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

 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 17.06 2019 v zložení Mária Lee Fujdiaková, PhDr. Martin 

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

členov zúčastnili : Ing. Zuzana Macková – zapisovateľka, pani Katarína Gärtnerová – žiadateľka 

o grant a pán Stanislav Bulík – žiadateľ o grant. 

 

Komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 

 

19/2019 Katarína Gärtnerová, Malá Bytča 29 – Veľká prázdninová párty, 29.06.2019  

Projekt predložený 04.06.2019, rozpočet 1 400,- €, požadovaný príspevok 420,- € (30%). 

Pani Gärtnerová sa komisie zúčastnila osobne a bližšie oboznámila komisiu s akciou, na ktorú 

grant žiada. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  150,- €, ktorý môže byť použitý 

na  krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia, zakúpenie 

ocenení a prenájom atrakcií. 

20/2019 DHZ Hrabové, Milan Frývald – Hruškárska sobota v Hrabovom, 10.08. 2019 

Projekt predložený 10.06. 2019, rozpočet projektu: 2 500,- €, požadovaný príspevok: 750,- € 

(30 %). 

-  podujatie, ktoré si našlo stabilné miesto v kalendári podujatí v oblasti "hasičstva" na území 

mesta. Zapojením do Bytčianskej detskej Hasičskej ligy, opätovne aj do Severoslovenskej 

Hasičskej ligy a organizovaním nočnej súťaže získava na prestíži a potvrdzuje fakt, že 

hasičstvo v našom meste je čoraz populárnejšie. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý môže byť použitý na  

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

21/2019 DHZ Hrabové, Milan Frývald – 15. ročník starých pánov vo futbale, 21.07. 2019 

Projekt predložený 10.06. 2019, rozpočet projektu: 1 000,- €, požadovaný príspevok: 300,- € 

(29 %). 

- 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.  

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

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

22/2019 Komunitné centrum Ruka v ruke, Bytča – Cesta lietajúceho draka, 21.09. 2019 

Projekt predložený 12.06. 2019, rozpočet projektu: 1 000,- €, požadovaný príspevok: 550,- € 



(61 %). 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 150,- EUR, ktorý môže byť použitý na 

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

23/2019 Dychová hudba Kolárovičanka, o.z., Bytča – Dychfest Kolárovický klarinet 2019, 

29.06. 2019 

Projekt predložený 13.06. 2019, rozpočet projektu: 3 600,- €, požadovaný príspevok: 500,- € 

(13,9 %). 

Pán Bulík sa komisie zúčastnil osobne a bližšie oboznámil komisiu s akciou, na ktorú grant žiada. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktorý môže byť použitý na 

nájom a prepravu špecifických zvukových zariadení, amortizáciu krojov, propagáciu 

podujatia a na krytie časti materiál. nákladov na organizáciu podujatia. 

 

 

 

 

 

Za komisiu :  

Ing. Zuzana Macková           Mária Lee Fujdiaková 

zapisovateľka grantovej komisie                                                predsedníčka grantovej komisie 

18.06.2019 

 

 


