
 
                 Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v II. kole r. 2019 

 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 15.04 2019 v zložení Mária Lee Fujdiaková, PhDr. Martin Gácik,  

Helena Králiková, Peter Svetloššák, Martin Dudoň, Stanislav Strúhal. Zasadnutia komisie sa okrem jej  

členov zúčastnili : Ing. Zuzana Macková - zapisovateľka. 

 

Komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 

 

5/2019 Záhradkári bytčianskeho regiónu, SZZ, ZO 28-2,  Bytča – Výstava ovocia, zeleniny, kvetov 

a výrobkov z výpestkov, 20.09.2019 - 23.09.2019 

Projekt predložený 06.03.2019, rozpočet 650,- €, požadovaný príspevok 455,- € (70%) 

Tradičné podujatie poriadané každoročne Záhradkármi bytčianskeho regiónu, ktoré si získalo ohlas u 

širokej verejnosti. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300 ,- €, ktorý môže byť použitý na  krytie 

časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

6/2019 Jednota dôchodcov na Slovensku – OO Bytča, MO Malá Bytča – "Športové hry pri 

príležitosti SNP – 46.ročník", 25.08. 2019 

Projekt predložený 07.03. 2019, rozpočet projektu: 800,- €, požadovaný príspevok: 600,- € (75 %) 

- 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. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnila Helena Králiková – je členkou MO Malá Bytča) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

07/2019 DHZ Hliník – XXVIII. ro čník pohárovej hasičskej súťaže a VIII. ročník detskej hasičskej 

súťaže, 13.07.2019 

Projekt predložený 13.03.2019, rozpočet projektu : 1 200,- €, požadovaný príspevok 900,- € (75%).   

- jedná sa o tradičné podujatie , ktoré svojou vysokou úrovňou každoročne priťahuje na športový areál  

v Hliníku množstvo súťažiacich a divákov. Celodenný hasičský "maratón" tradične začne súťažou detí.  

K obľúbenosti okrem samotnej súťaže prispieva i bohatý sprievodný program pre súťažiacich i divákov. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

08/2019 Spolok Pro Archivis, OZ, Bytča – Výstava „ Spolky v Bytči kedysi a dnes“, september – 

október 2019 

Projekt predložený 15.03.2019, rozpočet projektu : 300,- €, požadovaný príspevok 225,- € (75%).   



Výstava zameraná na históriu spolkového života a činnosti spolkov a združení, ktoré pôsobili na území 

mesta. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 100,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu a propagáciu podujatia. 

09/2019 – Futbalový klub Hliník – Futbalový deň - Memoriál Janka Koštiala, 2019, 20.07.2019 

Projekt predložený 22.03. 2019, rozpočet projektu 570,- €, požadovaný príspevok 300,- € (52,6 %). 

- tradičné športové podujatie v najmasovejšom športe. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  200 ,- €, ktorý môže byť použitý na zakúpenie 

ocenení. 

10/2019 DHZ Bytča – Fire fest – 44. ročník súťaže o pamätnú prilbu zakladateľa DHZ Bytča 

Ladislava Tomboru „ Zlatá prilba“ ako aj 6. ro čník nočnej súťaže o putovný pohár DHZ Bytča“, 

20.07. 2019 

Projekt predložený 27.03.2019, rozpočet projektu 2 900,- €, požadovaný príspevok 800,- € (27,6%). 

- tradičná hasičská "Zlatá prilba" sa stáva pevnou súčasťou kalendára SSHL, rovnako ani  tento rok nebude 

chýbať nočná súťaž.  

(hodnotenia projektu sa nezúčastnili Peter Svetloššák a Martin Dudoň – sú členmi DHZ Bytča) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiálových nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

11/2019 – TZOB Bytča – 7.ročník šachového turnaja o putovný pohár TZOB Bytča - 08.09.2019 

Projekt predložený 29.03. 2019, rozpočet projektu 500,- €, požadovaný príspevok 375,- € (75 %). 

- ďalšie z tradičných podujatí. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  200,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

12/2019 – Jednota dôchodcov na Slovensku – OO Bytča, Bytča – Krajské športové hry seniorov - 

18.07.2019 

Projekt predložený 04.04. 2019, rozpočet projektu 1 000,- €, požadovaný príspevok 700,- € (70 %). 

- podujatie, ktoré každý rok organizuje iná MO Jednoty dôchodcov a svojim zameraním na športové 

aktivity podporuje zdravý spôsob života, čo je v tomto veku veľmi dôležité.  

(hodnotenia projektu sa nezúčastnila Helena Králiková – je členkou JDS Bytča) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 350,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

13/2019 – Anna Lokajová, Hliník nad Váhom – Hokejbalový turnaj o putovný pohár primátora Mesta 

Bytča - 29.06.2019 – 30.06.2019 

Projekt predložený 09.04. 2019, rozpočet projektu 400,- €, požadovaný príspevok 300,- € (75 %). 

- ide už o 6. ročník tradičnej hokejbalovej súťaže, ktorá pritiahne na hokejbalové ihrisko v Bytči veľa 



súťažiacich a fanúšikov z Bytče a okolia. Svojim rozsahom a zameraním na aktívne využitie voľného 

času si podporu zaslúži.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  250,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

14/2019 – OZ GALZA, Bytča – Pripomenutie výročia udalosti : výsadba líp na Námestí SR v Bytči – 

Rok 2019 

Projekt predložený 10.04. 2019, rozpočet projektu 700,- €, požadovaný príspevok 525,- € (75 %). 

-  akcia zameraná na pripomenutie si 100 rokov od vysadenia líp na Námestí SR v Bytči s verejnosťou. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnil PhDr. Martin Gácik – je členom OZ GALZA) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 350,- €, ktorý môže byť použitý na propagáciu 

podujatia a na výrobu upomienkových predmetov – odznakov.  

15/2019 – RZ pri ZUŠ, Bytča – DIVIDLO 2019 – 27.05.2019 

Projekt predložený 10.04. 2019, rozpočet projektu 1 00,- €, požadovaný príspevok 700,- € (70 %). 

-  už 8. ročník súťaže regionálnej prehliadky detských divadelných súborov, ktorá aj v tomto roku 

presiahne hranice kraja účasťou z divadelného súboru z Bratislavy.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  500 ,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

16/2019 – DHZ Mikšová – Bytčianská hasičská detská liga 2019 – 26.06.2019 

Projekt predložený 11.04. 2019, rozpočet projektu 150,- €, požadovaný príspevok 100,- € . 

-  ďalšie z tradičných hasičských podujatí, konané každý rok.  

(hodnotenia projektu sa nezúčastnila Mária Lee Fujdiaková – je členkou DHZ Mikšová) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 100 ,- €, ktorý môže byť použitý na zakúpenie 

ocenení.  

17/2019 – Ján Minárik, Mikšová – Stretnutie heligonkárov – 13.07.2019 

Projekt predložený 11.04. 2019, rozpočet projektu 1 800,- €, požadovaný príspevok 600,- €  

-  jedná sa už o 7. ročník stretnutia heligonkárov v Mikšovej. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

18/2019 – Gymnázium, Bytča – Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia Gymnázia v Bytči – 

16.10.2019 

Projekt predložený 11.04. 2019, rozpočet projektu 2 190,- €, požadovaný príspevok 657,- € (30 %). 

-  akcia organizovaná pri príležitosti 50. výročia založenia školy. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 500,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a na zakúpenie pamiatkových predmetov.  

 



 

Komisia upozorňuje predkladateľov projektov, ktorým bude poskytnutý príspevok, na povinnosť 

propagácie mesta (použitie reklamného bannera s logom mesta a GS) na akcii  a v propagačných 

materiáloch. 

 

 

 

Za komisiu :  

Ing. Zuzana Macková           Mária Lee Fujdiaková 

zapisovateľka grantovej komisie                                              predsedníčka grantovej komisie 

16.04.2019 


