
  Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v III. kole r. 2021 

 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 25.06 2021 v zložení Peter Svetloššák, PhDr. Martin 

Gácik,  Helena Králiková, Martin Dudoň, Stanislav Strúhal. Zasadnutia komisie sa okrem jej 

členov zúčastnila : Veronika Čikotová – zapisovateľka. 

 

Komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 

 

4/2021 DHZ Hrabové: 17. ročník turnaja starých pánov vo futbale, 25.07.2021 

Projekt predložený 19.05.2021, rozpočet projektu: 1 000,- €, požadovaný príspevok: 300,- € 

(29 %). 

- ďalší projekt venovaný najmasovejšiemu športu, tentoraz v prevedení tých, čo to kedysi vedeli 

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. 

 

5/2021 Jednota dôchodcov na Slovensku – OO Bytča, MO Malá Bytča – Športové hry 

pri príležitosti SNP – 48.ročník, 29.08. 2021 

Projekt predložený 24.05.2021, rozpočet 934,- €, požadovaný príspevok 700,- € (75%). 

- podujatie s dlhodobou tradíciou, ktoré má medzi obyvateľmi v mestskej časti, ale aj v širšom 

regióne už pevné miesto v kalendári letných podujatí – najmä bohatým kultúrnym a športovým 

programom. (hodnotenia projektu sa nezúčastnila Helena Králiková – je členkou MO Malá 

Bytča) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 700 ,- €, ktorý môže byť použitý na 

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

 

6/2021 – Anna Lokajová, Hliník nad Váhom – Finále Bytčianskej hokejbalovej ligy -  VII. 

Ročník –jún, júl 2021 

Projekt predložený 31.05.2021, rozpočet projektu 400,- €, požadovaný príspevok 300,- € (75 %). 

- predložený projekt sa zameriava na záverečný turnaj – finále – dlhodobej súťaže v 

hokejbale, ktorého sa predbežne zúčastní 12 družstiev z Bytče, prímestských častí a okolia.  

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

krytie časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 



 

07/2021 Martin Dlábik  – Hokejbalový turnaj o putovný pohár primátora Mesta Bytča – 17. 

– 18. 07.2021 

Projekt predložený 31.05.2021, rozpočet projektu 400,- €, požadovaný príspevok 300,- € (75 %). 

- ide už o 8. ročník tradičnej hokejbalovej súťaže, ktorá pritiahne na hokejbalové ihrisko 

v Bytči veľa súťažiacich a fanúšikov z Bytče a okolia. Svojim rozsahom a zameraním na 

aktívne využitie voľného času si podporu zaslúži.  

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

krytie časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 

08/2021 Dychová hudba Kolárovičanka, o.z., Bytča – Dychfest Kolárovický klarinet 2021, 

14.8.2021 

Projekt predložený 16.06.2021, rozpočet projektu 2 900,00 €, požadovaný príspevok 400,- €     

(13,8 %). 

- 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 400,- €, ktorý môže byť použitý na 

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

krytie časti materiálových N na organizáciu podujatia. 

 

Za komisiu :  

Veronika Čikotová                Peter Svetloššák 

zapisovateľka grantovej komisie                                              poverený zastupovaním                

                                                                                             predsedníčky grantovej komisie 

 

28.06.2021 

 

 


