
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v II. kole r. 2014 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 24.4 2014 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan 
Kostelný, Štefan Bury a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Komisia vzala na vedomie "Správu o stave projektov podporených prostredníctvom GS". 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
03/2014  OZ GALZA, Byt ča – Inaugurácia poštovej známky "Sobášny palác", IX -X/2014 
Projekt predložený 27.1 2014, doplnený a opätovne predložený 15.4 2014, rozpočet projektu 1000,- EUR, 
požadovaný príspevok : 750,- EUR (75%) .         
stanovisko komisie z I.kola :  "tento projekt nepatrí k prioritám, ktoré stanovila komisia v úvode, avšak je to 
možnosť propagácie mesta a jeho zviditeľnenie na (aj) "poštovej" mape Slovenska." 
Predkladateľ sa zúčastnil jednania komisie a poskytol doplňujúce informácie.  
Komisia následne projekt prejednala a doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 500,- EUR, ktorý  
môže by ť použitý na krytie časti nákladov na propagáciu (noviny GALZAPRESS) a z hotovenie 
upomienkových predmetov.   
 
04/2014 P&P AGENCY, Byt ča – "Stretnutie heligónkárov v Mišovej", 28.6 2014  
Projekt predložený 21.2 2014, doplnený a opätovne predložený 4.3 2014, rozpočet projektu : 1130,- EUR, 
požadovaný príspevok :452,-EUR (40%). 
stanovisko komisie z i.kola: "podujatie, ktoré má potenciál položiť základy tradície každoročného stretnutia 
hudobníkov v našom meste. Komisia projekt prejednala, avšak z dôvodu, že nemala k dispozícii stanovisko 
fin.oddelenia o splnení formálnych podmienok (osoba žiadateľa) a tiež vzhľadom na určité nejasnosti v 
predloženej žiadosti (podanie zaevidované na žiadosti Ing. Solčanský, žiadosť P&P AGENCY?), komisia 
rozhodnutie odkladá na rokovanie budúceho zasadnutia GK za predpokladu, že  predkladateľ projekt doplní, 
zreální rozpočet a komisia bude mať k dispozícii stanovisko FO.“ 
Nakoľko chýbajúce stanovisko FO bolo predložené a nejasn osti doplnené komisia doporu čuje 
poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktoré môž u by ť použité na krytie nákladov na propagáciu 
podujatia, časti materiálových nákladov a ocenenia pre ú čnkujúcich. 
 
05/2014 SZZ Bytča - „Výstava ovocia, zeleniny, ...“, október 2014  
Projekt predložený 27.2 2014, rozpočet projektu: 470,- EUR, požadovaný príspevok: neuvedený (60%) 
- tradičná akcia, poriadaná každoročne ZO SZZ, ktorá má ohlas u širokej verejnosti. Zodpovedá 
požiadavkám, ktoré kladieme na projekty, ktoré majú byť podporené prostredníctvom GS. Predkladateľ však 
opätovne nevenoval príprave viac pozornosti a  projekt má rovnaké nedostatky ako v minulosti (o.i. 
neuvedený  termín konania a tiež i rozpočtu – neuvedený požadovaný príspevok). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 
 
06/2014 DHZ, Hliník – "XXIII.ro čník sú ťaže o Putovný pohár DHZ Hliník", 12.7 2014  
Projekt predložený 7.4 2014, 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. 
Komisia opätovnepripomína žiadateľovi, aby venoval viac pozornosti príprave projektu a najmä časti  
venovanej 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.  
 
07/2014 OZ Venujme svoj čas deťom - „Pamätná izba ak sochára S. Bíroša“, máj-septe mber 2014  
Projekt predložený 14.4 2014, rozpočet projektu: 1050,- EUR, požadovaný príspevok: 820,- EUR (78,1%) 
- tento projekt v sebe zahŕňa v podstate dva projekty – jednak budovanie samotnej pamätnej izby S. 
Bíroša a tiež aj organizovanie tvorivých dielní pre mladých umelcov. Aj keď prioritou GS nie je  financovať 
nákup vybavenia, osoba ak.sochára Stanislava Bíroša si zaslúži mať v našom meste dôstojný priestor, 
kde by bolo možné zhliadnuť jeho diela.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na zhotovenie vitrín a stoj ana, propaga čné materiály a organizáciu 
tvorivých dielní pre deti. 



08/2014 – S.Struhal - „Medzinárodný futbalový turna j prípraviek“, 14.06 2014  
Projekt predložený 14.4 2014, rozpočet projektu 1900,-EUR, požadovaný príspevok 820,-EUR (43,1%). 
- projekt je zameraný na jednu z podporovaných cieľových skupín – deti. Ak sa v tomto veku podporí 
smerovanie ich ďalšieho rozvoja smerom k športu, pomôže to nielen športu samotnému (širšia základňa 
pre výber talentov), ale aj komunite – mestu. Okrem toho je to aj príležitosť pre zviditeľnenie mesta ako 
podporovateľa aktivít organizovaných pre túto vekovú kategóriu. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 500,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
nákladov na propagáciu podujatia  a zakúpenie ocene ní. 
 
09/2014 F.K.H. Hliník - " Memoriál J.Koštiala a osl avy 10.výro čia založenia FK", 26.7 2013  
Projekt predložený 15.4 2014, rozpočet projektu : 500,- EUR, požadovaný príspevok : 375,-EUR (75%).  
- klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí. Tento rok je obohatený o oslavy výročia založenia 
FKH. Predkladateľovi komisia doporučuje v budúcnosti venovať viac pozornosti príprave  projektu – 
najmä jeho rozpočtu (podrobnejší rozpis jednotlivých položiek). 
(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil Ing. Janešík – je členom výboru F.K.H. Hliník) 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 350,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
10/2014 RZ pri ZUŠ Byt ča – "Dividlo 2013", 3.6 2013  
Projekt predložený 16.4 2014, rozpočet projektu : 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 700,-EUR (70%). 
- toto podujatie je z kategórie tých zaujímavejších a plne zodpovedá požiadavkám, ktoré GS kladie na 
predkladané projekty. Podujatie je zaujímavé zapojením mladej generácie nielen ako pasívneho 
konzumenta kultúry, ale naopak aktívnou účasťou na tvorbe a prezentácii divadelného umenia, kedysi 
prezentovaného ako "malé javiskové formy". 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 500,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, zakúpenie o cenení a propagáciu podujatia. 
 
11/2014 TZOB Byt ča – "2.ro čník - Šachový turnaj o putovný pohár TZOB", 09-2014  
Projekt predložený 16.4 2014, rozpočet projektu: 360,-EUR, požadovaný príspevok 270,- EUR (75%) 
- šachový turnaj pre verejnosť. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí dotácie by však 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.  
 
12/2014 KRP Byt ča - „Veteran Tour Manín 2014“, 14.6 2014  
Projekt predložený 22.4 2014, rozpočet projektu: 5050,- EUR, požadovaný príspevok: 700,- EUR (14%)  
- projekt, ktorý sa tešil veľkému ohlasu medzi obyvateľmi mesta v minulom roku, je skvelou príležitosťou 
na propagáciu mesta  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
13/2014 HASIČI, M.Bytča – "SMHL, 3.kolo – sú ťaž v požiarnom útoku", 21.6 2014  
Projekt predložený 22.4 2014, rozpočet projektu : 2200,- EUR, požadovaný príspevok : 814,-EUR (37%). 
- po úspešnej vlaňajšej sezóne hasičov z M.Bytče v SsHL tento rok sa organizátori prihlásili do 
prestížnejšej medzinárodnej súťaže SMHL. Pre zúčastnených bude určite veľkým lákadlom aj bohatý 
sprievodný program.  
Je to opäť 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.  
 
14/2014 M.Červencová - DORADO, Byt ča - „Letná škôlkárska olympiáda“, 19.6 2014  
projekt predložený 22.4 2014, rozpočet projektu: 1100,- EUR, požadovaný príspevok 825,- EUR (75%)      
- členovia komisie konzultovali projekt telefonicky s predkladateľkou projektu. Je dobré, že námet z 
komisie našiel odozvu, avšak stále trvá výhrada voči neskrývanej snahe prostredníctvom GS doplniť 
vybavenie MŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 180,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na na  
zakúpenie ocenení. 
 
 



15/ 2014 ŠKTPŠ KINEX, Byt ča, OZ – „Kniha rozhovorov BYT ČANIA, …“, leto-jese ň 2014 
projekt predložený 22.4 2014, rozpočet projektu 2300,- EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR (36%) 
- zaujímavý projekt, ktorý pomôže spoznať históriu mesta cez osudy a život jeho rodákov.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti nákladov na tla č . 
 
 
 
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 
24.4 2014 


