13.
Názov projektu:

Cyklostrom vo svetle a tieni
Autor: Štefan Oliš

Stručný popis:
Projekt Cyklostrom vo svetle a tieni bude príspevkom Mesta BB k Európskemu týždňu mobility, ktorým
poukážeme na negatívne dopady motorovej dopravy na kvalitu života obyvateľov v meste. Projekt
bude realizovaný participatívnou formou, kde budú mať obyvatelia možnosť podieľať sa na vytvorení
jedinečného diela, ktoré bude symbolizovať spojenie umenia, zdravého pohybu a zodpovedného
prístupu k ochrane životného prostredia. Spoločne zhotovené dielo bude prezentované najprv, ako
jedna z expozícií počas festivalu Svetla a tieňa, v dňoch 27. a 28. septembra 2019 a následne bude
natrvalo osadené do revitalizovaného parčíku pri potoku Tajovka, ktorý sa nachádza v blízkosti
novovybudovanej cyklotrasy ESC - Podlavice.

Popis projektu:
Cieľom projektu je atraktívnou formou poukázať na negatívne dopady motorovej dopravy na životné
prostredie a interaktívnou formou motivovať obyvateľov mesta, aby sa priamo podieľali na
zlepšovaní kvality života vo svojom meste. Obyvatelia mesta dostanú šancu podieľať sa na vytvorení
jedinečného diela, kde umelec zo starých, zozbieraných bicyklov, od obyvateľov, vytvorí skulptúru, v
ktorej bude za pomoci odborníkov nainštalované aj osvetlenie a takto vznikne hneď niekoľko
významov a použití tohto diela.
1. Dielo bude jednou z expozícií festivalu Svetla a tieňa s názvom Cyklostrom vo svetle a tieni.
2. Dielo bude následne natrvalo osadené vo verejnom priestore (v parčíku pri potoku Tajovka), ktorý
bol dlhé roky zanedbaný a práve recyklovaný materiál, použitý na vytvorenie diela, bude symbolizovať,
že obyvatelia sa môžu priamo podieľať na zlepšovaní kvality života vo svojom meste.
3. Dielo oživí a pridá na jedinečnosti, aktuálne revitalizovaného verejného priestoru v meste a zároveň
tento priestor aj osvetlí.
4. Dielo vytvárané participatívnou formou vzbudí v obyvateľoch spolupatričnosť a spoluzodpovednosť
za vzhľad prostredia v ktorom žijú a posilní lásku k svojmu mestu.
5. Dielo bude natrvalo propagáciou ekologických foriem dopravy, čo ešte posilní aj jeho lokalizácia pri
novovybudovanej cyklotrase v meste.
6. Nakoľko sa jedná o vytvorenie umeleckého diela, nie je možné vopred presne odhadnúť jeho podobu
a fungovanie, no máme ambíciu, aby aj na osvetlenie tohto diela boli využité alternatívne zdroje
energie.
7. Dielo bude spojením umenia, zdravého pohybu, ochrany životného prostredia a spolupatričnosti
obyvateľov so svojím mestom.

Našou ambíciou je nadviazať na predošlé aktivity občianskeho združenia OCIBB a obyvateľov mesta,
ktorí si na verejných plánovacích stretnutiach naplánovali revitalizáciu tohto verejného priestoru
pozdĺž potoka Tajovka, ktorý bol dlhé roky zanedbaný a prispieť tak jedinečným dielom k jeho
zveľadeniu. Predošlé aktivity, súvisiace s prípravou na revitalizáciu parčíka boli tiež financované z
participatívneho rozpočtu mesta, čo svedčí o záujme obyvateľov o tento priestor. Predpokladáme, že
v prípade úspešnosti tohto projektu, by sa podobné aktivity v meste mohli opakovať a zapájanie
obyvateľov do rozvoja a zveľaďovania svojho mesta sa stanú pravidelnou súčasťou života v meste
Banská Bystrica.

Čas a miesto realizácie projektu:







Tvorba umeleckého diela vrátane prípravy potrebnej techniky marec – august 2019
Propagácia a informovanie verejnosti o pripravovanej aktivite august – september 2019
Inštalácia umeleckého diela a vizuálnej techniky na Námestí SNP 25. – 26. 9. 2019
Skúška interaktívneho nasvietenia - 26. 9. 2019 vo večerných hodinách
Prezentácia diela na festivale Svetla a tieňa - 27. a 28. 9. 2019
Prenos a inštalácia umeleckého diela a vizuálnej techniky do priestoru parčíka, vrátane
úpravy terénu a vysadenie zelene v okolí diela v rozlohe cca 25m2 - od 30. 9. 2019

Miesto realizácie: Banská Bystrica - centrálna mestská zóna a parčík pri potoku Tajovka na
Fončorde.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Prenájom projektora s optikou (KVANT BA)

1 200,00

2. Autorský honorár za vytvorenie umeleckého diela
z recyklovaného materiálu (Igor Latta)

3 200,00

3. Honorár za umelecké nasvietenie diela, nasvietenie počas
festivalu Svetla a tieňa a následne na trvalom stanovišti (Igor Latta
v spolupráci so spoločnosťou LEDeco)

2 500,00

4. Prenájom techniky na osadenie diela na Námestí SNP, počas
festivalu Svetla a tieňa a jeho prevoz na trvalé stanovište do
priestoru parčíku pri potoku Tajovka (Igor Latta)

600,00

5. Finálna úprava terénu v priestore parčíka pri potoku Tajovka
potrebné pre osadenie diela, betónové pätky pre upevnenie diela,
úprava a vysadenie zelene v okolí diela – cca 25 m2 (Pemax Plus,
prípadne ZaRES) v súlade s priloženým návrhom riešenia parčíku
(viď prílohu)

2 000,00

6. Strážna služba diela v lokalite na Námestí SNP 26.- 28. 9. (SBS BB)

500,00

Celkový rozpočet projektu v €:

10 000,00

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Festival svetla a tieňa pripravujeme od jeho začiatku so zapojením dobrovoľníkov, ktorí participujú na
príprave podujatia až po jeho realizáciu už od roku 2015. Program festivalu a najmä interaktívne
inštalácie pre aktívne zapojenie verejnosti si vyžadujú množstvo dobrovoľníkov, predpoklad cca 30

mladých ľudí. Vyhľadávame ich priebežne a posledné týždne pred festivalom s nimi pracujeme
intenzívne. Od roku 2018 pracujeme so študentami 1. súkromného banskobystrického gymnázia a s
Centrom dobrovoľníctva. S dobrovoľníckou prácou počítame aj pri presune diela z Nám. SNP do parčíku
pri potoku Tajovka, vrátane dobrovoľníckych prác pri úprave terénu a výsadby zelene v okolí diela.

Informácia o udržateľnosti projektu:
Priestor po osadení diela si nebude vyžadovať špeciálnu starostlivosť, je to verejné priestranstvo, vo
vlastníctve Mesta BB a bude si to vyžadovať len štandardnú údržbu - 3 x do roka kosenie.

Prínos projektu:
Festival prináša mestu a regiónu pozitívny image, rozvoj medzinárodnej spolupráce, kultúrny rozvoj,
podporu formujúcemu sa kreatívnemu priemyslu, rozvoj cestovného ruchu, zvýšenú návštevnosť,
naplnené ubytovacie a gastronomické kapacity, obchodné obraty, zvýšenú návštevnosť ďalších
inštitúcií, pamiatok, obchodov a pod., naplnenie kultúrneho programu, oživenie architektúry mesta,
propagáciu mesta ako takého, propagáciu vizuálneho umenia šíriaceho sa celosvetovo.
Festival svetla a tieňa 2019 prinesie mladé projekty, ktoré sa svojim ideovým odkazom pokúsia otvoriť
novú tému SPOJ v širokom kultúrno-spoločenskom spektre - spojenie, spolupráca (viacgeneračná,
multižánrová, medzidruhová), prepájanie, sieťovanie, konektivita, hľadanie nových ciest. Prioritou 5.
ročníka je poskytnúť priestor mladým neetabloavným umelcom z európskeho prostredia. Festival chce
byť motorom na štarte ich profesionálnej umeleckej kariéry.
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CENOVÁ PONUKA

Číslo. 19CPD00027

Zákazník:

Vystavil:

Dagmar Rajčanová

Dátum vytvorenia

28. 02 2019

Meno

Michal Rezek

Email

showproduction@kvant.sk

Telefón

+421 908 330 474

Email

dagmar.rajcanova@gmail.com

Všeobecné informácie:
Názov:

Rental

Dátum udalosti:

28.02.2019 - 28.02.2019

Zariadenia
Názov položky

Počet ks. Jednotková cena Výška zľavy (%) Celková cena DPH (%) Celková cena

s DPH

Video Projectors
- Panasonic PTX 16K

2

500,00 €

0

1 000,00 €

20

1 200,00 €

2

200,00 €

0

400,00 €

20

480,00 €

Lenses
- Lens TLD 1,5-2,0
Poznámka

Cena
Medzisúčet
Výška zľavy (%)
Poštovné
Celkom bez DPH
DPH

1 680,00 €
30 %
0,00 €
980,00 €
196,00 €

Celková cena

1 176,00 €

Ponuka je platná 4 týždne.
Tešíme sa na Vašu spätnú vazbu. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať nášho obchodného partnera Michal Rezek (showproduction@kvant.sk).

Ing. arch. Igor Latta, 29. augusta 33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17 800 528
DIČ: 1029746564

CENOVÁ PONUKA:
Žiadateľ: OZ TRAKT
Ing. Dagmar Rajčanová

Názov položky

Jednotková cena/eur

Výtvarný návrh
Práce na výrobe diela
Materiál potrebný na
výrobu diela
Vynútené režijné
náklady
Doprava diela,
manipulácia so
zdvíhacou technikou
Umelecké nasvietenie
diela, vrátane
inštalácia
Spolu:

Celková cena/eur

800,00
1620,00
980,00

800,00
1620,00
980,00

180,00

180,00

220,00

220,00

2500,00

2500,00

6 300,00

6 300,00

Cenová ponuka je orientačná, nakoľko sa jedná o umelecké dielo a nie je možné predpokladať úplne presnú cenovú kalkuláciu.

V Banskej Bystrici, dňa 27.2.2019

ROZPOČET
Stavba: Odvoz zeminy DIXON
Objekt: Zemné práce

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Miesto: Banská Bystrica
Č.

Kód položky

Spracoval: Ing. Hrnčár
Dátum: 5. 12. 2018
Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

7 053,380

0,000

7 053,380

0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m
1

162501122

m3

430,000

2,850

1 225,500

0,000

162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3

1 720,000

0,300

516,000

0,000

3

167101102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do
1000 m3
m3

430,000

1,750

752,500

0,000

4

171201202

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

430,000

0,650

279,500

0,000

5

171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t

284,000

2,500

710,000

0,000

6

979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné

t

284,000

5,500

1 562,000

0,000

979089612

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií
(17 09), ostatné

t

142,000

14,140

2 007,880

0,000

7 053,380

0,000

2

7

m3

Celkom
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