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NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

Návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši v termíne do 28. februára 
2018 a musia byť podané v súlade s Pravidlami 
participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš v 
platnom znení, ktoré sú dostupné na www.mikulas.sk

http://www.mikulas.sk


NÁZOV PROJEKTU: Konferencia „SEPARÁČIK“

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko, resp. názov: 
Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): 
Telefonický kontakt:

E-mail:

Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
Bodice 118, Liptovský Mikuláš

s.ganoczy@mikulas.sk

A2: Stručný popis projektu:
Detská ekologická konferencia „SEPARÁČIK“ je vyvrcholením ekologických aktivít žiakov 

základných škôl. Jedná sa o druhý ročník konferencie tematicky zameranej na oblasť odpadového 

hospodárstva -  triedený zber odpadov. V tomto roku je konferencia určená pre dospelých -  
rodičov, učiteľov, verejnosť.

Konferencia sa uskutoční dňa 06.06.2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu Liptovský 
Mikuláš.

Organizátormi konferencie, ako i prednášajúcimi, sú žiaci základných škôl, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, pod odborným dohľadom pracovníkov odboru 

školstva, oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva mesta Liptovský Mikuláš, vedenia 
jednotlivých škôl i SMOPaJ.

Pri danom projekte je potrebné vyzdvihnúť, že prezentácie jednotlivých tém ako 

i sprievodné projekcie sú výsledkom tvorivej práce žiakov základných škôl mesta LM.

mailto:s.ganoczy@mikulas.sk


A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky: suma (s DPH)

1)

2)

3)

4)

• 51

propagácia, pozvánky, visačky, magnetky 500,00

odmeny -  tričká pre usporiadateľov konferencie a prednášajúcich 200,00

s logom Separáčika a mesta
reklamné predmety pre účastníkov konferencie 1 500,00
- plátené tašky s logom mesta a návodom na separovanie jednotlivých 

zložiek odpadu

odmena pre základné školy usporiadajúce konferenciu 1 700,00

-  trojkoše na triedený odpad

občerstvenie pre usporiadateľov a prednášajúcich (a 1€/osoba) 100,00

CENA SPOLU: 4 000,00 eur

A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Je predkladaný projekt podporovaný z inej rozpočtovej
položky mesta LiptOVSký Mikuláš? (Ak áno, treba uviesť, z ktorej.)

Predkladaný projekt nie je finančne podporený z iných programov rozpočtu mesta Liptovský 

Mikuláš.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti
navrhovateľa pri realizácii projektu:
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa pri realizácii projektu.)

Dobrovoľnú činnosť pri príprave ako i realizácii samotného projektu je možné rozdeliť:

1. Dobrovoľná činnosť samotných žiakov:

v období prípravy konferencie ako aj počas samotnej konferencie -  návrh tém 
prednášok, ich spracovanie a následná prezentácia na konferencii, 
zabezpečenie propagácie konferencie -  návrh letákov, pozvánok,

- zabezpečenie konferencie po organizačnej a technickej stránke.

2. Dobrovoľná činnosť pracovníkov odboru školstva a odborných pracovníkov škôl:

odborná pomoc - kontrola nad dodržiavaním najmä právnych predpisov v oblasti 
odpadového hospodárstva a s nim spojených oblastí, 
metodické vedenie žiakov,



- zabezpečenie bezpečnosti počas stretnutí organizačného výboru, ako i počas priebehu
konferencie.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:

Oblasť odpadového hospodárstva je oblasťou, v ktorej Slovensko má čo doháňať. 

Osobitosťou tejto konferencie je, že „naše deti“ svojimi prednáškami chcú upozorniť svojich 
rovesníkov i dospelých na nutnosť triediť odpad a poukazujú na dopady v životnom prostredí 
spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadmi. Učia ako triediť odpad.

Teoretické poznatky budú môcť zúročiť pri triedení odpadu na školách -  trojkoše na 

triedený odpad.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 27.02.2018


