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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: Less waste run Liptov

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko fyzickej osoby (FO): Alexandra Matiszová 

Bydlisko, ulica, číslo domu FO:

Telefonický kontakt:

e-mailová a d r e s a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l

Názov občianskeho združenia, neziskovej organizácie a pod.

Sídlo subjektu, ulica, číslo domu:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefonický kontakt:

e-mailová adresa kontaktnej osoby:

A2: Stručný popis projektu:
Projekt Less waste run, teda prvý „bezodpadový beh na Slovensku“, sa 
prvýkrát uskutočnil 4. mája 2019 v Bratislave, na Devíne. Dovolíme si tvrdiť, 
že ide o prvý projekt takéhoto typu a rozmeru nielen na Slovensku, ale aj v 
Európe. Toto úspešné športové podujatie by sme chceli priniesť aj na Liptov. 
Druhý ročník Less waste run s podtitulom Less waste run Liptov sa 
uskutoční dňa 25. 4. 2020, len tri dni po celosvetovom sviatku Deň Zeme. 
Bežať sa bude na cyklochodníku pozdĺž Váhu, zhruba 5 km. Beh je určený 
pre mladých, starších, skúsených či neskúsených bežcov aj „nebežcov“.
Celý svet čelí obrovským problémom tvorby a spracovania odpadu. Športové 
udalosti nie sú vôbec výnimkou, práve naopak. Enormne krátky čas = 
enormne veľké množstvo odpadu. Organizátori Less waste run nastavili



koncept bežeckého podujatia tak, aby si každý účastník odniesol skvelý pocit, 
že športovať sa dá aj bez toho, aby vznikol akýkoľvek nespracovaný odpad. 
Tým pádom sa každý bežec, už len samotnou účasťou, podieľa na osvete 
smerom k udržateľnému životnému štýlu.
Súčasťou Less waste run Liptov bude aj sprievodné podujatie po behu, kde 
ľudia uvidia udržateľné príklady dobrej praxe našich partnerov, ktorí 
realizovali projekty založené na udržateľnom spôsobe života.

Harmonogram podujatia:
Prípravná fáza (marec)
- oslovovanie partnerov, tvorba bezodpadovej stratégie, administratíva, 
oznamovacie povinnosti, konzultácie so zainteresovanými mestskými 
časťami a mestom Liptovský Mikuláš, technické a personálne zabezpečenie, 
príprava mediálnej kampane, mediálna kampaň

Realizácia (apríl)
- Premena všetkých vstupov získaných v prípravnej fáze na výstup v podobe 
bežeckého podujatia Less Waste Run Liptov 2020 -  postaviť štart, cieľ, 
pripraviť trať, zorganizovať dobrovoľníkov, zabezpečiť bezodpadovú stratégiu 
a koncovku pre kompostovateľný odpad.

Záverečná fáza (apríl, máj)
- Ukončiť úspešne podujatie, zanechať miesto v pôvodnom alebo lepšom 
stave, vyhodnotiť účasť, plánované ciele (počet účastníkov, bezodpadové 
ciele, interakciu návštevníkov v podobe spätnej väzby...)

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

1) Technické zabezpečenie (ozvučenie, TOI TOI,

informačné tabule, prenájom/nákup stolov, stoličiek, zábran, 1600 € 

poháre pre bežcov, sudy na vodu)

2) Personálne zabezpečenie (hasiči, záchranári) 300 €

2) Bezodpadová stratégia (odpadové hniezda, zabezpečenie

odvozu a kompostovanie odpadu) 550 €

3) Marketing (moderátor, fotograf, kampaň, propagácia) 550 €

4) Zero waste občerstvenie v cieli pre bežcov 750 €



CENA SPOLU: 3750 €

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:

Ako hlavná koordinátorka projektu zabezpečím dobrovoľnícku činnosť 
občanov a občianok mesta počas celej realizácie projektu Less waste run 
Liptov. Budem sa aktívne spolupodieľať na oslovovaní partnerských 
organizácii, zabezpečím občerstvenie a vodu pre účastníkov behu a budem 
dohliadať aj na hladký priebeh samotného podujatia dňa 25.4.2020. Mojou 
hlavnou úlohou bude celková starostlivosť o technické zabezpečenie projektu 
(TOI TOI, prenájom stolov, stoličiek, ozvučenie, atď.) Zabezpečím samotnú 
propagáciu v médiách a na sociálnych sieťach v spolupráci s organizátormi 
Less waste run, ktorý sa uskutočnil v Bratislave. Budem dohliadať na 
získanie všetkých povolení a na personálne zabezpečenie podujatia (hasiči, 
záchranári, dobrovoľníci). Prítomná budem počas celého podujatia, pričom 
starostlivosť o účastníkov a účastníčky v deň podujatia delegujem na 
ostatných členov tímu. Zabezpečím dokumentáciu behu prostredníctvom 
profesionálneho fotografa.

Zabezpečenie udržateľnosti a následná starostlivosť: Projektom by sme 
chceli osloviť širokú verejnosť a dosiahnuť tak to, aby si obyvatelia 
Liptovského Mikuláša postupne vytvárali vzťah k udržateľnému spôsobu 
života vo svojom meste. Našim cieľom je v spolupráci s bratislavskými 
organizátormi Less waste run rozšíriť toto podujatie aj do iných miest, pričom 
chceme začať práve Liptovským Mikulášom. Chceme rozšíriť nielen 
myšlienku bezodpadového behu ale aj takéhoto životného štýlu a ukázať 
alternatívy „zero waste“ pre rôzne skupiny ľudí -  napríklad aj na sprievodnom 
podujatí. Less waste run by sa mohol začať konať každoročne vo viacerých 
mestách naraz, pričom tak chceme reagovať aj na Deň Zeme, ktorý je tento 
rok len tri dni pred uskutočnením Less waste run Liptov a ochranu našej 
krajiny a klímy.
O bezproblémový priebeh sa postarajú naši organizátori a dobrovoľníci, 
základné potreby budú zabezpečené prostredníctvom umiestnenia sanitárnej 
techniky a jej následnej ekologickej likvidácie. Zároveň zabezpečíme aj



ekologické odstránenie kompostovaného odpadu a odvezenie 
recyklovateľného odpadu a celkové upratanie priestoru po behu.

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

Vďaka tomuto podujatiu bude mesto Liptovský Mikuláš súčasťou osvety o 
udržateľnom spôsobe života. Mesto tak podporí nielen zdravý životný štýl 
prostredníctvom behu, ale aj uvedomelosť ľudí, aby bolo aj naše mesto 
čistejšie a ľudia dostali impulz k tomu, aby k tomu sami prispievali svojim 
uvedomelým konaním, čím sa Liptovský Mikuláš zaradí medzi ďalšie mestá, 
ktoré prispievajú k znižovaniu odpadu.
Prínosom projektu bude atraktívne využitie cyklochodníka aj na iné aktivity 
a našim projektom pritiahneme pozornosť aj iných, menších miest. Osobitnú 
pozornosť venujeme taktiež propagácii a medializácii projektu, čím 
zabezpečíme nielen propagáciu Less waste run Liptov, ale hlavne mesta 
Liptovský Mikuláš.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

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 predkladáte!' povinný priložiť k návrhu 
projektu aj písomný súhlas riaditefa školy. Škola, resp. materská škôlka nie je 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, stojisk, cyklochodnikov, budovanie 
nových detských ihrísk.
9. Návrhy projektov musia spĺňať príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy, navrhovateľ 
musí garantovať aj udržateľnosť zrealizovaného návrhu a následnú starostlivosť.


