
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v II. kole r. 2013 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 22.4 2013 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan 
Kostelný a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Komisia na návrh predsedu súhlasí so zhotovením 2ks reklamných banerov na propagáciu mesta na 
akciách podporených z prostriedkov grantového systému. Náklady na zhotovenie (cca 2x18,-EUR) – 
čerpať z položky rozpočtu mesta pre grantový systém.  
Členovia komisie sa tiež dohodli, že v budúcnosti budú žiadať, aby v predkladaných projektoch bola 
podrobnejšie špecifikovaná položka rozpočtu "materiál.náklady" (rozčlenená na jednotlivé položky), čo 
umožní komisii lepšie zhodnotiť reálnosť predloženého rozpočtu.  
 
Komisia v ďalšom vzala na vedomie "Správu o stave projektov podporených prostredníctvom GS". 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
05/2013 Slovenská asociácia kung-fu - „Ú časť na prvom medzinárodnom festivale wushu“  
Projekt predložený 17.4 2013, rozpočet projektu: 870,- EUR, požadovaný príspevok: 500,- EUR (54,5%)  
- projekt je určený pre úzku skupinu žiadateľa (bližšie nešpecifikovanú) – členov „Školy kung-fu“.    
Komisia nespochybňuje prínos činnosti žiadateľa pri práci s mládežou, ale tento projekt nespĺňa 
podmienky, ktoré komisia kladie na projekty podporené cez GS – najmä čo sa týka otvorenosti, nejasného 
spracovania projektu (účastníci, nezrovnalosti v rozpočte, ...).   
Komisia nedoporu čuje poskytnutie príspevku. 
 
06/2013 M. Šefara, Sú ľov  - „Kal četový alebo stolnotenisový turnaj“  
Projekt predložený 15.4 2013, rozpočet projektu: 450,- EUR, požadovaný príspevok: 200,- EUR (44,4%) 
- členovia komisie vyjadrili výhrady k organizovaniu podobného podujatia najmä vo vzťahu mládež a 
miesto konania. Jedným zo zámerov GS je totiž mládež práve priviesť k aktivitám mimo pohostinstiev a 
podobných zariadení a nie ju práve takýmito akciami do týchto zariadení prilákať. 
Komisia nedoporu čuje poskytnutie príspevku. 
 
07/2013 M.Šefara, Sú ľov - „De ň detí nielen pre deti“  
Projekt predložený 15.4 2013, rozpočet projektu: 900,- EUR, požadovaný príspevok: 550,- EUR (61,1%) 
- tento projekt naopak plne spĺňa podmienky pre jeho financovanie z GS. Žiadateľ by však mal postaviť 
reálny rozpočet a v ňom bližšie špecifikovať jednotlivé položky najmä materiál. nákladov.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
08/2013 RZ pri MŠ Hurbanova ul., Byt ča - „Olympiáda v MŠ“  
projekt predložený 2.4 2013, rozpočet projektu: 860,- EUR, požadovaný príspevok 760,- EUR (88,4%)      
- členovia komisie mali pri hodnotení projektu  niekoľko výhrad – najmä čo sa týka úzkeho ohraničenia 
cieľovej skupiny na deti MŠ Hurbanova a ich rodičov, tiež súbeh (čas a zámer) tejto „voľnočasovej 
aktivity“ a výchovného procesu a v neposlednom rade aj ani neskrývaná snaha prostredníctvom GS 
doplniť vybavenie MŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto.  
Námet z komisie – čo tak projekt pripraviť ako „olympiádu“ s účasťou ostatných MŠ na území mesta?       
A v každom prípade – nabudúce venovať väčšiu pozornosť príprave rozpočtu. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na na 
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
09/2013 J.Korbáš, M.Byt ča – "Otvorenie SsHL – sú ťaž v požiarnom útoku", 15.6 2013  
Projekt predložený 16.4 2013, rozpočet projektu : 1900,- EUR, požadovaný príspevok : 817,-EUR (43%). 
- po úspešnej vlaňajšej premiére otváracej súťaže Severoslovenskej hasičskej ligy, ako aj z dôvodu 
ocenennia dosiahnutých výsledkov za vlaňajší rok  – organizačných i športových, sa organizátori SsHL 
rozhodli poveriť dobrovoľných hasičov v Malej Bytči  organiáciou otváracieho ceremoniálu a prvej súťaže 
aj v ročníku 2013. Pre zúčastnených bude určite veľkým lákadlom aj bohatý sprievodný program.  
Je to akcia, ktorá je okrem iného veľkou príležitosťou na propagáciu mesta.    
(hodnotenia projektu sa nezúčastnil Július Kozák – je členom výboru DHZ M.Bytča). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 



10/2013 DHZ, Hliník – "XXII.ro čník sú ťaže o Putovný pohár DHZ Hliník", 13.7 2013  
Projekt predložený 9.4 2013, rozpočet projektu : 1050,- EUR, požadovaný príspevok : 830,-EUR (79%!).  
- jedná sa o tradičné podujatie , ktoré svojou vysokou úrovňou je každoročne vyhodnocované ako jedna z 
najlepšie zorganizovaných podujatí v celom seriáli SsHL. K obľúbenosti okrem samotnej súťaže prispieva 
i bohatý sprievodný program pre súťažiacich i divákov. 
Žiadateľ by však mal venovať viac pozornosti príprave rozpočtu, aby spĺňal podmienky GS. 
(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil Ing. Janešík – je členom DHZ Hliník) 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 750,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
11/2013 M.Šefara, Sú ľov - " Futbalový turnaj TJ  TATRAN Hrabové", 14.7 2 013 
Projekt predložený 17.4 2013, rozpočet projektu : 525,- EUR, požadovaný príspevok : 388,50EUR (74%). 

− klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí. Predkladateľovi komisia doporučuje v 
budúcnosti venovať viac pozornosti príprave rozpočtu!  

Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
12/2013 F.K.H. Hliník - " Futbalový turnaj ", 27.7 2013 
Projekt predložený 15.3 2013, rozpočet projektu : 400,- EUR, požadovaný príspevok : 300,-EUR (75%). 

− ďalší klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí. Predkladateľovi komisia doporučuje v 
budúcnosti venovať viac pozornosti príprave rozpočtu!  

(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil Ing. Janešík – je členom výboru F.K.H. Hliník) 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
13/2013 TZOB Byt ča – "Šachový turnaj o putovný pohár TZOB", 09-2013  
Projekt predložený 9.4 2013, rozpočet projektu: 580,-EUR, požadovaný príspevok 435,- EUR (75%) 
- šachový turnaj. Žiadateľ by však mal uprednostniť širší prístup pred úzkym zameraním na "nábor 
nových členov". Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí dotácie by žiadateľ už mal mať dohodnutý termín 
konania akcie. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
 
Komisia upozorňuje predkladateľov projektov na povinnosť propagácie mesta na akcii (použitie 
reklamného bannera s logom mesta a GS) a v propagačných materiáloch.  
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
22.4 2013 


