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Grantový program pre školské projekty 

„Pomáhame vyrásť“- 2013/14 

 

Žiadosť o grant 

 

I. Identifikácia žiadateľa 

Názov školy:           Stredná odborná škola polytechnická 

Adresa školy:         Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

IČO:                       00941942 

Bankové spojenie: Prima banka a.s. 

 

Číslo účtu: 8120757100/5600 

 

Štatutárny zástupca: Ing. Drahomír Krčmárek 

Kontaktná osoba zodpovedná za projekt:    Ing.Ľubica Staroňová 

 

Telefón zodpovednej osoby:       0908200022 

E-mail zodpovednej osoby:  staronova@polytechnika.sk 

Názov projektu: Vermikompostovanie 

Celková žiadaná suma: 300€ 

Zhrnutie projektu  (V prípade, že projekt postúpi do verejného hlasovania, bude tento text slúžiť ako 
krátky popis. Preto v max.1000 slovách stručne a čo najkonkrétnejšie napíšte, o čom je projekt a čo je jeho 

cieľom, aký má význam, aké sú aktivity a čo bude ich  výsledkom.): 

V areáli školy vybudujeme spolu so študentmi dve kompostoviská na likvidáciu bioodpadu. Jedno 
bude klasické a v druhom využijeme na spracovanie bioodpadu dážďovky hnojné. Základné 
informácie o vybudovaní vermikompostoviska získajú študenti na vyučovacích hodinách. V ďalšej 
fáze študenti spolu s majstrami odborného výcviku pristúpia ku konkrétnej realizácii vytvorenia 
vermikompostoviska. Na teoretických hodinách vypracujú podrobný postup prác, ktoré potom 
počas praxe zrealizujú pod odborným dohľadom pedagógov a majstrov. V klasickom 
kompostovisku spracujú bioodpad z bylinnej špirály a zo školského políčka /burina./. Vo 
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II. Podrobný popis projektu 

 

Lokalizácia projektu (miesto, kde budete projekt realizovať – v škole, v okolí školy, v meste): Miestom 
vybudovania kompostoviska je priestor v areáli školy za garážami.   

 

Ciele projektu(Čo chcete dosiahnuť po ukončení projektu, ciele musia byť konkrétne, termínované, 

merateľné. Kvôli prehľadnosti ciele a následne aj aktivity očíslujte.): 

A: Posilnenie ekologického myslenia a jeho pretransformovanie do bežného života. Porovnanie 
bežného kompostoviska a vermikompostoviska. Vytvorenie kvalitného kompostu, ktorý sa 
vyprodukuje v bylinnej špirále, na školskom políčku, v interiérovej kvetinovej výsadbe a bioodpad 
zo školskej jedálne. Motivovanie študentov k aplikácii aktivity aj v domácom prostredí. – do konca 
júna 2014 

B: Zorganizovanie stretnutia kolégia školy za účelom efektívneho plánovanie a informovania 
o priebehu projektu a aktívnej komunikácii študentov, učiteľov, majstrov, technicko-hospodárskych 
pracovníkov školy a  rodičov –do konca marca 2014. 

C: Zapojiť do plánovacích a realizačných procesov študentov – maturitných aj nematuritných 
odborov, učiteľov odborných predmetov, etickej výchovy, majstrov, pracovníkov školskej jedálne,  
upratovačiek a žiakov základných škôl v rámci exkurzií. marec - jún 2014 

 

Aktivity projektu a ich časový harmonogram v mesiacoch marec – jún 2014(každý cieľ môže byť 

dosiahnuteľný jednou alebo viacerými aktivitami – priraďte aktivity k cieľom, očíslujte ich): 

Cieľ  : A – Teoretická príprava na stavbu kompostoviska a vermikomisia – marec 2014 

             -   Vybudovanie  vermikompostoviska  a úprava pôvodného kompostoviska– apríl 2014 

             -   Monitorovanie máj – jún 2014 

Cieľ : B –  Zorganizovať plánovanie  - rozdelenie úloh, kompetencií - stretnutie kolégia marec 2014 

-  Stanovenie časového harmonogramu stavby a úpravy kompostoviska 
a vermikompostoviska – marec  2014 

-  Vytvorenie sekcie na webovej stránke školy – marec 2014 

-  Vytvorenie podkladov pre monitorovanie a monitorovanie kompostovísk – máj – jún 
2014 

-  Osadenia informačno-náučnej tabule s postupom tvorby kompostovísk – apríl 2014 

vermikompostovisku zasa spracujú bioodpad, ktorý po sebe zanechajú každý deň v triedach 
a bioodpad zo školskej jedálne. 
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C : - Ukázať počas Dňa otvorených  dverí širokej verejnosti výhody kompostovania - jún 2014 

- Do didaktických plánov zaradiť aktivity spojené s prácou na projekte  – jún 2014 

- Projekt má každodenným monitorovaním bioodpadu v triedach /šupy a zbytky z ovocia, 
zeleniny, zbytky chleba a pečiva, vylúhovaný čaj i v sáčkoch, kávovú usadeninu/ 
demonštrovať potrebu triedenia odpadu a možnosti využitia bioodpadu, s ktorým sa 
stretávame aj v bežných domácnostiach. Takto sa myšlienka spracovania bioodpadu 
postupne prenesie prostredníctvom žiakov aj do ich rodín a podporí sa ekologické 
myslenie. 

Cieľová skupina projektu (uveďte, komu bude projekt slúžiť): 

Primárnu cieľovú skupinu tvoria študenti 1.a 2. ročníkov študijného odboru agropodnikanie –chov 
koní a jazdectvo, a študenti dvojročného odboru – poľnohospodárska výroba 

Sekundárnu skupinu budú tvoriť – študenti, rodičia, žiaci základných škôl. 

Zapojenie žiakov/študentov, ostatných členov školskej komunity alebo cieľovej skupiny (popíšte ako 

ste ich zapojili do plánovania projektu, resp. ako budú zapojení do realizácie aktivít): 

Plánovanie projektu sa bude riešiť na zasadnutí kolégia školy  za účasti študentov, učiteľov, 
majstrov, technicko-hospodárskych pracovníkov školy a  rodičov. Žiaci budú kompostovisko 
plánovať, pripravia návrh realizácie a kompostovisko  vybudujú za účasti učiteľov, majstrov OV 
a rodičov. 

Všetky naše aktivity zverejnia žiaci spolu s pedagógmi na stránke školy v sekcii Zelená škola, čím 
zabezpečíme dostatočnú informovanosť. 

Partneri v projekte (ak sa na projekte zúčastňujú aj partneri, popíšte ich zodpovednosti, alebo čím prispejú 
k realizáci projektu) 

Rodičovské združenie – poskytne financie. 

 

 

III. Rozpočet 

 

 

Názov položky 

 

Jednotka Cena za 
jednotku  

Počet 
jednotiek 

Cena spolu  Žiadané  
v grante 

Suma 
iných 
zdrojov 

Doplňujúci 
komentár 

Dosky 
a koly na 
kompostovi
sko  

1       167  1 167 167 0  
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Materiál na 
vermikompo
stovisko 

1 150 1 150 133 17 
Vlastné 
zdroje 

Dažďovky  
10-
12 l 

60 1   60 
Vlastné 
zdroje 

Materiál na 
propagáciu 

1 40 1 40 0 40 
Vlastné 
zdroje 

        

        

        

Náklady spolu v 
Eur: 

   417 300 117  

    
SPOLU
: 

417   

 

 

 

IV. Doručenie žiadosti o grant  

 

Vyplnený formulár v max. rozsahu 4 strany formátu A4 spolu s ilustračnou fotografiou odošlite e-
mailom na adresu cesnakova@zivica.sk najneskôr do 29.novembra 2013 (doručenie žiadosti 
bude následne potvrdené e-mailovou správou). V prípade, že potvrdzujúcu správu nedostanete 
overte si doručenie u administrátorky grantového programu. 

Prípravu projektov odporúčame konzultovať s administrátorkou grantového programu (pomôcť 
vám môžu aj regionálne centrá alebo vaši konzultanti).  

 

Administrácia grantového programu: 

Ing. Katarína Cesnaková 

E-mail: cesnakova@zivica.sk 

Telefón: 0917 35 35 32 

Kancelária programu Zelená škola 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 

T. G. Masaryka 325/2, 960 01 Zvolen 

www.zelenaskola.sk 
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