
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v I. kole r. 2023 

 
 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí dňa 13.02 2023 o 15.30 hod v  zložení Mária Lee 

Fujdiaková, Martin Gácik, PhDr., Stanislav Strúhal, Martin Dudoň, Damián Gloser, Mgr. Alžbeta 

Tvrdá, Ing. Juraj Putirka, Ján Homolík. Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnili: Ing. 

Zuzana Macková – zapisovateľka a prednostka úradu Mgr. Marta Mičietová. 

 

Pani predsedníčka Mária Lee Fujdiaková dáva podnet na MZ, aby sa upravil celkový počet 

poslancov a neposlancov v komisii na počet 5 z toho 3 poslanci a 2 neposlanci. 

 

Členovia komisie potom dohodli priority, podľa ktorých budú posudzovať projekty predložené v 

roku 2023 : 

- 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. 

- 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 2023 komisia predbežne stanovila termíny 

uzávierky II. kola na 13.04. 2023, III. kola na 15.06.2023 a termíny zasadnutia GK na 17.04. 

2023 a 19.06.2023. 

 

Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2023 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém 

vyčlenená čiastka  10.000,- €. 

 

Následne komisia prejednala predložené projekty a odporučila nasledovné : 



 

01/2023 – OZ GALZA, Bytča – Pripomenutie si výročia udalosti : Vznik hádzanárskeho 

oddielu pod názvom Sparták Bytča v roku 1953 – Rok 2023 

Projekt predložený 03.01.2023, rozpočet projektu 660,- €, požadovaný príspevok 490,- € (75 %). 

- pripomenutie si výročia – 70 rokov založenia hádzanárskeho oddielu v Bytči. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnil PhDr. Martin Gácik – je predsedom OZ) 

Komisia odporúča  poskytnutie príspevku vo výške  490,- €, ktorý môže byť použitý na  

propagáciu podujatia, tlač certifikátov  a  na výrobu upomienkových predmetov – 

odznakov.  

 

02/2023 – Komunitné centrum Ruka v ruke, Bytča – Divadlo pre rodiny – rozvoj kultúry v 

rodinách – 14.03.2023 

Projekt predložený 31.01.2023, rozpočet projektu 590,- €, požadovaný príspevok 470,-€ (80 %). 

- uskutočnením divadelného predstavenia chcú podporiť v rodinách rozvoj kultúrnych hodnôt. 

Deti sa učia správnym návykom, ako sa počas kultúrneho zážitku správať, naučia sa základnú 

kultúrnu etiketu. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnila Mgr. Alžbeta Tvrdá – je predsedkyňou OZ) 

Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 100,- €, ktorý môže byť použitý na  

propagáciu podujatia. 

 

03/2023 OZ "Venujme svoj čas deťom", Bytča - Žiacky memoriál Ivana Kostelného – 2. 

ročník, začiatok júna 2022 – termín upresnia  

Projekt predložený 08.02.2023, rozpočet projektu 836,- €, požadovaný príspevok 500,- € 

(59,80%). 

- žiacky memoriál Ivana Kostelného nadväzuje na tradíciu futbalových turnajov, ktoré 

v minulosti organizoval Mgr. Ivan Kostelný pre žiakov ZŠ Ulica mieru, kde vyučoval telesnú 

výchovu. Úlohou memoriálu je okrem spomienky na dlhoročného nestora futbalu aj 

pokračovanie v jeho práci, propagácia športu v radoch mladej generácie, utužovanie vzťahov 

medzi jednotlivými školami a návrat k tradičným medziškolským turnajom. 

Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 500,- €, ktorý môže byť použitý na 

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

zúčastnených. 

 

 



04/2023 Jozef Korbáš, Malá Bytča – 1. ročník – stolnotenisový turnaj DHZ Malá Bytča – 

16.04.2023  

Projekt predložený 13.02.2023, rozpočet projektu 1 100,- €, požadovaný príspevok 825,- € (75 

%). 

- podujatie na znovuoživenie tradície stolnotenisových turnajov v mestskej časti Malá Bytča 

a udržanie športovej stolnotenisovej činnosti počas celého roka pre deti a dospelých. Táto akcia 

bude štartom pre ďalšie kolá stolnotenisových turnajov. 

Na záver vystúpil pán poslanec za Malú Bytču Damián Gloser  s tým, že danú žiadosť 

sťahujú z prerokovania v grantovej komisii a budú žiadať na danú akciu dotáciu len na 

170,- €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za komisiu : 

Ing. Zuzana Macková, zapisovateľka                                            Mária Lee Fujdiaková, predsedníčka 

14.02.2023 

 


