Finančné príspevky z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2010 pre:
v€

1. Informačné centrum mladých Partizánske v sume
Mládež, informácie a podpora participácie v roku 2010: prevádzkové
náklady na energie, poštovné, telefón, internet, kanc. a spotrebný
materiál, členský poplatok, cestovné
2. Gymnázium Partizánske v sume
Celomestská súťaž v AJ: ceny
Družobné stretnutie so SŠ v Porto Sant Elpidio: ubytovanie,
propagačný materiál, vstupné do zámku, ZOO, hvezdáreň, dar
Medzinár. žiacka výmena s Gymnáziom v Erlangene (Nemecko):
cestovné Bratislava, návšteva hradu Devín, návšteva Topoľčianok

1.600

Hvezdáreň Partizánske v sume
HST-Lab Hviezdna stanica teeneger: materiál na modely, ceny diplomy, poštovné, propagačný materiál
Vedomostné súťaže, Vesmír a príroda plná vedomostí: nákup cien,
diplomy
Kurz praktickej astronómie: propagačný materiál, kanc. a písacie
potreby, ceny, diplomy
Domka – Združenie saleziánskej mládeže Partizánske v sume
Predtáborové školenie animátorov: ubytovanie, doprava účastníkov
školenia
Amavet klub č. 808 – VTM v sume
Spája nás veda, technika, modelárstvo: modelársky, astronomický
a elektrotechnický materiál, cestovné, prenájom priestorov
Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce Partizánske v sume
English camp - konverz. v AJ: ceny, plakety, DVD, propagačný
materiál, diplomy
Spojená škola Partizánske v sume
Podporme talenty mesta v písaní: kanc. potreby, údržba počítačov
Veľtrh študentských spoločností – cestovný ruch a aplikovaná
ekonómia: doprava – veľtrh v BB, v Bratislave
ZŠ a MŠ Veľká okružná Partizánske v sume
Zlatý slávik: spev piesní detí z MŠ: pomôcky, ceny, materiál, diplomy
Canisterapia: doprava pre terapeuta
ZŠ Športovcov V. Bielice v sume
Výtvarná súťaž" Náš guľatý svet": ceny, diplomy, materiál, úprava
asfalt. Plochy
ZŠ Malinovského Partizánske v sume
EKO deň „Zóna Z“: ceny, kanc. potreby, náplň do kopírky
Šprintérsky trojboj o pohár riaditeľa: ceny, diplomy
Tvorivé veľkonočné dielne: materiál k činnosti cca 400 ľudí
Memoriál J. Števuľu – basketbal. turnaj: ceny, diplomy
Tvorivé vianočné dielne: materiál k činnosti cca 400 ľudí
ZŠ Nádražná Partizánske v sume
Tvorivé dielne – Vítanie jari, Vianočné sviatky: materiál
MŠ Makarenkova Partizánske v sume
Planéta Zem: ceny, diplomy
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13. MŠ Malinovského Partizánske v sume
Moja najkrajšia kniha 9. roč. prózy: ceny, pozvánky
Šipkárčenie: ceny, fotodokumentácia, plagáty
Modrý delfín: ceny, odmeny, pozvánky
14. MŠ Malá okružná v sume
Veselá Veľká noc: ceny, výtvarný mater. pozvánky
Deň plný hier: diplomy, ceny, športové potreby
15. MŠ Obuvnícka Partizánske v sume
Okres. vedom. súťaž v matematike: ceny, matematické pomôcky, 30
detí
Najoriginálnejšia fašiangová maska: občerstvenie, ceny, materiál 30
detí
16. Centrum voľného času Relax v sume
Detský svet radostí
5. ročník: ceny, šport. materiál, tech.
zabezpečenie
Letné tábory 5 turnusov: ceny, materiál, vstupné, doprava
Detský šport. deň pre deti MŠ: ceny
Fašiangový karneval na ľade: ceny
Šarkaniáda 2010: ceny, materiál, tech. zabezpečenie
Valentínska diabolka: ceny, materiál
17. OZ „Začať spolu“ v sume
Športujeme s Mackom Uškom: športový mater. ceny, odmeny
18. Špeciálna základná škola v sume
Využívanie arteterapeut. metód: výtvarný materiál
Tvorivé dielne Hrnček var: ceny, plakety, materiál
Aby som bola krásna: materiál, hyg. Potreby
19. Slovenský národný aeroklub Malé Bielice v sume
I. MČR a SR v plachtení, Memoriál A. Makarenka, MSR juniorov
v plachtení: ceny a diplomy, propag. materiál, motorové letové hodiny
20. ŠK Slovan Šimonovany v sume
Zabezpečenie prevádzky klubu: energie, voda, doprava, nájom,
poistenie autobusu, opravy, údržba
21. TJ Iskra Partizánske v sume
Basketbalový oddiel: zabezpečenie majstrovských stretnutí II. ligy muži, ml. mimibasketbalistov, doprava, rozhodcovia, licencie, vklady,
pitný režim, usporiadatelia
RTVŠ: ceny, diplomy, prenájom telocviční
22. Hokejový klub Iskra Partizánske v sume
Celoročná činnosť HK: doprava, nákup výstroja a DKP, rozhodcovia
23. Futbalový klub Veľké Bielice v sume
Na celoročnú činnosť FK: energie, dopravné, údržba, štartovné,
materiál, športová výstroj, rozhodcovia, poplatky ZsFZ
Bielické jedenástky: ceny, diplomy, honoráre, úprava ihriska,
cukrovinky pre najmenších
24. Futbalový klub Slovan Návojovce v sume
Na celoročnú činnosť FK: energie, doprava, cestovné, štartovné,
poplatky SsFZ, rozhodcovia, údržba
25. DUKAS s. r. o. v sume
I. a II. liga v malom futbale, futbalový a bowlingový turnaj stredných
škôl: ceny, diplomy, lopty
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26. STK Heller Partizánske v sume
Stolný tenis: štartovné, cestovné, sieťky pre družstvo mužov v III. lige
27. Školský športový klub pri Gymnáziu v Partizánskom v sume
Súťaž II. a III. ligy v badmintone: cestovné, ceny, prenájom
telocvične, diplomy, štartovné, šport. potreby
28. Rádioklub KAPA – OM3KAP Partizánske v sume
Závody na VKV a KV: nákup mater. potrebného pre závody na VKV
a KV
29. Klub raketových modelárov v sume
Súťaže modelárov 2010: nákup materiálu, cestovné, štartovné
Majstrovstvá SR 2010: prenájom letiska, ceny
30. Tennis club Partizánske v sume
Turnaje a majstrovské zápasy žiakov, dorastu a družstiev: ceny, nákup
tenisových lôpt, rozhodcovia
31. FK TJ Slovan Malé Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, energie, voda, nákup športových
potrieb, údržba štadióna, nájom, poplatky SsZF
32. ZŤS Návojovce v sume
Cena SNP v letnom biatlone: doprava, ceny, diplomy, rozhodcovia,
terče, strelivo
33. Kresťanský športový klub Partizánske v sume
Majstrovské súťaže družstiev a jednotlivcov: doprava, vklady do
súťaží, materiál
34. Turistický klub Horec v sume
Vysokohorská turistika: nákup tech. materiálu pre vysokohorskú
turistiku
35. Horolezecký klub IAMES Partizánske v sume
Horolezecké výstupy v domácich a zahraničných horách, nákup
športového materiálu
36. Karate klub DRAP Partizánske v sume
Súťažná sezóna karate v roku 2010: cestovné, štartovné, energie
37. Klub slovenských turistov Kamarát v sume
8. ročník Túlačka po strednom Ponitrí: doprava, ceny
38. Kynologický klub Veľké Bielice v sume
Celoročná činnosť klubu: pomôcky pre výcvik psov
39. DH Positive Partizánske v sume
Slovenský pohár v zjazde na bicykloch: ubytovanie pretekárov
40. Šachový klub IMAX Partizánske v sume
Činnosť klubu v roku 2010: cestovné, oprava šachových hodín,
vklady, poplatky zväzu
41. MŠ Topoľová ul. Partizánske 4 v sume
Detská športová olympiáda 2010: dopravné, propag. materiál, šport.
potreby, ceny, diplomy, pitný režim
42. ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Atletické preteky J. Chochulu XXVII. roč.: ceny, pozvánky,
propozície, úprava šport. areálu, pitný režim, občerstvenie
Rozvoj činností šport. tried a futbal. krúžkov: futbalové a hádzanárske
pomôcky, propagačný materiál, ceny
43. ZŠ R. Jašíka v sume
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Memoriál R. Jašíka – 43. roč.: ceny, diplomy, šport. materiál, pitný
režim, občerstvenie, kytica
ZŠ Nádražná v sume
Zdravá hodina: karimatky, fitnes činky, masáž. lopty, aerobik gumy,
popl. plaváreň
Mestský dychový orchester Partizánske v sume
Náklady na celoročnú činnosť MsDO a zorganizovanie turnaja dych.
hudieb: nákup zimnej obuvi -12 párov
Folklórny súbor Jánošík Partizánske v sume
Zbojníckym chodníčkom: kapce (24 párov)
Doprava (3 - dňový festival v Prahe „Praha – srdce národov“)
FS Jánošík Partizánske – pre Detský folklórny súbor Fialka
v sume
Doprava (3 - dňový festival v Poľsku)
Doprava (festival v Španielsku)
Nákup hudobných nástrojov (husle, basička, píšťaľky...)
Divadelné združenie Partizánske v sume
30. výročie súboru: materiál na scénu a kostýmy
Divadelné združenie - súbor Šesť pé Partizánske v sume
Nová inscenácia: materiál na scénu a kostýmy
Centrum voľného času Relax Partizánske v sume
Realizácia podujatí v roku 2010:
Dievča 2010 – 11. ročník: ceny, materiál.- technické zabezp.
Mikulášska nádielka: balíčky pre deti, materiál.- technické zabezp.
Programu
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Partizánske v sume
Kresťanský detský tábor - Ostrý Grúň: ubytovanie
Denné centrum Frézia Partizánske, n. o., DSS v sume
Hydrorekondičný pobyt v M. Bieliciach: kúpeľné náklady
Frézia – Združ. na pomoc ment. postih. deťom v okrese PE v sume
Výstava fotografií a ručných prác „Môj svet“: propagačný materiál
a publicita
Zväz diabetikov Slovenska Partizánske v sume
IV. festival diabetu v BB: dopravné (časť)
OZ Premena v sume
Divadelné predstavenie v roku 2010: (doprava, vstupné)
ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
Kurz sociálnej rehabilitácie (Košice-10 ľudí): ubytovanie pre 10
účastníkov
ZPCCH – Kardioklub Partizánske v sume
Návšteva term. kúpeľov v M. Bieliciach: vstupenky
Kultúrno - pozn. zájazd za krásami Slovenska: cestovné náklady na
autobus
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE v sume
Rekondično-rehabilitačné návštevy v M. Bieliciach: vstupenky do
kúpeľov
Návšteva divad. predstavenia alebo kultúrno - poznávací zájazd:
doprava
MO Matice slovenskej Partizánske v sume
Kultúrno-poznávacie zájazdy: doprava na zájazdy (časť)
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60. Klub absolventov Baťovej školy v sume
Spracovanie a tlač klubového Spravodaja a Ročenky
61. OZ Prvosienka v sume
Prevádzkové náklady (el. energia, teplo, voda)
62. MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Športová olympiáda členov MsO JDS: dopravné, prenájom priestorov,
ceny, plakety, diplomy, ubytovanie hostí z Mlynkov, honoráre, tričká
pre účastníkov, športové potreby, diabolky, papier, vrecia, poháre,
šport. pomôcky, propagačný materiál,
Stolnotenisové turnaje JDS (2x): ceny, plakety, diplomy, štartovné na
súťaž, loptičky
Spevácka súťaž Modrá ruža:
prenájom priestorov
ceny, plakety, diplomy
honoráre za ozvučenie
materiál na zhotovenie modrých ruží
kvety pre súťažiacich
prenáj. priestorov na schôdz. činnosť v r. 2010: Šimonovany, V. a M.
Bielice
63. Domov, n. o. Partizánske v sume
Vianoce 2010: nákup darčekov a ovocia
Vitalita v každom veku – Kúpele M. Bielice: úhrada vstup. poplatku
(40 osôb)
Neťahaj sa s tým: nákup 1 ks schodišťového manipulačného vozíka –
bremená
64. Domov sociálnych služieb, Škultétyho ul. - CSS v sume
Kultúrne leto 2010: honoráre hudobným kapelám
Mikuláš 2010: ovocie, čokolády, Mikuláš
Relaxačné zájazdy pre obyvateľov: dopravné náklady
65. eRKO – Skalkáči v sume
Prenájom priestorov na činnosť: Pošta Šimonovany
66. SČK – pobočka Partizánske v sume
Poskytovanie zdrav. služieb na podujatiach v PE: materiál do
zdravotníckych brašní
67. Centrum voľného času Relax Partizánske v sume
Projekt Solidarita na rok 2010: letný tábor, ceny, plakety, diplomy
68. Klub Nezábudka – Liga proti rakovine v sume
Deň narcisov 2010: propagačný materiál a publicita
Pohybová a relaxačná aktivita 2010: M. Bielice, Oravice, Partizánske,
Chalmová: doprava
69. Liga proti reumatizmu PE v sume
Rehabilitácia, rekondícia, kutúra – 2010: vstupenky (kúpele)
70. Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť klubu: doprava, odmeny trénerom, poplatky SFZ
a ZsFZ, športová výstroj, materiál, telefón
71. Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť klubu: nákup športovej výstroje, vklady, doprava,
štartovné, odmeny rozhodcom a delegátom
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