PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Názov projektu:

Atriácka bouldrovka

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000
znakov.)
Jedna sa o malu lezecku stienku na atriakoch pri ktorej niesu potrebne ziadne lana alebo istiace
pomocky.
V poslednej dobe pribuda viac a viac nadsencov lezenia. Takuto stianku by ocenilo mnoho
ubytovanych, ktori by sa jednoducho chceli obcas odreagovat napriklad aj pri takejto aktivite...
Realizacia takehoto projektu nieje narocna a vyzaduje si minimum financnej pomoci.
2. Problém (Opíšte problém, nedostatok, ktorý chce projekt riešiť.)

Na internatoch nieje momentalne ziadna takato stienka aj napriek vysokemu poctu priaznivcov
tohoto sportu. Mnohi preto navstevuju rozne ine miesta za ktorymi musia casto zbytocne dlho
cestovat

3. Východisková situácia (Opíšte aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii. Ak je
to potrebné, definujte lokalitu v ktorej sa projekt bude realizovať)

Najjednoduhsi sposob ako postavit takuto stienku je objednat si takuto realizaciu u niektorej
z renomovanych firiem.
Druha moznost je svojpomocna realizacia. Na Mlynoch posobi technicke oddelenie s pomocou
ktoreho by sme mohli vyriesit niektore konstrukcne problemy.
Projekt sa bude realizovat v niektorom z priestorov, v akých bývajú aj študovne na Atriakoch.
4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how, doposiaľ zrealizované aktivity jednotlivých participantov, určte
projektových koordinátorov)

Vlado Žilka - Predkladatel a realizator projektu som ja. Ci bude uz fyzicky stavbu realizovat technicke
oddelenie, firma alebo studenti, urcim ja spolocne s kompetentnymi osobami
5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Postavenim tejto stienky dosiahneme vacsie portfolio sportovych aktivit pre studentov
a ubytovanych , taktiez sa znizi cas straveny cestovanim na ine miesta takychto stienok a pripadne sa
znizi pocet ubytovanych studentov, ktori sedia za pocitacom a pojdu si namiesto toho zaliezt.
Myslim,z e to je tiez zmena ;)
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6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny ľudí je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom
bude môcť výsledky projektu využívať.)

Projekt je urceny pre vsetky skupiny ludi. Najma vsak ubytovanych studentov VM Mlyny, ktori maju
radi lezecke aktivity a chcu sa treningom zlepsovat v lezeni.
7. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec, harmonogram a konkrétny spôsob
realizácie, spôsob súčinnosti s internátom)

V prvom rade je potrebne najst konkretnu studovnu v ktorej by sa taketo nieco mohlo realizovat.
Potom nasleduje graficky navrh tejto stienky, ktory trva zhruba tyzden. Nasledne sa zrealizuje
zakladna konstrukcia na ktoru sa potom primonstuju platne s dierkami na uchyt chytov. Po dokonceni
sa namontuju chyty, rozlozia sa molytanove alebo ine zienienky a moze sa liezt..
8. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Rozpocet uvazujem v celkovom rozsahu do 2500 eur.
V cene je zahrnuty navrh, konstrukcia a drevene platne, chyty a prislusenstvo v podobne skrutiek,
matic ci inych spojovacich materialov.
Konkretne rozpisany zoznam poloziek a celkovy rozpocet je vsak v momentalnom uplne zavisly od
sposobu realizacie spominaneho v bode 3.

