PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Názov projektu: Vinica
1. Anotácia – krátky opis projektu: Cieľom projektu je vysadiť na území Mlynskej doliny vinicu,
o ktorú by sa starali študenti. Vinič dopestovaný vo vinici by bol následne použitý na výrobu vína.
Hlavným zámerom je vytvoriť spoločenskú akciu spojenú so zberom a spracovaním vína, hudbou
a spoznávaním nových ľudí.

2. Problém: Mlynská dolina poskytuje iba málo možností pre spoločenské vyžitie, ktoré je spojené
s kreatívnou prácou. Projekt by mal poskytnúť študentom možnosť stretnúť sa, a otvoriť semester pri
produktívnej činnosti, zabaviť sa, stretnúť nových ľudí a spoznať celý proces výroby vína.

3. Východisková situácia: Projekt bude financovaný z rozpočtu, ktoré vydelilo Vysokoškolské mesto
Mlynská dolina v rámci projektu Participatívne Mlyny. Vinica by sa mala nachádzať na nevyužitom
svahu, ktorý sa nachádza medzi budovou Štúraku (blok B) a internátom Mladosť. Bude potrebný aj
chladný priestor so stálou teplotou na uskladnenie vína.

4. Predkladateľ a realizátori projektu: Predkladateľom projektu je Martin Hodničák. Sadenie, zber
a spracovanie zabezpečia samotní študenti, čo je vlastne základnou myšlienkou projektu.

5. Cieľ: Cieľom projektu je postupne vytvoriť veľkú spoločenskú udalosť na začiatku semestra. Starší
študenti tak budú môcť peknou akciou začať nový semester. Pre nových študentov to zasa bude
možnosť zoznámiť sa. Rád by som z vinobrania urobil výnimočnú udalosť spojenú s hudbou, spevom
a ľahkou prácou v príjemnom prostredí. Víno, ktoré bude výsledným produktom sa rovným dielom
rozdelí medzi všetkých študentov, ktorí sa vinobrania zúčastnia.

6. Cieľová skupina: Zapojiť sa do projektu bude môcť ktokoľvek. Nevyžaduje si to žiadne zvláštne
skúsenosti, nakoľko študenti, ktorí s výrobou vína skúsenosti majú, budú proces viesť.

7. Aktivity: Bude sa jednať iba o jednodňovú udalosť. Zúčastneným študentom zaberie nanajvýš
zopár hodín.

8. Rozpočet:
Sudy na uskladnenie vína: 3x100l (200€)
Lis: 1ks(200€)
Mlynček: 1ks (110€)
Nádoby: 1x350l + 8ks prepraviek (100€)
Priesady: 200ks (300€)
Celková suma: 910€

