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Prflohy:

NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
na rok 2020

Návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši v termíne do 28. februára 

2020 a musia byť podané v súlade s Pravidlami 
participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš v 
platnom znení, ktoré sú dostupné na www.mikulas.sk

Navrhovaná výška rozpočtu na rok 2020: 25 000 € 
Maximálna výška rozpočtu na 1 projekt: 3 750 €

http://www.mikulas.sk


NÁZOV PROJEKTU: Kreatívne dielne v Parku M. R. Martákovej

A1: Informácie o predkladateľoviľ

Meno a priezvisko fyzickej osoby (FO): Alexandra Matiszová

Bydlisko, ulica, číslo domu FO:

Telefonický kontakt: 

e-mailová adresa:

Názov občianskeho združenia, neziskovej organizácie a pod.

OZ Verejnô

Sídlo subjektu, ulica, číslo domu:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Alexandra Matiszová

Telefonický kontakt:

e-mailová adresa kontaktnej osoby:

A2: Stručný popis projektu:

Našim zámerom je zrealizovať sériu workshopov a kreatívnych dielní pre deti, aj 
dospelých počas letných mesiacov (jún, júl, august) na otvorenom priestranstve a v 
príjemnom prostredí Parku M. R. Martákovej. Dielne s rôznym zameraním (napr. výtvarné 
techniky; umenie v prírode - Landart, plenér; kreatívne techniky s využitím papiera, textílie 
a pod.) bude vždy viesť niekoľko lektorov a lektoriek. Každý mesiac privítame aspoň troch 
profesionálnych lektorov -  odborníkov v určitej oblasti, ktorí na vzdelávacom workshope 
predstavia a naučia návštevníkov a návštevníčky pracovať s rôznym materiálom a 
prostredníctvom rôznych techník vyrábať kreatívne predmety. Cieľom projektu je prepojiť 
umenie a kultúru s prírodným prostredím, ktoré je dostupné pre všetky vekové kategórie 
a posilniť vzťahy (nielen) obyvateľov a obyvateliek Liptovského Mikuláša prostredníctvom 
kreatívnych aktivít. Veríme, že projekt tohto formátu má potenciál posilniť vzťah človeka a 
prírody, vzťah ľudí k umeniu a remeslu, vytrhnúť mladých od obrazoviek a mobilných 
telefónov a rozvíjať ich kreativitu v prírodnom prostredí, spríjemniť voľný čas našim 
seniorom a seniorkám, dospelým poskytnúť priestor na oddych a relax po práci. Našim 
projektom posilníme taktiež medzigeneračnú spoluprácu a dialóg práve skrz kreatívnu 
tvorbu v prírodnom prostredí. Našim projektom taktiež prispejeme k alternatívnemu 
využitiu mestského parku -  Parku M. R. Martákovej, ktorý sa nachádza blízko centra, aj 
sídlisk.



Časový harmonogram projektu:

mesiac
marec - apríl 
máj

jún -  august 
október

aktivita
oslovovanie vhodných lektorov a lektoriek 

propagácia zámeru projektu, 
oslovenie profes. fotografa,
nákup potrebného materiálu (stoličky, podložky, stôl, výtvarné, 
kreatívne a kancelárske potreby, flipchart tabuľa + fixy)
realizácia projektu, propagácia projektu
vyhodnotenie projektového zámeru a dosiahnutého cieľa

A3: Informácie o rozpočte projektu:

názov položky: suma (s DPH)

1) Skladacia stolička (30 ks), 1ks = 20€ 600 eur

2) Podložky na stoličky (30 ks), 1 ks = 7€ 210 eur

3) Skladací stôl (4 ks), 1ks = 50€ 200 eur

4) Náklady na materiál (výtvarné a kreativne potreby) 800 eur

5) Náklady na kancelárske potreby 200 eur

6) Prenosná tabuľa (1 ks) 100 eur

7) Honoráre pre lektorov (5 lektorov), 1 lektor = 150e

(zahŕňa aj cestovné náklady) 750 eur

8) Propagácia (sociálne siete, médiá, plagáty a letáky) 350 eur

9) Fotografické služby (profes. fotograf, spracovanie fotiek) 250 eur

CENA SPOLU: 34 60  eu r

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.)

Nie

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri realizácii 
projektu (bude hlavným kritériom pri posudzovaní návrhu projektu) -  
navrhovateľ je povinný uviesť konkrétny osobný prínos -  formu 
participácie pri realizácii projektu:

Komunita ľudí, ktorá sa vytvára okolo kultúmo-komunitného priestoru Hory Doly, funguje 
na dobrovoľníckej báze už od decembra 2018. Ako hlavná koordinátorka projektu 
zabezpečím dobrovoľnícku činnosť obyvateľov a obyvateliek mesta, ich participáciu na



projekte, a to najmä vo fáze propagácie projektu, keďže mládež, s ktorou spolupracujeme, 
je zručná na sociálnych sieťach. Budem sa aktívne spolupodieľať na tvorbe 
harmonogramu jednotlivých aktivít (aspoň tri aktivity v mesiacoch jún -  august), ktoré sa 
budú realizovať v parku M. R. Martákovej a zabezpečím povolenie od mesta Liptovský 
Mikuláš, keďže park sa nachádza na jeho katastrálnom území. Ako študentka končiaceho 
ročníka v odbore sociálna práca sa budem môcť reálne zapojiť do organizácie aktivít, 
ktoré majú sociálny charakter a vplyv na vytváranie a upevňovanie komunity. Prínosom 
budú aj moje zručnosti pri práci s materiálom rôzneho charakteru (papier, textil) 
a bezplatné vedenie niektorého z workshopov. Prítomná budem aj pri zabezpečení miesta 
workshopov (Park M. R. Martákovej) a zodpovednosť budem niesť aj za priebeh 
a upratanie areálu parku po každej z daných aktivít. Zabezpečím dokumentáciu projektu 
prostredníctvom profesionálneho fotografa a propagáciu projektu v médiách. Nerušený 
priebeh umeleckých podujatí a komunikáciu s lektormi workshopu delegujem na zvyšok 
timu, s ktorým spolupracujeme na budovaní kultúrno-komunitného priestoru Hory Doly. 
Budem sa snažiť aj o to, aby zúčastnení dobrovoľníci mohli zúžitkovať nadobudnuté 
skúsenosti s organizáciou obdobných podujatí a viesť ich k prepájaniu zručností vo svojej 
vlastnej komunite, čo zároveň zabezpečí aj udržateľnosť a rozšírenie projektu do iných 
častí mesta a okolitých obcí.
Zabezpečenie udržateľnosti a následná starostlivosť: Ak časť zo zakúpeného 
materiálu nespotrebujeme, bude uskladnený v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doly a 
využitý aj v budúcnosti pri realizácii ďalšieho projektu s podobným zámerom alebo 
v rôznych parkoch na území mesta Liptovský Mikuláš. Dlhodobý drobný hmotný majetok 
bude využívaný a skladovaný v rovnakých priestoroch. Jeho zakúpením prispejeme taktiež 
k udržateľnému spôsobu života a ochrane životného prostredia, a to jeho ďalším 
využívaním a zapožičiavaním na iné podujatia organizované fyzickými alebo právnickými 
osobami.

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

Prínosom je atraktívne využitie priestranstva parku pre kreatívno-komunitné účely, ktoré 
môžu byť zaujímavé nielen pre regulérneho obyvateľa a obyvateľku Liptovského Mikuláša, 
ale aj pre turistov. Park M. R. Martákovej nie je veľmi vyhľadávaním miestom pre oddych, 
ľudia nim prechádzajú, keď sa presúvajú mestom, prípadne, keď venčia svojich psích 
miláčikov. Náš projekt ponúka možnosť, ako zaujímavým spôsobom oživiť a vyťažiť 
potenciál z nepovšimnutého miesta, ktoré sa pre mnohých stalo rutinou. Zároveň je 
koncepcia projektu prínosná pre kreatívny rozvoj zúčastnených jednotlivcov od detí až po 
seniorov, prináša kultúrne a umelecké rozhranie mimo centra.
Našim projektom pritiahneme aj obyvateľov a obyvateľky Liptovského Hrádku, 
Ružomberka a okolia, ktorí budú môcť spoznať naše mesto a stráviť čas v mestskom 
parku kreatívnou činnosťou. Keďže sa Park M. R. Martákovej nachádza mimo priameho 
centra mesta, avšak v jeho blízkosti a taktiež v blízkosti nákupného centra, ale aj sídlisk, 
považujeme to za vynikajúcu polohu z hľadiska dostupnosti pre širokú verejnosť. 
Projektom zlepšime propagáciu mestského parku, využijeme jeho potenciál a prispejeme 
ku kultúrnym a vzdelávacím aktivitám komunitného charakteru. Osobitnou pozornosťou, 
ktorú venujeme propagácii a medializácii projektu, zabezpečíme propagáciu nielen 
samotného projektu, ale taktiež mesta Liptovský Mikuláš.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 22. 2. 2020.
podpis predkladateľa



U P O Z O R N E N I E !
1. Projekty sa môžu realizovať len na pozemkoch mesta (overenie je možné na www 
katasterportal.sk, alebo priamo na právnom odbore MsÚ).
2. Pri projektoch navrhovaných v areáloch ZŠ a MŠ je predkladateľ povinný priložiť k návrhu 
projektu aj písomný súhlas riaditefa školy. Škola, resp. materská škôlka nie ie oprávnená 
predkladať projekt
3. Projekt bude financovaný mestom len do schválenej výšky, v prípade prekročenia rozpočtu je 
navrhovateľ povinný sám uhradiť rozdiel (limit na jeden projekt v r. 2020 je 3 750 €).
4. Vzhľadom na rozpočtové provizórium, musí predkladateľ počítať s určitými obmedzeniami, 
najmä pri stanovení výšky rozpočtu na príslušný projekt.
5. Pri schvaľovaní návrhov projektov bude rozmiestnenie projektov situované do každej mestskej 
časti, s prihliadnutím na počet obyvateľov
7. Prioritne budú navrhované do verejného zvažovania návrhy projektov, ktoré sa budú týkať 
najmä oblasti životného prostredia, kultúry -  okrem obnovy kultúrnych pamiatok (zachovanie 
tradičných hodnôt, rozvoj remesiel a pod ), sociálnej oblasti, seniorov a pod., a tie návrhy, pri 
ktorých bude garancia participácie.
8. Projekty nepodávať na údržbu ciest, parkovísk, stoiisk, cvklochodnikov, budovanie 
nových detských ihrísk
9. Návrhy projektov musia spĺňať príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy, navrhovateľ
musí garantovať aj udržatefnosť zrealizovaného návrhu a následnú starostlivosť._______________


