
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v III. kole r. 2014 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 23.6 2014 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan 
Kostelný a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Komisia vzala na vedomie "Správu o stave projektov podporených prostredníctvom GS". So záujmom si 
členovia komisie pozreli aj správu a vyúčtovanie projektu "Dividlo 2014" a spoločne skonštatovali, že 
informácie  a spätná väzba vo vzťahu k projektom, ktoré sú spolufinancované z prostriedkov GS by mala 
aj v budúcnosti byť neoddeliteľnou súčasťou práce komisie. 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
 
16/2014  M. Šefara, Sú ľov – "Futbalový turnaj TJ Tatran Hrabové",  26.7 20 14 
Projekt predložený 16.5 2014, rozpočet projektu 525,- EUR, požadovaný príspevok : 388,50 EUR (74%) .         
- klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí.Predkladateľovi komisia doporučuje v budúcnosti 
venovať viac pozornosti príprave  projektu – najmä jeho rozpočtu (podrobnejší rozpis jednotlivých 
položiek). 
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.  
 
17/2014  TJ Pšurnovice - "Futbalový turnaj",  12.7 2014 
Projekt predložený 16.5 2014, rozpočet projektu 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 600,- EUR (60%) .         
- ďalší projekt venovaný najmasovejšiemu športu. Nový areál futbalového ihriska bude "pokrstený" a 
uvedený do života práve týmto turnajom. Predkladateľovi komisia doporučuje v budúcnosti venovať viac 
pozornosti príprave  projektu – najmä jeho rozpočtu (podrobnejší rozpis jednotlivých položiek). 
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.  
 
18/2014 J.Korbáš, M.Byt ča – "Športové hry SNP – 41.ro čník", 31.8 2014  
Projekt predložený 20.6 2014,rozpočet projektu: 1230,- EUR, požadovaný príspevok: 799,50 EUR (65%)  
- 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. Komisia 
by však privítala, keby predkladateľ podrobnejšie popísal pripravovaný projekt a podrobnejšie rozpísal 
jednotlivé položky rozpočtu. 
(hodnotenia projektu sa nezúčastnil Július Kozák – je členom organizačného výboru). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 730,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
19/2014 M. Vozárik, Hrabové – "1.ro čník hasi čskej sú ťaže + žiacka hasi čská liga", 16.8 2014  
Projekt predložený 19.5 2014, rozpočet projektu : 1400,- EUR, požadovaný príspevok : 1000,-EUR(!) 
(71,4%).  - jedná sa o podujatie, ktoré si svoju tradíciu iba buduje, ale celkovo doplúje mozaiku podujatí v 
oblasti "hasičstva" na území mesta. Tým, že jeho súčasťou je aj súťaž v mládežníckej kategórii, buduje si 
základy pre dlhodobejšiu udržateľnosť. 
Komisia pripomína žiadateľovi, aby venoval viac pozornosti príprave projektu a najmä časti  venovanej 
rozpočtu, aby spĺňal podmienky GS. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
20/2014  M. Vozárik, Hrabové – "Futbalový turnaj st arých pánov, X.ro čník",  20.7 2014  
Projekt predložený 19.5 2014, rozpočet projektu 800,- EUR, požadovaný príspevok : 600,- EUR (75%) .         
- 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. Rovnako aj pri tomto projekte 
predkladateľovi komisia doporučuje v budúcnosti venovať viac pozornosti príprave  projektu – najmä jeho 
rozpočtu (podrobnejší rozpis jednotlivých položiek). 
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.  
 
 



21/2014 DHZ Bytča - „Hasi čská sobota – Fire fest“, 19.7 2014  
projekt predložený 30.5 2014, rozpočet projektu: 2800,- EUR, požadovaný príspevok 800,- EUR (29%)      
- tradičná hasičská „Zlatá prilba“ aj tento rok získala štatút podujatia zaradeného do seriálu pretekov 
Severoslovenskej hasičskej ligy. Podujatie je opäť aj tento rok obohatené o súťaž mladých hasičov, ktorá 
je zaradená do kalendára Bytčianskej detskej hasičskej ligy. Nočná súťaž sa už aj v Bytči stáva  súčasťou 
osláv hasičského športu. Aj v tomto prípade komisia vytýka predkladateľovi málo podrobný rozpočet. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
materiál. nákladov na organizáciu nákladov na propa gáciu a zakúpenie ocenení v zmysle 
predloženého rozpo čtu. 
 
22/2014 BENET LTC, Byt ča – "Tenis – šport mládeže", VI-IX.2014  
Projekt predložený  27.5 2014, rozpočet projektu : 1632,96EUR, požadovaný príspevok : 1218,96EUR (!) 
(74,5%). 
− činnosť predkladateľa projektu je orientovaná na prácu s deťmi, čo je chvályhodné a komisia sa 
zhodla, že takéto aktivity je treba podporiť. Avšak GS bol vytvorený na financovanie jednotlivých akcií a 
predložený projekt pokrýva činnosť na celú sezónu, resp.jej časť.  V prípade, že predkladateľ vyberie 
jeden konkrétny turnaj a v tomto zmysle upraví projekt (samozrejme vrátane podrobnejšieho rozpočtu, 
ktorý bude – okrem iného – spĺňať podmienky GS,...) -  
komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 150,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov a zakúpenie ocenení.  
 
23/2014 HADES, Byt ča – "Boj o k ľúč pevnosti" – príspevok na ubytovanie, VII-VIII/2014  
Projekt predložený 18.6 2014, rozpočet projektu 9980,- EUR, požadovaný príspevok 825,- EUR (8,3%) 
23/2014 HADES, Byt ča – "Boj o k ľúč pevnosti" – príspevok na ubytovanie, VII-VIII/2014  
Projekt predložený 18.6 2014, rozpočet projektu 1900,- EUR, požadovaný príspevok 830,- EUR (43,7%) 
- obidva tieto projekty (23 a 24) sa týkaju rovnakého projektu – prázdninového tábora. Organizovanie 
takýchto podujatí je, podľa dostupných informácií, predmetom podnikania predkladateľa a GS nebol 
vytvorený na to, aby poskytoval príspevky na podnikanie. Aj keď projekt je zaujímavý a spracovaný 
podrobne – komisia nedoporu čuje poskytnutie príspevku na financovanie týchto pr ojektov.  
 
Komisia upozorňuje predkladateľov projektov na povinnosť propagácie mesta na akcii (použitie 
reklamného bannera s logom mesta a GS) a v propagačných materiáloch.  
 
Nakoľko prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta na financovanie projektov prostredníctvom GS sú 
vyčerpané,  komisia poveruje predsedu predložením žiadosti o navýšenie položky rozpočtu pre GS.  
V prípade, že tejto žiadosti nebude vyhovené a pre GS nebudú vyčlenené ďalšie prostriedky, činnosť 
komisie bude obmedzená na vyhodnotenie realizovaných projektov. 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
23.6 2014 


