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Výstava na stromoch
Výstava na stromoch je celoslovenská výstavová udalosť na podporu dôstojnej práce. Akcia
sa koná v októbri počas Týždňa dôstojnej práce. Tohtoročná plagátová výstava je zameraná
na podmienky pestovania kávy v Kolumbii a upozorňuje opäť na dôležité témy ako chudoba
pestovateľov alebo dopady klimatickej zmeny.

Úvodné slovo
Milé organizátorky a organizátori,

pozdravujem z Fairtrade ČS. Koncept Výstavy na stromoch vznikol v roku 2015 v Českej
republike ako projekt občianskeho združenia NaZemi ku ktorému sa v roku 2019 ako
spoluorganizátor pridalo Fairtrade ČS. V roku 2022 ideme po tretí krát upozorniť na globálne
témy týkajúce sa podmienok výroby a pestovania formou výstavy na Slovensku.

Výstava je príležitosťou informovať o pracovných podmienkach vo vašom okolí a venovať sa
téme vo výučbe. Podporujeme tým ľudí vo svete, aby mohli žiť za dôstojných podmienok.
Vďaka, že sa do akcie zapájate.

Lukáš Bulko
Fairtrade ČS
lukas.bulko@fairtrade-slovensko.sk
+421 902 727 117

Príprava akcie
Obtiažnosť organizovania Výstavy si volíte sami. Základná varianta čisto s výstavnými plagátmi
je jednoduchá na organizáciu. Pokiaľ ale budete chcieť priestor využiť a doplniť ho o sprievodný
program, môže vám to vziať dosť času a bude sa vám hodiť podporný tím. O to väčšia to však
bude zábava! Pre vás i návštevníkov akcie. Na začiatku budete musieť každopádne urobiť dve
veci: zabezpečiť si miesto a zaregistrovať sa.

Výber miesta
Výstava môže byť súčasne vo viacerých priestranstvách vášho mesta, v parkoch, námestiach,
dvoroch, obchodných domoch, galériách, každý organizátor si vyberá svoj vlastný priestor, ,
dôležité je však aby bol verejne prístupný.
Hľadáte miesto, kam umiestniť 15 plagátov (14 tematických a 1 úvodný). Technicky jeden z
najmenej náročných spôsobov umiestnenia výstavy, sú stromy. Ak by ste chceli využiť stromy,
pozrite sa vo svojej obci po peknom parku, ktorý má dostatok stromov a ktorý máte radi. Myslite
na to, že výstava v parku visí pre ľudí. Chcete ju dostať práve k nim. Aby si ju ľudia mohli prezrieť,
tak A) umiestnite ju do parku, kadiaľ chodí veľa ľudí, B) dajte o výstave vedieť cez kamarátov,
sociálne siete a médiá.
Parky bývajú verejným priestorom, v ktorom sa stretávajú občania miest naprieč generáciami.
Sú to miesta, kam sa chodí prechádzať, polihovať, relaxovať i športovať. Park je príležitosťou.
Podobu mu dávajú samotní ľudia, ktorí v meste žijú. Podieľajte sa na oživení tohto verejného
priestoru!

Povolenie k výstave
Výstavu môžete vo svojom obľúbenom parku urobiť iba za súhlasu majiteľa pozemku. Väčšinou
ním je mesto. (Preverte si vlastníctvo pozemku na ktorom by ste radi umistnili výstavu cez
portál https://zbgis.skgeodesy.sk/) Musíte sa obrátiť na príslušný úrad (obecné, mestské časti,
mestský úrad či magistrát) a zistiť, pod správou akého odboru sa organizovanie podujatí v
danom parku nachádza. Môžete prvýkrát osloviť Klientské centrum, oddelenie Kultúry, alebo
Odbor správy majetku, prípadne Odbor ochrany životného prostredia. Ideálne je v prvom kroku
sa spojiť s úradníkmi telefonicky. Úradníci vás sami navedú, kto vám môže dať povolenie na
usporiadanie výstavy.
Na úrade si u daného človeka zaistite povolenie pre
organizovanie výstavy. Nahlásite termín (1. - 8. októbra
2022), účel akcie (Osvetová výstava k tematike pracovných
podmienok vo svete), prípadne sprievodný program (k tomu
čítajte nižšie). Niektoré úrady vyžadujú tiež situačnú snímku
so zakreslením miesta konania akcie, prípadne konkrétnych
stromov, na ktorých budú plagáty umiestnené. K tomu stačí
vytlačiť mapu danej oblasti a vyznačiťplánovanú pozíciu (v

TIP:
Vzorovú žiadosť o využití
verejného priestranstva
posielame všektým
organizátorom emailom.
Nájdete ju tiež na webe:

www.vystavanastromoch.
sk

grafickom programe alebo ručne fixkou).
plánovanú pozíciu (v grafickom programe alebo ručne fixkou).
Môže sa stať, že úrad nemá tlačivo na “Žiadosť o využitie verejného priestranstva”, referenti vás
navedú na správne tlačivo, respektíve postup, ktoré treba použiť vo vašej samospráve.
Ak zdôrazníte neziskový charakter akcie a osvetový účel, nemali by ste za povolenie platiť.
Úradník či úradníčka po vás budú chcieť vedieť, ako plánujete výstavu umiestňovať technicky.
Pretože sa výstavné plagáty budú umiestňovať na stromy, je dôležité, aby sa stromy inštaláciou
nepoškodili. Dá sa očakávať, že si k tomu vyžiadajú stanovisko kolegu, ktorý má na starosti
zeleň. Technickému riešeniu inštalácie sa venujeme nižšie.
Potvrdenie vám zrejme úrad vydá voči vypísanej žiadosti o dočasnom užívaní verejného
priestranstva, bežná lehota na vybavenie sa pohybuje okolo 30 dní. Pustite sa teda do toho
radšej čo najskôr.

Zhromaždenie alebo zabratie?
Pre realizáciu samotnej výstavy nie je potrebné okrem povolenia vybavovať žiadne zabratie
verejného priestranstva ani ohlasovať verejné zhromaždenie.
Pokiaľ ale plánujete sprievodný program, potom budete zabratie alebo ohlásenie musieť
vybaviť.

Čas
Výstava sa koná po celej republike od soboty do soboty. Bude dobré, keď ju v parku budete mať
nainštalovanú najneskôr od 10-tej hodiny v sobotu 1. októbra 2022. Priebežne ju môžete
kontrolovať, opravovať a zložiť po týždni.

Registrácia
Pozrite na www.vystavanastromoch.sk. Pripravili sme tu mapu parkov, kde budú výstavu
organizovať aktivisti ako vy. Aby sme na mapu mohli pridať aj vás, zaregistrujte sa. Na webovej
podstránke je na to odkaz, na ktorom vyplníte pár základných informácií o vašej výstave (Miesto
výstavy, kontaktná osoba, adresa pre zaslanie balíčka ...).
A potom, čo budete mať s miestnymi úradmi dohodnuté povolenie, zavoláme si a umiestnime
vás na mapu. Easy!

Chem sa
zaregistrovať
práve teraz

Realizácia výstavy
Od koordinačného tímu sa môžete tešiť na zaslanie organizačného balíčka. Bude pre vás
zadarmo! Okrem informačných materiálov v ňom bude zrolovaná sada 14 výstavných plagátov
vo formáte A2. Dostanete k tomu v rovnakom formáte A2 aj pár univerzálnych úvodných
panelov - tie popisujú výstavu a zároveň slúži na propagáciu. Dopíšte do úvodného panelu KDE
sa akcia koná (váš park) a KEDY (1. - 8. októbra 2022). V parku a v meste môžete tieto úvodné
panely vyvesiť aj týždne dopredu, aby ste o výstave dali vedieť čo najviac ľuďom.

Technické riešenie inštalácie na stromy
Výstavu inštalujete na stromy vo vašom parku. Stromy nechceme poškodiť. Ak nebudete do
stromov nič zatĺkať a len ich omotávať šnúrkami, stromy budú v pohode. A v pohode budú aj
správcovia stromov. To chceme. Z toho vyplývajú nasledujúce odporúčania:

★ nepoužívajte pripináčiky, klinčeky ani sponkové nabíjačky,
★ inštalujte výstavu najlepšie s využitím šnúrok a špagátiku.
Ako teda na stromy priviazať plagáty? Odporúčame plagáty nalepiť na kartón a ten obviazať
okolo stromu. Je to jednoduché, potrebujete nožnice, povrázok a zohnať cca 15 kartónových
papierov, napríklad z banánových alebo iných veľkých škatúľ (viď obr. 1). Aby kartóny neboli z

prednej strany vidieť, odporúčame ich zastrihnúť na veľkosť len o niečo menšiu ako samotné A2
plagáty (viď obr. 2). Rohy kartónov môžete spevniť izolepou. Do horných rohov urobte dierky,
ktorými pretiahnete povrázok. Ak chcete, môžete aj do spodných rohov. Na kartónový podklad
potom nalepte najlepšie tavnou pištoľou samotnej plagáty (viď obr. 3). plagáty nalepené na
kartónoch s prevlečenou šnúrkou už sú nachystané na cestu do parku (viď obr. 4). Povrázok

potom už v parku len omotajte okolo stromu a zaviažte (viď obr. 5). Je to výstava, plagát by mal
byť čistý a nemal by za ním trčať kartón. (Viď obr. 6). Hotovo!Možno prídete sami na vhodnejší
spôsob pripevnenia, ktorý prežije aj dážď, bude odolný, estetický a zároveň neublíži stromom.
Trebárs na kartón zozadu ešte hore a dole prilepiť pre spevnenie drevené lišty. alebo laminovať.
Dajte nám o svojich tipoch vedieť.
Možno prídete sami na vhodnejší spôsob pripevnenia, ktorý prežije aj dážď, bude odolný,
estetický a zároveň neublíži stromom. Trebárs na kartón zozadu ešte hore a dole prilepiť pre
spevnenie drevené lišty. alebo laminovať. Dajte nám o svojich tipoch vedieť.

Počasie
Plagáty na mieste väčšinou vydržia aj celý týždeň za dažďa, len ich priebežne kontrolujte a
prípadne spevnite. Pokiaľ plánujete pri vystavení krátku vernisáž alebo dokonca sprievodný
program, dážď vás môže nepríjemne prekvapiť. Síce býva začiatkom októbra slnečno, ale aj tak
sa bude hodiť blízkosti zastrešený altánok. Ak máte partystany, je to fajn, ale už je nutné mať
vyjednané zabratie. Pozrieť na vernisáž sa dá aj s dáždnikom.

Propagácia akcie
Propagáciu Výstavy na stromoch nechávame na vás! Z Fairtrade ČS vám pošleme
predpripravenú vzorovú tlačovú správu, ktorú môžete využiť v komunikácii s novinármi. Je však
len na vás, kto všetko bude o akcii vedieť a akými kanálmi propagáciu spustíte. Čo sa hodí:

★ osobné pozvanie kamarátov a známych,
★ propagácia akcie na facebooku vrátane vytvorenia facebookovej udalosti,
★ rozvešané plagátov po meste,

★ oslovenie miestnej redakcie s pozvánkou na akciu aj následné zaslanie článku o priebehu
začatí výstavy,

★ váš známy fotograf na mieste, ktorý zachytí momentky, na ktoré s ľuďmi budete s radosťou
spomínať.

Budeme radi, keď nám po akcii napíšete, ako u vás akcie vyzerala a pošlite pár fotiek. Vďaka za
vaše zapojenie

