Finančné príspevky z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2012 pre:
1. Hokejový klub Iskra Partizánske v sume
Celoročná činnosť HK: doprava, športové potreby, štartovné, ceny
2. ŠK Slovan Šimonovany Partizánske v sume
Činnosť futbalového klubu: energie, voda, doprava, nájom kabín
3. Futbalový klub Veľké Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky, štartovné, voda, energia,
plyn, športová výstroj, údržba ihriska
Bielické jedenástky 2012: ceny pre súťažiacich
4. TJ Slovan Návojovce v sume
Činnosť TJ: doprava, energie, štartovné, poplatky, údržba ihriska
5. FK Slovan Malé Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: energie, voda, doprava, poplatky SFZ
6. TJ Iskra Partizánske v sume
II. liga muži, mladší žiaci: doprava, cestovné, súťažné vklady,
licencie, nájomné, energia, športové potreby
Činnosť odboru RTVŠ: prenájom telocvične, doprava
7. Športový klub Harvard Partizánske (florbalisti) v sume
Celoročná činnosť: dresy, športové pomôcky, ceny, doprava,
ubytovanie
8. Tennis klub Partizánske v sume
Činnosť klubu: registrácia hráčov družstiev a registrácia detí, žiakov a
dorastu
Tenisové turnaje detí a mládeže, majstrovské zápasy družstiev: ceny,
tenisové lopty, cestovné družstiev
9. Karate klub Drap Partizánske v sume
Súťažná sezóna klubu: cestovné, štartovné, nájom telocvične
10. Združenie technických športov Návojovce v sume
Letný biatlon detí a mládeže: ceny, strelivo, terče
11. Klub raketových modelárov
Súťaže raketových modelárov: modelársky materiál, cestovné,
štartovné
12. Amavet klub č. 808 – VTM v sume
Od rakiet až ku hviezdam: materiál, cestovné
13. KŠK Heller Partizánske v sume
Činnosť klubu stolného tenisu: štartovné, cestovné, nájom, energie,
športové potreby
14. Informačné centrum mladých Partizánske v sume
Infománia: energie, prevádzkové náklady, spotrebný materiál,
cestovné, členský poplatok ZIPCeM
15. Gymnázium Partizánske v sume
Medzinárodná žiacka výmena v Erlangene: dopravné, vstupy na akcie
počas výmenného pobytu
Družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín: dopravné, vstupy na akcie,
propagačný materiál, prenájom priestorov
Celomestská súťaž v AJ: ceny
Starajme sa o zdravie – športový turnaj: športový materiál
Študentská latka: laminátová latka

12.200,-€
6.500,-€
5.720,-€

750,-€
700,-€
2.400,-€

900,-€

900,-€

560,-€
100,-€
700,-€

300,-€
370,-€

1.500,-€

1.000,-€

16. Spojená škola Partizánske v sume
Podporme talenty (4 aktivity OA): doprava BA, ZV alebo BB, BA,
kanc. potreby
Učme sa navzájom: spotrebný materiál, doprava, ceny
Tematický zájazd do Viedne, Budapešti a Bratislavy s klientmi
Denného centra Frézia: doprava vstupy študentov na akcie
17. Základná škola Rudolfa Jašíka v sume
45. roč. Memoriálu R. Jašíka: ceny pre 144 ocenených športovcov
Trinásta komnata školské a okresné kolo: toner do tlačiarne, digitálny
fotoaparát, ceny
18. ZŠ Nádražná Partizánske v sume
Tvorivé dielne – Príchod jari, vianočné sviatky a trhy: materiál na
tvorivé dielne
19. ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Atletické preteky Jána Chochulu: ceny, propagačný materiál
Rozvoj činnosti športových tried a futbalových krúžkov v škole:
športové potreby
Strašiaci v maku – okresná prehliadka technickej zručnosti a tvorivosti
detí MŠ okresu Partizánske: materiál, ceny, propagácia, občerstvenie
deti
Špeciálno-pedagogická intervencia viacnásobne postihnutých detí
predškolského veku: nákup špeciálnych pomôcok pre deti
20. Základná škola Malinovského v sume
Tvorivé veľkonočné dielne: materiál k činnosti
Tvorivé vianočné dielne: materiál k činnosti
Tvorivé EKO dielne “Zóna Z“: materiál k činnosti
Strelecký krúžok: nákup vzduchovej zbrane, lapačov, terčov
Šprintérsky trojboj o pohár riaditeľky školy: ceny pre športovcov
Memoriál J. Števulu basketbalový turnaj: ceny pre športovcov
21. ZŠ Športovcov V. Bielice v sume
EU v škole, škola v EU: ceny, diplomy, materiál
Dobývanie pevnosti Boyard: ceny, diplomy, materiál
Škola má talent: ceny, diplomy, materiál
Vianočné tvorivé dielne: materiál
Veľká hláskovacia súťaž: ceny, diplomy, materiál
22. MŠ Malá okružná v sume
Deň plný hier: materiál, ceny
Slniečko svieti na všetky deti - okresná prehliadka výtvarných
techník: ceny, diplomy, materiál, občerstvenie
23. MŠ Topoľová v sume
Detská športová olympiáda: dopravné, propagačný a športový
materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie
24. MŠ Makarenkova Partizánske v sume
„Planéta Zem“ – ku dňu Zeme, kvíz: propagačný materiál, ceny,
diplomy, pitný režim, občerstvenie
25. MŠ Malinovského Partizánske v sume
Modrý delfín - 3. roč.: ceny, pozvánky, odmeny
Moja najkrajšia kniha - 11. roč. v prednese prózy: ceny, pozvánky,
odmeny
26. Saleziáni don Bosca Partizánske v sume

1.500,-€

550,-€

300,-€

1.000,-€

400,-€

200,-€

200,-€

800,-€

100,-€

250,-€

500,-€

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Podpora fungovania stretiek a krúžkov v roku 2012: materiál, kanc.
potreby, pomôcky pre hudobný a mediálny krúžok, spevokoly
Kardioklub Partizánske pri ZO ZPCCH v sume
Základy počítačovej gramotnosti: zorganizovanie kurzu pre členov
OZ
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže PE v sume
Divadlo 2012: príprava novej hry, kulisy, doprava, propagácia,
materiál, preprava
Jánošík-senior, folklórny súbor v sume
Zozbieranie ľudových piesní (nahrávka CD, doprava): cestovné,
programová príprava
Umelecké združenie ATELIÉR Partizánske v sume
Náš guľatý svet -výtvarná súťaž ku Dňu zeme: propagácia, ceny,
diplomy, občerstvenie, materiálové náklady
Poznaj svoje mesto - výtvarná súťaž: ceny, diplomy, honoráre pre
porotu, materiálové náklady – príprava, propagácia, reklama
Letný tvorivý tábor: prenájom na realizáciu, ceny, propagačný
materiál, honoráre, materiálové náklady, strava
Folklórny súbor Jánošík v sume
Detský folklórny súbor Fialka – 20. výročie: odmeny dvom
pedagógom, ubytovanie (dva dni), nákup hudobných nástrojov,
propagácia, publicita, hudobné partitúry, chlapčenské kroje – 11 ks
Detský folklórny súbor Fialka - folklórne festivaly: ubytovanie,
doprava (Praha), Východná, Morava, Zuberec, propagácia, publicita
Folklórny súbor Jánošík – folklórny festival Jánošíkov dukát: doprava,
propagácia, publicita
Divadelné združenie Partizánske v sume
29. stretnutie divadelníkov – Horná Nitra: prenájom na realizáciu,
ubytovanie, dopravné, honoráre, materiálové náklady
Súbor Šesť Pé: na činnosť (príprava novej inscenácie): sústredenie,
súťažná prehliadka, ubytovanie, dopravné, materiál na scénu, kostýmy
Rodičovské združenie pri ZUŠ Partizánske v sume
Medzinárodná prehliadka detských zborov: doprava (Taliansko),
ubytovanie, propagácia, publicita, poistenie, dopravné
Spoločenstvo kresťanov – Radostné srdce v sume
Vianočný benefičný koncert – 6. ročník: honoráre, prenájom
a propagácia, dopravné, ubytovanie, ozvučenie, foto, občerstvenie
Spojená škola Partizánske, o. z. Obchodná akadémia v sume:
„Náš hosť, náš pán“ rozvoj cestovného ruchu – prieskum v kúpeľoch
a na letisku: dotazníky pre návštevníkov, dopravné, občerstvenie,
energie, kancelárske potreby, tonery
Jednota dôchodcov Slovenska Partizánske v sume
Spevácka súťaž seniorov – Modrá ruža (III. ročník): prenájom
a ozvučenie, ceny, diplomy, honoráre, modré ruže a kvety pre
účinkujúcich, občerstvenie
Klub Sklerosis Multiplex pri SZSM Partizánske v sume
Návšteva kúpeľov Malé Bielice: vstupné bazén (7 dní x 12 ľudí)
Absolvovanie masáží (dohodnutý masér): poplatok za masáže (2 x 12
ľudí)
OZ Začať spolu v sume

100,-€

350,-€

350,-€

1.800,-€

4.500,-€

1.500,-€

1.000,-€

200,-€

250,-€

150,-€

200,-€

500,-€

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Zdravý Macko Uško - rekondičné a relaxačné aktivity ŤZP: prenájom
priestorov (plaváreň, telocvičňa, kone, bowling, kopír.), ubytovanie (7
nocí x 20 ľudí), ceny, plakety, diplomy, poplatky a vstupy do múzeí,
zámkov, kúpalísk
Veselý macko Uško v divadle (estetická a mravná výchova):
dopravné, vstupné
Denné centrum FRÉZIA Partizánske, n. o., DSS v sume
Hydrorekondičný pobyt - Malé Bielice: kúpeľné náklady
Za poznaním - zájazd do Banskej Bystrice: dopravné
KAP - klub abstinentov Partizánske v sume
Zabezpečenie činnosti klubu: filmová produkcia, dopravné,
propagačné materiály, honoráre, ceny, plakety, diplomy
Zväz diabetikov Slovenska v sume
Dubnické diabetické dni - odborná edukačná akcia: dopravné
Edukačno-relaxačný pobyt v rekreačnom zariadení: liečebné
procedúry (časť), ubytovanie (časť)
Premena - občianske združenie v sume
Obohatenie kultúrno-spoločenskej a relaxačnej činnosti členov
a aktivistov OZ Premena v r. 2012:
kultúrno-spoločenské podujatie (hudobná produkcia),
divadelné predstavenie (doprava a vstupné),
relaxačno-poznávací zájazd (doprava, kúpeľný poplatok)
Základná organizácia Únie Slovenska nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v sume
Kurz sebaobsluhy a sebaobhajoby (Trenčianske Teplice - 15 ľudí):
ubytovanie
ZPCCH – Kardioklub v sume
Týždeň zdravia - Deň srdca - testy na cholesterol: nákup testovacích
prúžkov
Návštevy v termálnych kúpeľoch Malé Bielice: zakúpenie vstupeniek
do termálnych bazénov
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE v sume
Športové hry a spoločenské súťaže medzi členmi ZO: prenájom
priestorov, bowlingových dráh, ihriska, hvezdáreň, KSO, ceny
plakety, diplomy (časť), dopravné
Rekondično-rehabilitačné návštevy: zakúpenie vstupeniek do
termálnych bazénov
Rekondično-poznávací zájazd: dopravné, úhrada vstupného a
ubytovania
Klub NEZÁBUDKA - Liga proti rakovine v sume
Deň narcisov 2012: propagačný materiál a publicita
Týždeň zdravia 2012 - Kuchár bez čapice: propagačný materiál
a publicita, materiál - potraviny na ochutnávku
Pohybové a relaxačné aktivity 2012: Malé Bielice, Oravice,
Partizánske, Chalmová - vstupné na rehabilitácie
Športové aktivity: súťaže, bowling, prenájom
Deň jablka - Boj proti drogám, obezite, fajčeniu 2012: tovar - jablká a
iné
Klub absolventov Baťovej školy v sume
Tematicko-poznávací zájazd do Zlína: dopravné

200,-€

350,-€

200,-€

620,-€

300,-€

250,-€

500,-€

550,-€

400,-€

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.

Činnosť klubu: prenájom spol. miestnosti SOŠ, prenájom priestorov
na výročnú členskú schôdzu
Občianske združenie Prvosienka v sume
Činnosť: prevádzkové náklady v Dennom centre v r. 2012 (el.
energia, teplo, voda
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Návštevy imobilných chorých jubilantov:
- kvety pre jubilantov
- nákup ovocia pre jubilantov
Spevácky súbor JESEŇ: zakúpenie obuvi pre členov
Spevácky súbor NÁDEJ: materiál na kostýmy
DOMOV n. o., Partizánske v sume
Vianoce 2012: nákup drobných darčekov a ovocia
Efektívna a bezpečná manipulácia s klientom: nákup polohovacích
systémov (rota podložka, pomocný pás)
Vitalita v každom veku: vstupné do kúpeľov
Centrum sociálnych služieb, Škultétyho ul. (CSS) v sume
Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov (Kultúrne leto):
honoráre pre súbory, občerstvenie pre obyvateľov
Mikuláš 2012: ovocie, mikulášske balíčky
Vianočné sviatky 2012: nákup drobných darčekov
Relaxačné zájazdy pre obyvateľov: dopravné náklady (Bojnice,
Piešťany, Trenčianske Teplice, Bojná)
ZO ZŤP Partizánske v sume
Jubilanti 2012: darčekové pozornosti
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže v sume
Letný tábor 2011 - 2 turnusy: ubytovanie, dopravné, materiál
Slovenský červený kríž ÚSZ Topoľčany – MsO PE v sume
Na činnosť: nákup zdravotníckych brašien a náplní, materiál
Združenie kresťanských seniorov Klub PE, mesto v sume
Rekreačný pobyt pre členov: ubytovanie
Liga proti reumatizmu – Partizánske v sume
Rehabilitácia, rekondícia – 2012: vstupenky kúpele
Športové stretnutia: bowling, prenájom priestorov, občerstvenie
Beh a chôdza pre zdravie: odmeny
Klub absolventov Baťovej školy práce v sume
Tlač a spracovanie Ročenky: propagačné práce

58. Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť klubu: doprava, poplatky SFZ, OblFZ a ZsFZ,
športová výstroj, ceny, spotrebný materiál
59. OZ Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť klubu: doprava, súťažné vklady, štartovné, nákup
športovej výstroje, ubytovanie na turnajoch majstrovstiev SR,
zápasoch pohára EHF, usporiadatelia, časomerači, zapisovatelia

350,-€

200,-€

600,-€

600,-€

100,-€
250,-€
150,-€
150,-€
380,-€

250,-€

21.700,-€

24.700,-€

