
  Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v IV. kole r. 2022 

 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 20.06.2022 v zložení Mária Lee Fujdiaková, PhDr. Martin 

Gácik,  Helena Králiková, Peter Svetloššák, Martin Dudoň, Stanislav Strúhal. Zasadnutia komisie 

sa okrem jej členov zúčastnila : Veronika Čikotová – zapisovateľka. 

 

Komisia prejednala predložené projekty a odporučila nasledovné : 

 

16/2022 DHZ Hrabové: 18. ročník turnaja starých pánov vo futbale, 24.07.2022 

Projekt predložený 18.05.2022, rozpočet projektu: 1 000,- €, požadovaný príspevok: 300,- € 

(29 %). 

- ďalší projekt venovaný najmasovejšiemu športu, tentoraz v prevedení tých, ktorých tento šport 

v minulosti napĺňal a teraz majú príležitosť ukázať všetkým, že o tom vedia viac, ako len 

rozprávať.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na 

krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

 

17/2022 DHZ Hrabové, Milan Frývald – Hruškárska sobota v Hrabovom, 13.08.2022 

Projekt predložený 18.05.2022, rozpočet projektu: 2 500,- €, požadovaný príspevok: 750,- € 

(30 %). 

-  podujatie, ktoré si našlo stabilné miesto v kalendári podujatí v oblasti "hasičstva" na území 

mesta. Zapojením do Bytčianskej detskej Hasičskej ligy, opätovne aj do Severoslovenskej 

Hasičskej ligy a organizovaním nočnej súťaže získava na prestíži a potvrdzuje fakt, že hasičský 

šport je v našom meste čoraz populárnejší. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 750,- EUR, ktorý môže byť použitý na  

krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

  

18/2022 DHZ Mikšová – IX. ročník bytčianskej detskej hasičskej ligy 2022 – 30.07.2022 

Projekt predložený 06.06.2022, rozpočet projektu 750,- €, požadovaný príspevok 350,- € . 

-  ďalšie z tradičných hasičských podujatí, konané každý rok.  

(hodnotenia projektu sa nezúčastnila Mária Lee Fujdiaková – je členkou DHZ Mikšová) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 350,- €, ktorý môže byť použitý na 

propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

 



19/2022 Dychová hudba Kolárovičanka, o.z., – 7. ročník dychfestu Kolárovický klarinet, 

09.07.2021 

Projekt predložený 15.06.2021, rozpočet projektu 3 820 €, požadovaný príspevok 720,- €     

(18,85 %). 

- ide o tradičný festival, ktorého sa už tradične zúčastnia dychové hudby nielen zo Slovenska ale 

aj z Českej republiky. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku do výšky 500,- €, ktorý môže byť použitý na 

nájom špeciálnych zvukových zariadení, amortizácia krojov, propagáciu podujatia a na 

krytie časti materiálových nákladov na organizáciu podujatia. 

 

 

 

 

Za komisiu :  

Veronika Čikotová           Mária Lee Fujdiaková 

zapisovateľka grantovej komisie                                       predsedníčka grantovej komisie                                                                                                                    

 

21.06.2022 

 

 


