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NÁZOV PROJEKTU

Revitalizácia areálu Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského

Al: Informácie o predkladateľovi:

Občianske združenie TATRY 
KEMI 627/5 
Liptovský Mikuláš 
031 04

Mgr. Rudolf Pado
0903 028 364, oztatrv@slovanet.sk
http://www.naskladkvniesmekratki.sk/

Občianske združenie LIPA -  Liptovskí aktivisti 
Roľnícka 442/7 
Liptovský Mikuláš 
031 05

Roman Béhal
0905 712 068, info@chalupvliptov.sk 
https://www.facebook.com/lipa.oz/

A2: Stručný popis projektu:

Výsadbou drevín a vytvorením skalky v exteriéroch Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského vytvoriť 
pre žiakov školy príjemne prostredie a odizolovať školu od vplyvov rušnej ulice.

Samotní študenti školy charakterizovali význam projektu pre školu nasledovne (bez diakritiky z E-mailu 
z dňa 18.02.2018):

“A ko štu den ti sm e te d a  za č a li  p rem ýšľ ať  n a d  uskutočnením  je d n é h o  z  n ašich  n ápadov, k to rý  sa  kvô li 

nedostatku financií neuskutočnil minulý rok, a to je  A - výsadba stromčekov a B - skalka.

Aktivita A má viacnásobný pozitívny dopad:

1) smog, emisie, hluk -  vysadené stromy slúžia ako ochrana pred hlukom množstva áut z hlavnej cesty ani 
nie 7 metrov od okien školy, hluk a emisie vyrušujú študentov pri učebnom procese a do značnej miery to 
ovplyvňuje náš výkon. Výsadba stromov popri plote by vyriešila tento problém

2) vizuálna stránka - výsadba ihličnatých a listnatých stromov by prirodzene ovplyvnila estetiku okolia 
školy, je  to riešenie prijateľné pre pozitívny dopad na životné prostredie, keďže škola nemá vo svojom okolí 
žiadne okrasné dreviny a to by sme chceli v blízkej budúcnosti zmeniť. Dennodenný pohľad z okna našich 
tried by sa tak radikálne zmenil. Miesto pohľadu na rušnú ulicu by tam bol pohľad na zeleň a rozkvitnutú 
čerešňu alebo magnóliu, úžasná predstava a vďaka tomuto projektu, veríme, že aj reálna.
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3, produkcia kyslíka - pohlcovanie oxidu uhličitého, stromy ako pľúca našej planéty. Chceme aby každý 
strom ktorý zasadíme, rástol, bol zdravý a my rástli s ním. Túžime po tom, aby táto zeleň slúžila aj ďalším 
generáciám, deťom a učiteľom, ktorí prídu po nás.

Aktivita B - skalka

vizuálna stránka - spríjemnenie nášho prostredia, vchodu. Chceme tu priniesť trochu života a farby pred 
našu sivú budovu. Staráme sa a pravidelne čistíme okolie školy aj širšie okolie. V bezprostrednej 
blízkosti skalky by sme tiež chceli mať našu letnú učebňu alebo lavičky. Hlavný vchod je  hlavný vchod a my 
ním prechádzame každý deň a nič tam nie je, čo by potešilo naše oči. ”



Predbežné predstavy:



A3: Informácie o rozpočte projektu:
Názov položky Suma (s DPH) v €

sadenice drevín a rastliny na skalku 
(výsadba stromov: smrek pichľavý (200-250 cm, 
ZB) - 8 ks x 35,00 € / ks = 280,00 €, tis prostredný 
„hicksii“ - 100-125 cm, ZB -  12 ks x 18,00 =
216.00 €, javor horský (ZB, 300 + cm) = 6 ks x
36.00 = 108,00 € skalka: Borievka šupinatá 
(Juniperus squamata „ BlueCarpet") - 2 ks, Smrek 
pichľavý (Piceapungens) - 1 ks, tuja západná
(Thujaoccidentalis) - 1 ks, Borievka virgínska 
(Juniperus virginiana „ GreyGlow") - 1 ks, 
Hortenzia stromčekovitá (Hydrangeaar borescens) - 
1 ks, Tavoľník japonský (Spiraea japonicd) - 4 ks, 
Borovica horská (Pinus mugo „Mughu") - 1 ks,
Dráč Thunbergov (Berberis Thunbergii)  - 2 ks, 
Zbehovec plazivý (Ajugareptans) - 7 ks, Astra 
(Aster) - 7 ks, Tavoľník bumaldový 
(Spiraeabumalda „DartsRed") - 1 ks, Primula 
hybridná 15 ks, Thunberga dráč "Atropurpurea" - 1 
ks = cca 400,00 C, spolu: 1 004,00 €)

1 004,00

oporné koly
(14 ks x 5,00 € = 70,00 €)

70,00

mulčovacia kôra 
( 15 vriec x 4,00 € = 48,00 €)

48,00

rašelina
(5 ks 250 1 x 15,00 € = 75,00 €)

75,00

zemina na skalku (1 tatrovka) 200,00
doprava a technické práce 300,00

SPOLU: 1 697,00

A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Projekt nie je financovaný zo žiadnej inej rozpočtovanej kapitoly mesta

BI: Informácie o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri 
realizácii projektu:

• OZ TATRY: konzultačná pomoc

• OZ LIPA -  Liptovskí aktivisti: doprava a technická pomoc (auto, prívesný vozík, bager)

• Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského : projekt realizovaný žiakmi školy



B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre mesto 
Liptovský Mikuláš:
Mesto Liptovský Mikuláš realizáciou projektu získa upravený areál strednej školy a zapojí mladých ľudí do 
skrášľovania areálov škôl, ktoré sú súčasťou mestskej aglomerácie.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 19.02.2018

Mgr. Rudolf PADO, predseda a projektový manažér OZ TATRY


