
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

U zdechnutej kočky (druhá a tretia fáza projektu) 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Michal Kabát 

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

 Mesto Trnava  

 

Názov organizácie OZ Godot 

Právna forma občianske združenie 

Adresa  

IČO  

Kontaktná osoba  

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

kultúra 

 
Anotácia  

Výroba dokumentárneho filmu o histórii najstaršieho slovenského klubu. 

 
Cieľ projektu  

Spracovať materiál, ktorý sme zozbierali a vytvorili počas produkcie rovnomennej série 
rozhlasových relácií, do podoby celovečerného dokumentu. 

 
Problém  

OZ Godot v spolupráci s FMK UCM v Trnave počas posledných dvoch rokov intenzívne 
mapovalo históriu priestoru neodmysliteľne spojeného s vývojom Slovenskej hudobnej 
scény aj kultúrnym vyžitím množstva Trnavčanov. Tzv. Káčko, alebo Calypso či ArtKlub boli 
rôzne pomenovania toho istého klubu, ktorý je najdlhšie súvisle fungujúcim porevolučným 
podnikom poskytujúcim priestor alternatívnej kultúre. Napriek tomu, že sa tu odohrali 
zásadné udalosti formujúce rôzne scény, neexistuje žiadne miesto, kde by sa dala táto 
história sledovať a ďalej skúmať s cieľom zachovať túto podstatnú súčasť kultúrnej pamäti 
samostatného Slovenska.  

 
 



Riešenie  

Prvá etapa projektu prebehla v rokoch 2017 a 2018 formou tematických stretnutí 
zameraných na jednotlivé subkultúry a hudobné žánre, ktorej výsledkom boli jednotlivé 
diely rozhlasovej relácie rádia Bunker. Ďalším krokom, na ktorý žiadame podporu, je 
spracovanie do chronologickej podoby, ktorá by bola prierezom jednotlivých scén a 
poskytovala by ucelený pohľad na tento priestor v sledovanom období. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Na projekte sa bude podieľať pôvodný tím pozostávajúci z rozprávača/moderátora relácií, 
kameramanov, režiséra, producenta a strihača. Zároveň na ňom bude participovať široká 
verejnosť formou poskytnutia archívnych materiálov a spomienok. 

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

Získať dodatočné informácie, na ktoré ukazuje prvotný výskum, osloviť širšiu verejnosť so 
žiadosťou o poskytnutie archívnych plagátov, fotografií a videozáznamov. 

 
Výstupy projektu  

Dokumentárny film a online databáza udalostí a dokumentácie. 

 
Cieľová skupina  

Občania Trnavy a celého Slovenska, sekundárne ľudia z celého sveta so záujmom o lokálnu 
kultúru a porevolučnú históriu Slovenska. 

 
Pokračovanie projektu  

Dokumentárny film plánujeme distribuovať na internete, lokálnej a verejnoprávnej televízie 
a domácich, prípadne aj medzinárodných festivaloch. Online databáza by mala slúžiť ako 
virtuálny archív priestoru, dostupný širokej verejnosti. 

 
Rozpočet  
 

Odmeny a honoráre 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Realizácia dokrútok k existujúcim záznamom 800,00 € 

Strih a produkcia finálneho filmu 1500,00 € 

    

Spolu za kapitolu 2 300,00 €   

 

Osveta a propagácia 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Oslovenie verejnosti a zber dodatočných materiálov (plagáty, sociálne siete) 325,00 € 

Distribúcia dokumentu (promo na sociálnych sieťach) 125,00 € 

    

Spolu za kapitolu 450,00 € 

 

Webová databáza 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Návrh a vytvorenie webového sídla pre zber dát 1 500,00 € 

Zaplatenie hostingu na obdobie 10 rokov 750,00 € 

 Spolu za kapitolu  2 250,00 € 

Spolu za celý rozpočet 5 000,00 € 

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

6 500,00 € 

 



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. 

mailto:participacia@trnava.sk

