
  Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v III. kole r. 2020 

 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 15.06 2020 v zložení Mária Lee Fujdiaková, PhDr. Martin 

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

členov zúčastnila : Veronika Čikotová – zapisovateľka. 

 

Komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 

 

 

09/2020 Záhradkári bytčianskeho regiónu, SZZ, ZO 28-2,  Bytča – Výstava ovocia, zeleniny, 

kvetov a výrobkov z výpestkov, 18.09.2020 - 21.09.2020 

 

Projekt predložený 04.03.2020, rozpočet 650,- €, požadovaný príspevok 455,- € (70%) 

Tradičné podujatie poriadané každoročne Záhradkármi bytčianskeho regiónu, ktoré si získalo 

ohlas u širokej verejnosti. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 455 ,- €, ktorý môže byť použitý 

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

ocenení. 

 

10/2020 Jednota dôchodcov na Slovensku – OO Bytča, MO Malá Bytča – "Športové hry 

pri príležitosti SNP – 47.ročník", 23.08. 2020 

 

Projekt predložený 22.04.2020, rozpočet 920,- €, požadovaný príspevok 690,- € (75%). 

- 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. (hodnotenia projektu sa nezúčastnila Helena Králiková – je členkou MO Malá 

Bytča) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 700 ,- €, ktorý môže byť použitý na 

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

 

11/2020 DHZ Hrabové, Milan Frývald – 16. ročník starých pánov vo futbale, 26.07. 2020 

Projekt predložený 11.05.2020, 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 300 ,- EUR, ktorý môže byť použitý na 

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

 

12/2020 DHZ Hrabové, Milan Frývald – Hruškárska sobota v Hrabovom, 08.08. 2020 

Projekt predložený 11.05.2020, 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 750 ,- EUR, ktorý môže byť použitý na  

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

 

13/2020 DHZ Bytča – Fire fest – 45. ročník súťaže o pamätnú prilbu zakladateľa DHZ Bytča 

Ladislava Tomboru „ Zlatá prilba“ ako aj 7. ročník nočnej súťaže o putovný pohár DHZ 

Bytča“, 18.07. 2020 

Projekt predložený 08.06.2020, rozpočet projektu 2 900,- €, požadovaný príspevok 800,- € 

(27,6%). 

- tradičná hasičská "Zlatá prilba" sa stáva pevnou súčasťou kalendára SSHL, rovnako ani  tento 

rok nebude chýbať nočná súťaž.  

(hodnotenia projektu sa nezúčastnili Peter Svetloššák a Martin Dudoň – sú členmi DHZ Bytča) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 800 ,- €, ktorý môže byť použitý na 

krytie časti materiálových nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie 

ocenení. 

 

 

Za komisiu :  

Veronika Čikotová           Mária Lee Fujdiaková 

zapisovateľka grantovej komisie                                                predsedníčka grantovej komisie 

16.06.2020 

 

 


