
Mesto Liptovský Mikuláš

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

http://www.mikulas.sk


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

NÁZOV PROJEKTU:

Detská ekologická konferencia 
Separáčiks podtitulom „VODA“

A1: Informácie o predkladateľovil

Meno a priezvisko fyzickej osoby (FO): Mgr. Zdena Mrnčová 

Bydlisko, ulica, číslo domu FO:

Telefonický kontakt: 

e-mailová adresa:

A2: Stručný popis projektu:

Žiaci základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, organizujú 
v roku 2020 už štvrtý ročník konferencie tematicky zameranej na ochranu životného 
prostredia. Samotný názov konferencie „Detská ekologická konferencia Separáčik -  
VODA“ prezrádza, že témou príspevkov je jedna zo zložiek životného prostredia - voda. 
Konferenciu organizujú žiaci 2. stupňa mestských základných škôl. Gestorom 
konferencie je odbor školstva a vedenie do akcie zapojených základných škôl. Po 
odbornej stránke deti usmerňuje oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva 
mesta Liptovský Mikuláš a učitelia prírodovedných predmetov.
Konferencia je určená nielen pre všetkých žiakov základných škôl pôsobiacich na území 
mesta Liptovský Mikuláš, ale aj pre širokú verejnosť, ktorej nie je problematika životného 
prostredia ľahostajná. O účasť na tohtoročnej konferencii prejavili záujem aj pedagógovia 
z Klubu Komenský z Brna.
Konferencia sa uskutoční 22. apríla 2020 vo veľkej zasadačke Mestského úradu Liptovský 
Mikuláš. Program sa ešte dolaďuje.



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

1) propagácia konferencie (tlač plagátov, pozvánok), nákup visačiek 200,00 €

2) nákup tričiek, ich potlač s logom konferencie a mesta 200.00 €

3) propagačné materiály pre účastníkov konferencie, nálepky
„šetríme vodou“ pre školy 200,00 €

4) výdajník vody pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto 1 200,00 €

5) občerstvenie pre usporiadateľov a prednášajúcich 100,00 €
C E N A  S P O L U : 1 9 0 0 ,0 0  €

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 podporovaný z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020.

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:

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 -  výber témy 

konferencie, obsahové zameranie príspevkov, ich spracovanie a následná 
prezentácia na konferencii,

- zabezpečenie propagácie konferencie, návrh letákov, pozvánok, ich distribúcia,
- zabezpečenie konferencie po organizačnej a technickej stránke.
2. Dobrovoľná činnosť pracovníkov odboru školstva a životného prostredia, 

pedagogických zamestnancov škôl:
- organizačná pomoc -  usmerňovanie žiackeho tímu pri príprave a tvorbe programu 

konferencie,
- odborná pomoc -  kontrola nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti 

životného prostredia,
- zabezpečenie bezpečnosti počas stretnutí organizačného tímu ako i počas 

priebehu konferencie
3. Pomoc a usmernenie odborných zamestnancov SMOPaJ.



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

Téma vody je veľmi aktuálnou témou hlavne v súvislosti s klimatickými zmenami na našej 
planéte. Jednotlivými príspevkami chcú ich predkladatelia poukázať na význam tejto 
dôležitej zložky životného prostredia a to na:

- existenciu života na Zemi, upozorniť na nutnosť jej ochrany, na šetrné 
zaobchádzanie s ňou,

- jej možnosti využívania na znižovania negatívnych dôsledkov zvyšovania 
teplotných pomerov v sídlach

Cieľom konferencie je zvyšovanie povedomia žiakov a obyvateľov mesta v oblasti 
životného prostredia. Tentokrát je konferencia zameraná na zložku VODA a v budúcnosti 
by sa mala postupne venovať jeho ďalším zložkám.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.02.2020

podpjš predkladateľa


