Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu

Brána do karpatských viníc
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
4570,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Jedna z ciest do Malých Karpát vedie cez podchod za Teplickou ulicou. Toto miesto by mohlo
byť príjemným vstupným bodom do oddychovej zóny pre prechádzky, či cyklistické výlety.
Projekt je zameraný na vyčistenie a oživenie podchodu spolu so zanedbanou plochou v jeho
okolí. K zachovaniu dosiahnutého výsledku nám pomôžu aj osadené edukačné a motivačné
tabuľky.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Prostredie v bezprostrednej blízkosti podchodu je znečistené. Nachádza sa tu nelegálna
skládka a zanedbaný vodný kanál. Zeleň je neudržiavaná a zasahujúca do cesty. Samotný
podchod je pri vstupe popísaný grafitmi. Neprívetivým dojmom pôsobí aj zvnútra, kde
pavučiny, iné nečistoty a slabé osvetlenie znepríjemňujú jeho využívanie.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Našou hlavnou snahou je vyčistiť prostredie od odpadkov a nepríjemnej buriny. Realizovanie
by sme zabezpečili s dobrovoľníkmi z bytovky spoločne s dobrovoľníkmi z Nadácie Pontis
počas podujatia Naše Mesto.
Cestu vedúcu k podchodu upravíme, aby mala miernejší sklon a bola bez nebezpečných
výbežkov v podobe kameňov a iných prekážok. Zvažujúce sa brehy zasahujúce do chodníka
spevníme a najexponovanejšie časti chodníka (pri vstupoch do podchodu) spevníme
andezitovou dlažbou.
Vodný tok vedúci popri chodníku vyčistíme. Rozšírením koryta v jednej z jeho častí vytvoríme
menšiu zátoku, ktorá bude využívaná pre naberanie vody na zavlažovanie zelene. Bahnité
plochy v nádržiach, kde potôčik končí vyčistíme a nasadíme do nich vlhkomylné trávy a zopár
kvitnúcich trvaliek. V nádrži sa pokúsime o vytvorenie mini jazierka a aby nádrže neboli
pascou pre zvieratká zabezpečíme pre ne možnosť vylezenia po kameňoch umiestnených popri
jednej zo stien.
Vstup do podchodu je pomaľovaný grafitmi, ktoré premalujeme spoločne s umelcami z
ArtAttack. Vnútornú stranu podchodu vyčistíme od pavučín a iných nečistôt. K zlepšeniu
osvetlenia prispeje navrhnutá svetelná zostava s napojením na solárny panel.

V okolí podchodu výsadbou zelene prispejeme k vytvoreniu hodnotnej a príjemnej lokality.
Vhodnú obnovu zelene nám pomôže navrhnúť odborník z oblasti záhradníctva But Evergreen
Garden. Mimoriadne dôležité bude zabezpečiť takú novozaloženú zeleň, ktorá bude čo najviac
bezúdržbová. V rozšírenej zarovnanej časti sa budú pekne hodiť devínske kamene, ktoré
vytvoria miesto na príležitostné grilovačky.
Z dôvodu výskytu odpadkov sa pokúsime opätovnému znečisťovaniu zamedziť osadením
odpadkového koša. Dobrovoľníci z bytovky sa postarajú o jeho vynášanie. Keďže nám záleží,
aby sme motivovali aj ostatných ľudí využívajúcich podchod udržiavať toto územie v čistote,
zabezpečíme osadenie motivačno-edukačných tabúľ. Projekt sa bude inšpirovať úspešnými
príkladmi zo sveta, modernými behaviorálnymi prístupmi ako aj nápadmi Bratislavčanov.
Pravidelné kontroly a potrebnú starostlivosť o zeleň chceme realizovať zapojením obyvateľov
z bytovky na Teplickej ulici.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Predkladateľ projektu:
Zuzana Kačírová / IT projektový manažér, skúsenosti s riadením ľudí a projektových procesov
Realizátori projektu:
Zuzana Veliká / projektový manažér pre Rozvojový program OSN a iné medzinárodné
organizácie v rozvojovej oblasti – konzultácie pri navrhovaní motivačno-edukačných tabuliek
Ľubomír Bút / majiteľ But Evergreen Garden, skúsený zakladateľ záhrad – konzultácie pri
navrhovaní úprav okolia podchodu a odborný dozor pri realizácii
ArtAttack – maľba podchodu
Dobrovoľníci z bytovky na Teplickej ulici a Nadácie Pontis – čistenie, realizácia úprav okolia
podchodu, výsadba aj následné udržiavanie peknej zelene a čistoty
Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
1, čistenie – 5 hodín, zozbieranie odpadu, ktorý bude možné vyhodiť do najbližších
kontajnerov. Čistenie podchodu od pavučín.
2, úprava terénu a zelene – 5 dní, vytrhanie buriny, zarovnanie terénu, odstránenie
vytŕčajúcich kameňov v ceste. Výsadba okrasnej zelene a drevín. Vodozádržné opatrenia.
3, maľba podchodu – 2 dni
4, montáž solárneho osvetlenia – 5 hodín
5, osadenie motivačných tabúľ – 2 hodiny
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)

Odstránenie čiernej skládky.
Zredukovanie odpadu aj do budúcna prostredníctvom osadenia smetného koša a využitím
behaviorálnych prístupov.
Vytvorenie bezpečného a príjemného vstupu do karpatskej prírody pre chodcov aj cyklistov.
Zvýšenie využívania podchodu, čo môže pomôcť k zabráneniu čiernej skládky.
Vytvorenie príjemného miesta aj pre grilovačky.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Športovci, študenti, rodiny s deťmi. Ktokoľvek s cieľom prejsť sa ďalej od rušného mesta.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Zabezpečovanie pravidelného udržiavania zelene, vynášanie smetného koša a čistenia
dobrovoľníkmi. Pokračovanie projektu v budúcnosti je možné v podobe osadenia značenej
cesty od podchodu smerom na Kamzík.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Požičanie/zakúpenie náradia pre úpravu terénu a zelene
Andezitové platne (15m2) a devínske kamene (7m3) s dovozom
Konzultáce, odborný dozor
Zakúpenie trvaliek, kríkov, vlhkomylných tráv a textílie
Smetný kôš DINO
Maľba podchodu grafitmi od ArtAttack
Solárne osvetlenie
Grafika a výroba motivačno-edukačných tabuliek

Suma
300 EUR
800 EUR
500 EUR
1100 EUR
70 EUR
1000 EUR
500 EUR
300 EUR

