
 

 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

Názov projektu 

Trnavský umelecký klub (ďalej len TUK) 

Predkladateľ 

Meno a priezvisko Mykola Biloshytsky 

Realizátor projektu  
 

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

X 
(OZ) 

Mesto Trnava  

 

Názov organizácie Združenie umelcov BonArt 

Právna forma Občianske združenie 

Adresa Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava 

IČO 37837591 

Kontaktná osoba Mykola Biloshytsky 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Kultúra 

 
Anotácia  

Projekt TUKu je zameraný na skvalitnenie voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť: počnúc 
VŠ študentmi, dospelými rôznych kategórií a dôchodcov mesta Trnavy prostredníctvom 
programu zameraného na kultúrne podujatia (krúžky, prednášky, workshopy, verejné 
prezentácie a literárno-hudobné večery).  

 
Cieľ projektu  

Otvárame cestu dospelým a starším ľuďom k väčšej angažovanosti, sebarealizácii a 
sebareflexii prostredníctvom celoročných kreatívnych kurzov nového mestského klubu.   

 
Problém  

V súčasnosti je mesto Trnava predimenzované záujmovými aktivitami rôznych občianskych 
a komerčných organizácií pre deti a mládež. Pre pracujúcich dospelých a dôchodcov chýbajú 
príležitosti pre sebarealizáciu, pri ktorých by mohli aktívne pod vedením odborníkov  
vytvárať diela, ktoré potešia a povzbudia ich samotných aj ich okolie. Čo nemôžu poskytnúť 
rôzne krčmárske zábavy, pivné slávnosti a senior-party – aktivity, ktoré sú vzdialené od 
kultúrneho, umeleckého vzdelávania a duchovného rastu. 

 
Riešenie  



Projekt TUK nadväzuje na históriu neprofesionálneho výtvarníctva v Trnave na konci  20. 
storočia pod vedením trnavských profesionálov: prof. Pavla Lukachicha, Jozefa Jurču, Edity 
Ambrušovej, a bývalého riaditeľa ZUŠ, fotografa Petra Babku.   
 
Projekt kreatívneho klubu pre dospelých dokáže výrazne obohatiť kultúrne programy a 
rozšíriť prístup dospelej generácie občanov mesta k tvorivej a zmysluplnej činnosti. 
 
Myslíme si tiež, že je dôležité nadviazať spoluprácu s Mestom Trnava, ktoré by mohlo 
podporiť rozvoj voľnočasových a umeleckých aktivít svojich obyvateľov. Či už poskytnutím 
priestorov alebo prostredníctvom finančných grantov. Pomoc mesta vo sfére kultúry je vždy 
aktuálna a ma nenahraditeľný spoločenský a sociálny rozmer.  Jedným z priestorov 
nekomerčnej a nezávislej výstavnej a záujmovej činnosti pre umenie profesionálov 
a amatérov by mohol byť priestor Pod stĺpmi.  
 
ZU BonArt ako realizátor projektu TUKu pre umelecké aktivity dospelých a dôchodcov otvára 
priestor pre spoluprácu a participáciu  formou workshopov, výstav, umeleckých akcií:  
- s partnerskými organizáciami a trnavskými aktivistami v kultúre schopných profesionálne 
produkovať kvalitne umelecké a spoločenské programy  
- prehĺbenie spolupráce s Trnavským materským centrom a s azylovým domom Tamara na 
Okružnej ul. 20 
- participácia vo výtvarných a kultúrnych programoch pre mládež s trnavským Centrom 
pomoci pre rodinu, ul. Štefánika 46 
- spoluúčasť na hudobných programoch daného projektu s trnavskými hudobníkmi ako sú:  
Dobro gitarista P. Radványi, agentúra Románika, žiaci ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského 
- literárne aktivity projektu TUK pri podpore trnavskej knižnice Juraja Fándlyho  
- dobrovoľný prínos do projektu sa očakáva od  študentov výtvarných odborov trnavských 
vysokých škôl a komunity podporovateľov výtvarného prejavu 
- aktívna spolupráca s foto klubom IRIS, Jednotou dôchodcov Slovenska a inými kultúrnymi, 
spoločenskými organizáciami.  
 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Organizácia večerov a hľadanie možností spolupráce s rozličnými organizáciami pri 
zabezpečovaní tvorivej činnosti.   

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu   

Realizácia projektu bude vyžadovať technické a materiálne zabezpečenie celoročného 
programu vo forme krúžkov a verejných workshopov. Malo by ísť napríklad o:  
- výtvarné krúžky pre začiatočníkov a pokročilých zamerané na realistickú, intuitívnu  
a abstraktnú kresbu / maľbu a prácu z modelov a z fantázie/  
- prednášky a ukážky na témy ako napr. moderne umelecké materiály od ceruziek po farby 
rôznych druhov, technika maľby olejom, akrylom, akvarelom a kombinované techniky, 
asambláž, nové kreatívne prejavy v súčasnom umení 
- workshopy a prednášky pre pokročilých na témy ako napr. rôzne techniky maľby, art-
objekt, koláže, performance, akcionizmus, umelecká provokácia, slovenský epigonizmus atď. 
- foto/video krúžok pre dospelých a dôchodcov s témami: od klasickej fotografie a video 
spracovania rôznych štýlov po počítačové experimenty  
- hudobný krúžok (tematicky závisí od konkrétneho množstva prihlásených na tento krúžok, 
ako lektorov tak aj návštevníkov) 
  
Splnenie tejto úlohy určuje nasledovný postup pre jeho realizáciu: 

a) výber vhodného nebytového priestoru pre činnosť TUKu pre dospelých a dôchodcov 
b) zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia pracovného priestoru TUKu  



c) propagácia a reklamná kampaň novovznikajúceho TUKu (inzercia, rádio, TV, tlač atď.) 

 
Výstupy projektu  

Projekt ponúka rozšírenie a spestrenie voľnočasových aktivít pre dospelých a seniorov 
v roku 2020 i na ďalšie roky.   
TUK bude ako nezisková a neformálna kultúrna inštitúcia dostupná pre verejnosť 
nasledovne:  
- 10 mesiacov v kalendárnom/školskom roku 
- v pracovné dni a cez víkend 2-3 krát do týždňa v popoludňajších a večerných hodinách ako  
priestor pre celoročné zdokonaľovanie milovníkov umeleckého prejavu pod vedením 
kreatívnych vedúcich ako členov ZU BonArt, tak aj iných odborníkov.  

 
Cieľová skupina  

TUK je prioritne zameraný na dospelú populáciu obyvateľov Trnavy a okolia a to najmä:  
- na študentov stredných a vysokých škôl  v Trnave a dočasne nezamestnanú mládež (rozvoj 
talentov pre umelecký nadaných jednotlivcov a príprava na talentové skúšky) 
- na mamičky na materskej a ženy v domácnosti (tvorivé voľno časové aktivity, kultúrna 
a sociálna integrácia) 
- na začínajúcich aj pokročilých amatérskych umelcov 
- aktívnych dôchodcov a pracujúcich dospelých milovníkov výtvarného umenia (relax, tvorivé 
voľnočasove aktivity, kultúrna a sociálna integrácia a kreatívna sebarealizácia) 
- projekt má potenciál nielen voľnočasových a záujmových kultúrnych aktivít ale aj ako nástroj 
inklúzie, rekvalifikácie a sebarealizáciu pre staršiu generáciu Trnavčanov. 
 
Pokračovanie projektu  

Sebestačnosť a udržateľnosť v budúcnosti je hlavnou prioritou pre ZU BonArt ako realizátora 
projektu  TUKu,  ktorý môže mať pozitívny vplyv na kultúrnu sféru Trnavy.  
 
Rozpočet projektu poslúži dobrým štartovým kapitálom a dokáže podporiť vznik dlhoročnej 
kultúrnej iniciatívy - Trnavský umelecky klub, slúžiaci dospelým obyvateľom Trnavy a na 
oživenia tradícii Robotníckeho výtvarného krúžku pre dospelých 60.-90. rokov 20. storočia, 
ktorý viedol akademický sochár Jozefa Jurčo.  
 
Za podpory sponzorov a podporovateľov umenia TUK dokáže mať perspektívu rozvoja, 
funkčnosti a sebestačnosti na najbližšie roky.  
 
Hlavné motto projektu pre Trnavčanov - prestaňme o umení len snívať a poďme ho spoločne 
tvoriť a žiť.  

 
Rozpočet  

Názov kapitoly v rozpočte (napríklad materiál na workshop) 

Technické a materiálové vybavenie pre TUK 
Popis účtovného dokladu / výdavku Suma  

- Kovová kancelárska skriňa                                                              - 1 kus.  
- Pracovne rozkladacie stoly                                                              - 2 sety 
- Rozkladacie stoličky                                                                          - 2 ks. 
- Maliarske stojany                                                                              - 4 ks.  
- Kresliarske dosky                                                                               - 4 ks. 
- Akrylové farby                                                                                    - 4 sety 
- Olejové farby                                                                                      - 4 sety                                                                                                                
- Šepsované plátno na lepenke                                                         - 20 ks. 

315,00€ 
230,00€ 

75,00€ 
125,00€ 

40,00€ 
40,00€ 
90,00€ 
40,00€ 

- Premietacie plátno                                                                            - 1 ks. 
- Projektor                                                                                              - 1 ks. 
- Laptop                                                                                                   - 1 ks.                                                                                                    

70,00€ 
465,00€ 
560,00€ 



- Fotografický stôl 4studio Y-13                                                         - 1 ks.   65,00€ 

- Štetce                                                                                                    - 10 sad 
- Špachtle                                                                                                - 4 ks. 
- Riedidlo pre olejové farby                                                                - 4 ks. 
- Médium matný pre akryl                                                                  - 8 ks. 
- Lak damarový                                                                                      - 4 ks. 
- Sadá farieb na patinový efekt / 5 dielna                                       - 4 ks. 
- Kancelársky tovar / skicovací blok                                                 - 4 ks. 
- Presvetľovací stan 4studio LS                                                          - 1 ks. 
- Strieborný štúdiový dáždnik 4studio SUO-40                               - 1 ks. 

125,00€ 
  20,00€ 
  35,00€ 
  60,00€ 

    12,00€ 
  25,00€ 
  12,00€ 
  25,00€ 
  15,00€ 

Spolu za kapitolu 2,444 € 

 

Názov kapitoly v rozpočte (napríklad umelecké honoráre) 
Umelecké honoráre pre lektorov na workshopoch a prednáškach 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Prednášky - aktuálny štýl a smery výtvarného umenia:  
- 10 mesiacov / 10 prednášok / jedna prednáška 120 minút = 20€ ??? 
Workshopy - ukážka rôznych výtvarných techník: 
- 10 mesiacov / 10 workshopov / jeden workshop 180 min = 30€ 
Prednášky - práca s foto a video technikou: 
- 10 mesiacov = 1 0prednášok / 120 min. jedna prednáška = 20€  
Workshopy  - foto / video tvorba a projekcia: 
- 10 mesiacov = 10 workshopov / 180 min. jeden workshop = 30€  

 
200€ 

 
300€ 

 
200€ 

 
300€ 

  

Spolu za kapitolu 1000€ 

Názov kapitoly v rozpočte  

Propagácia a reklama TUKu 
Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

- Inzercia a reklama 300€ 

- Polygrafická produkcia  600€ 

 Spolu za kapitolu  900€ 

Spolu za celý rozpočet 4,344.00€ 

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

 

4,700.00€ 

 
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

