
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v I. kole r. 2018  
 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 19.2 2018 v plnom zložení (Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin Petrus, 
Ing. Ondrej Skotnický, Branislav Chúpek a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Členovia komisie dohodli priority, podľa ktorých bude posudzovať projekty predložené v roku 2018 : 
- zámerom grantového systému aj v tomto roku bude podporiť predovšetkým projekty na aktivity, t.j. konanie 
rôznych akcií občanmi mesta pre občanov mesta a financovanie materiálového vybavenia bude riešiť až 
v druhom rade. 
- komisia aj naďalej má záujem mať prehľad o realizovaných projektoch – jednak tým, že na každé 
zasadnutie GK bude žiadať správu z finančného oddelenia o stave projektov,  kde mesto so žiadateľom 
podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie a tiež predloženie „Správy a vyúčtovania grantového príspevku“, 
ktorého povinnou súčasťou bude fotodokumentácia v rozsahu aspoň 4 fotografií, ktoré budú môcť následne 
byť zverejnené na stránke mesta. 
- aj tento rok bude komisia presadzovať pri každom podporenom projekte propagáciu mesta ako 
poskytovateľa príspevku – primerane k podielu tohto príspevku na celkových nákladoch projektu. 
-  komisia aj v ďalšom období  odporúča finančnému oddeleniu neposkytovať preddavky na realizáciu 
projektu, ale príspevok vyfinancovať až po predložení vyúčtovania a kontrole predložených dokladov. 
 
Na základe plánu zasadnutí MZ v priebehu 1.polroka 2018 komisia predbežne stanovila termíny uzávierky 
II.kola na 19.4 2018, III.kola na 14.6 2018, IV. Kola na 13.9 2018 a termíny zasadnutia GK na 23.4 2018, 
18.6 2018 a 17.9 2018 
 
Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2018 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém vyčlenená 
čiastka  9.000,- EUR, čo je menej ako v minulosti.   
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
01/2018 – FKH Hliník – Memoriál Janka Koštiala – fu tbalový turnaj  7.7 018  
Projekt predložený 26.1 2018, rozpočet projektu 500,- EUR, požadovaný príspevok 375,- EUR (75%). 
- tradičné športové podujatie v najmasovejšom športe. 
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. 
 
02/2018 – A.Lokajová – Medzinárodná výstava gladiol ... -18-19.8 2018 
Projekt predložený 7.2 2018, rozpočet projektu 2255,- EUR, požadovaný príspevok 830,- EUR (37,4%). 
- medzinárodná výstava gladiol, georgín a kvetinových kompozícií sa opäť predstaví v našom meste.               
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. 
 
03/2018 DHZ Bytča – Hasičská sobota – Zlatá prilba, 43.ro čník, 21.7 2018  
Projekt predložený 9.2 2018, rozpočet projektu 2900,-EUR, požadovaný príspevok 800,-EUR (27,6%). 
- tradičná hasičská "Zlatá prilba" sa stáva pevnou súčasťou kalendára SSHL, rovnako ani  tento rok nebude 
chýbať nočná súťaž (podujatie NHL Žilinského kraja).  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 600,-EUR, ktorý môže by ť použitý na krytie 
časti materiálových nákladov na organizáciu, propagá ciu podujatia a zakúpenie ocenení. 
 
04/2018 DHZ Hliník – XXVII.Ro čník sú ťaže o pohár DHZ ..., 14.7 2018  
Projekt predložený 13.2 2018, 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. Celodenný hasičský "maratón" 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 600,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
05/2018  OZ "Za slušnejšiu Byt ču pre všetkých" – Byt čiansky zámocký de ň, 26.5 2018 
Projekt predložený 12.2 2018, rozpočet projektu 13.500,-EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR (6,1%). 



Aj tento rok v máji opäť  ožijú tradície v našom meste. Úspešné podujatie, ktoré si v predchádzajúcich 
ročníkoch získalo priaznivcov nielen medzi obyvateľmi mesta. Komisia opäť konštatuje, že toto podujatie 
svojim rozsahom presahuje možnosti GS.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 830,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti nákladov na organizáciu a propagáciu podujatia . 
 
06/2018 – TZOB Byt ča – 6.ročník šachového turnaja ... - 9.9 2018  
Projekt predložený 14.2 2018, rozpočet projektu 450,- EUR, požadovaný príspevok 300,- EUR (67%). 
- ďalšie z tradičných podujatí. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
07/2018 – J.Korbáš M.Byt ča – Malobyt čiansky stolnotenisový turnaj, 1.ro čník – 3.4 2018  
Projekt predložený 14.2 2018, rozpočet projektu 250,- EUR, požadovaný príspevok 200,-EUR (80%?) 
- zatiaľ len malý  turnaj priaznivcov tohto športu 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 50,- EUR, ktorý môže by ť použitý na krytie časti 
materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocene ní.  
 
08/2018 OZ "Venujme svoj čas deťom", Byt ča – 6.turnaj o pohár Byt če v riešení sudoku, apríl 2018  
Projekt predložený 14.2 2018, rozpočet projektu 430,- EUR, požadovaný príspevok 300,- EUR (70%). 
- už tradičné podujatie, ktoré plne zodpovedá požiadavkám na podujatie, hodné príspevku GS. Žiadosť 
spĺňa všetky požiadavky, ktoré požadujú propozície GS, rovnako rozpočet je spracovaný podrobne. 
Komisia drží palce všetkým súťažiacim. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 
 
09/2018 Filmový klub Byt ča – Letné kino – jún-august 2018  
Projekt predložený 15.2 2018, rozpočet projektu 3320,- EUR, požadovaný príspevok 830,- EUR (25%). 
Projekt svojim zameraním vypĺňa medzeru v kultúrnom živote mesta, ktorým letné kino určite je. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu 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.  
 
Komisia ďalej týmto navrhuje, aby odbor kultúry mesta využil informácie, ktoré má a zahrnul podujatia,  
ktoré mesto prostredníctvom GS podporuje, do programu "Bytčianskeho kultúrneho leta 2018". Týmto  
sa nielen rozšíri ponuka podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ktoré sa počas leta konajú  
na území mesta (a mestských častí), ale zároveň to tieto podujatia spropaguje.   
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Gajdošíková Andrea, predseda 
19.2 2018 


