
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v II. kole r. 2022 
 

Komisia sa stretla na online zasadnutí dňa 19.04.2022 v  zložení Mária Lee Fujdiaková, Peter Svetloššák, 

Martin Dudoň, Stanislav Strúhal, PhDr. Martin Gácik . Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnila: – 

Veronika Čikotová –  zapisovateľka. 

 

Komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 

4/2022 Anna Lokajová – Finále Bytčianskej hokejbalovej ligy – VIII. ročník:  

Projekt predložený 09.03.2022, rozpočet projektu 500 €, požadovaný príspevok 400 € (80 %). 

- predložený projekt sa zameriava na záverečný turnaj – finále – dlhodobej súťaže v hokejbale, ktorého sa 

predbežne zúčastní 12 družstiev z Bytče, prímestských častí a okolia.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  400 €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiáliálnych nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 

5/2022 Martin Dlábik – Hokejbalový turnaj O pohár primátora mesta Bytča: 

Projekt predložený 09.03.2022, rozpočet projektu 500 €, požadovaný príspevok 400 € (80 %). 

- ide už o 9. ročník tradičnej hokejbalovej súťaže, ktorá pritiahne na hokejbalové ihrisko v Bytči veľa 

súťažiacich a fanúšikov z Bytče a okolia. Svojim rozsahom a zameraním na aktívne využitie voľného 

času si podporu zaslúži.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 400 €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 

6/2022 Jednota dôchodcov na Slovensku – OO Bytča, MO Malá Bytča – Športové hry pri 

príležitosti SNP – 49.ročník, 28.08. 2022 

Projekt predložený 29.03.2022, rozpočet 960,- €, požadovaný príspevok 720 € (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. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 720 €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  

 

7/2022 Záhradkári bytčianskeho regiónu/Slov. zväz záhradkárov -  Výstava ovocia, zeleniny, kvetov 

a výrobkov z výpestkov: 

Projekt predložený 04.04.2022, rozpočet projektu 610 €, požadovaný príspevok 427 € (70 %). 

- Tradičné podujatie usporadúvané každoročne Záhradkármi bytčianskeho regiónu, ktoré si získalo ohlas 

u širokej verejnosti. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  427  €, ktorý môže byť použitý na propagáciu 



podujatia a na výrobu upomienkových predmetov – odznakov.  

 

8/2022 Ľudmila Kresáňová – Detský Majáles – 27.05.2022: 

Projekt predložený 07.04.2022, rozpočet projektu 600 €, požadovaný príspevok 450 € (75 %). 

- projekt, ktorý má v Malej Bytči dlhodobú tradíciu, po dlhej a nepriaznivej pandemickej situácii sa Detský 

Majáles opäť vracia. Je určený nielen pre deti z materskej školy ,ale ja pre deti rôznych vekových kategórií 

z Malej Bytče i okolia a ich rodičov/starých rodičov. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  200  €, ktorý môže byť použitý na krytie  

materiáliálnych nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 

9/2022 TZOB Bytča Šachový oddiel – 8.ročník šachového turnaja o putovný pohár TZOB Bytča – 

10.09.2022: 

Projekt predložený 12.04.2022, rozpočet projektu 600 €, požadovaný príspevok 450 € (75%). 

- tradičné podujatie, ktoré je určené pre súťažiacich z Bytče, celého Slovenska, zahraničia, deti, mládež, 

seniorov a mnoho ďalších 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  450 €, ktorý môže byť použitý na krytie  časti 

materiáliálnych nákladov na organizáciu a propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

 

10/2022 Dobrovoľný hasičský zbor Hliník nad Váhom – XXX. Ročník pohárovej hasičskej súťaže a X. 

ročník detskej hasičskej súťaže – 09.07.2022: 

 

Projekt predložený 13.04.2022, rozpočet projektu 1 200 €, požadovaný príspevok 900 € (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 začína súťažou detí. 

K obľúbenosti okrem samotnej súťaže prispieva i bohatý sprievodný program pre súťažiacich i divákov. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  900 €, ktorý môže byť použitý na krytie  časti 

materiáliálnych nákladov na organizáciu a propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

 

 

Za komisiu : 

Veronika Čikotová                                                               Mária Lee Fujdiaková 

zapisovateľka                                                                                  predsedníčka 

 

20.04.2022 


