
P.č. Žiadateľ

Naposledy 

poskytnutá 

dotácia 

Požiadavka          

r. 2022

Z toho 

náklady 

spojené s 

nájmom

Použite dotácie 

podľa rozpočtu 

žiadateľa

Schválená 

výška dotácie 

Účel - Použite 

dotácie navrhované 

komisiou

Názov akcie Realizácia akcie mail 

1
ART POWER 

Sabinov
7 500,00 €

náklady spojené s 

cestovným, 

ubytovaním, 

koachingom, 

školenie

500,00 €

náklady spojené s 

cestovným, 

ubytovaním, 

koachingom, školenie

Reprezentácia 2022 artluk@artluk.sk

doprava 1 500,00 € doprava Silový trojboj 2022 kstsabinov@gmail.com

432,00 €

mzdy, odmeny, 

odvody pre osoby 

pracujúce priamo s 

deťmi v zmysle VZN 

10/2021

Silový trojboj 2022

3
Pre edukáciu 

Sabinova
600,00 €

cestovné, 

ubytovacie náklady 

a stravmé

200,00 €
cestovné, ubytovacie 

náklady a stravmé

Projekt Erasmus + Seminár Island 

Digital, Inclusive and Green Innovation: 

DIG-I-Pact

2022 gabrielhuraj@gmail.com

4
Pre edukáciu 

Sabinova
3 000,00 €

tlač brožúr, 

notebook a kamera, 

skener, fotoaparát, 

graf.tablet, 

učebnice, knihy ku 

komixu

0,00 €

tlač brožúr, notebook 

a kamera, skener, 

fotoaparát, graf.tablet, 

učebnice, knihy ku 

komixu

Projekt Erasmus + Tradície etika a 

etiketa
2022 gabrielhuraj@gmail.com

štartovné, cestovné, 

ubytovanie, 

šport.pomôcky, 

prevádzka - nájom 

telocvične

1 500,00 €

štartovné, cestovné, 

ubytovanie, 

šport.pomôcky, 

prevádzka - nájom 

telocvične

Daj šancu všetkým, urob niečo pre 

svoje zdravie, buď príkladom!
2022 karateklubsabinov17@gmail.com

500,00 € nájom telocvične 500,00 € nájom telocvične
Daj šancu všetkým, urob niečo pre 

svoje zdravie, buď príkladom!
2022

432,00 €

mzdy, odmeny, 

odvody pre osoby 

pracujúce priamo s 

deťmi v zmysle VZN 

10/2021

Daj šancu všetkým, urob niečo pre 

svoje zdravie, buď príkladom!
2022

2
Klub silového 

trojboja T+T

2021        

1840,-
2 000,00 €

5
KARATE KLUB 

SABINOV, o.z.

2019          

1900,- 
2 500,00 €

Schválené  poskytnutie dotácií z rozpočtu na rok 2022                                           

r. 2022                
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štartovné, poplatky 

VSFZ, dopravné, 

ubytovanie, kempy, 

občerstvenie, 

propag.materiály, 

dovybavenie 

materiálom, Oslava 

výročia, odmeny

29 000,00 €

štartovné, poplatky 

VSFZ, dopravné, 

ubytovanie, kempy, 

občerstvenie, 

propag.materiály, 

dovybavenie 

materiálom, Oslava 

výročia, odmeny

Účasť MFK Slovan Sabinov v súťažiach 

VSFZ
2022 mfksabinov@gmail.com

40 800,00 €

nájom futbalový 

štadión a ihrisko s 

umelou trávou

40 800,00 €
nájom futbalový 

štadión a ihrisko s 

umelou trávou

Účasť MFK Slovan Sabinov v súťažiach 

VSFZ
2022

9 000,00 € 3 887,00 €

mzdy, odmeny, 

odvody pre osoby 

pracujúce priamo s 

deťmi v zmysle VZN 

10/2021

Účasť MFK Slovan Sabinov v súťažiach 

VSFZ
2022

7 OZ Poď von! 2021         300.- 3 500,00 €

edukačné 

materiály, 

interiérové a 

exteriérové, 

technické 

vybavenie, kurzy, 

odmeny

1 300,00 €

edukačné materiály, 

interiérové a 

exteriérové, technické 

vybavenie, kurzy, 

odmeny

Činnosť lesného klubu Sabinov 2022 lksvetluska@gmail.com

400,00 €

štartovné, 

cestovné, 

ubytovanie, 

prenájom 

priestorov, 

šprotové pomôcky

1 200,00 €

štartovné, cestovné, 

ubytovanie, prenájom 

priestorov, šprotové 

pomôcky

Prebuď v sebe ducha športu a ukáž, že 

sa dá posunúť ďalej!
2022 viliamdemko@gmail.com

400,00 € nájom
Prebuď v sebe ducha športu a ukáž, že 

sa dá posunúť ďalej!
2022

9 Viva La Musica 6 000,00 €

audio záznamy, 

kostýmy, prenájom 

priestorov, 

technika, video, 

post produkcia

0,00 €

audio záznamy, 

kostýmy, prenájom 

priestorov, technika, 

video, post produkcia

Sabinas Rex, rockova opera 2022 sabinasrex@gmail.com

10

Klub 

slovenských 

turistov Slovan 

Sabinov

2021       2500,- 2 050,00 €

propagácia, 

ubytovanie, 

občerstvenie, 

cestovné náklady

500,00 €

propagácia, 

ubytovanie, 

občerstvenie, 

cestovné náklady

Organizovanie turistických podujatí 

podľa schváleného programu na rok 

2022

2022 turistika.sabinov@gmail.com

6 MFK Sabinov 2021     18340,- 121 800,00 €

MMA KLUB 

Sabinov
8 2 150,00 €
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cestvné, štartovné, 

šport.pomôcky, plat 

pre trénera

3 000,00 €

cestvné, štartovné, 

šport.pomôcky, plat 

pre trénera

Podpora klubu žiakov, dorastu a 

seniorov na športových podujatiach
2022 semanik.jozef@gmail.com

432,00 €

mzdy, odmeny, 

odvody pre osoby 

pracujúce priamo s 

deťmi v zmysle VZN 

10/2021

2022

12
Tvoriví umelci 

Šariša
2020         500,- 6 350,00 €

kroje, doplnky, 

tanecná obuv
2 000,00 €

kroje, doplnky, 

tanecná obuv

Reprezentácia mesta Sabinov na 

domácich a medzinárodných 

festivaloch

2022 tus@centrum.sk

13

Slovenský zväz 

telesne 

postihnutých , 

základná 

organizácia č. 

198 Sabinov

2021         400,- 810,00 €
diplomy, kvety, 

ceny, občerstvenie
500,00 €

diplomy, kvety, ceny, 

občerstvenie

Letné športové hry zdravotne 

postihnutých občanov
2022 ludmila.smoradova@gmail.com

14

Domka - 

Združenie 

saleziánskej 

mládeže, 

stredisko 

Sabinov

2021        2400,- 2 000,00 € Strava, ubytovanie 1 400,00 € Strava, ubytovanie Letný tábor 2022 domkasabinov@gmail.com

ubytovanie, 

cestovné, 

štartovné, 

materiálne 

vybavenie 

15 000,00 €

ubytovanie, cestovné, 

štartovné, materiálne 

vybavenie 

Extraliga žien, Majstrovstvá Slovenska 

detských kategórií, Krajské a 

východoslov. ligy mužov, dorastu, 

star.žiakov, ml.žiakov, star.prípravky, 

ml. prípravky

2022 florbalsabinov@gmail.com

16 000,00 €
nájom športovej 

haly v Sabinove
16 000,00 €

nájom športovej haly 

v Sabinove

Extraliga žien, Majstrovstvá Slovenska 

detských kategórií, Krajské a 

východoslov. ligy mužov, dorastu, 

star.žiakov, ml.žiakov, star.prípravky, 

ml. prípravky

2022

1 400,00 €

mzdy, odmeny, 

odvody pre osoby 

pracujúce priamo s 

deťmi v zmysle VZN 

10/2021

Extraliga žien, Majstrovstvá Slovenska 

detských kategórií, Krajské a 

východoslov. ligy mužov, dorastu, 

star.žiakov, ml.žiakov, star.prípravky, 

ml. prípravky

2022

16

Združenie 

kresťanských 

spoločenstiev 

mládeže

1 000,00 € ubytovanie 600,00 € ubytovanie Letný tábor 2022 2022 zksm@zksm.sk stefanjakl@gmail.com

17 Liptákovci 3 800,00 €
obal na cimbal, 

odevy, technika
0,00 €

obal na cimbal, odevy, 

technika
Ľudovou hudbou k oživeniu tradícií 2022 Ihliptakovci@gmail.com

18
Pohoda Dart 

Club Sabinov

2021              

420,-
1 000,00 €

pomôcky pre 

hráčov, dresy, 

výjazd na turnaj

400,00 €

pomôcky pre hráčov, 

dresy, výjazd na 

turnaj

Materiálovo-technické zabezpečenie 

klubu
2022 pohodasabinov@gmail.com

11

Karate klub 

KATSUDO 

Sabinov, o.z.

2021        4800,- 9 200,00 €

15
Sabinovský 

florbalový klub

2021         

11587,41 €     a 

prenájom

33 500,00 €
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štartovné, 

dopravné, 

predsezónna 

príprava, výstroj

20 000,00 €

štartovné, dopravné, 

predsezónna 

príprava, výstroj

Celoslovenské a regionálne súťaže v 

ľad.hokeji
2022 hokejovyklubsabinov@gmail.com

70 000,00 €

nájomné - zimný 

štadión v Sabinove  

+ športová hala v SB

70 000,00 €

nájomné - zimný 

štadión v Sabinove  + 

športová hala v SB

Celoslovenské a regionálne súťaže v 

ľad.hokeji
2022

2 050,00 €

mzdy, odmeny, 

odvody pre osoby 

pracujúce priamo s 

deťmi v zmysle VZN 

10/2021

Celoslovenské a regionálne súťaže v 

ľad.hokeji
2022

20
Únia žien 

Slovenska
2019         200,- 500,00 € doprava 400,00 € doprava Pohybom k zdraviu, Krásy Slovenska 2022 e.kusnirova@gmail.com

21

Rodičovské 

združenie pri 

Základnej škole 

Ul. 17. novembra 

31 v Sabinove

2020        1375,- 3 000,00 €
zakúpenie textilu, 

šitie kostýmov
2 500,00 €

zakúpenie textilu, 

šitie kostýmov

Majstrovstvá SR v mažoretkovom 

športe
2022 ejvika@centrum.sk

Spolu 304 260,00 € 136 700,00 € 217 833,00 €

92 000,00 €19
Hokejový klub 

Sabinov, o.z.
2021      40700,-

z toho 81 500 € na činnosť

z toho 127 700 € na nájom sabinovských športovísk

z toho 8 633 € na odborno personálne zabezpečenie v zmysle čl.6, ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
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