
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

SCENA 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Ľubomíra Dušaničová 

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

 Mesto Trnava  

 

Názov organizácie Divadelníci Trnavy a okolia 

Právna forma OZ 

Adresa Hlavná 42/42, 91901 Zeleneč 

IČO 51475669 

Kontaktná osoba Ľubomíra Dušaničová 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Kultúra 

 
Anotácia  
Festival nezávislých divadiel SCENA je projekt OZ Divadelníci Trnavy a okolia v spolupráci 

s Divadlom Jána Palárika a KC Malý Berlín. Náš zámer je priniesť do Trnavy najlepšie a 

najprogresívnejšie divadelné projekty nezávislého, alternatívneho či bábkového divadla zo 

Slovenska a Čiech podľa najrelevantnejších hodnotení odbornej divadelnej verejnosti. 

Prebiehať bude v termíne od 2.-4.10.2020 v priestoroch DJP a KC Malý Berlín. Taktiež 

chceme divadlo "vysunúť" von z kultúrnych stánkov, aby divadlo obsiahlo aj vonkajšie 

priestory centra Trnavy. Za hlavný prínos považujeme príchod najkvalitnejších nezávislých 

divadiel podľa odbornej divadelnej obce. Sústreďujeme sa, aby bol program nastavený tak, 

aby si každá veková kategória vybrala z nášho programu.  

 
Cieľ projektu  
Chceme priniesť divadlá, ktoré Trnavu ešte nenavštívili, prípadne nenavštevujú často a 

ponúknuť tak obyvateľom nielen Trnavy, ale aj celého kraja iné formy divadla, ktoré môže 

náš kultúrny život výrazne obohatiť. 
 
Problém  

SCENA 2020 bude v poradí 3.ročník nášho festivalu. Festival tohto charakteru v Trnave 



nefiguruje, preto si myslíme, že je aj v záujme mesta podporiť takýto projekt. Chýba nám tu 
nekomerčná divadelná tvorba, ktorá sa podieľa pozitívne na formovaní myslenia 
a napredovaní obyvateľov mesta a jeho okolia. 

 
 
Riešenie  

Hlavnou myšlienkou je priniesť do Trnavy to najlepšie  a najprogresívnejšie z produkcie 
nezávislých alternatívnych divadiel Čiech a Slovenska. Našim cieľom je rozšírenie kultúrneho 
vyžitia obyvateľov Trnavy a trnavského kraja o nekomerčnú tvorbu. Tvorcovia tohto druhu 
umenia robia z presvedčenia a ich tvorba nie je zaťažená komerciou a zištnými dôvodmi. Je 
to divadlo, ktoré rieši osobné aj spoločenské témy a prihovára sa divákom netradičnými 
často interaktívnymi postupmi a núti ho myslieť. Chceme sa zamerať na všetky vekové 
kategórie, aby mal šancu vybrať si každý obyvateľ nášho kraja. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Príprava, produkcia, dôsledná dramaturgia, propagácia festivalu je na našich ramenách. 
Okrem odborníkov z divadelnej obce v prípravnej fáze zapojíme aj dobrovoľníkov z radov 
študentov umeleckých škôl či iných nadšencov nezávislého divadla. K spolupráci oslovujeme 
aj miestne umelecké produkcie.  

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

V prvom rade je to dobrá dramaturgia festivalu, ktorú zabezpečujú odborníci z divadelnej 
obce Mgr.art. Veronika Gabčíková, Mgr.art Ľubomíra Dušaničová či Mgr.art. Zuzana 
Šajgalíková. Garantom je Mgr.art. Katarína Cvečková.  Nasleduje nadviazanie  kontaktov 
vybraných umeleckých telies, zazmluvnenie a následné riešenie realizácie. Popritom je 
potrebné zabezpečiť ostatné produkčné záležitosti ako oslovovanie sponzorov, propagácia, 
predaj vstupeniek, ubytovanie, občerstvenie.  

 
Výstupy projektu  

V prvom rade by mal projekt slúžiť na rozšírenie ponuky kultúrneho vyžitia obyvateľom 
Trnavy a okolia. Radi by sme však postupne vybudovali festival, na ktorom sa bude stretávať 
aj odborná divadelná obec. Našou snahou je vytvoriť festival, ktorý pripojí Trnavu k tým 
krajským mestám, ktoré majú dlhoročné a uznávané festivaly podľa odbornej divadelnej 
obce. 

 
Cieľová skupina  

Laická aj odborná divadelná obec, deti, mládež, rodiny. 

 
Pokračovanie projektu  

Príprava 3.ročníka nás napĺňa nádejou, že nezávislé divadlo si nachádza cestu k obyvateľom 
Trnavy a okolia a bude tvoriť dôležitú súčasť kultúry nášho regiónu.  

 
Rozpočet  
 

Propagácia 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Návrh plagátu 200,00 € 

Tlačoviny- plagáty, bulletin-y, iné 200,00 € 

    

Spolu za kapitolu 400,00   

 

Umelecké honoráre 



Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Divadelné produkcie 4600,00 € 

  
    

Spolu za kapitolu 4600,00   

 

Názov kapitoly v rozpočte  

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

  

  
 Spolu za kapitolu   

Spolu za celý rozpočet 5000,00 € 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 12000,00 € 

 

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

