Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2019
Názov projektu
Veda pre všetkých

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000
Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Zámerom projektu je vedecké princípy, objavy a skutočnosti sprostredkovať čo
najzrozumiteľnejším spôsobom verejnosti. Na podporu kritického myslenia využijeme
Amesovu izbu, okolo ktorej chceme rozvíjať tému optických klamov, chýb v rozhodovani a
kognitívnych omylov, ktoré vzbudia zvedavosť návštevníkov. Tieto javy pretrvávajú aj keď
máme dostatočné množstvo informácií a vieme, že ide o klam. Súčasťou projektu je aj
vytvorenie elektronického obsahu, ktorý bude ľahko zdieľateľný a poskytuje priestor na
vysvetlenie javov iným spôsobom ako samotná izba. Umožňuje ale aj komunikáciu s
ľuďmi, ktorí nemusia byť v bezprostrednej blízkosti, čo v prípade takto špecifickej témy
vnímame ako výhodu. Radi by sme v rámci tohtoročného participatívneho rozpočtu
projekt aj odborne posunuli dopredu a to spoluprácou s inštitúciami, ktoré sa príbuznou
tematikou zaoberajú..
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Skonštruovali sme prvú bratislavskú Amesovu izbu, ktorá predstavuje vynikajúci základ
pre popularizačnú činnosť. Okrem toho že je samotná optickým klamom a návštevníkom
umožňuje stať sa okrem konzumentov aj dočasnými exponátmi, poskytuje priestor na
umiestnenie ďaľších exponátov a môže plniť účel základne, pri ktorej vznikajú a
vysvetľujú sa ďaľšie príbuzné podnety. Zameranie sa na ilúzie viacerých modalít a ich
sprístupnenie zdravotne postihnutým skupinám návštevníkov je jedným z ďaľších cieľov
projektu.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Riešenie bazírujeme na nasledovných pilieroch:
● Spolupráca s inštitúciami s príbuzným zameraním, zvyšovanie odbornosti,
prednášky pre verejnosť
● Vytvorenie elektronického obsahu za účelom lepšej prístupnosti, marketingu a
propagácie projektu
● Prevadzka a úpravy Amesovej izby

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Predkladateľ:
Ondrej Spevák, absolvent Kognitívnej vedy, tvorca Amesovej izby
Projektová koordinátorka:
Miroslava Babjakova, skúsenosti s koordinovaním projektu za rok 2016
Pomoc so spracovanim grafických prvkov:
Jaroslav Mlkvý, grafik
Všeobecná podpora:
Lukáš Janečka, absolvent psychológie
Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
• plánovanie a tvorba online obsahu
• návrh a tvorba exponátov
• komunikácia s externými spolupracovníkmi
• oslovovanie inštitúcií
• koordinovanie aktivít
● Spolupráca s odbornými inštitúciami
a. oslovovanie inštitúcií, komunikácia a koordinácia (január-apríl)
i. e-mail, telefón, osobné stretnutia
b. prednášky pre verejnosť (máj-august)
i. odborníci budú verejne prednášať vedecké témy
● Vytváranie elektronického obsahu (marec-august)
a. natáčanie videí
b. dizajn, fotografovanie
c. texty
d. úprava obsahu (strihanie videa, kontrola textov a pod.)
e. sprístupňovanie online
f. online reklama
● Prevadzka a úpravy Amesovej izby
a. ochrana dreva pred poveternostnými vplyvmi (január)
b. vylepšenie optického klamu úpravou interiéru (marec)
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Cieľom projektu je popularizácia vedy a podpora kritického myslenie. Plánované aktivity
prinesú verejnosti odborné výklady vedeckých tém a umožnia projektu fungovať naplno
a využiť svoj edukačný, zábavný a informačný charakter. Tiež spropagujú Amesovu izbu
čím sa zatraktívni aj priestor umiestnenia. Ďaľsou hodnotou bude vytvorený
elektronický obsah, dostupný aj po skončení projektu.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľovou skupinou je široká verejnosť, predovšetkým vo veku 15-50 rokov a konzumenti
online obsahu. Zameriavame sa najmä na mladých ľudí, keďže veríme, že silný zážitok
môže pozitívne ovplyvniť ich zmýšľanie. Môže ísť aj o návštevníkov hovoriacich iným
jazykom ako je slovenčina. Najsilnejším efektom Amesovej izby je optická ilúzia, ktorá je
prístupná každému, kto ju môže vidieť. Využiť ju môžu aj žiaci a učitelia zaoberajúci sa
príbuznou tematikou.
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Priamim výstupom projektu je elektronický obsah, ktorý bude dostupný aj po skončení
projektu. V tomto smere vidíme možnosť vylepšovať ho, dopĺňať a aktualizovať. Súvisí
to aj so zvyšovaním odbornosti, na čo prirodzene, s novými poznatkami bude do
budúcna priestor. Veríme, že aj spoluprácou so spomínanými inštitúciami dospejeme k
ďaľším ndväznostiam, ktoré budeme vedieť uplatniť. V neposlednom rade, k dispozícii
bude aj samotná konštrukcia, resp. nákresy a zmapovaný proces, ktoré môžu mať
rôznorodé využitie.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Tvorba a spracovanie elektronického obsahu: 1700 €
● Identita, grafické úpravy: 500 €
● Natáčanie videí: 300 €
● Spracovanie elektronického obsahu: 500 €
● Online reklama: 200 €
● Prípadné náklady na vlastný web (hosting, doména): 200 €
Koordinačné náklady a publikačné zdroje: 700 €
● Náklady na koordináciu: 300 €
● Prístup k vedeckým publikáciám, vzdelávanie: 400 €
Amesova izba: 1600 €
● Prípadné premiestňovanie, preprava, statika: 600
● Zveľaďovanie klamu, úprava interiéru: 500
● Údržba, úpravy, opravy: 500
Verejné prednášky: 1000 €
● Materiál, pomôcky, preprava: 800 €
● Občerstvenie pre prednášajúcich: 200 €
Kontakt (email, tel.č.):
Ondrej Spevák

