
Prehľad rozdelených dotácií z rozpo čtu mesta Michalovce na rok 2017

P.č. Názov subjektu Názov projektu Schválená dotácia (€)

1. Zemplínsky heligonkári 

Zemplínska heligónka 2017 - regionálna 
prehliadka. Príprava talentovaných harmonikárov 
na prácu vo folklórnych skupinách. 

400,00

2. Hvezdáreň v Michalovciach

Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami - 
prezentácia hvezdárne, umožniť deťom a ich 
rodičom stráviť príjemné chvíle v prírode pri 
zábavných hrách, oboznámiť deti so základnými 
telesami Slnečnej sústavy a s niektorými 
súhvezdiami hravou formou. 300,00

3.

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Oblastný výbor 
Michalovce

Pamätné miesta II.SV.V na Slovensku od 
Bratislavy až po Kalinov a Duklu. 400,00

4. OZ Močarany

Močarianske dni 2017 - príprava a zabezpečenie 
podujatia Gorazdov večer, stretnutie rodákov, 
folklórne vystúpenia, súťaže detí v literárnej 
tvorbe a v maľovaní. 500,00

5. V+K III., s.r.o.

My sme MI, My sme východ - kultúrno-
spoločenské podujatie pre širšie skupiny 
obyvateľov regiónu. 1 000,00

6. OZ MEDIAS RES

Hudobný maratón 2017 - koncerty začínajúcich 
slovenských hudobných skupín a zahraničných 
kapiel ako napríklad Korben Dallas, Longital, 
Peter Lipa, Billy Barman, Katarzia, Archívny 
chlapec, Zuzana Mikulcová, Chiki liki tu-a. 15 
koncertov počas roka 2017 400,00

7. Slovenská poľovnícka komora

Zemplínske poľovnícke dni pre širokú poľovnícku 
i nepoľovnícku verejnosť regiónu Zemplína, 
spojenú s chovateľskou prehliadkou trofejí, 
výstavou detských kresieb s poľovníckou 
tematikou, vydanie zborníka referátov odborného 
seminára. 300,00

8.
Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického

Nové knihy pre našich čitateľov - cieľom projektu 
je zabezpečiť vzdelávacie, informačné a 
relaxačné potreby čitateľov a používateľov 
Zemplínskej knižnice. 300,00

9. O.Z. Žijem pre Zemplín
Echo Zemplína 2017 - súťaž hudobno-
amatérskych skupín z celého Zemplína. 400,00

10. Zemplínska spoločnosť, o.z. Vydanie knihy: Zemplínčina ako prvá slovenčina 200,00



11. Zemplín klub

Pakoštane-rytier Albert z Michaloviec. Návšteva 
mesta Pakoštane v Chorvátsku, kde v spolupráci 
s mestom Michalovce bude nadviazaná kultúrno-
historická spolupráca s odkazom rytiera Alberta z 
Michaloviec, ktorý bol od roku 1417 Dalmátsko-
chorvátsky bánom. 400,00

12.
Združenie na podporu tvorivých 
aktivít seniorov v Michalovciach

Sústredenie seniorského speváckeho súboru 
SENIORA - 5 dňové sústredenie  v 
Trenčianskych Tepliciach s cieľom vytvoriť a 
nacvičiť nový repertoár vhodný na verejný 
koncert. 300,00

13.
Klub historických vozidiel 
Michalovce

Zemplín veterán rallye - 12. ročník zrazu 
majiteľov historických vozidiel. Stretnutie je 
medzinárodného charakteru. 1 500,00

14.
Laura - združenie mladých, 
stredisko Michalovce

Prázdninový klub pre deti a mladých ľudí najmä 
sociálne a finančne znevýhodneným. 200,00

15. OZ Naše Topoľany

Organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít 
- Deň Topoľančanov, Majster Gril 2017, 
Rozlúčka s letom, Divadelné predstavenie, 
Vianočný koncert. 500,00

16.
Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov č. 2, Michalovce

Poznávacie zájazdy -krásy Slovenska, Poľsko, 
Krakow, Užhorod, kultúra - divadelné 
predstavenie Košice, šport. 200,00

17.
Zemplínske múzeum v 
Michalovciach

60 rokov činnosti Zemplínskeho múzea v 
obrazoch - výstava k výročiu. Výstava bude 
zhmotneným pripomenutím si vlastnej minulosti 
múzea, jeho odborných aktivít a dosiahnutých 
výsledkov, prístupná  širokej verejnosti. Medzi 
predmetmi budú aj repliky významného 
archeologického nálezu. 1 000,00

18. Priatelia Zemplína,n.o.

Medzinárodná vedecká konferencia 2017 
(Eurokonferencia) v Michalovciach - zameraná 
na históriu a archeológiu Zemplína ako 
multietnického a multikonfesionálneho regiónu. 
Konferencie sa zúčastnia odborníci zo SR a MR, 
europoslanci a pracovníci Európskeho 
parlamentu. 1 000,00

19.
RZ pri MŠ Leningradská, 
Michalovce

Predškoláčik-Folkloráčik - rozvíjať kultivovaný a 
estetický tanečný prejav detí so zreteľom na 
tradičnú regionálnu kultúru a folklór Zemplína. 
Vytvorenie FS detí predškolského veku. 300,00

20. Spojená škola internátna

Aj my sa vieme zabávať - 11.ročník Juniálesu.  
Projekt pozostáva z 2 častí umelecko estetickej ( 
tanečné a spevácke pásmo, výstava ručných, 
výtvarných a technických prác) a športovej 
(športovno-zábavné súťaže). 200,00

21. Zemplínske osvetové stredisko

Oblečme chlopov zo Zemplína - príprava a 
výroba nových zemplínskych krojov pre 
tanečníkov pri príležitosti osláv 60. výročia FS 
Zemplín. 1 500,00

22. Folklórne združenie Zemplín
FS Zemplín oslavuje - oslava 60. výročia vzniku 
folklórneho súboru Zemplín. 2 000,00



23.
OZ šíriace kresťanskú kultúru 
Rozsievač

Po stopách baziliánov - návšteva kláštorov v 
Krásnom Brode a Bukovej Hôrke. Návšteva 
múzea moderného umenia Andyho Warhola. 
Otvorenie tvorivej dielne pre výtvarníkov a 
participácia pri organizovaní prehliadky 
speváckych zborov. Organizácia výstavy 
fotografií a výtvarných prác. 600,00

24. FZ Zemplínčane-Svojina
Vydanie prvého CD s ľudovými piesňami z okolia 
Michaloviec, ktoré sú netradičné a málo známe. 600,00

25. Charisma Production, s.r.o.

Andy Warhol -piesne mojej matky Júlie - projekt 
prezentuje spracované ľudové piesne 
naspievané matkou a. Warhola Júliou Závackou, 
ktoré boli nahrané v USA na LP platňu. 
Realizácia koncertného programu v meste 
Michalovce. 500,00

26. Dom Matice slovenskej

Matičná kultúra v roku Jozefa Miloslava Hurbana - 
propagácia MS medzi mládežou, širokou 
verejnosťou. Ide o vzdelávacie podujatia ale aj 
zachovávanie tradícií a propagácia matičnej 
myšlienky. 1 000,00

27.
RZ pri ZŠ Komenského, 
Michalovce

Schola Pictus 2017 - 10. ročník speváckej 
súťaže Havrana 2017. 500,00

28. Združenie Pobys

XVI. Ročník motozrazu Svet motocyklov na 
Zemplínskej šírave so sprievodným programom v 
meste Michalovce. 1 000,00

29. ZR ZUŠ Michalovce

Tvorivé dotyky s výtvarným umením - práce na 
hrnčiarskych kruhoch, modelovanie, kresba a 
maľba na plátno, hodváb, dekupáž na drevené 
polotovary, zamerané na deti a dorast, seniorov 
a klientov DSS Anima.  500,00

30. OZ Vrbovčan
Príprava na deň Vrbovčanov, súťaž o najlepšie 
pečivo, súťaž vo varení guľášu a iné. 500,00

31. Slovenský zväz chovateľov
Výstavy drobných zvierat -jarmočná výstava, 
oblastná zemplínska výstava. 400,00

32. MFSS Hnojňaňe

40 ročki špivame - vydanie publikácie o 
zemplínskych ľudových piesňach, výroba 
filmového dokumentu, krst CD. 700,00

33.
OZ Zemplínsko-užská hradná 
cesta

Vrchné dobové oblečenie pre súbor Flauto 
Cantabile pri ZUŠ Michalovce. 400,00

34. Klub kresťanských pedagógov Deň rodiny 2017 200,00

35.
Domka - Združenie saleziánskej 
mládeže, stredisko Michalovce

Leto plné zážitkov - prímestský tábor, pobytový 
tábor, víkendovka birmovancov. 700,00



36. OZ Peniél

Vitajte v autoškole - značky Pána Boha (denný 
letný tábor). Oboznámenie detí  so značkami 
Pána Boha, ktoré zanechal vo svojom Slove. 
5.lekcií - návrat márnotratného syna-slepá ulica, 
Žalárik vo Filipis-smerové šípky, Bohatý 
mládenec-daj prednosť v jazde, Ananiáš a Zafíra-
iné nebezpečenstvo, Ja som cesta...-prikázaný 
smer jazdy. Celodenný výlet na detské 
dopr.ihrisko - zážitkové učenie. 500,00

37.
Inštitút dcér Márie Pomocnice - 
sestry saleziánky

Sýtenie sa Jeho slovom - 2 turnusy duchovných 
cvičení. 200,00

38.
Apoštolská cirkev na Slovensku - 
zbor Michalovce Spevácka súťaž 200,00

39. MC Drobec-materské centrum

Drobci a drevené chrámy v Poloninách - história 
a kultúrne dedičstvo sakrálnych pamiatok 
východného Slovenska. Tvorivé dielne zamerané 
na poznávanie ľudových remesiel, práca s 
prírodnými materiálmi v kombinácii s výtvarnými 
akreatívnymi potrebami. 500,00

40. Teresa Benedicta Nákup termoobedárov 300,00

41.
Reformovaná kresťanská cirkev - 
cirkevný zbor Michalovce

Výstava historickej cirkevnej a bohoslužobnej 
literatúry so stálou expozíciou  v priestoroch 
reformovaného kostola v Michalovciach. Cieľom 
je vytvoriť vitríny, ktoré poslúžia na vystavenie 
cirkevnej literatúry, spevníkov a iných 
historických artefaktov z rôznych období. 
Expozícia bude odrážať vývoj zboru už od 
počiatkov reformácie v Michalovciach až po 
súčasnosť. 500,00

42.
Gréckokatolícka cirkev - farnosť 
Michalovce

Klubovňa pre juniorov a seniorov - skvalitnenie 
priestorov klubovne zakúpením stoličiek, kedže 
ich je nedostatok 500,00

43.
Zbor cirkvi bratskej v 
Michalovciach

Mládežnícke stretnutia - podpora mládežníckych 
aktivít. 500,00

44. Spolok sv. Cyrila a Metoda

Blahoslavený Vasiľ Hopko - duchovný profil 
cirkevného hodnostára má poslúžiť ako vzor 
mladým v dnešnom rozkolísanom liberálnom 
svete, vzor morálnej čistoty. 500,00

45. Cirkevný zbor ECAV Michalovce
Klubovňa - spríjemnenie stretnutí a prostredia 
zakúpením espresso kávovaru. 500,00

46.
Filantropia Michalovsko - košickej 
eparchie

Detský letný tábor "Bez rozdielu VI." - letný 
prázdninový pobyt pre deti z detských domovov, 
krízových centier, siroty a polosiroty, deti z 
neúplných rodín deti slobodných matiek, deti 
pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi. Pobyt pre 
deti bude bezplatný. 500,00

47.
Zväz diabetikov Slovenska - ZO 
DIAMI Michalovce

Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach - 
rekondično rehabilitačný a rekondičný pobyt 500,00



48. SČK Oceňovanie BDK a vianočné stretnutie seniorov 500,00

49.
Združenie vojnových poškodencov 
a invalidov

Rehabilitačno-relaxačný pobyt na termálnom 
kúpalisku 400,00

50. ILCO klub stomikov Spravodaj 2017 300,00

51. Pomoc rodine, o.z.
Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb pre 
ženy zažívajúce násilie. 300,00

52.
Slovenská únia sluchovo 
postihnutých

Aktivity sluchovo postihnutých 2017 - sociálno-
rehabilitačný kurz v rekreačnom zariadení, 
tvorivé dielne pre členov klubu, zorganizovanie 
festivalu "na Zempline tak" 500,00

53.

Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v 
Michalovciach

Návšteva kultúrneho podujatia-divadelné 
predstavenie. Napĺňanie potrieb sociálnych 
kontaktov, znižovanie sociálnej vylúčenosti. 100,00

54.

Základná organizácia 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých Michalovce

Za poznaním histórie Slovenska, 6. plympiáda 
zdravotne postihnutých. Návšteva kaštieľa v 
Humennom, návšteva pamätihodností mesta 
Kežmarok. Olympiáda, na ktorej sa pravidelne 
zúčastňuje 7 družstiev po 5 členov a okolo 100 
záujemcov o podujatie. 400,00

55. Integra, o z.

Hra, ako súčasť života pre ľudí s problémami 
duševného zdravia. Zakúpenie hier, ktoré by 
pomáhali pri práci s klientmi. Nie je to len hra ale 
aj učenie sa. Predchádzanie odsudzovaniu, 
izolácie, odbúravanie bariér a menejcennosti. 400,00

56. Arcidiecézna  charita Košice

Vytvorenie záhradného kútika pre seniorov  
denného stacionára sv. Kláry v MI, využívať ho 
budú seniori na relaxáciu, precvičovanie a 
posilnenie kognitívnych  schopností, ručné práce, 
čítanie...atď. 300,00

57.
Občianske združenie Podoby 
Zemplína

Carpe diem-Uži si deň. Projekt je zameraný na 
tvorivé dielne pre klientov Michalovského 
domova seniorov, ktoré sa budú konať raz za 2 
týždne počas celého roka  - plstenie z ovčieho 
rúna, práca s hlinou a výroba keramiky, 
maľovanie textilu a rôzne inovatívne výtvarné 
techniky. 300,00

58. Pro Mente,n.o.

Rekondično-rehabilitačný program pre ľudí s 
duševným ochorením. Odbúravanie stigmy a 
diskriminácie duševne chorého človeka a jeho 
opätovné zaradenie do spoločnosti. 300,00

59. Zemplin, n.o.

Relax pre seniorov mesta Michalovce - návšteva 
Thermalparku pre členov klubov dôchodcov. 
Zemplín n.o. zabezpečí zvýhodnené vstupné  a 
priamu dopravu z MI do Thermalparku a späť. 300,00

60. OZ Svieca

Večery spoločenských hier - jeden piatkový 
večer v mesiaci venovaný hraniu spoločenských 
hier, ktoré prispievajú k dobrej sociálnej adaptácii 
osamelých mladých ľudí a zlepšeniu vzťahov a v 
neposlednom rade duševnému rozvoju. 200,00

61. Onko klub Venuša Drevené kostolíky-výlet 200,00



62. SZTP, okresné centrum

Integrácia telesne postihnutých - deň športu pre 
členov a rehabilitačno-relaxačný pobyt pri mori 
pre členov klubu 300,00

63. OZ EKOPATRIA

Voľný čas v Michalovskom domove seniorov - 
zdokumentovanie voľnočasových aktivít v 
Michalovskom domove seniorov. 500,00

64. Vihorlatský horolezecký klub
Výuka mládeže na horolezeckom krúžku, 
metodické cvičenia. 200,00

65. Olympijský klub Michalovce

Tradičné športové aktivity olympijského klubu - 
olympiády MŠ,ZŠ. Seniorov, zdravotne 
postihnutých 500,00

66.
Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov Michalovce

Športové aktivity seniorov 2017 - súťaže v 
stolnom tenise, atletike, olympiády, zvýšenie  a 
podporenie športovo-zdravotných aktivít pre ľudí 
staršieho veku. 400,00

67. Klub Mada Bulík
Jazdecká sezóna 2017 - účasť na 27 jazdeckých 
podujatí doma i v zahraničí 200,00

68. Atletický klub Michalovce

3.ročník Jarného behu Michalovčanov, 2. ročník  
Maratónskej štafety, 25.ročník Michalovskej 
hodinovky, 3.ročník Jesenného behu, Beh o štít 
mesta Michalovce, 20. ročník OBL.MI 3 000,00

69.
Mariášový klub Zemplín 
Michalovce

Propagácia mariášu ako športovej hry. Využiť 
turnaj na propagáciu Zemplína ako rekreačnej 
oblasti a Michaloviec centra. 200,00

70.
Prvý michalovský klub 
slovenských turistov

50.zimný zraz turistov Ružomberok, Svetový deň 
turistiky, 54.stretnutie čitateľov krás Slovenska, 
64.celoslovenský zraz KST, účasť vodná 
turistika, 46.zraz mladých vodných turistov, účasť 
VHT turistov, 50.zraz VHT KST, 39. zraz 
cykloturistov. 300,00

71. ŠSK

Projekt je zameraný na rozvoj streleckého športu 
v olympijských disciplínach, medzi mládežou do 
18 rokov a má napomáhať k zvyšovaniu 
športovej výkonnosti, k rozvoju morálnych a 
vôľových vlastností a vychovávať k 
zodpovednosti a samostatnosti. Účasť na 
streleckých súťažiach v rámci okresu, kraja ako 
aj celoslovenských súťaží v športovej streľbe. 400,00

72.
Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých-Okresná rada

V. ročník športových hier mládeže a dospelých v 
spolupráci s Internátnou školou michalovce pre 
osoby so zdravotným postihnutím. 300,00

73. AFK Topoľany

Futbal, zdravie a my. Podpora a zabezpečenie 
rozvoja a rozšírenie členskej základne, hlavne 
mládež. Športom ich viesť k zdravému 
životnému štýlu a podpore zdravia. 500,00

74. MMA Michalovce

Rozvoj telovýchovy a športu mládeže, vytváranie 
podmienok na skvalitnenie práce s mládežou 
spojenej s nárastom členskej základne 300,00



75.
Dobrovoľná požiarna ochrana, 
okresný výbor

Deň  mladých hasičov o pohár primátora mesta 
Michalovce 300,00

76. KST Turista Michalovce Celoslovenské zrazy turistov KST. 200,00

77. OZ Marlau

Účasť na msjstrovstvách zóny strednej Európy, 
Majstrovstvá SR v pretekoch automobilov na 
okruhu 2017, ESET V4 cup 2017, Slovenský 
okruhový pohár 2017 200,00

78.
Bridžový klub NBH-PALMA 
Michalovce

Rozvoj športovej činnosti, podpora športového 
bridžu a prezentácia v meste Michalovce. Nábor 
mládeže do družstiev klubu. 200,00

79. Šachový klub Zemplín Michalovce Materiálne náklady šachovýh podujatí 400,00

80.
Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ 
v Michalovciach

Jarné sústredenie mladých atlétov- zlepšenie 
fyzickej a kondičnej prípravy žiakov 1 900,00

81. TJ Sokol Močarany

Materiálno technické zabezpečenie na rok 2017 - 
organizovanie športových aktivít v priebehu roka 
2017 500,00

82. ZR pri ZŠ Krymská

Deti v pohybe -podpora a rozvoj pohybových 
aktivít detí mladšieho školského veku. Motivácia 
k pohybu a zdravému životnéu štýlu. 300,00

83. OZ Návraty

Aktivity OZ Návraty v roku 2017 - splavovanie 
zemplínskych riek, hviezdicový turistický výstup 
na Vihorlat, Michalovská šarkaniáda 400,00

84. TJ štart pri VD Odeta
Športový materiál pre TJ - cieľom je zabezpečiť 
TJ pre nasledujúce sezóny na súťažnej úrovni 400,00

85. RK pri ZŠ Školská 2
Materiálne zapezpečenie školskej športovej 
olympiády 300,00

86. Gymnázium Ľ. Štúra

Kreativita pri príprave školského časopisu - 
podpora talentovaných autorov. Umelecké 
aktivity podporovať s využitím IKT. Zaujímavo, 
kreatívne a moderne uplatniť princípy 
beletristického písania. 500,00

87. Nadácia profesora Čolláka

Hlasový workshop - cieľom je pripraviť študentov 
na pracovné pohovory pri vstupe do prvého 
zamestnania, po stránke vystupovania, 
hlasového vystupovania a podania svojej ponuky 500,00

88. SOŠ obchodu a služieb

Odborné vzdelávanie v modernej škole - 
celoslovenská súťaž módna línia mladých 2017, 
5. ročník súťaže Kuchár Zemplína 2017, 
celoslovenská súťaž Vitajte v našom regióne 
2017 500,00



89. Stredná zdravotnícka škola

Zravoťák v akcii, získavanie nových vedomostí, 
zručností a praktických skúseností pri 
poskytovaní prvej pomoci. Aktívna práca s 
cieľovými skupinami v meste Michalovce, 
zvýšenie záujmu laikov o poskytovanie prvej 
pomoci 500,00

90. RZ pri MŠ Masarykova

V krajine slova a tónu - všepovanie deťom cit pre 
umenie v rámci vzdelávacích oblastí umenia a 
kultúry. Využívať bábky a hudobné nástroje v 
priebehu dňa, vo vdelávacích aktivitách, a tým 
postupne viesť deti k plnohodnotnej 
sebarealizácii v rôznych spoločenských a 
kultúrnych kontextoch. 300,00

91. RZ pri XXII. MŠ

Literárno-dramatický krúžok "Rozprávkovo" . 
Krúžok má za cieľ vzbudiť u detí záujem o 
literatúru, knihy, umelecké aktivity v oblasti 
divadla, tanca a spevu. Rozvíjanie 
komunikačných schopností, kreativity, literárnej 
tvorivosti a talentu. 300,00

92. OZ SPEVÁČIK

Návšteva partnerského mesta Villa Real a 
nadviazanie priateľských vzťahov a výmena 
skúseností, zdokonaľovanie jazykových 
schopností, zvyšovanie umeleckej úrovne zboru, 
prezentácia mesta, šírenie slovenskej kultúry v 
zahraničí a účasť na 23rd International Torrevieja 
Junior Habaneras Contest - medzinárodná 
spevácka súťaž (kubánske piesne s 
námorníckou tematikou)pod záštitou šp.kráľovnej 
Letizie Ortizovej Rocasolanovej. 1 500,00

93.
Stredná odborná škola sv. Cyrila a 
Metoda

Zabudnúť, znamená nechať ich znovu zomrieť. 
Návšteva Osvienčimu ako spôsob vyjadrenia 
piety a osobného postoja k antisemitizmu a 
akejkoľvek xenofóbii. 400,00

94. SOŠT Michalovce

Výchovno-vdelávacie centrum pri SOŠT - 
náklady na vydávanie časopisu OKO 4x ročne v 
náklade 300 ks na jedno vydanie v rozsahu 12-
20 strán , formátu A5 v plnofarebnom prevedení 500,00

95. Gymnázium P. Horova

Oslava 95. výročia založenia školy- prezentácia 
študentov školy a ich aktivít formou kultúrnych 
vystúpení, interaktívne prírodovedné pokusy, 
akadémie v priestoroch MsKS, tvorba 
prezentačného filmu, vytvorenie novej 
webstránky, mapping na budove školy, športové 
podujatia. 800,00

96. RK pri MŠ F. Kráľa, Michalovce

Vonku sa nám lepšie darí - vytvorenie priestoru 
pre výchovno-vzdelávacie akivity v areály MŠ, 
vybudovanie lavičiek, stolov, ktoré budú 
využívané pri tvorivých aktivitách v oblasti 
výtvarných a pracovných činností 300,00

97. RZ pri ZŠ P. Horova

Rozšírenie oddychovej zóny detského ihriska - 
vybudovanie lavičiek, záhradnícke úpravy, 
osadenie vodných prvkov, úprava okolia. Po 
realizácii sa v novej zóne budú uskutočňovať 
vzdelávacie aktivity a voľnočasové aktivity 300,00



98. RK pri II. ZŠ

Budúcnosť budujeme na poznaní minulosti - 3 
dňový zájazd  zameraný na spoznávanie vlastnej 
histórie ako účinné opatrenie na zamedzenie 
šíreniu extrémizmu, zvýšenie hrdosti na vlastný 
národ, svoje korene. 300,00

99. RZ pri MŠ S.H. Vajanského

Kamarátka loptička, rozhýbe ma trošička.  
Pomocou netradičného balančného náčinia 
zvyšovať telesnú zdatnosť, rozvíjať pohybové 
schopnosti, znižovať chorobnosť detí a 
predchádzať obezite 300,00

100.
VŠ zdravotníctva a soc.práce sv. 
Alžbety

Voľnočasové a vzdelávacie aktivity zamerané na 
deti, študentov a seniorov - Detská univerzita, 
zorganizovanie stretnutia so seniormi na témy - 
zdravie, najdôležitejšia hodnota života, sociálne 
služby pre seniorov. Organizácia konferencie -  
Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb 
a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných 
a pobytových služieb regionálneho charakteru. 600,00

101. RZ pri ZŠ T.J. Moussona

Majstrovstvá Slovenska v tanci - 3 dňový festival 
detského tanca, na ktorom sa predstavia súbory 
detského tanca domácej i zahraničnej scény. 600,00

102.

Regionálna organizácia 
Spoločnosti pre predškolskú 
výchovu

Odborné semináre a konferencie zamerané na 
predškolskú výchovu, aktivity pre deti 
materských škôl 200,00

103. RK pri MŠ Okružná

Malí Bádatelia - vytvorenie v každej triede 
vhodných podmienok pre bádateľskú a 
experimentálnu činnosť detí 300,00

104. SIA Michalovce

Ako zdravo žiť - s knihou ku zdraviu - hravou a 
náučnou formou spoznávanie liečivých bylín, 
zber a sušenie rastlín v Michalovciach a okolí, 
spracovanie herbára 200,00

105.
RZ pri IX. MŠ, J. A. Komenského 
2, MI

Zvieracia olympiáda - určená pre 5-6 ročné deti 
michalovských MŠ. Rozvíjanie motoriky, 
vzájomných vzťahov, posilňovanie vôľových 
vlastností, imunitného systému. V olympiáde 
budú súťažiť v disciplínach - hod kriketkou, 
podliezanie popod prekážky, skákanie cez 
kruhové prekážky, jazda na kolobežke, prechod 
prekážkovou dráhou. Pohybové aktivity sa budú 
realizovať počas celého roka 300,00

106. Cirkevná MŠ sv. Terezky
Veselé ihrisko - vybudovanie detského ihriska s 
hojdačkami na pružine 300,00



107. OZ Telekia

Čerešňový háj-zasaď svoju čerešňu. Výsadba 
stromoradia-10ks čerešní pozdĺž cesty pri 
obľúbenom oddychovom chodníku - Hurbanovo 
nábrežie. Mládež z michalovských škôl vysadí 
čerešne. Pri každom strome bude umiestnená 
kartička kde sa deti podpíšu alebo si nakreslia 
obrázok. Zámerom je vzbudiť v deťoch 
zodpovednosť k životnému prostrediu, hrdosť na 
vlastnú prácu a svojpomocne skrášliť blízke 
okolie mesta 200,00

108. Združenie pri SZŠ Michalovce

Separácia odpadu na SZŠ - primárnym cieľom je 
naučiť žiakov separovať odpad, vytvorenie 
zbernej siete separovaného odpadu v rámci 
školy. Mimoriadna pozornosť bude venovaná aj 
osvetovej činnosti v rámci školy. 200,00

109. Útulok pre psíkov Michalovce

Kastrácie túlavých psov - kastrácia psov v 
lokalite angi mlyn, 20 ks, psi sa odoberú, 
veterinárne ošetria, vykastrujú a umiestnia do 
nových domovov. 300,00

53 000,00SPOLU

Vypracovala: Ing. Tímea Bodnárová 
V Michalovciach dňa 20.03.2017


