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

 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 23.4 2018 v plnom zložení (Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin Petrus, 
Ing. Ondrej Skotnický, Branislav Chúpek a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
10/2018 Spolok Pro Archivis OZ, Byt ča – Zborník "Archívny Almanach", máj 2018  
projekt predložený 20.2 2018, rozpočet 1000,-EUR, požadovaný príspevok 700,. EUR (70%). 
Predložený projekt obsahuje príliš málo informácií na to, aby komisia mohla doporučiť poskytnutie dotácie  
z GS. Je spracovaný veľmi povrchne. Komisii chýbajú informácie o podrobnejšom zameraní publikácie (aká 
časť je venovaná mestu Bytča a jeho prímestským častiam,... ). Podľa informácií, ktoré komisii boli dostupné 
na rokovaní, sa však javí, že sa jedná o odbornú publikáciu určenú pre úzky okruh vedeckej komunity a ako 
takáto by mala byť financovaná z iných zdrojov. Preto komisia žiada o doplnenie žiadosti o relevantné údaje, 
v prípade, že tak žiadateľ vykoná, komisia sa k prejednaniu vráti na najbližšom zasadnutí. 
 
11/2018 SZZ, Bytča – Výstava ovocia, zeleniny, kvetov ..., 28.9-1.10  2018 
projekt predložený 23.2 2018, rozpočet 950,- EUR, požadovaný príspevok 665,- EUR (70%) 
Tradičné podujatie poriadané každoročne ZO SZZ, ktoré si získalo ohlas u širokej verejnosti. V tomto roku 
by mala mať výstava väčší rozsah, nakoľko je spojená s oslavou 90.výročia založenia organiácie 
predkladateľa. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 450,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na  krytie 
časti mater. nákladov na organizáciu a propagáciu po dujatia a zakúpenie ocenení.  
 
12/2018  Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Byt ča – Okresné športové hry ..., 12.6 2018  
Projekt predložený 26.3 2018, rozpočet projektu 300,-EUR, požadovaný príspevok 200,-EUR (67%). 
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 však aj tento rok 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). Taktiež nie je úplná informácia o dotáciách poskytnutých predkladateľovi v posledných 
3rokoch.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 100,- EUR, ktorý  môže by ť použitý  
na zakúpenie ocenení.  
 
13/2018 RZ pri ZUŠ Byt ča  – DIVIDLO 2017,  5.6 2018 
Projekt predložený 9.4 2018, 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 (najmä 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. 
 
14/2018 Komunitné centrum "Ruka v ruke", Byt ča – Spolu – tvorivo a hravo, IV-VI.2018  
Projekt predložený 16.4 2018, rozpočet projektu 1110,-EUR, požadovaný príspevok 830,- EUR (75%). 
Projekt  pokrýva široké spektrum činnosti komunitného centra, čo môže byť problémom pri "trvalej 
udržateľnosti". Cieľom GS nie je finacovanie činnosti takýchto organizácií. Ak má predkladateľ záujem o 
takúto formu podpory zo strany mesta, potom by stála za uváženie transformácia OZ na mestský klub a  
teda napojenie priamo na rozpočet mesta.  
Komisia sa pri prejednávaní zhodla na tom, že je potrebné podporiť takúto aktivitu aspoň v jednej z oblastí. 
Podľa informácií od zástupcu predkladateľa, ktorý sa prejednávania zúčastnil (Alžbeta Tvrdá ), chýbajú OZ 
najmä prostriedky na zakúpenie spotrebného materiálu na "tvorilku" – tvorivé dielne pre deti, komisia teda 
doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 250,-EUR,  ktorý  môže by ť použitý na zakúpenie 
"tvorivého materiálu". Sú časťou zmluvy o poskytnutí dotácie by mal by ť aj bližšie špecifikovaný 
termín konania "tvorilky".  
 
 



15/2018 A.Lokajová, Hliník – Finále Byt čianskej hokejbalovej ligy - IV.ro čník, jún 2018  
Projekt predložený 18.4 2018, 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 200,-EUR, ktorý môže by ť použitý na  
zakúpenie ocenení.  
 
16/2018  M. Dlábik, Byt ča – Hokejbalový turnaj o putovný pohár primátora me sta Byt ča, 30.6 2018 
Projekt predložený 18.4 2018, rozpočet projektu 400,-EUR, požadovaný príspevok 300,-EUR (75%) 
Z predloženej žiadosti je očividné, že sa jedná o akciu, ktorá má rovnaké zameranie, predpokladá 
rovnakých účastníkov a aj minimálne rovnakého "spracovateľa" (aj keď osoba predkladateľa je iná) - ako 
predchádzajúci projekt. Aj z tohto dôvodu komisia nedoporu čuje poskytnutie príspevku  
 
17/2018 J.Mičušíková, Hliník – O pohár Drá čika požiarnika, 13.6 2018  
Projekt predložený 19.4 2018, rozpočet projektu 421,-EUR, požadovaný príspevok 315,-EUR (75%). 
Zaujímavý projekt, ktorý formou "hasičských" súťaží privádza deti v predškolskom veku k aktívnemu tráveniu 
voľného času a približuje deťom činnosť hasičov. Hasiči v Hliníku sú v práci s deťmi príkladom nielen pre 
"hasičskú" verejnosť. Spracovanie projektu je na veľmi dobrej úrovni.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 160,-EUR, ktorý môže by ť použitý na zakúpenie 
ocenení pre deti (medaily a poháre) a časti mater.nákladov na organizáciu.  
 
 
 
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. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Gajdošíková Andrea, predseda 
23.4 2018 


