
 
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v II. kole r. 2015 

 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 23.3 2015 v zložení Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin Petrus, Ing. 
Ondrej Skotnický a Ing. Jaroslav Janešík. Branislav Chupek sa ospravedlnil z pracovných dôvodov.  
 
Komisia vzala na vedomie  "Správu o stave projektov podporených prostredníctvom Grantového systému". 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
 

02/2015 BENET LTC, Byt ča – "Benet - detská tenisová liga - úvodný turnaj",  18-19.4 2015  
Projekt opakovane predložený 16.3 2015, rozpočet projektu : 600EUR, požadovaný príspevok : 360EUR 
(60%). 
- komisia projekt opakovane prejednala a konštatovala, že naďalej tam chýba údaj o počte detí z Bytče, 
resp. prímestských častí. Rovnako v popise projektu chýba odpoveď na niektoré otázky z 
predchádzajúceho rokovania. Z predloženého projektu vyplýva, že turnaj nie je otvorený pre verejnosť. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 180,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
zakúpenie ocenení a krytie časti materiál. nákladov na organizáciu. 
 

03/2015 GYMNÁZIUM, Byt ča - Génius Byt čianskej kotliny - vyhodnotenie, 9.4 2015   
Projekt predložený 19.3 2015, rozpočet projektu 401,- EUR, požadovaný príspevok : 301,- EUR (75%) .         
- predkladateľ si nedal veľa práce s prípravou. Stručný popis a zjednodušený rozpočet. Aj tak má tento 
projekt  predpoklady byť úspešný, len predkladateľ musí venovať samotnej organizácii viac, ako príprave 
projektu.  
V každom prípade komisia projekt prejednala a doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 100,- 
EUR, ktorý môže by ť použitý na krytie časti nákladov na propagáciu podujatia a zakúpenie o cenení 
pre najlepších. 
 

04/2015 DHZ, Bytča - Oslavy 140.rokov založenia, 2.5 2015  
Projekt predložený 25.2 2015, rozpočet projektu 1100,- EUR, požadovaný príspevok : 400,- EUR (36,4%). 
- tradícia a práca predkladateľa v komunite si vyžadujú ocenenie a z tohto dôvodu komisia  doporu čuje 
poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktorý môž e byť použitý na zakúpenie ocenení a krytie 
časti nákladov na organizáciu  a propagáciu podujati a. 
 

05/2015 OZ Za slušnejšiu Byt ču pre všetkých - Byt čiansky zámocký de ň, 23.5 2015 
Projekt predložený 12.3 2015, rozpočet projektu 7262,- EUR, požadovaný príspevok : 830,- EUR (11,4%). 
Za predkladateľa sa rokovania projektu zúčastnil p. Filek Michal. 
- projekt svojim rozsahom a spracovaním presahuje možnosti GS. V prípade, že sa splnia všetky 
očakávania, je predpoklad, že sa stane základom pre každoročné úspešné opakovanie tohto podujatia a 
aj mesto Bytča bude mať podujatie hodné jeho bohatej histórie. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 830,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti nákladov na propagáciu podujatia. 
 

06/2015 HASIČI, M.Bytča - 90.výro čie založenia DHZ, 5-6/2015  
Projekt predložený 19.3 2015, rozpočet projektu 1200,- EUR, požadovaný príspevok : 600,- EUR (50%). 
- ďalšie oslavy výročia založenia organizácie dobrovoľných hasičov. Aj v tomto prípade komisia 
doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na na zakúpenie 
ocenení a krytie časti nákladov na organizáciu  a propagáciu podujati a. 
 

07/2015 TAJOMSTVO TANCA, Byt ča - Tanec v srdci (sú ťaž v salse), 27.5 2015  
Projekt predložený 5.3 2015, rozpočet projektu 1090,- EUR, požadovaný príspevok : 750,- EUR (68,8%). 
- projekt je akýmsi vyvrcholením kurzov tanca, organizovaných predkladateľom. Jedná sa však o akciu 
vyhradenú pre okruh členov a voľný vstup pre divákov je iba príspevkom k pasívnemu prijímaniu kultúry. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  može by ť použitý na 
zakúpenie ocenení pre ví ťazné páry. 
 

08/2015 RZ pri ZUŠ Byt ča – "Dividlo 2015", 2.6 2015  
Projekt predložený 2.3 2015, rozpočet projektu : 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 700,-EUR (70%). 
- už 4.ročník podujatia sa stáva tradíciou a komisia  opäť konštatuje, že sa jedná o podujatie 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". 
Je dôvod veriť, že účasť divadelníkov z ČR nebude posledným "hosťovaním" zo zahraničia. 
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. 
09/2015 Mgr. K.Hromcová - „Majstrovstvá Slovenska v  sudoku a logike 2015", 13-14.6 2015  
Projekt predložený 16.3 2015, rozpočet projektu 1055,- EUR, požadovaný príspevok 670,- EUR (63,5/%). 
- už 4.ročník zaujímaveho podujatia, ktoré preprástlo z Turnaja o majstra Bytče na Majstrovstvá 
Slovenska a nominačný turnaj na Majstrovstvá sveta.  Projekt plne vyhovuje kritériám, ktoré  žiada  
komisia od predkladateľov projektov v GS a a aj spracovanie rozpočtu môže byť príkladom pre ďalších 
predkladateľov. Rovnako aj Mesto je toto dobrá príležitosť k svojej propagácii. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 550,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení pre ví ťazov jednotlivých kategórií. 
 

10/2015 HASIČI, M.Bytča – "SMHL, 3.kolo – sú ťaž v požiarnom útoku", 20.6 2015  
Projekt predložený 19.3 2015, rozpočet projektu : 2200,- EUR, požadovaný príspevok : 825,-EUR 
(37,5%).  
- po úspešných sezónách hasičov z M.Bytče sa aj tento rok 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.    
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. 
 

11/2015 R.KOVÁČIKOVÁ, Byt ča - Finále Byt čianskej hokejbalovej ligy, VI.2015  
Projekt predložený 15.3 2015, rozpočet projektu : 400,- EUR, požadovaný príspevok : 300,-EUR (75%). 
- ďalšie športové podujatie, ktoré je akýmsi vyvrcholením dlhodobej súťaže v tomto športe. Rokovania 
komisie sa za preskladateľa zúčastnil. p. J. Macek. Škoda, že v projekte predkladateľ nevenoval viac 
priestoru prezentácii podujatia (jedná sa o záverečný turnaj, účastníci sú teda známi), rovnako by mal 
byť známy aj termín konania, program dňa by mal mať nejakú štruktúru,...  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie  
nákladov na zakúpenie ocenení. 
 

12/2015 DHZ, Hliník – "XXIV.ro čník sú ťaže o Putovný pohár DHZ Hliník", 11.7 2015  
Projekt predložený 11.3 2015, rozpočet projektu : 1100,- EUR, požadovaný príspevok : 825,-EUR (75%).  
- jedná sa o tradičné podujatie , ktoré svojou vysokou úrovňou každoročne priťahuje na športový areál v 
Hliníku množstvo súťažiacich a divákov. Tento rok organizátor rozšírill program na celodenný hasičský 
"maratón", ktorý tradične začne súťažou detí. K obľúbenosti okrem samotnej súťaže prispieva i bohatý 
sprievodný program pre súťažiacich i divákov. 
(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. 
 

13/2015 OZ GALZA, Byt ča – Zberate ľská výstava, inaugurácia odznaku,..., VI-VII/2015  
Projekt predložený 25.02 2015, rozpočet projektu 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 750,- EUR (75%) .        
- predkladateľ sa zúčastnil jednania komisie a poskytol doplňujúce informácie.  
Tento projekt je ďalším z podujatí, ktorého výsledný produkt by moho mesto Bytča - po dohode s 
predkladateľom - využiť pri propagácii mesta pri rôznych príležitostiach. 
Komisia následne projekt prejednala a doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 370,- EUR, ktorý  
môže by ť použitý na krytie časti nákladov na zhotovenie upomienkových predmetov .  
 

14/2015 SZZ č.22-66 GLADIOLA, Martin - "Výstava gladiol a dálií,  7-8.8 2015  
Projekt predložený 6.3 2015, rozpočet projektu 2000,- EUR, požadovaný príspevok : 830,- EUR (41,5%) . 
- podujatie, ktoré zaplní a prevonia priestory Domu kultúry (predpokladáme, že priestory má predkladateľ 
zabezpečené). Viac priestoru  by mal predkladateľ venovať  príprave rozpočtu.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na  
zakúpenie ocenení. 
 
15/2015 TZOB Byt ča – "3.ro čník - Šachový turnaj o putovný pohár TZOB", IX/2015  
Projekt predložený 9.3 015, rozpočet projektu: 400,-EUR, požadovaný príspevok 300,- EUR (75%) 
-  šachový turnaj, ktorý sa stáva tradičným podujatím 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. 
 
16/2015 SZZ Bytča - „Výstava ovocia, zeleniny, ...“, 8-11.10 2015  
Projekt predložený 21.1 2015, rozpočet projektu: 550,- EUR, požadovaný príspevok: 385,- EUR (70%) 
- tradičná akcia, poriadaná každoročne ZO SZZ, ktorá má ohlas u širokej verejnosti. Predkladateľ  tentoraz 



venoval príprave viac pozornosti rovnako tiež rozpočtu.  
(hodnotenia projektu sa nezúčastnil Mgr. Martin Petrus). 
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. 
 
 
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                                            Gajdošíková Andrea, predseda 
23.3 2015 


