ŽIADOSŤ
o grantovú finančnú dotáciu v oblasti životného
prostredia pre rok 2018 z rozpočtu mestskej časti
v zmysle VZN č. 7/2015 v znení VZN č. 7/2017
o poskytovaní účelových finančných dotácií
1. Základné údaje o žiadateľovi
Meno alebo názov a právna forma:
MÁNES
Adresa trvalého pobytu alebo sídlo:
Mánesovo námestie 2, 851 01 Bratislava
Telefón/Fax:
0903 716 603

E-mail:

WWW stránka:

svmanes@gmail.com

IČO: 360 642 46
Bankové spojenie (názov banky, IBAN a názov účtu):
ČSOB
SK82 7500 0000 0040 1429 6816

Meno a kontakt štatutárneho zástupcu organizácie:
Ing. Jana Miškovičová
Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / činnosti:
Ing. Árch. Viktor Kasala
Stručný opis činnosti organizácie:
Spoločenstvo vlastníkov MANES vzniklo v roku 2002, zabezpečuje správu domu
Mánesovo námestie 1-2.

2. Popis projektu / činnosti
Popis projektu alebo činnosti, ktoré majú byť predmetom podpor} *.
Odporúča sa uviesť :druh rastlín a drevín, uvažovaná úprava povrchovej vrstvy uruh
a návrh mobiliáru, použitý materiál a postup, priložiť vizuálny návrh projektu
Projekt podporuje občiansku angažovanosť v tvorbe a rozvoji verejného priestoru. V období
máj - december 2018 využijeme poskytnuté prostriedky na fyzickú zmenu verejného
priestoru pochôdznej terasy na Mánesovom námestí 1 a 2.
Revitalizácia bude mať za úlohu skrášliť tento verejný priestor, aplikovať mobilnú zeleň,
zvýšiť jeho užívateľský komfort a počet jeho užívateľov, aktivovať obyvateľov pri jeho
zveľaďovaní a údržbe.
Revitalitzácia bude mať dva piliere:
1. Fyzická zmena
upratanie priestoru
zazelenanie (výsadba rôznych druhov zelene v mobilných kvetináčoch)
vytvorenie priestoru na stretávanie sa a organizovanie komunitných aktivít
nákup mobiliáru pre trávenie voľného času vonku
osadenie tieniacich prvkov a konštrukcií
2. Sociálna zmena
vznik komunity
organizácia komunitných stretnutí a aktivít (workshopy, koncerty, čitárne, kino,
grilovačky...)
angažovanie obyvateľov do fyzickej zmeny verejného priestoru (výroba kvetináčov,
sedenia, maľovanie mobiliáru, základnej údržby...)
aktivovanie dnes prázdneho verejného priestoru
Fyzická zmena prostredia je priamo podriadená potrebám jeho užívateľov. Pre potreby
projektu predkladáme vizuálny náhľad na možný scenár revitalizácie (viď príloha 2),
výsledok procesu sa však môže v istej miere líšiť v závislosti od procesu participácie s
obyvateľmi.
Terasa na Mánesovom námestí je slepo ukončená nedokončeným premostením. Táto cca
14m dlhá konštrukcia ponúka ideálne podmienky pre komunitné aktivity a osadenie
permanentného sedenia. Navrhujeme tu situovať ťažisko zmien a prispôsobiť tento priestor
pre oddych a relax obyvateľov.
Druhá časť zmien sa udeje priamo pred vstupmi do vchodov Mánesovo námestie 1 a 2.
Kedysi tu bola pergola so svetlo-priepustným prestrešením, ktorá dnes obyvateľom chýba.
Ostali po nej viditeľné stopy na pochôdznej časti, v miestach jej kotvenia do konštrukcie.
Túto pergolu chceme čiastočne obnoviť. Materiálové riešenie navrhneme s ohľadom na
limity konštrukcie ako aj finančné možnosti. Ako dočasné riešenie použijeme lešenársku
konštrukciu. V kombinácii s mobilnými záhonmi tak vytvoríme miesta s priaznivejšou
mikroklímou, prechodovú poloverejnú zónu s intímnejšou atmosférou - pobytový priestor.
Priestor pod pergolami by mohol byť doplnený, mestským mobiliárom prípadne
mul ti funkčnými / variabilnými prvkami umožňujúcimi vytvoriť predajné pulty, pódium...
Projekt je v súlade s viacerými bodmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
akčným plánom mestskej časti Petržalka, ale aj s akčným plánom mesta Bratislava -______

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy (viď príloha 4).

Miesto, na ktorom sa má projekt alebo činnosť uskutočniť/presné umiestnenie projektu:
pochôdzna terasa a blízke okolie na Mánesovom námestí 1 - 2 v Petržalke.

Účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť ( Názov projektu):
Revitalizácia terasy Mánesovho námestia jej aktívnymi obyvateľmi
—^
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-
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Časový harmonogram použitia dotácie :
máj 2018:
komunikačná kampaň
stretnutia s miestnymi obyvateľmi
preverenie technického stavu konštrukcie
jún 2018:
- workshop s využitím metódy “placegame”
zapojenie obyvateľov do plánovania, príprava návrhu a rozvrhu spoločných aktivít,
a fyzických zmien
prvé fyzické zásahy, úprava a čistenie priestoru
júl - august 2018:
organizácia komunitných podujatí so zapojením obyvateľov:
naväzujúce workshopy zamerané na výrobu mobiliáru, sadenie a starostlivosť o zeleň
na terase, neformálne vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia;
aktivity a podujatia organizované obyvateľmi, napr. koncerty, čitárne...
september - október 2018:
prispôsobenie vonkajších priestorov na zmenu počasia (napr. prestrešenie
exteriérového sedenia, zazimovanie kvetináčov...)
november 2018:
workshopy na zazimovanie terasového sedenia, prispôsobenie priestoru pre zimné
obdobie (osadenie ohrievačov na zakúrenie, výroba ľadovej plochy na korčuľovanie
v parčíku,...) organizovanie podujatí obyvateľmi
- vyúčtovanie a vyhodnotenie projektu
vydanie a zverejnenie záverečnej správy z projektu vo formáte atraktívnom pre širokú
verejnosť

Návrh formy alebo spôsobu účasti mestskej časti v rámci projektu (spoluautor,
spoluorganizátor, partner, záštita a podobne) a návrh spôsobu a formy propagácie
mestskej časti:
Máme záujem o aktívny dialóg s MČ Petržalka a dlhodobú spoluprácu na dosiahnutí
pozitívnej zmeny v našom susedstve. Zástupcov MČ radi privítame na jednotlivých
podujatiach a workshopoch a budeme ich priebežne informovať o priebehu aktivít, aby im
pomohli pri hľadaní komplexného riešenia problémov s petržalskými terasami.

MČ Petržalka ponúkame rolu hlavného partnera projektu, o čom budeme v rámci
komunikačnej kampane informovať na internete aj v tlačených materiáloch.
V rámci partnerskej spolupráce očakávame taktiež od MČ podporu v informovaní verejnosti
o projekte cez miestne médiá, oficiálne webové stránky MČ, na sociálnych sieťach a pod.
3. Rozpočet projektu / činnosti
Výška žiadanej dotácie v EUR:
3800
Rozpis požadovanej sumy podľa jednotlivých položiek:
1. materiálne zabezpečenie intervencií - 1900 Eur
- sadenice rastlín - 500 Eur
- drevené rezivo - 600 Eur
- spojovací materiál - 100 Eur
- palety - 150 Eur
- náter -100 Eur
- geotextília - 50 Eur
- prvky mobiliáru (rozkladacie stoly, stoličky) - 400 Eur
2. technické zabezpečenie a údržba - 1500 Eur
- náradie - 200 Eur
- prívod elektriny - 200 Eur
- ozvučenie - 400 Eur
- občerstvenie - 300 Eur
- voda na polievanie - 200 Eur
- doprava - 200 Eur
3. komunikačná kampaň - 400 Eur
- plagáty, letáky, newsietter, brožúra
v- -

Celková žiadaná suma je 3800 Eur
Celkový rozpočet projektu alebo činnosti v príslušnom kalendárnom roku:
I. materiálne zabezpečenie intervencií - 2900 Eur
- sadenice rastlín - 500 Eur
- drevené rezivo - 600 Eur
______- spojovací materiál - 100 Eur___________________________

- palety - 150 Eur
- náter - 100 Eur
- substrát - 1000 Eur / pro bono sponzorský dar
- geotextília - 50 Eur
- prvky mobiliáru (rozkladacie stoly, stoličky) - 400 Eur
2. technické zabezpečenie a údržba - 1500 Eur
- náradie - 200 Eur
- prívod elektriny - 200 Eur
- ozvučenie - 400 Eur
- občerstvenie - 300 Eur
- voda na polievanie - 200 Eur
- doprava - 200 Eur
3. komunikačná kampaň - 400 Eur
- plagáty, letáky, newsletter, brožúra
4. personálne zabezpečenie projektu - 7000 Eur
- odborné práce, posudky - 700 Eur
- architektonická tvorba, facilitácia stretnutí - 4000 Eur / pro bono služby pre
spoločenstvo
- grafické práce - 300 Eur
- organizácia podujatí a manažment komunity - 500 Eur / vlastné zdroje spoločenstva
- honoráre pre účinkujúcich, autorské práva - 1500 Eur
- dobrovoľnícka práca obyvateľov - 0 Eur
Celkové predpokladané náklady projektu sú 11 800 Eur
_________________
Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu:
20% - 760 EUR
Vymenovanie všetkých ďalších zdrojov, z ktorých budú projekt alebo činnosť
financované:
Projekt bude spolufinancovaný z fondu opráv spoločenstva vlastníkov a v súčasnosti sa
uchádza o financie
verejných zdrojov, grantov a o súkromné zdroje.
—- --z------------------------------------------------^---------------------------- ------------------------Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z MC Bratislava - Petržalka, uveďte akú
sumu a na aký účel ste ju získali:
2

Nezískali
4. Prílohy:
- príloha 1: Sprievodné slovo spolupracujúcich architektov * . „
- príloha 2: vizuál architektonického riešenia
- príloha 3: prezentácia procesu revitalizácie
- príloha 4: Súlad s rozvojovými dokumentmi m. č. Petržalka
- príloha 5: podporný list Hlavnej architektky mesta Bratislava, Ing. árch. Ingríd
Konrad
Spoločenstvo vlastníkov bytov
a nebytových priestorov

Dátum : 30.4.2018
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