, nožnice, lepidlo, drevene krosienka (100 x/5,- €) 
500,00 € 
 

Tvorivý materiál – sada- drôtiky, kliešte, sada korálikov, hlina na modelovanie, obrus a iné 
(100x/5,- €) 

      
 500,00 € 
 

Spolu za kapitolu 1500,00   

Názov kapitoly v rozpočte- Umelecké honoráre 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Umelecké honoráre- Zmluva dielo- lektor tvorivej dielne (1hod./10,- €/100) 1000,00 € 

Umelecké honoráre- Zmluva dielo- lektor tvorivej dielne(1hod./10,- €/100) 1000,00 € 

Spolu za kapitolu 2000,00   

Názov kapitoly v rozpočte – Režijne náklady 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Výroba a tlač plagátov-(1ks/0,50€/400x) 
200,00 € 
 

Inzercia v novinách- Trnavsko (1x/50,- €/2x) 100,00 € 

 Spolu za kapitolu 
 

 300,00€ 
 

Vlastné zdroje 
(nájom, dobrovoľná práca, telefón, benzín) 

200, 00€ 
 

Spolu za celý rozpočet 3800,00 € 
Celkové náklady na realizáciu projektu 

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 4000,00 € 

 


