
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v III. kole r. 2015  
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 22.6 2015 v plnom zložení Andrea Gajdošíková, Branislav Chupek, 
Mgr. Martin Petrus, Ing. Ondrej Skotnický a Ing. Jaroslav Janešík.  
 
Komisia vzala na vedomie  "Správu o stave projektov podporených prostredníctvom Grantového systému". 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
 
14/2015 SZZ č.22-66 GLADIOLA Martin – "Medzinárodná výstava glad iol a dálií, Byt ča 2015",   
                                                                       7-8.8 2015 
Projekt bol prerokovaný v II.kole, pred schválením na MZ ho však predkladateľ stiahol s požiadavkou na 
opätovné prerokovanie s umožnením osobnej prezentácie projektu na rokovaní komisie 
Projekt opätovne predložený 13.5 2015, rozpočet projektu 2000,-EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR 
(41,5%). 
Projekt na rokovaní komisie odprezentoval organizátor podujatia , p. Kocián. Zdôraznil medzinárodný 
charakter podujatia a zodpovedal na otázky členov komisie. Aj naďalej však chýba podrobnejšie 
rozpracovaný rozpočet.  
Komisia dporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 450,-EUR, ktorý môže by ť použitý na krytie časti 
nákladov na ocenenia, aranžérsky materiál a propagá ciu podujatia.  
 
17/2015 OZ Za slušnejšiu Byt ču - " Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek SEP CUP 2015",  
                                                            27,6 2015 
Projekt predložený 12.6 2015, rozpočet projektu 2000,- EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR, (41,5%). 
Projekt na rokovaní komisie odprezentoval predseda OZ p. Filek. 
Malí futbalisti si zmerajú úroveň svojho futbalového umenia so svojimi rovesníkmi z futbalových klubov zo 
Slovenska a z Čiech.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 500,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na zakúpenie 
ocenení.  
 
18/2015 DHZ Mikšová – "Heligónka – Mikšová 2015", 2 7.6 2015 
Projekt predložený 15.6 2015, rozpočet projektu 1010,- EUR, požadovaný príspevok 695,- EUR (68,8%). 
Po roku sa hudobníci opäť stretávajú na pôde nášho mesta. Takéto podujatie pripravuje netradičný 
organizátor (DHZ), veríme však, že bude dôstojnou súčasťou Bytčianskeho kultúrneho leta 2015. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na zakúpenie  
ocenení a diplomov.  
 
19/2015  TJ Pšurnovice - "Futbalový turnaj",  28.6 -19.7 2015 
Projekt predložený 10.5 2015, rozpočet projektu 1200,- EUR, požadovaný príspevok : 800,- EUR (66,6%) .        
- ďalší projekt venovaný najmasovejšiemu športu. Predkladateľ chce v rámci osláv 40.výročia založenia 
futbalového klubu usporiadať dve podujatia – turnaj žiackych družstiev 28.6 a klasický turnaj mužov so 
sprievodným programom 19.7 2015. Komisia doporučuje predkladateľovi venovať viac pozornosti príprave  
projektu – najmä jeho rozpočtu (podrobnejší rozpis jednotlivých položiek). 
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. 
 
20/2015 F.K.H. Hliník - " Memoriál J.Koštiala", 4.7  2015 
Projekt predložený 3.6 2015, rozpočet projektu : 500,- EUR, požadovaný príspevok : 375,-EUR (75%).  
- klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí. Predkladateľovi komisia doporučuje 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 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
21/2015 OZ Za slušnejšiu Byt ču - " Majstrovstvá okresu v malom futbale (12.ro čník), Majstrovstvá 
okresu v kopaní pokutových kopov detí (2.ro čník), 11.7 2015  
Projekt predložený 12.6 2015, rozpočet projektu 1840,-EUR, požadovaný príspevok 640,-EUR (34,8%). 



Tradičné podujatie na rokovaní komisie predstavil za nového organizátora p. Filek. Zodpovedal na otázky 
členov komisie. Komisia oceňuje aj charitatívny zámer podujatia, doporučuje však venovať viac príprave 
rozpočtu. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení.   
 
22/2015 DHZ Bytča - „Hasi čská sobota – Fire fest“, 18.7 2015  
projekt predložený 13.5 2015, rozpočet projektu: 3500,- EUR, požadovaný príspevok 805,- EUR (23%)      
- 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.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 750,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
materiál. nákladov na organizáciu, nákladov na prop agáciu a zakúpenie ocenení v zmysle 
predloženého rozpo čtu.  
 
23/2015 M. Šefara, Sú ľov – "Futbalový turnaj TJ Tatran Hrabové",  26.7 20 15 
Projekt predložený 1.4 2015, rozpočet projektu 563,- EUR, požadovaný príspevok : 418,-EUR (74,2%) .         
- klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí. 
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.  
 
24/2015 M. Vozárik, Hrabové – "Futbalový turnaj sta rých pánov, XI.ro čník",  2.8 2015  
Projekt predložený 11.6 2015, 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. 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.  
 
25/2015 M. Vozárik, Hrabové – "2.ro čník hasi čskej sú ťaže + žiacka hasi čská liga + no čná hasi čská  
                                                     liga", 15.8 2015  
Projekt predložený 11.6 2015, rozpočet projektu : 1500,- EUR, požadovaný príspevok : 1050,-EUR(!) 
(70%).  
Projekt na rokovaní komisie odprezentoval zástupca predkladateľa p. Frývald, ktorý zodpovedal na otázky 
členov komisie. Vzniesol výhradu k rozhodnutiu grantovej komisie v predchádzajúcom roku o výške 
prideleného príspevku (najmä v porovnaní s inými žiadosťami). Členovia komisie mu objasnili proces 
rozhodovania komisie a poukázali na aktuálne predkladanej žiadosti na slabé miesta projektu.  
- jedná sa o podujatie, ktoré si svoju tradíciu iba buduje, ale celkovo dopĺňa mozaiku podujatí v oblasti 
"hasičstva" na území mesta. Komisia pripomína žiadateľovi, aby venoval viac pozornosti príprave 
projektu. Komisii chýbali údaje o počte  (predpokladanom) zúčastnených družstie a rovnako ani časť 
venovaná rozpočtu nespĺňa podmienky GS. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 500,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
26/2015 J.Korbáš, M.Byt ča – "Športové hry SNP – 42.ro čník", 30.8 2015  
Projekt predložený 15.5 2015,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. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
27/2015 M.Šefara, Sú ľov - „Hokej(bal)ový dedinský turnaj – 4.ro čník, 26.12 2015  
Projekt predložený 1.4 2015, rozpočet projektu 391,-EUR, požadovaný príspevok 250,-EUR (63,9%). 
- jedná sa o ďalšie z podujatí, ktoré organizujú nadšenci v komunite, pri ktorých sa šport stáva  spoločnou 



základňou  pre spoločné aktívne trávenie voľného času. 
Komisia  doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 100,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
zakúpenie ocenení a krytie časti mater.nákladov. 
 
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                                           Gajdošíková Andrea, predseda 
22.6 2015 


