Finančné príspevky z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2011 pre:
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Informačné centrum mladých Partizánske v sume
prevádzkové náklady na energie, internet, poštovné, telefón, kanc. potreby a
spotrebný materiál, cestovné, členský poplatok
Gymnázium Partizánske v sume
Celomestská súťaţ v anglickom jazyku: ceny
Druţobné stretnutie Gymnázium Zlín: doprava
Vedec. poznávacia exkurzia Cern – Švajčiarsko: doprava
Medzinárodná ţiacka výmena Erlangene – SRN: cestovné Bratislava, vstupy na hrad
Devín, návšteva Topoľčianok
Otvorme sa športovým aktivitám: materiálne vybavenie
Študentská latka – skok do výšky: nákup laminátovej latky
Hvezdáreň Partizánske v sume
Deň vedy – prírodné vedy netradične, Vedomostné súťaţe - vesmír: propagačný
materiál, ceny, diplomy, ostatné náklady, výroba a tlač diplomov
Špeciálna základná škola v sume
Učiť sa dá aj hrou, Tvorivé dielne „Domček, stromček, kto v tebe býva?“ :
zakúpenie spoločenských hier a encyklopédie, materiál pre prácu s deťmi
Spojená škola Partizánske v sume
OA - Majstrovstvá mesta v písaní na klávesnici: kancelárske a administratívne
potreby, tonery
OA - Veľtrh spoločností podnikajúcich v cestovnom ruchu: doprava do B. Bystrice
OA- Veľtrh študentských spoločností: doprava do Košíc
OA - Veľtrh cvičných firiem: doprava do Bratislavy
SPŠ - Študentská konferencia o ŢP: kancelársky a propagačný materiál
ZŠ R. Jašíka v sume
atletické preteky Memoriál R. Jašíka: ceny, plakety, diplomy
vedomostná súťaţ Trinásta komnata: materiál
ZŠ Nádražná v sume
Tvorivé dielne – Príchod jari, Vianočné sviatky, vianočné trhy: pracovný materiál
súvisiaci s akciami
ZŠ Malinovského v sume
Tvorivé dielne Veľká noc a Vianoce: výtvarný materiál
Šprintérsky trojboj o pohár riaditeľky školy: ceny, plakety, diplomy
Memoriál J. Števulu: ceny
Strelecký krúţok: nákup vzduchovej zbrane a streleckého materiálu
Tvorivé dielne EKO „Zóna Z“: papier, lepidlá, fixy, ceny
ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Atletické preteky J. Chochuľu – 1. – 4. ZŠ: ceny, medaily, propag. materiál
Rozvoj šport. tried, futbalových a hádzanárskych krúţkov: športové potreby, dresy,
propagačný materiál, ceny, diplomy
Detské fitnescentrum: cvičebné náradie
ZŠ Športovcov v sume
Škola má talent, Veľká hlasovacia súťaţ, Dobývanie pevnosti BOYARD, Deň
jablka, Vianočné dielne, EÚ v škole, škola v EÚ: ceny, diplomy, materiál,
propagácia, disjockej
MŠ Malinovského v sume
Moja najkrajšia kniha (prednes prózy), Modrý delfín (plavecká súťaţ), Šípkarčenie,
súťaţ predškolákov Čo uţ viem: pozvánky, ceny, odmeny, diplomy, materiál,
fotodokumentačný a propagačný materiál
MŠ Makarenkova v sume
Planéta Zem, environ. výchova: ceny, diplomy, prac. materiál, pitný reţim
MŠ Topoľová v sume
VI roč. Detskej šport. olympiády, Zlatý slávik – okresná prehliadka, Zdravie, pohyb,

1.500,-€

1.200,-€

500,-€

250,-€

800,-€

725,-€

75,-€
500,-€

300,-€

600,-€

1 000,-€

300,-€

400,-€

100,-€
800,-€

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

krása – prehliadka: ceny, diplomy, medaily, materiál, pitný reţim, prenájom
priestorov, propagačný materiál
MŠ Malá okružná v sume
Deň plný hier, Rozprávkový vláčik: diplomy, odmeny pre súťaţiace deti, výtvarný
materiál, pozvánky, ceny
MŠ Obuvnícka v sume
Z rozprávky do rozprávky – tech. tvorivosť: ceny, diplomy, materiál, propagácia,
pracovný a výtvarný materiál, pitný reţim
CVČ Relax v sume
Európa v škole – okr. výtvarná súťaţ, výstava: vecné ceny pre víťazov, Detský svet
radosti, Letné tábory – 5 turnusov, Detský športový deň, Fašiangový karneval na
ľade, Šarkaniáda: ceny, športové, materiálne zabezpečenie, vstupné, doprava,
materiál
Slovenský národný aeroklub Malé Bielice v sume
ME v bezmotorovom plachtení v Nitre: štartovné, poplatky na prenájom vetroňa
ŠK Slovan Šimonovany v sume
Zabezpečenie prevádzky klubu: energie, voda, doprava, nájom, poistenie autobusu,
opravy a údrţba kabín a sociálnych zariadení
TJ Iskra Partizánske v sume
Basketbalový oddiel, 2. liga muţi: súťaţné vklady, cestovné, usporiadatelia, pitný
reţim
RTVŠ: na činnosť, energie, popl. za seminár, prenájom telocviční, doprava,
reprodukčná technika na cvičenie
Hokejový klub Iskra Partizánske v sume
Celoročná činnosť HK: doprava, nákup výstroja a odmeny trénerom
Futbalový klub Veľké Bielice v sume
Na celoročnú činnosť FK, Bielické jedenástky: energie, dopravné, údrţba, štartovné,
materiál, športová výstroj, ceny, diplomy, honoráre, úprava ihriska, cukrovinky pre
najmenších
STK Heller Partizánske v sume
Stolný tenis: štartovné, cestovné, sieťky
Futbalový klub Slovan Návojovce v sume
Na celoročnú činnosť FK: energie, doprava, cestovné, štartovné, údrţba, poplatky
FZ, rozhodcovia
Turnaj starých pánov: doprava, kosenie, ceny
Zakúpenie motorovej kosačky: kosačka
Preteky v nerovnom teréne: ceny deťom
OZ Začať Spolu Partizánske v sume
Športujeme s Mackom Uškom: materiál a pomôcky
Preteky v nerovnom teréne: ceny pre deti
Rádioklub KAPA-OM3KAP PE v sume
Závody na VKV a KV: nákup materiálu, ubytovanie, poštovné
Školský športový klub pri Gymnáziu PE v sume
Súťaţ III. ligy v bedmintone: cestovné, ceny, prenájom telocvične, diplomy, ceny,
športové potreby, štartovné
Kresťanský športový klub Partizánske v sume
Majstrovské súťaţe druţstiev a jednotlivcov: cestovné, štartovné, materiál, ceny
Tennis club Partizánske v sume
Turnaje a majstrovské zápasy ţiakov, dorastu a druţstiev: ceny, nákup tenisových
lôpt, cestovné druţstiev
FK TJ Slovan Malé Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, energie, voda, nákup športových potrieb, nájom
ZŤS Návojovce v sume
Cena SNP v letnom biatlone: ceny, diplomy, rozhodcovia, terče, strelivo
Klub raketových modelárov v sume

150,- €

100,-€

1 500,-€

300,-€
6.600,-€

2.000,-€
1 850,-€
150,-€
10.000,-€
5 820,-€

z limitu
primátora
100,-€
950,-€

200,-€

250,-€
z limitu
primátora
100,-€

270,-€
500,-€

800,-€
200,-€
z limitu

primátora
1 000,-€
Súťaţe raketových modelárov, Svetový pohár Slovak Cup, Majstrovstvá SR
v raketovom modelárstve: Materiál, cestovné, štartovné, prenájom letiska, ceny,
rozhodcovia
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Turistický klub HOREC v sume

z limitu
primátora
100,-€

nákup GPS
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Horolezecký klub IAMES v sume
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nákup horolezeckého materiálu
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Klub slovenských turistov Kamarát v sume
IX. ročník TU-Túlačka: doprava, ceny
Karate klub DRAP Partizánske v sume
Súťaţná sezóna karate v roku 2011: cestovné, štartovné, energie
Amavet klub č. 808 v sume
Spája nás veda, technika, modelárstvo: materiál, cestovné, ceny
DH Positive Partizánske v sume
Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch: štarovné a vývozné na preteky
Šachový klub IMAX PE v sume
Činnosť klubu: cestovné, oprava šach. hodín, vklady, poplatky zväzu
CK M. A. K. AUTHORITY Partizánske v sume
8. ročník - Maratón Medzihorím a Pohár R. Kaufmana: ceny, štartovné čísla
Klub Sklerosis Multiplex pri SZSM PE v sume
Návšteva kúpeľov M. Bielice: vstupné
Absolvovanie masáţí: masér
OZ Začať spolu v sume
Zdravý Macko Uško: prenájom priestorov (plaváreň, telocvičňa ...)
Zdravý Macko Uško: ubytovanie
Denné centrum Frézia Partizánske n. o. v sume
Hydrorekondičný pobyt v M. Bieliciach: kúpeľné náklady
Za poznaním do B. Bystrice: doprava
Frézia – Združenie na pomoc postih. deťom v okrese PE v sume
Praha – srdce Európy: dopravné na zájazd
Zväz diabetikov Slovenska Partizánske v sume
Dubnické diabetické dni: dopravné
Edukačno-relaxačný pobyt: ubytovanie, liečebné procedúry
OZ Premena v sume
Obohatenie kultúrno-spoločenskej a relaxačnej činnosti členov a aktivistov OZ
v roku 2009 – dve podujatia v roku: doprava, vstupné, vstupenky
ZO SZZ Pod Salašom PE v sume
Tematický odborný zájazd: dopravné a stojné
ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
Kurz sociálnej rehabilitácie: časť ubytovacích nákladov pre 15 účastníkov
ZPCCH – Kardioklub Partizánske v sume
Týţdeň zdravia, Deň srdca – testy na cholesterol: nákup test. prúţkov
Týţdňové rekondično-rehabilitačné pobyty: ubytovanie
Návšteva termálnych kúpeľov M. Bielice: vstupenky
Kultúrno-poznávací zájazd: cestovné na autobus
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE v sume
Rekondično-rehabilitačné návštevy v kúpeľ. M. Bielice: vstupenky
Športové súťaţe medzi členmi ZO: prenájom športových priestorov
Klub Nezábudka, LPR v sume
Deň narcisov: propagačný materiál a publicita
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Pohybové a relax. aktivity v kúpeľoch: doprava
Deň jablka 2011: propagačný materiál a publicita
Klub absolventov Baťovej školy v sume
Tlač klubového SPRAVODAJA
Prenájom spoloč. miestnosti SŠ PE
OZ Prvosienka v sume
Prevádzkové náklady v rehabilitačnom stredisku: teplo, vodné, stočné, elektrická
energia
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Športová olympiáda členov MsO JDS: tričká, športové potreby
Návšteva imobilných chorých jubilantov: kvety
Súbor Nádej: ladička pre dirigentku
Súbor Jeseň: kúpa ladičky
Súbor Nádej: prenájom priestorov na nácvik
Mesačný infoleták: honoráre a grafické spracovanie
Spevácka súťaţ seniorov Modrá ruţa 2011: prenájom priestorov
honoráre na súťaţ
modré ruţe
ozvučenie
kvety pre súťaţiacich
Domov, n. o. Partizánske v sume
Buď fit: nákup leţadla a rebrín
Kultúra a socializácia klientov: dopravné a vstupné
Vianoce 2011: nákup darčekov a ovocia
Domov sociálnych služieb, Škultétyho ul. v sume
Relaxačné zájazdy pre obyvateľov: dopravné náklady
eRKO – Skalkáči v sume
Prenájom priestorov na činnosť: Pošta Šimonovany
ZO ŤZP PE v sume
Koncert v Bratislave: dopravné
vstupné
Združenie kresťanských seniorov V. Bielice v sume
Púť do Nitry: dopravné
Liga proti reumatizmu v sume
Rehabilitácia, rekondícia 2011: vstupenky do kúpeľov
Športové stretnutia – bowling, beh, chôdza: prenájom priestorov, suveníry, darčeky
FS Jánošik a FS Jánošík – Fialka v sume
Folklórny festival Paja Kovačiča: dopravné, Folklórne festivaly - Sabalowe bajania a
Generácie Jánošíkovcov: ubytovanie, dopravné, propagačný materiál a publicita
FS Jánošík - Fialka na festivaloch: dopravné – Praha, Východná, Morava, nákup
krojov - dievčenské kroje
Umelecké združenie ATELIÉR v sume
Poznaj svoje mesto - výtvarná súťaţ: propagačný materiál a publicita, ceny, plakety,
diplomy, honoráre, propagácie, poštovné, doprava, tlačivá
Umelecké združenie ATELIÉR v sume
Letný tvorivý tábor: prenájom priestorov na realizáciu akcie, propagačný materiál
a publicita, ceny, plakety, diplomy, materiálové náklady
Umelecké združenie ATELIÉR v sume
Náš guľatý svet: dopravné, propagačný materiál a publicita, ceny, plakety, diplomy
materiálové náklady
Divadelné združenie Partizánske v sume
Nová inscenácia, sústredenie, súťaţ: scéna, kostýmy, rekvizity
Divadelné združenie Partizánske súbor Šesť Pé v sume
Nová inscenácia, sústredenie, súťaţ: ubytovanie, dopravné, materiál na scénu a
kostýmy

200,-€
50,-€
300,-€
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4 000.-€
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1 500.-€
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Centrum voľného času RELAX v sume
Realizácia podujatí v roku 2011: podpora tanečného súboru
Beáta Kollárová, PE, Hudobná skupina NOVÁ TRÁVA v sume
Nahrávanie debutového CD nosiča: prenájom priestorov na realizáciu akcie,
doprava, propagačný materiál a publicita, SOZA - autorské práva
Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce PE v sume
Vianočný benefičný koncert 5. ročník: prenájom priestorov na realizáciu akcie,
propagačný materiál a publicita, ozvučenie, výroba video záznamu, fotograf
Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť klubu: doprava, odmeny trénerom, poplatky SFZ a ZsFZ,
športová výstroj, materiál, telefón
Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť klubu: nákup športovej výstroje, vklady, doprava, štartovné,
odmeny rozhodcom a delegátom

360.-€
150.-€

200.-€

22 000,-€

25 000,-€

Okrem toho boli schválené aj účelovo určené príspevky pre:
 TSM, spol. s. r. o., Partizánske v sume 58 420 € na prevádzkovanie Mestskej
športovej haly, zimného štadióna a Mestského futbalového štadióna K. Jokla
 APC, p. o., Partizánske v sume 54 780 € na poskytovanie verejnoprospešných
sluţieb v Mestskej kniţnici
 Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v sume 6 640 € na
prevádzkové náklady spojené s činnosťou VŠ

