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

 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 15.03.2022 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 odporučila nasledovné : 

 

11/2022 DHZ Bytča: Fire fest – 46. ročník súťaže o pamätnú prilbu zakladateľa DHZ Bytča 

Ladislava Tomboru „ Zlatá prilba“, 23.07.2022 

Projekt predložený 20.04.2022, rozpočet projektu: 2 900,- €, požadovaný príspevok: 800,- € 

(27,6 %). 

- tradičná hasičská „ Zlatá prilba“, ktorá je opäť zaradená do kalendára SSHL. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnil Martin Dudoň – je členom DHZ Bytča).  

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

krytie časti materiálových nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie 

ocenení. 

 

12/2022 Lipos s.r.o, Stanislav Zrebný – Oslava Medzinárodného dňa detí - Mikšová, 

04.06.2022 

Projekt  predložený 10.05.2022, rozpočet projektu: 1100,- €, požadovaný príspevok: 830,- € (75,45 

%). 

- oslava Medzinárodného dňa detí spojená s dňom rodiny plná športových hier, súťaží. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnila Mária Lee Fujdiaková  – je poslankyňou za mestskú časť 

Mikšová).  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  830 ,- EUR, ktorý môže byť použitý na 

krytie časti materiálových nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie 

ocenení. 

 

13/2022 Dobrovoľný hasičský  zbor  Pšurnovice –  Medzinárodný deň detí, jún 2022 

Projekt  predložený 10.05.2022, rozpočet projektu: 590,- €, požadovaný príspevok: 413,- € (70 %). 

- oslava Medzinárodného dňa detí plná hier, súťaží, taktiež nebude chýbať ukážka hasičskej 

techniky. 

 



Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 413 ,- EUR, ktorý môže byť použitý na 

krytie časti materiálových nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie 

ocenení. 

 

14/2022 Dobrovoľný hasičský zbor Pšurnovice – Bytčianska detská hasičská liga, jún 2022 

Projekt  predložený 10.05.2022, rozpočet projektu: 365,- €, požadovaný príspevok: 255,50,- € (70 

%). 

- detská hasičská súťaž, ktorá je súčasťou detských hasičských súťaži v bytčianskom okrese. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  255,50,- EUR, ktorý môže byť použitý 

na krytie časti materiálových nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie 

ocenení. 

 

15/2022 Branislav Hrtánek – Nohejbalová liga amatérskych nohejbalistov – 1. ročník , 

04.06.2022 

Projekt  predložený 11.05.2022, rozpočet projektu: 800,- €, požadovaný príspevok: 600,- € (75 %). 

- športová akcia, ktorá zahajuje svoj prvý ročník. Stretnú sa tu viaceré amatérske nohejbalové 

družstvá z bytčianskeho okresu a tiež z miest Topoľčany, Zlaté Moravce, Púchov a Záskalie. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  600,- EUR, 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                                                                                                                    

 

16.05.2022 

 

 


