
 

 

 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

ŠČUL 

 
 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Mária Vagalová  

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné X 

Mesto Trnava  

 

Názov organizácie zaHRAnice, o. z. 

Právna forma Občianske združenie 

Adresa Hurbanova 21, 917 08 Trnava 

IČO 50206141 

Kontaktná osoba Mária Vagalová 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Kultúra  

 
 
Anotácia  

Jedinečná trnavská šifrovacia hra pre tímy v prostredí historickej Trnavy.  

 
 
Cieľ projektu  

Ponúknuť alternatívne využitie voľného času zábavnou ale zároveň aj intelektuálne 
stimulujúcou aktivitou. 

 



 

 

 
Problém  

Trnava ponúka veľké množstvo kultúrnych podujatí, no väčšina je pasívna. 

 
 
 
Riešenie  

Ščul ponúka možnosť aktívne sa zapojiť v tímoch. Stráviť deň spoznávaním Trnavy a 
pritom zapojiť svoje logické myslenie na lúštenie šifier.  

 
 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Predkladateľ je vedúci 9-členného tímu, ktorý tvoria dobrovoľníci. Organizujú spolu 
podujatie, vymýšľajú šifry a plánujú logistiku dňa. Počas dňa sa pridajú dobrovoľníci (cca 10), 
aby pomohli na stanovištiach so šiframi.  

 
 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

Príprava šifrovačky-  tvorba šifier, tlač šifier, promo materiály, registrácia tímov 

Deň šifrovačky- registrácia tímov a spustenie eventu, jednotlivé stanovištia počas dňa, 
vyhodnotenie súťaže. 
O peniaze z participatívneho rozpočtu žiadame hlavne preto, lebo sa nám hlási stále viac ľudí 
a tým pádom je to pre nás ako dobrovoľníkov finančne náročnejšie. Chceli by sme zlepšiť 
propagáciu, aby sa o nás dozvedeli aj šifrovači z iných miesť a prilákali sme ich do našej 
krásnej Trnavy. 

 
 
Výstupy projektu  

Projekt má slúžiť trnavčanom a návštevníkom Trnavy, ktorí chcú zmysluplne využiť čas. 
Projekt obohatí trnavský katalóg podujatí, a tiež umiestni Trnavu na mapu pre všetkých ľudí 
čo takéto akcie vyhľadávajú.  Chceme predstaviť Trnavu aj takouto formou, kde ju môžu 
spoznávať skrze logické hádanky a šifry. 

 
 
Cieľová skupina  

Cieľová skupina sú troj až päť členné tímy ľudí nad 15 rokov, ktorých baví logické myslenie a 
šifrovacie hry. Na tretí ročník prišlo okolo 150 účastníkov (toto číslo každým každým rokom 
rastie). 

 
 
Pokračovanie projektu  

Toto má byť už štvrtý ročník Ščulu, a plánujeme pokračovať aj v ďalších ročníkoch, raz 
ročne (prípadne menšie šifrovacie eventy počas roka), pretože sa k nám dostávajú 
hlavne pozitívne ohlasy 

 
 
 



 

 

Rozpočet  
 

Rozpočet 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Tlač materiálov (šifry, nápovedy) + obálky 150,00 € 

Označenie súťažiacich (papierové identifikačné náramky) 20,00 € 

Tričká pre dobrovoľníkov (kvôli označeniu človeka na stanovisku)  100,00 € 

Tašky pre súťažiacich a dobrovoľníkov (z chránenej dielne) 250 € 

Odznaky pre súťažiacich 100 € 

Grafika (návrh plagátu, grafika tričiek, tašiek) 100 € 

Megafón (na štarte býva okolo 150 účastníkov a nie všetci počujú, keď 
im niečo hovoríme) 

https://www.muziker.sk/monacor-tm-27?fbclid=IwAR0VGo9Ig-

jvuPmr_HLsWTl7Lvqn5gkqnxtrYmDSBna_OrJXzNsEd2AVabI 100 € 

Baterky do magnetofónu (1,5 V typ C) 20 € 

Spolu  840,00  € 

 
 

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. 

https://www.muziker.sk/monacor-tm-27?fbclid=IwAR0VGo9Ig-jvuPmr_HLsWTl7Lvqn5gkqnxtrYmDSBna_OrJXzNsEd2AVabI
https://www.muziker.sk/monacor-tm-27?fbclid=IwAR0VGo9Ig-jvuPmr_HLsWTl7Lvqn5gkqnxtrYmDSBna_OrJXzNsEd2AVabI
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