Rozdelenie dotácií v roku 2020
ŽIADATEĽ

ÚČEL POUŽITIA DOTÁCIE

Animoterapeuticko jazdecké centrum
Snina, IČO: 37796232

Realizácia aktivít: poskytovanie hipoterapie, športového
a rekreačného jazdenia, organizácia denného tábora pre deti
a mládež počas letných mesiacov, účasť na športových
podujatiach a rozvíjanie mini ZOO.
Úhrada nevyhnutných výdavkov spojených s prípravou na
jednotlivé súťaže - Slovenský pohár, medzinárodné turnaje,
svetové poháre, nákup tréningových pomôcok na zlepšenie
tréningového procesu (žinenky - tatami, doboky). Štartovné
a cestovné náklady.
Realizácia 2 aktivít: kultúrno-umelecká: aktivity spojeného
mládežníckeho zboru – príspevok na zabezpečenie
vybavenia pred tieto súbory a ich vystúpenia (kostýmy,
technika, doprava). Športová: 7. ročník „Našej hokejbalovej
ligy“ – hokejky, hráčske rukavice, brankárska výstroj.
Náklady spojené s materiálnym vybavením, kostýmy.
Scéna a technické zabezpečenie, náklady na mediálnu
podporu, autorské poplatky. Cestovné náklady na divadelné
festivaly a prehliadky. Náklady na prezentačné účely pri
premiérach (pohostenie, poplatky, strava na festivaloch).
Úhrada bežných výdavkov – plaváreň, pomôcky na
cvičenie, rôzne akcie ako oslava MDD, úhrada za prenájom
miestnosti.
Úhrada prevádzkových nákladov karanténnej stanice,
tlačové náklady vzniknuté pri tvorbe animovaných
pomôcok do škôl a škôlok. Cestovné a stravné vzniknuté na
cestách pri organizovaní besied a kultúrnych akcií.
Organizovanie spoločenskej akcie pre verejnosť celého
Slovenska – „ORIEŠKIÁDA“
Aktivity spojené s publikačnou činnosťou. Vydanie
publikácie týkajúce sa histórie zberateľstva v okrese Snina.

Black Tiger
Taekwondo Klub
Snina, IČO: 42089158
Cirkevné centrum
voľného času, IČO:
37944827

Divadlo SOFIA, OZ
IČO: 50024256

DOWN SYNDRÓM
KLUB, IČO:
37882287
ENGY – vzájomná
pomoc ľudí a zvierat,
IČO: 42030111

Európska zberateľská
spoločnosť, IČO:
42345065
Folklórny súbor
Šiňava, IČO:
37797727
Galéria Andrej
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Úhrada cestovných nákladov spojených s cestami do
zahraničia a cestovné náklady na festivaly po Slovensku
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Pokračovanie projektu Štyri ročné obdobia: materiálne

4/a

Smolák, IČO:
32382685
Galéria Andrej
Smolák, IČO:
32382685
Gréckokatolícka
cirkev, farnosť Matky
Ustavičnej pomoci,
IČO: 31951210
Gréckokatolícka
cirkev, farnosť Snina –
Brehy, IČO: 42076145
Gréckokatolícka
charita Prešov, IČO:
35514388
Jednota dôchodcov
Snina, IČO:
00897019718

Karate klub Snina,
IČO: 31956742
Klub príslušníkov PZ
SR vo výslužbe Snina,
IČO: 42034540
KLUB ŠERMU
SNINA, IČO:
31945414

KOŠIAR o. z.
občianske združenie,
IČO: 52306852

zabezpečenie a ubytovanie umelcov (ako pri
medzinárodnom výtvarnom festivale).
Úhrada prevádzkových nákladov galérie.
Všeobecné pastoračné účely pre fungovanie farnosti:
bohoslužobné náklady, katechetické pomôcky,
organizovanie prednášok, pútí a duchovných obnov, prácu
s rodinami, mládežou a ostatnými farskými spoločenstvami,
stavebné a rekonštrukčné práce a iné drobné úpravy.
Organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež
a rodiny. Úhrada čistiacich a hygienických potrieb,
liturgických potrieb, cestovné na Turistický deň s vladykom
a na púte.
Nákup zdravotníckej techniky a materiálov pre terénnu
činnosť ADOS – pre komplexnú odbornú ošetrovateľskú
starostlivosť chorým v Snine.
Fašiangová a májová veselica seniorov 2020, Mestské
a okresné športové hry seniorov, rehabilitačné zájazdy na
Termálne kúpaliská v Maďarsku, 2-dňový zájazd po
Slovensku, návšteva divadla alebo výstavy, „Seniori sami
sebe“, Mikulášske stretnutie s deťmi ZŠ a s DSS okresu
Snina.
Úhrada nájmu za priestory, účasť na sústredeniach,
štartovné, nákup materiálu a športového náčinia.
Náklady spojené s organizáciou 8. ročníka súťaže
„O presnú mušku“ s medzinárodnou účasťou (občerstvenie
a ceny) a výlet po Slovensku s cieľom poznávať pamiatky
a históriu našej vlasti, relax a kultúrne vyžitie.
Náklady spojené s účasťou na turnajoch Slovenského
pohára, Európskeho pohára, Svetového pohára. Turnaje
organizované klubom v Snine. Kúpa šermiarskeho
materiálu. Medzinárodné šermiarske sústredenia, poistenie
na turnajoch a sústredeniach v zahraničí. Štartovné na
turnajoch.
Úhrada materiálneho vybavenia: hlina, farby, glazúry,
školské zástery, štetce, špongie, utierky, vedrá,
vykrajovačky, formy, pracovné náradie, struny, pracov.
rukavice, nožnice, pracovné dosky, valčeky apod. Plagáty,
médiá, hrnčiarsky kruh, pec na vypaľovanie keramiky
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Marcinek – Univerzál,
s.r.o., IČO: 36507377
MERLiN OZ,
IČO: 36161187

Mestský futbalový
klub, IČO: 17146780

Mestský volejbalový
klub, IČO: 42088101

MTC – Mestský tennis
club Snina,
IČO: 31300511

Občianske združenie Miňo,
IČO: 2024166067
Občianske združenie
Gaštanový koník,
IČO: 42422213

Oblastný výbor
Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov, 00470295

Náklady spojené s publikačnou činnosťou, propagáciou
a marketingom – tlač a grafické služby.
Náklady spojené so zabezpečením činností organizácie,
prípravu kultúrnych, spoločenských, výchovno –
vzdelávacích a benefičných programov. Zabezpečenie
tréningového a materiálno – technického vybavenia,
kostýmového vybavenia, nákup špeciálnej tanečnej obuvi.
Náklady spojené s dopravou na MZ, PZ a turnaje. Poplatky
SFZ, VSFZ. Stravné, pitný režim, dresy, trenírky, štulpne,
teplákové súpravy. Materiálne zabezpečenie lopty, kužele,
bránky rôznych rozmerov, svetelná tabuľa, tabuľa na
striedanie. Mládežnícke halové turnaje. Ubytovanie
a cestovné dochádzajúcim členom MFK Snina, sústredenia.
Úhrada nákladov spojených so zabezpečením činnosti
MVK Snina – účasť na súťažiach, dopravné, stravné
a ubytovanie na majstrovské, priateľské a turnajové zápasy,
sústredenia, poplatky SVF a ObV SVF. Materiálne
vybavenie a chod klubu, na športovo – spoločenské
podujatia v meste.
Náklady na materiálne zabezpečenie – lopty. Súťaž muži
a dorastenci. Turnaj Sninská váza, turnaj kategórie „D“,
nová antuka, tréningové pomôcky pre deti, registračné
poukazy, údržba ihrísk, cestovné náklady a strava,
rozhodcovské a trénerské kurzy, dostavba soc. –
prevádzkovej budovy, činnosť klubu.
Náklady spojené s benefičným koncertom s cieľom
pomáhať handicapovaným deťom.
Náklady spojené s aktivitami: Workshop inovatívne
vzdelávanie, Učiteľ v role mentora, seminár – Aktivity na
posilnenie efektivity vyučovania v triede, Workshop ako
čítať s deťmi v MŠ, Workshop zameraný na cloudové
riešenie spolupráce žiakov na hodinách, Stretnutie
s učiteľom roka 2018, Workshop o kritickom myslení pre
učiteľov ZŠ a SŠ, Seminár o predsudkoch cez príbehy,
Workshop Príbehy vecí, Seminár o tom, ako porozumieť
deťom, ktorým to veľmi nejde.
Schôdzková činnosť podľa plánu činnosti: rokovanie
výboru ZO 5-krát ročne, členské schôdze ZO 3-krát ročne,
účasť na pietnych spomienkových slávnostiach, sociálna
starostlivosť – nákup pozorností jubilantom ZO, návšteva
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Rádio Snina,
IČO: 52317277
Rímskokatolícka
farnosť Božieho
milosrdenstva Snina,
IČO: 37796852
Rímskokatolícka
farnosť sv. Kríža
Snina, IČO: 31977642
Rock pod Sninským
kameňom, IČO:
52287599
Slovenský červený
kríž, územný spolok
Snina, IČO: 36152005

Slovenský rybársky
zväz, IČO: 31959687

chorých imobilných členov ZO. Náklady spojené na chod
kancelárie, nákup vencov.
Náklady spojené s organizáciou športovo - kultúrnospoločenského podujatia „SNINA SRDCOM“
s charitatívnym účelom (hudobné skupiny, folklórne
skupiny, súťaže).
Náklady spojené s materiálnym zabezpečením – nákup
bohoslužobných a liturgických pomôcok.
Náklady spojené s činnosťou cirkvi – Farský festival
„Farfest“ – vystúpenia umelcov, športových klubov a akcie
na kultúrno-športové vyžitie detí a mládeže /skákacie hrady,
šmýkalky, kolotoče, jazda na poníkoch/.
Náklady spojené s prípravou festivalu „Rock pod Sninským
kameňom“
Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi (dary) spojené
s recepciou kultúrnych programom. Materiálové
zabezpečenie (kanc. potreby, pozvánky, kvety, PHM),
mobilné odbery krvi. Oceňovanie dobrovoľníkov SČK pri
príležitosti Svetového dňa ČK/ČP (cestovné náklady,
ubytovanie, strava 3 ocenených) v Bratislave. Súťaž prvej
pomoci (občerstvenie, rozhodcovia, hostesky, pedagogický
doprovod, cestovné náklady pre družstvá, poistenie, balíčky
pre víťazné družstvá, poháre, diplomy) – materiálové
zabezpečenie hyg. potrieb, zdravotnícky materiál, materiál
na znázornenie poranení). Celoslovenská súťaž prvej
pomoci (štartovné, poistenie, cestovné a ubytovanie pre
rozhodcov, uniformy, brašňa s náplňou. Zakúpenie AED
Defibrilátora. Celoročný kurz prvej pomoci, celoročný
projekt kurz prvej pomoci pre predškolákov. „Úcta
k starším“ – kultúrno-spoločenský program pre seniorov
a dobrovoľníkov SČK (občerstvenie, pozvánky, kvety).
Náklady spojené s realizáciou rybárskych pretekov pre deti
MO SRZ - ceny a občerstvenie, realizácia rybárskych
pretekov pre dospelých členov MO SRZ - ceny
a občerstvenie, preteky pre funkcionársky aktív. rybárskych
organizácií z východoslovenského regiónu a družobných
org. z Ukrajiny o pohár primátorky mesta Snina – ceny
a občerstvenie. Propagačné materiály – reklamné predmety,
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Slovenský zväz
zdravotne
postihnutých, Snina,
IČO: 00698172-0135

Slovenský zväz telesne
postihnutých, IČO:
12664979080

Stolnotenisový oddiel
Snina, IČO: 37878794
Stredná priemyselná
škola, IČO: 00161721
Súkromná základná
umelecká škola Snina,
IČO: 37941542, ul.
Česká
Súkromná základná
umelecká škola, ul.
Česká, IČO: 37941542
Súkromná základná
umelecká škola, ul.
Hviezdoslavova
Merlin
IČO: 42083907
Súkromné centrum
voľného času Mariána
Lojana, IČO:
42073545

letáky, oprava prístupových ciest a chodníkov pri rybníku
Mlynisko – nákup materiálu, oprava lavičiek a prístreškov –
materiál na opravu, oprava poistného výpustu vody
z rybníka – materiál a práce s tým spojené.
Náklady spojené so súťažou „Čo si dokážeme napiecť“,
športové hry zdravotne postihnutých, stretnutie v prírode –
občerstvenie, zájazd na Duklu a termálne kúpalisko
Svidník, zájazd na termálne kúpalisko, účasť na regionálnej
súťažnej prehliadke ZUČ, stretnutie s jubilantmi – darčeky,
občerstvenie, turnaj v dáme – občerstvenie, Deň matiek
a otcov – občerstvenie, darčeky, cestovné.
Náklady spojené s cestovných na zájazdy, organizovanie
športových hier, spoločenské stretnutie „Úcta k starším,“
návšteva chorých, kancelárske potreby, dary jubilantom,
náklady na členskú schôdzu, posedenie v prírode, cestovné
na športové hry, posedenie v prírode.
Náklady spojené s používaním telocvične, cestovné
a stravné pre tri družstvá mužov a jedno družstvo žiakov,
materiálne zabezpečenie (dresy, loptičky, sieťky), nákup
stolnotenisových stolov.
Aktivity na realizáciu projektu „Bezpečné mesto Snina“ –
zameraného na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.
Náklady spojené s dopravou v rámci projektu „po stopách
histórie.“ Exkurzia pre žiakov a učiteľov SZUŠ.
Náklady na zriadenie počítačovej grafickej učebne –
počítače, grafické tablety. Softvérové vybavenie, technické
zabezpečenie (projekčné plátno, PC komponenty,
multifunkčné tlačiarenské zariadenie, projektor). Materiálne
vybavenie (stoly, stoličky, skrine), tlač a grafické služby.
Úhrada nájmu, materiálno – technické vybavenie,
kostýmové vybavenie.

Náklady spojené s nájmom, technické a materiálne
zabezpečenie.
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Športový klub
Gladiátor Snina,
IČO: 42238609

Športový klub VOUK,
IČO: 42090989
Telovýchovná Jednota
Spartak Vihorlat
Snina, IČO: 17076901
ÚNIA ŽIEN
SLOVENSKA,
IČO: 417491007
Zápasnícky klub
Slávia Snina,
IČO:17149088
Zápasnícky klub
VIHORLAT Snina,
IČO: 37872150

Zväz RusínovUkrajincov SR,
Mestská organizácia
Snina, IČO:
00177725000-07
Pravoslávna cirkevná
obec v Snine,
IČO: 31987761

Tréningové vybavenie telocvične, pomôcky na kickbox,
pomôcky slúžiace pre výuku atletiky a gymnastiky.
Náklady spojené s reprezentáciou klubu v kickboxe, atletike
– členské poplatky, štartovné na súťažiach, cestovné
a ubytovanie). Náklady spojené s organizáciou súťaží
v Snine, propagáciu klubových akcií – letáky, plagáty,
reklamné predmety a ceny do súťaží.
Náklady na dokončenie vybavenia a dobudovanie už
fungujúceho kynologického areálu. Potreby športového
klubu – propagačné materiály a na chod airsoftového
krúžku.
Náklady na prevádzku lyžiarskeho strediska. Technické
a materiálne zabezpečenie. Nájom.
Náklady spojené s realizáciou kultúrno – spoločenských,
športových a sociálno – charitatívnych aktivít. Aktivity na
zachovanie tradícií, zvykov, kultúry a spoločenského života
našich predkov.
Úhrada cestovných, stravných nákladov. Technické
a materiálne vybavenie, nájom. Náklady na realizáciu 3.
ročníka MT Memoriálu Jána Židzika (ubytovanie, strava,
ceny a občerstvenie). Domáce alebo zahraničné sústredenie.
Cestovné náklady, stravné, ubytovanie pri výjazdoch klubu
na podujatia (Majstrovstvá Slovenska, Medzinárodné
turnaje na Slovensku a v zahraničí, na výcvikové tábory na
Slovensku a v zahraničí, na usporiadanie turnajov v Snine,
na poplatky vyplývajúce zo SZZ, na materiálne
zabezpečenie klubu, na zabezpečenie účastí seniorov,
dorastu a žiakov v Slovenských ligách, na podporu
reprezentantov na Európskych a svetových súťažiach, na
prenájom tréningových priestorov, na nákup športového
náčinia.
Náklady spojené s dopravou folklórneho súboru
Starinčanka na podujatie „Lemkivská vatra“ – festival
Rusínsko-Ukrajinskej kultúry.
Náklady spojené s materiálnym zabezpečením chrámov
a kancelárie.
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FS Vihorlat, OZ
IČO: 37942701
Dychová hudba
Sninčanka, OZ,
IČO: 52676820

SPOLU:

Náklady na skvalitnenie práce a existencie FS, materiálne
zabezpečenie, ušitie mužských krojov, prezentáciu súboru
a mesta v zahraničí – doprava. Nájom priestorov.
Náklady spojené s materiálnym vybavením: nákup stojanov
na noty, rovnošaty, hudobné nástroje na spoločenské
udalosti v rámci sviatkov a rôznych festivalov.
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