
 
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v II. kole r. 2017  

 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 19.4 2017 v plnom zložení (Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin Petrus, 
Ing. Ondrej Skotnický, Branislav Chúpek a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Komisia vzala na vedomie informáciu z FO o znížení položky vyčlenenej v rozpočte mesta pre GS o 
2890EUR. Nakoľko väčšina akcií, ktoré mesto prostredníctvom GS podporuje sa tradične koná v druhej 
polovici roka, je predpoklad, že vyčlenená (upravená) suma bude vyčerpaná a bude potrebné navýšiť 
prostriedky alebo grantový systém na rok 2017 uzavrieť predčasne z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
08/2017 A.Lokajová, Hliník – Finále Byt čianskej hokejbalovej ligy - III.ro čník, máj 2017  
Projekt predložený 28.2 2017, rozpočet projektu : 400,- EUR, požadovaný príspevok 300,-EUR (75%).    
Predložený projekt sa zameriava na záverečný turnaj – finále – dlhodobejšej súťaže v hokejbale, 
ktorého sa v tomto ročníku zúčastňuje celkom 9 družstiev z Bytče, prímestských častí a okolia. Svojim 
rozsahom a zameraním na aktívne využitie voľného času si podporu zaslúži.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na  
zakúpenie ocenení.  
 
09/2017  Jednota dôchodcov na Slovensku, MO M.Byt ča – Okresné športové hry ..., 15.6 2017  
Projekt predložený 6.3 2017, rozpočet projektu 350,-EUR, požadovaný príspevok 262,50EUR (75%). 
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. Komisia má výhrady k veľmi 
všeobecnému spracovaniu projektu,  Jedná sa o tradičné podujatie a v projekte nie je zmienka o 
účastníkoch (ktoré MO JD sa zúčastnia), nič o programe (v akých disciplínach sa súťaží),... Viac 
pozornosti by si zaslúžil aj rozpočet podujatia (špecifikácia jednotlivých položiek). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 100,- EUR, ktorý  môže by ť použitý  
na zakúpenie ocenení. 
 
10/2017 TZOB – šachový oddiel, Byt ča – 5.turnaj šachového turnaja o pohár TZOB Byt ča, 10.10 2017 
Projekt predložený 23.3 2017, rozpočet projektu 500,- EUR, požadovaný príspevok 300,- EUR (60%). 
Tradičné podujatie, ktoré si získalo svoje miesto v kalendári priaznivcov tohto športu nielen v Bytči, ale aj v 
širokom okolí. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 
 
11/2017 RZ pri ZUŠ Byt ča  – DIVIDLO 2017,  5.6 2017 
Projekt predložený 11.4 2017, rozpočet projektu 1000,-EUR, požadovaný príspevok 700,-EUR (70%) 
Podujatie, ktoré svojim zameraním plne zodpovedá propozíciám GS. Bolo by vhodné, keby sa GK na jej 
rokovanie dostali aj prílohy (program a fotografie z predchádzajúceho ročníka). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 500,-EUR, ktorý môže by ť použitý na krytie 
časti mater.nákladov na organizáciu, propagáciu podu jatia a zakúpenie ocenení. 
 
12/2017  F.H.H. Hliník – Memoriál Janka Koštiala – futbalový turnaj, 15.7 2017  
Projekt predložený 11.4 2017, 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.  
 
13/2017 DHZ Bytča, Výročie 100rokov od úmrtia L.Tomboru..., 7.5 2017  
Projekt predložený 11.4 2017, rozpočet projektu 800,-EUR, požadovaný príspevok 400,- EUR (50%!).  
Predložený projekt je zameraný na pripomenutie si 100-ho výročia úmrtia zakladateľa hasičského zboru 
v Bytči.  



Vzhľadom k tomu, že rozpočet GS bol skrátený, komisia bude projekty hodnotiť i s prihliadnutím na ich 
zameranie – t.j. podporu z GS získajú predovšetkým projekty, ktoré podporujú aktivity pred projektami 
zameranými na oslavy, posedenia a podobné akcie.  
Komisia preto v tomto prípade nedoporu čuje poskytnutie príspevku  
 
 
Komisia upozorňuje predkladateľov projektov, ktorým bude poskytnutý príspevok, 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 
19.4 2017 


