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Názov projektu:

Enviro ruka v ruke s kultúrou
Autor/ka: Zuzana Kohútová
Stručný popis:
Cieľom projektu Enviro ruka v ruke s kultúrou je oživiť priestor banskobystrického Sídliska organizáciou
osvetových a kultúrnych podujatí. V priestore pri bývalej soche Lenina zorganizujeme v letných
mesiacoch folkový koncert, detské predstavenie a osvetové aktivity zamerané na zvyšovanie
environmentálne povedomia obyvateľov Sídliska. Pri aktivitách budeme spolupracovať so študentami
z Akadémie umení, Klubom HaD a občianskym združením EnviroFuture.

Popis projektu:
Projekt „Enviro ruka v ruke s kultúrou“ sa zameriava na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho
trávenia voľného času pre obyvateľov Sídliska a Uhliska v Banskej Bystrici, a to nielen pre mladých ľudí,
rodiny s deťmi, ale aj študentov a seniorov.
V roku 2015 realizovalo občianske združenie EnviroFuture aktivity v parčíku, ktorý sa stredom obytnej
zóny od Námestia Slobody pozdĺž Tr. SNP až po Štatistický úrad v Banskej Bystrici. Získali sme finančné
prostriedky na doplnenie mobiliáru (2 lavičky, 11 smetných košov), na namaľovanie 59 lavičiek v tejto
lokalite a zrealizovania prvej etapy skrášlenia starej nefunkčnej fontány. Následne sme získali financie
na osadenie vtáčích búdok, informačnej tabule, výsadbu kvetinových záhonov pri novovzniknutej
oddychovej zóne vedľa parkoviska pri Študentskom domove (Tr. SNP 53).
Chceme ale pokračovať v skrášlení a oživení tejto lokality, zrealizovať ďalšie nápady od obyvateľov na
zlepšenie tejto lokality, a to:
 skrášlením priestoru betónových kruhov – osadením lavičiek, vytvorenia dreveného pódia na
jednom z betónových kruhov za účelom získania priestoru na pravidelné kultúrne a osvetové
podujatia,
 opraviť betónové kruhy,
 v betónových kruhoch namaľovať na zem slnečné hodiny, smerovníky „ako ďaleko je odtiaľ do
Sásovej? a podobne“, kompas a rôzne detské hry (twister, skákanie panáka 1-10), čím
vytvoríme predpoklady na to, aby deti v tomto priestore trávili viac času,
 zrealizovaním súťaže o najlepšie využitie betónových kociek pri parkovisku pred Športovým
gymnáziom,
 realizáciou 2 susedských búrz, 1 susedského pikniku,
 realizáciou otváracieho folkového koncertu Tomáša Pohorelca a jeho kapely spojeného s
dizajnérskou výstavou, na ktorú plánujeme pozvať umelcov, ktorí sa venujú výrobe rôznych
dizajnových kúskov,
 realizáciou pravidelných kultúrnych podujatí (výstavy, divadelné predstavenia, čítanie básní v
spolupráci so študentami Akadémie umení a Klubom HaD),



realizáciou vzdelávacích, osvetových podujatí pre obyvateľov Sídliska o ochrane životného
prostredia, ochrane vtákov a o dôležitosti správneho triedenia odpadu (v spolupráci s
občianskym združením EnviroFuture).

Časový harmonogram:
Apríl


zorganizovanie súťaže na zozbieranie podnetov a návrhov na zveľadenie betónových kociek
pri Športovom gymnáziu

Máj


vyhodnotenie súťaže, získanie súhlasu s realizáciou vybraného návrhu







oprava betónových kruhov, doplnenie lavičiek do betónových kruhov
vytvorenia dreveného pódia na jednom z betónových kruhov
folkový koncert
dizajnérska výstava
zrealizovanie vybraného návrhu na zveľadenie betónových kociek pri Športovom gymnáziu

Jún

Júl
 burza
 enviro-vzdelávanie na tému ochrany životného prostredia
August
 susedský piknik
 detské predstavenie
 enviro-vzdelávanie na tému ochrany vtákov
September
 burza
 enviro-vzdelávanie na tému správneho triedenia odpadu

Miesto realizácie projektu:
Sídlisko (Tr. SNP, 29. augusta, Partizánska cesta)

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. odmena účinkujúcim

850

2. prenájom elektriky

80

3. propagačné materiály na podujatia

200

4. občerstvenie na podujatia

100

5. materiál na kultúrne podujatia

400

6. oprava betónových kruhov

z iných zdrojov

7. lavičky

z iných zdrojov

8. drevené pódium na betónových kruh

z iných zdrojov

Celkový rozpočet projektu v €:

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Áno. Vytvoríme propagačné materiály k podujatiam a zorganizujeme podujatia.

1630

Pri aktivitách budeme spolupracovať so študentami z Akadémie umení, Klubom HaD a občianskym
združením EnviroFuture.

Príloha: Doplnenie k rozpočtu projektového návrhu
Odmena účinkujúcim Tomáš Pohorelec s kapelou – (5 muzikantov, folková kapela z nášho regiónu)
honorár na základe Zmluvy o umeleckej činnosti, odvody a poplatok pre SOZA zabezpečí výkonný
umelec, ukončenie platnosti zmluvy bude po ukončení umeleckého výkonu) – 350.- EUR
https://www.youtube.com/watch?v=i1SkgHlXgyI
Rozloženie zvukovej a svetelnej techniky, následné nasvietenie, ozvučenie aj jeho zloženie na základe
Dohody o vykonaní práce 100.- EUR
Moderátor podujatia v júli (honorár na základe Zmluvy o umeleckej činnosti, odvody zabezpečí
výkonný umelec, ukončenie platnosti zmluvy bude po ukončení výkonu) 50.- EUR
Divadlo Clipperton s rozprávkou podľa dohody (3 herci, 1 zvukár, 1 technik, honorár na základe Zmluvy
o umeleckej činnosti, odvody zabezpečí výkonný umelec, ukončenie platnosti zmluvy bude po ukončení
umeleckého výkonu) 250.- EUR
Moderátor podujatia v auguste (honorár na základe Zmluvy o umeleckej činnosti, odvody zabezpečí
výkonný umelec, ukončenie platnosti zmluvy bude po ukončení umeleckého výkonu) 50.- EUR
Technické zabezpečenie pri montáži a demontáži stánkov pre predajcov 50.- EUR
Materiálové vybavenie – nákup 3 predajných stánkov (cena za kus 100.- EUR), ktoré plánujeme
používať i na ďalších pripravovaných podujatiach, kúpa stánkov je z dlhodobého hľadiska výhodnejšia
ako ich prenájom -- 3 x 100.- EUR
http://www.sashe.sk/Tomas-Sheggy/detail/stanok-na-trhy
Výzdoba, vyznačenie priestoru, zóna oddychu postavená z paliet... 100.- EUR
Vzhľadom na to, že podujatia bude potrebné nasvietiť (4reflektory) a nazvučiť (mix pult, mikrofóny,
hudobné nástroje, reproduktory, odposluchy), bude nevyhnutné zabezpečiť prístup k elektrickej
energii.
Kúpa generátora http://www.elektrocentralysk.sk/c/zaloznegeneratory?gclid=CjwKEAiAluG1BRDrvsqCtYWk81gSJACZ2BCeRfhEV6ghiwzuACMtrg3KrHec3KrMYxO
VOkyhHmjrthoC_A7w_wcB by bola príliš nákladná, preto sa plánujeme dohodnúť s majiteľom prevádzky v blízkosti miesta konania
podujatí a zabezpečiť prívod elektrickej energie priamo z jeho prevádzky.
Pri prvom podujatí bude nutné zabezpečiť kompletné nazvučenie podujatia, t.j.5 člennú kapelu a
moderátora. Taktiež bude potrebné nasvietenie účinkujúcich. Predajne v čase konania budú zatvorené
a tak majiteľ priestoru bude musieť prísť vo svojom voľnom čase... Predpokladaná suma je 50.- EUR
Pri druhom podujatí bude potrebné nazvučiť divadelné predstavenie (mix pult, reproduktory,
mikrofón) a moderátora. Divadelné predstavenie sa bude konať v popoludňajších hodinách a tak
predpokladáme, že jeho nasvietenie nebude nutné.... Predpokladaná suma je 30.- EUR

