
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v III. kole r. 2016  
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 13.6 2016 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". 
Skonštatovala, že z predloženej "Správy ..." je zrejmé, že predkladatelia jednotlivých projektov pri záverečnej 
správe a vyúčtovaní už neberú do úvahy pojem rozpočet – resp. Jeho záverečné vyúčtovanie, ale pri 
predkladaní záverečnej správy sa zameriavajú iba na vyúčtovanie položiek, ktoré sú refinancované cez 
GS +  25%. Keďže sa komisii nedostanú do rúk jednotlivé správy o projektoch a aj vyúčtovania poskytujú iba 
obmedené informácie, je spätné hodnotenie jednotlivých projektov založené viac-menej iba na osobnom 
hodnotení jednotlivých členov komisie, ktorí sa tej-ktorej akcie zúčastnili. 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
 
19/2016 SA kung-fu – škola Lam Ga Hung Kuen, Byt ča - " Zdravie a sebaobrana...", jún 2016  
Projekt predložený 8.6 2016, rozpočet projektu 2250,-EUR, požadovaný príspevok 280,-EUR (27,8%). 
Predkladateľ dlhodobo dosahuje výborné výsledky najmä v práci s mládežou. Návštevy veľmajstrov sú vždy 
obohatením tejto práce a členovia klubu svojimi výsledkami reprezentujú mesto. 
Komisia dporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 280,-EUR, ktorý môže by ť použitý na krytie časti 
nákladov na organizáciu a propagáciu podujatia.  
 
20/2016 AxaltaPaint Service, Byt ča - "Benefícia pre Ninku", 23.7 2016  
Projekt predložený 6.6 2016, rozpočet projektu 5180,- EUR, požadovaný príspevok 828,-EUR, (16%). 
Benefičný projekt zameraný na pomoc komunitz tým, ktorí to naozaj potrebujú. Malá Ninka má dhý zoznam 
zdravotných problémov, ale možno ešte dlhší zoznam priateľov, ktorí jej chcú pomôcť pri zmiernení ich 
následkov.  
Aj z tohto dôvodu komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 820,- EUR, ktorý  môže by ť 
použitý na krytie časti mater. nákladov na organizáciu podujatia.  
(Hodnotenia sa nezúčastnila p. Gajdošíková – je osobne zapojená do prípravy podujatia) 
 
21/2016 F.K.H. Hliník - " Memoriál J.Koštiala", 23. 7.2016 
Projekt predložený 8.6 2016, 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.  
 
22/2016 M. Šefara, Sú ľov – "Futbalový turnaj TJ Tatran Hrabové",  30.7 20 16 
Projekt predložený 11.5 2016, 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. 
 
23/2016 M. Vozárik, Hrabové – "Futbalový turnaj sta rých pánov, XII.ro čník",  31.7 2016  
Projekt predložený 8.6 2016, rozpočet projektu 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 300,- 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) a tiež vstúpiť do jednania s organizátorom projektu 
č.22/2016 – možná kolízia oboch podujatí. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
zakúpenie ocenení a krytie časti materiál. nákladov na organizáciu. 
 
24/2016 M. Vozárik, Hrabové – "Hruškárska sobota", 13.8 2016 
Projekt predložený 2.6 2016, rozpočet projektu : 2500,- EUR, požadovaný príspevok : 750,-EUR (30%).  
- jedná sa o podujatie, ktoré si nachádza stabilné miesto v kalendári podujatí v oblasti "hasičstva" na 



území mesta. Zapojením do Bytčianskej detskej Hasičskej ligy a tiež Severoslovenskej Hasičskej ligy 
získava na prestíži a potvrdzuje fakt, že hasičstvo v našom meste je čoraz populárnejšie. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
25/2016 Filmový Klub, Byt ča – "Hviezdne noci 2016", 18-21.8 2016  
Projekt predložený 2.6 2016, rozpočet projektu : 14160,- EUR, požadovaný príspevok : 1600,-EUR(!) 
(11,3%).  
Multižánrový festival, ako podujatie nazval predkladateľ projektu, je možno kľúčovým podujatím 
kultúrneho leta v Bytči. To, že sa organizátorom podarilo získať príspevok z Fondu na podporu umenia, je 
predpokladom vysokej úrovne podujatia. Predkladateľ by však mohol poskytnúť viac konkrétnych 
informácií o projekte (program, účinkujúci,...), čo by umožnilo členom komisie i verejnosti získať predstavu 
o skutočnom rozsahu projektu. Tiež by mohol venovať viac pozornosti príprave rozpočtu a najmä si 
preštudovať propozície GS. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 830,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a propagáciu  podujatia. 
 
26/2016 J.Korbáš, M.Byt ča – "Športové hry SNP – 43.ro čník", 28.8 2016  
Projekt predložený 10.6 2016,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 a zakúpenie ocenení.  
 
27/2016 Mestský futbalový klub, Byt ča - " Majstrovstvá okresu v malom futbale (13.ro čník), 
Majstrovstvá okresu v kopaní pokutových kopov detí (3.ročník), 27.8 2016  
Projekt predložený 8.6 2016, rozpočet projektu 1840,-EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR (45,1%). 
Tradičné podujatie organizuje nový predkladateľ. Komisia verí, že nový začiatok neovplyvnia staré hriechy a 
choroby z minulosti. 
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.   
 
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 
13.6 2016 


