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Prehľad financovania projektu OKNÁ DO ROZPRÁVOK I. – IV.  / aktualizácia 16.8.2016 
 

 

OKNÁ DO ROZPRÁVOK I. – DFNsP Bratislava 

 

Trvanie projektu: február – december 2014 

Cieľová suma: 8 000,00 eur 

 

Miesto realizácie: Klinika detskej hematológie a onkológie, oddelenie malých detí, DFNsP, Limbová 1, 833 44 Bratislava 

Organizátor: o. z. PUART GALLERY 

Realizátor malieb: Roman Hvizdák (www.romanhvizdak.com) 

 

Technická časť projektu: 

 

Predlohy: rozprávkové námety pre nástenné maľby si určili deti, rodičia a personál nemocnice 

Počet malieb: 15 nástenných malieb 

Farby: ekologické, zdravotne nezávadné, vodou riediteľné, akrylové, umývateľné 

Rozmery malieb: 

výška diel: 100 cm (rovnaká pre všetky maľby); 

dĺžka diel: 2ks – 100 cm, 2ks – 115 cm, 7ks – 120 cm, 1ks – 130 cm,  1ks – 150 cm, 1ks – 200 cm, 1ks – 260 cm  

 

V rozpočte je zahrnuté: 

 Materiál na realizáciu projektu + prípravné práce + ostatné náklady = 1 500,00 eur 

- špeciálne akrylové farby, štetce a valčeky, fólie na ochranu stien (1 000,00 eur) 

- kresba námetov, scan a tlač, zväčšovanie námetov a technická príprava stien ( 400,00 eur) 

- režijné náklady, poštovné, administratívne práce spojené s projektom (100,00 eur) 

 

 Práca výtvarníka = 6 500,00 eur 

- príprava námetov, kresba, samotné maľovanie 

- 10 mesiacov (marec – december 2014), 8 hodín x 5 pracovných dní, víkendy podľa dohody s prednostkou 

oddelenia = 650,00 eur / 1 mesiac 

 

 Art terapia – zapojenie detí a ich rodičov do maľby nie je finančne vyčíslené 

 

 

Rozpis sponzorských príspevkov: 

 

p. č. partneri prijatá suma 
dátum prijatia 

príspevku 
spôsob prijatia 

/ typ zmluvy 
použitie príspevku 

ukončenie 
maľby 

1. Pro Benefit s.r.o. 1 000,00 eur 20.03.2014 
Darovacia 

zmluva 
Krtko a kamaráti 28.03.2014 

2. Cesty spájania, o.z. 1 000,00 eur 24.03.2014 
Darovacia 

zmluva 
Leví kráľ;  
Pinocchio 

16.04.2014; 
21.11.2014 

3. Bavaris 350,00 eur 03.05.2014 Zmluva o diele Máša a medveď 15.05.2014 

4. Ekofex SK, s.r.o. 500,00 eur 13.05.2014 Zmluva o diele Toy Story 22.09.2014 

5. MINERFIN, a.s. 1 000,00 eur 20.05.2014 
Sponzorská 

zmluva 
Snehulienka  

a trpaslíci 
26.08.2014 

6. Nadácia Markíza 700,00 eur 02.07.2014 
Sponzorská 

zmluva 
Macko Pú 10.06.2014 

http://www.romanhvizdak.com/
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7. CEU Consulting 450,00 eur 24.07.204 Zmluva o diele Asterix a Obelix 10.07.2014 

8. Deťom z lásky 450,00 eur 26.09.2014 
Darovacia 

zmluva 
Madagaskar 09.10.2014 

9. 
Dobrovoľník PUART 

GALLERY 
1 410,00 eur 17.10.2014 

Darovacia 
zmluva 

Lokomotíva Tomáš;  
Autá; Kniha džunglí 

29.10.2014; 
02.12.2014; 
28.02.2015 

10. Mgr. Petra Luptáková 
preklad webovej 

stránky do AJ 
04.05.2014 - - - 

SPOLU: 6 860,00 eur     

       

p. č. jednotlivci prijatá suma 
dátum prijatia 

príspevku 
spôsob prijatia 

/ typ zmluvy 
použitie príspevku 

ukončenie 
maľby 

1. 
Ján Špirec 
J+Z Špirec 

200,00 eur 07.04.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

2. 
Jarošová Diana, 

Trenčín 
5,00 eur 30.04.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

3. Rynik Michal 10,00 eur 30.04.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

4. 
Pogány Branko, 

Košice 
20,00 eur 30.04.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

5. Švendová Zuzana, BA 20,00 eur 06.05.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

6. Kurišová Adriana, BA 20,00 eur 13.05.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

7. 
Kostíková Zuzana, 

Almelo (NL) 
50,00 eur 26.05.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

8. 
Sýkorová Janka, 

Kremnica 
10,00 eur 09.06.2014 vklad na b. ú. Tom a Jerry 04.07.2014 

9. 
Kolenová Zuzana, 

Púchov 
25,00 eur 03.07.2014 vklad na b. ú. Lady a Tramp 02.01.2015 

10. 
Koterec Tonko, 

Michalovce 
50,00 eur 07.07.2014 vklad na b. ú. Lady a Tramp 02.01.2015 

11. 
Strýček Ľubomír, 

Púchov 
10,00 eur 14.07.2014 vklad na b. ú. Lady a Tramp 02.01.2015 

12. 
Mikulík Miroslav, 

Liptovská drevenica 
30,00 eur 14.07.2014 vklad na b. ú. Lady a Tramp 02.01.2015 

13. 
Janíková Anna, 

Púchov 
30,00 eur 21.07.2014 vklad na b. ú. Lady a Tramp 02.01.2015 

14. 
Janíková Martina, 

Púchov 
40,00 eur 23.07.2014 vklad na b. ú. Lady a Tramp 02.01.2015 

15. 
Teplický Michal, 

Púchov 
200,00 eur 24.07.2014 vklad na b. ú. Lady a Tramp 02.01.2015 

16. 
Koterec Peter, 

Michalovce 
300,00 eur 01.08.2014 vklad na b. ú. Slon Dumbo 03.02.2015 

17. 
Kulmanová Michaela, 
Vranov nad Topľou 

50,00 eur 05.08.2014 vklad na b. ú. Slon Dumbo 03.02.2015 

18. Vacko Peter 30,00 eur 08.08.2014 vklad na b. ú. Slon Dumbo 03.02.2015 

19. Binková Martina 20,00 eur 20.08.2014 vklad na b. ú. Slon Dumbo 03.02.2015 

20. Palanová Andrea 20,00 eur 15.10.2014 vklad na b. ú. Slon Dumbo 03.02.2015 

SPOLU: 1 140,00 eur     
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OKNÁ DO ROZPRÁVOK II. – DFNsP Bratislava 

 

Trvanie projektu: 01.01.2015 – 31.07.2015 

Cieľová suma: 3 000,00 eur 

 

Miesto realizácie: Klinika detskej hematológie a onkológie, oddelenie malých detí, DFNsP, Limbová 1, 833 44 Bratislava 

Organizátor: o. z. PUART GALLERY 

Realizátor malieb: Roman Hvizdák (www.romanhvizdak.com) 

 

Technická časť projektu: 

 

Predloha: SVET DISNEY – rozprávkové motívy z dielne Disney 

Počet malieb: 1 nástenná maľba 

Farby: ekologické, zdravotne nezávadné, vodou riediteľné, akrylové, umývateľné 

Rozmer maľby: 100 x 500 cm 

 

V rozpočte je zahrnuté: 

 Materiál na realizáciu projektu + prípravné práce + ostatné náklady = 1000,00 eur 

- špeciálne akrylové farby, štetce a valčeky, fólie na ochranu stien (750,00 eur) 

- kresba námetov, scan a tlač, zväčšovanie námetov a technická príprava stien (200,00 eur) 

- režijné náklady, poštovné, administratívne práce spojené s projektom (50,00 eur) 

 

 Práca výtvarníka = 2000,00 eur 

- príprava námetu, kresba, samotné maľovanie 

- 7 mesiacov (január – júl 2015), 8 hodín x 5 pracovných dní, víkendy podľa dohody s prednostkou oddelenia = 

285,7 eur / 1 mesiac 

 

Rozpis sponzorských príspevkov: 

 

p. č. Partner prijatá suma 
dátum prijatia 

príspevku 
spôsob prijatia 

/ typ zmluvy 
použitie 

príspevku 

Dátum 
ukončenia 

maľby 

1. ESET, spol. s r.o. 3 000,00 eur 01.12.2014 
Sponzorská 

zmluva 
SVET DISNEY  31.07.2015 

 

  

http://www.romanhvizdak.com/
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OKNÁ DO ROZPRÁVOK III. – DFNsP Bratislava 

 

Trvanie projektu: 01.10.2015 – 29.02.2016 

Cieľová suma: 1 600,00 eur 

 

Miesto realizácie: Klinika detskej hematológie a onkológie, oddelenie malých detí, DFNsP, Limbová 1, 833 44 Bratislava 

Organizátor: o. z. PUART GALLERY 

Realizátor malieb: Roman Hvizdák (www.romanhvizdak.com) 

 

Technická časť projektu: 

 

Počet malieb: 5 nástenných malieb 

Farby: ekologické, zdravotne nezávadné, vodou riediteľné, akrylové, umývateľné 

Rozmery malieb: 

výška diel: 100 cm (rovnaká pre všetky maľby); 

dĺžka diel: 4ks – 100 cm, 1ks – 130 cm 

 

V rozpočte je zahrnuté: 

 Materiál na realizáciu projektu + prípravné práce + ostatné náklady = 1000,00 eur 

- špeciálne akrylové farby, štetce a valčeky, fólie na ochranu stien (650,00 eur) 

- kresba námetov, scan a tlač, zväčšovanie námetov a technická príprava stien (300,00 eur) 

- režijné náklady, poštovné, administratívne práce spojené s projektom (50,00 eur) 

 

 Práca výtvarníka = 600,00 eur 

- príprava námetu, kresba, samotné maľovanie 

- 5 mesiacov (október  2015 – február 2016), 8 hodín x 5 pracovných dní, víkendy podľa dohody s prednostkou 

oddelenia = 120,00 eur / 1 mesiac 

 

 Art terapia – zapojenie zdravotníckych pracovníkov, detí a ich rodičov do maľby nie je finančne vyčíslené 

 

Rozpis sponzorských príspevkov: 

 

Projekt Okná do rozprávok III. bol financovaný autorom malieb, Romanom Hvizdákom.  

p. č. použitie príspevku 

1. Lolek a Bolek 

2. Scooby-Doo 

3. Včielka Maja 

4. No počkaj, zajac! 

5. Šmolkovia 

  

http://www.romanhvizdak.com/
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OKNÁ DO ROZPRÁVOK IV. – DFNsP Košice 

 

Trvanie projektu: 01.06.2016 – 31.12.2016 

Cieľová suma: 4 000,00 eur 

 

Miesto realizácie: Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP Košice 

Organizátor: o. z. PUART GALLERY 

Realizátor malieb: Roman Hvizdák (www.romanhvizdak.com) v spolupráci so žiakmi Školy úžitkového výtvarníctva 

v Košiciach (www.suvke.sk)  

 

Technická časť projektu: 

 

Počet malieb: 5 nástenných malieb 

Farby: ekologické, zdravotne nezávadné, vodou riediteľné, akrylové, umývateľné 

Rozmery malieb: 

výška diel: 100 cm (rovnaká pre všetky maľby); 

dĺžka diel: od 100cm – 400cm 

 

V rozpočte je zahrnuté (odhad nákladov): 

 Materiál na realizáciu projektu + prípravné práce + ostatné náklady = 1 500,00 eur 

- špeciálne akrylové farby, štetce a valčeky, fólie na ochranu stien (1 000,00 eur) 

- kresba námetov, scan a tlač, zväčšovanie námetov a technická príprava stien (400,00 eur) 

- režijné náklady, poštovné, administratívne práce spojené s projektom (100,00 eur) 

 

 Práca výtvarníka + dopravné a ubytovacie náklady = 2 500,00 eur 

- príprava námetu, kresba, samotné maľovanie + dopravné a ubytovacie náklady 

- 7 mesiacov (jún  2016 – december 2016), 8 hodín x 5 pracovných dní, víkendy podľa dohody s prednostkou 

oddelenia = 357,00 eur / 1 mesiac 

 

Rozpis sponzorských príspevkov: 

 

p. č. partneri prijatá suma 
dátum prijatia 

príspevku 
spôsob prijatia 

/ typ zmluvy 
použitie príspevku 

ukončenie 
maľby 

1.     Máša a medveď  

2.     Hľadá sa Dory  

3.     Krtko a kamaráti  

4.       

5.     
Autorský námet žiakov 

ŠÚV v Košiciach 
 

SPOLU: 4 000,00 eur     

  

http://www.romanhvizdak.com/
http://www.suvke.sk/
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Publicita projektu OKNÁ DO ROZPRÁVOK I. – IV. 

 

 www.oknadorozpravok.sk 

 www.romanhvizdak.com 

 www.facebook.com – Roman Hvizdák 

 Ružinovská televízia – relácia Karin Majtánovej zo dňa 16.05.2014 

 MDD v Markíze – prezentácia o.z. PUART GALLERY – kreslenie pre deti – 01.06.2014 

 Teleráno v Markíze 

 Článok na www.markiza.sk uverejnený dňa 19.06.2014 -  http://www.markiza.sk/aktualne/1761263_vsestranna-

nela-pociskova-fantaziruje-so-stetcom-v-ruke 

 Reportáž v Televíznych novinách Markízy  

 Púchovské noviny – informácia o projekte Okná do rozprávok III. – jún 2016 

 

http://www.oknadorozpravok.sk/
http://www.romanhvizdak.com/
http://www.facebook.com/
http://www.markiza.sk/
http://www.markiza.sk/aktualne/1761263_vsestranna-nela-pociskova-fantaziruje-so-stetcom-v-ruke
http://www.markiza.sk/aktualne/1761263_vsestranna-nela-pociskova-fantaziruje-so-stetcom-v-ruke

