Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu

T3 - kultúrny prostriedok: skultúrnenie okolia a
technická vybavenosť
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Úprava verejného priestoru v okolí T3 - kultúrneho prostriedku - a to tak, aby bol ešte viac
využívaný aj tranzitujúcimi občanmi, a stal sa živým priestorom. Konkrétnejšie rozšírenie
možností sedenia, zelene v kvetníkoch, opláštenie a zestetičnenie chemickej toalety, či ďalšia
modernizácia vozu električky a realizácia filmových premietaní.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Okolie T3 - kultúrneho prostriedku je významným tranzitným priestorom, no len minimum
ľudí ho využíva aj inak. Chceme tento priestor zútulniť a zveľadiť takým spôsobom, aby bol
priestor prívetivejší pre všetkých jeho návštevníkov - či už prechádzajúcich, bývajúcich či
pracujúcich v okolí, alebo návštevníkov T3 - kultúrneho prostriedku. Aby sa z “neviditeľného
priestoru” stal plnohodnotný mestský priestor.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Počas víkendu 28-30.6.2018 budeme v spolupráci s urbanistami zbierať podnety od čo
najdiziverfikovanejšej skupiny občanov. Na základe nich a v spolupráci s občanmi sa
pokúsime navrhnúť konkrétne zmeny, ktorými upravíme priestor tak aby bol prívetívejší a
využívanejší. Už teraz vieme, že sa bude jednať napríklad o oživenie okolia zeleňou,
opláštenie a zestetičnenie chemickej toalety, ako veľmi pravdepodobné sa tiež javí rozšírenie
možnosti modulárneho vonkajšieho sedenia, či vytvorenie tieňa.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Ing. Samuel Veis a Ing. Alžbeta Masnicová aj doteraz zodpovedali za mnohé technické
riešenia potrebné pre fungovanie T3 - kultúrneho prostriedku a inak tomu nebude ani teraz.
Daniel Vadas pomáha s textovým a fyzickým prevedením a do fyzického prevedenia sa zapoja
aj ďalší členovia kolektívu T3.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob
realizácie)
Od júna 2019 začíname s plánovaním konkrétnych zmien, od jari 2020 ich budeme postupne
zavádzať.

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Skultúrnenie a zútulnenie priestoru v okolí T3 - kultúrneho priestoru a umožnenie jeho
širšieho využívania všeobecnou verejnosťou. Projekt pomôže premeniť súčasnú nevábivú
situáciu trnavského mýta vytvorením kvalitného verejného priestoru pred električkou.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Ľudia, ktorí priestor využívajú na tranzit, obyvatelia z okolia, psíčkari, cyklisti, návštevníci
T3 - kultúrneho prostriedku. Príklad: Nami vytvorená lavička na kruhovom kvetináči denne
slúži prevažne starším unaveným ľuďom na doplnenie energie na ceste z tržnice.
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
T3 - kultúrny prostriedok bude naďalej vykonávať kultúrnu činnosť, malé zásahy skultúrnia
priestor permanentne. Zeleň, ktorá sa nachádza v okolí T3 v súčasnej dobe polieva EKO
podnik vodou z Kuchajdy. Ak pribudne, požiadali by sme o spoluprácu. Itinerár, ktorý
pribudne na verejnom priestranstve by spadal pod starostlivosť tímu T3, jeho údržba by tretie
strany nezaťažovala. Príklad: T3 pravidelne čistíme od grafitti. Chemickú toaletu udržiavame
na pravidelnej bázi podľa používanosti. Údržbu hradíme my a vykonáva ju prenajímateľ
zariadenia.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Opláštenie a zestetičnenie chemickej toalety
Sedenie a riešenie kvetináčov so zeleňou,
vytvorenie tieňa, ďalšie estetické a funkčné
úpravy okolia
Filmové premietania
Prenájom chemickej toalety

Suma
400
2700

1000
900

