Schválené finančné príspevky z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2009
1. Informačné centrum mladých Partizánske v sume
Partner mladých v procese rozhodovania: ceny, plakety, diplomy,
prevádzkové náklady (energie, poštovné, telefón), internet ceny do
súťaží, ostatný materiál, členský poplatok ZIPCeM, cestovné
2. Gymnázium Partizánske v sume
Medzinár. žiacka výmena s Gymnáziom v Erlangene (Nemecko):
doprava
Družobné stretnutie Gymnázium Zlín: doprava
Družobné stretnutie so SŠ v Porto Sant Elpidio: dopravné
3. Hvezdáreň Partizánske v sume
Vedomostné súťaže: nákup cien a výroba diplomov
Astrotech - Kurz praktickej astronómie: propagačný materiál,
publicita, ceny, plakety a diplomy
HST-Lab Hviezdna stanica teeneger: propagačný materiál, publicita,
pracovný a kancelársky materiál
Týždeň vzdelávania pre školy (Fyzika a astronómia): propagačný
materiál, publicita
4. Spojená škola Partizánske v sume
Veľtrh študentských spoločností – cestovný ruch: doprava
Družobná výmena so SPŠ v Otrokoviciach: doprava
5. OZ „Začať spolu“ v sume
Športujeme s Mackom Uškom: ceny, medaily, odmeny deťom,
materiál a športové potreby
6. Špeciálna základná škola v sume
Fašiangová krása: materiál pre tvorivé dielne
Čítanie ako liek pre triedu pri NsP: encyklopedická a náučná literatúra
7. Slovenský skauting – Biely dym v sume
Letný stanový tábor: potreby na táborenie, táborové vybavenie
8. Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce Partizánske v sume
English camp: ceny, plakety, DVD, propagačný materiál na
workshopy, hry, projekty
9. Domka – Združenie saleziánskej mládeže Partizánske v sume
Poďme spolu rásť: materiál pre tvorivé dielne, prímestský tábor, pre
prácu mamičiek s deťmi
10. Amavet klub č. 808 – VTM v sume
Od malých rakiet k veľkým až ku hviezdam: dopravné, cestovné,
modelársky, astronomický a elektrotechnický materiál
11. Slovenský národný aeroklub Malé Bielice v sume
I. MČR a SR v plachtení, Memoriál A. Makarenka, MSR juniorov
v plachtení: ceny a diplomy
12. ŠK Slovan Šimonovany v sume
Zabezpečenie prevádzky klubu: energie, voda, doprava, nájom,
poistenie autobusu
70. výročie založenia klubu: program, propagačný materiál
13. TJ Iskra Partizánske v sume
Basketbalový oddiel: zabezpečenie majstrovských stretnutí, doprava,
rozhodcovia, licencie, vklady, usporiadatelia, pitný režim
RTVŠ: ceny, diplomy, prenájom telocviční, doprava

1.500,-€

1.910,-€
330,-€
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6.240,-€

2.230,-€
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230,-€

14. Hokejový klub Iskra Partizánske v sume
Celoročná činnosť HK: doprava, nákup výstroja a DKP
15. Futbalový klub Veľké Bielice v sume
Na celoročnú činnosť FK: štartovné, materiál, športová výstroj
16. Futbalový klub Slovan Návojovce v sume
Na celoročnú činnosť FK: energie, doprava, cestovné, štartovné,
údržba
17. DUKAS s. r. o. v sume
I. a II. liga v malom futbale, futbalový a bowlingový turnaj stredných
škôl: ceny
18. STK Heller Partizánske v sume
Stolný tenis: nákup nového stolnotenisového stola
19. Rádioklub KAPA – OM3KAP Partizánske v sume
Závody na VKV a KV: nákup mater. potrebného pre závody na VKV
a KV
20. Klub raketových modelárov v sume
Súťaže modelárov 2009: nákup materiálu, cestovné, štartovné
21. Tennis club Partizánske v sume
Turnaje a majstrovské zápasy žiakov, dorastu a družstiev: ceny, nákup
tenisových lôpt, cestovné
22. FK TJ Slovan Malé Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, energie, voda, štartovné, nákup
športových potrieb, údržba štadióna
23. ZŤS Návojovce v sume
30. ročník Cena SNP v letnom biatlone: ceny, diplomy, rozhodcovia,
strelivo
24. Kresťanský športový klub Partizánske v sume
Majstrovské súťaže družstiev a jednotlivcov: doprava, cestovné,
vklady do súťaží
25. Karate klub DRAP Partizánske v sume
Súťažná sezóna karate v roku 2009: cestovné, štartovné, energie
26. Klub slovenských turistov Kamarát v sume
7. ročník Túlačka po strednom Ponitrí: doprava, ceny
27. CK M. A. K. AUTHORITY Partizánske v sume
Maratón Medzihorím a Pohár R. Kaufmana: ceny, diplomy
28. Šachový klub NOEMAX Partizánske v sume
Činnosť klubu v roku 2009: dopravné na súťaže, oprava šachových
hodín, vklady, licencie, poplatky zväzu
29. Mestský dychový orchester Partizánske v sume
Náklady na celoročnú činnosť MsDO: oprava hudobných nástrojov,
nákup súčastí hudobných nástrojov, nákup obuvi
30. Folklórny súbor Jánošík Partizánske v sume
Program k 60. výr. vzniku FS Jánošík: bulletin, vyhotovenie krojov
31. Detský folklórny súbor Fialka pri FS Jánošík Partizánske v sume
Medzinárodný súťažný festival v Španielsku: doprava
32. Divadelné združenie Partizánske v sume
26. stretnutie divadelníkov na Hornej Nitre: ubytovanie, ceny, plakety,
diplomy
33. Divadlo mladých Šesť pé pri DZ Partizánske v sume
Propagácia: bulletin, doprava
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34. DANSTA – vydavateľstvo v sume
Vydanie knihy Sovy Slovenska (RNDR. Harvančík, z Partizánskeho):
grafická úprava, tlač, väzba knihy
35. Skalkáči v sume
Letný tábor Šimonovany 2009: dopravné, materiál
36. OZ Začať spolu v sume
Veselý Macko Uško: doprava, vstup
37. Denné centrum Frézia Partizánske n. o. v sume
Hydrorekondičný pobyt v Chalmovej: doprava
38. Frézia – Združenie na pomoc postih. deťom v okrese PE v sume
Indiánsky tábor: ubytovanie pre cca 35 účastníkov
39. Zväz diabetikov Slovenska Partizánske v sume
Rekondičný pobyt: dopravné
40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.

OZ Premena v sume
Obohatenie kultúrno-spoločenskej a relaxačnej činnosti členov
a aktivistov OZ v roku 2009 – dve podujatia v roku: doprava, vstupné
ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
Kurz sociálnej rehabilitácie: časť ubytovacích nákladov pre 24
účastníkov
ZPCCH – Kardioklub Partizánske v sume
Týždeň zdravia, Deň srdca – testy na cholesterol: nákup test. prúžkov
a ihiel
Týždňové rekondično-rehabilitačné pobyty: doprava
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE v sume
Rekondično-rehabilitačné pobyty (ubytovanie a doprava)
Športové súťaže medzi členmi ZO: kúpa nábojov a terčov, prenájom
bowlingových dráh
Klub Nezábudka, LPR v sume
Deň narcisov: kvety
Autobusový zájazd za kultúrou – DAB Nitra: doprava
Deň jablka X/2009: propagačný materiál a publicita
Pohyb.-relax. zájazd: dopravné
MO Matice slovenskej Partizánske v sume
Kultúrno-poznávacie zájazdy: doprava na zájazdy
Klub absolventov Baťovej školy v sume
Tlač ročenky
OZ Prvosienka v sume
Prevádzkové náklady v rehabilitačnom stredisku: teplo, vodné,
stočné, elektrická energia
Rehabilitácie v term. kúpeľoch M. Bielice: sauna, bazén, vírivka
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Športová olympiáda členov MsO JDS: ceny, plakety, diplomy
Rekondičný pobyt pre seniorov – Slovensko: dopravné
Súbor Nádej: nahrávka CD (300 ks)
Súbor Jeseň: nahrávka CD (1000ks)
Prenájom priestorov na schôdz. činnosť: Šimonovany, V. Bielice
Liga proti reumatizmu – miestna pobočka v Partizánskom v sume
Rehabilitácie: doprava
Domov, n. o. Partizánske v sume
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52.
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54.

55.

56.

57.
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59.

60.

61.
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63.
64.

Vitalita v každom veku – Kúpele M. Bielice: úhrada vstup. poplatku –
10 osôb, 4 vstupy
Každý deň v čistom: nákup manipulačného vozíka na bielizeň (1 ks)
Vianoce 2009: nákup darčekov a ovocia
Domov sociálnych služieb, Škultétyho ul. v sume
Kultúrne leto 2009: honoráre
Vianočné sviatky 2009: nákup drobných darčekov a ovocia
Relaxačné zájazdy pre obyvateľov: dopravné náklady
eRKO – Skalkáči v sume
Pernájom priestorov na činnosť: Pošta Šimonovany
SČK – pobočka Partizánske v sume
Poskytovanie zdrav. služieb: zdravotnícka brašna
MŠ Makarenkova v sume
Kvíz „Čo pre Zem urobíme my, deti?“: ceny, diplomy, pitný režim pre
deti
MŠ Malinovského ul. v sume
Moja najkrajšia kniha – 7. roč. okr. súťaže v prednese prózy:
propagačný materiál, publicita, ceny, diplomy, pitný režim pre deti
Šípkarčenie, Modrý delfín – 10. roč. plaveckej súťaže: ceny, diplomy,
sladkosti ako odmeny, vybavenie súťažných stanovíšť
MŠ Obuvnícka ul. v sume
Okresná prehliadka detských speváckych talentov: propagačný
materiál, ceny a odmeny pre deti, pitný režim pre deti, pracovný
materiál a pomôcky
MŠ Topoľová ul. v sume
Zdravie, pohyb, krása – prehliadka pohybových aktivít: ceny,
diplomy, odmeny pre deti, pitný režim pre deti
Športová olympiáda detí MŠ: ceny, diplomy, pitný režim pre deti,
materiál
MŠ Malá okružná v sume
Čo sa páči mojim očkám (výtvarná súťaž), Deň plný hier: ceny,
diplomy, pracovný materiál, potreby na maľovanie, odmeny, pitný
režim pre deti
ZŠ R. Jašíka v sume
Memoriál R. Jašíka: ceny, diplomy, šport. materiál, pitný režim pre
deti, občerstvenie, kytica
ZŠ Športovcov v sume
Trojgeneračný súboj – netradičná oslava MDD, Výtvarná súťaž Náš
guľatý svet: ceny, diplomy, materiál
ZŠ Nádražná ul. v sume
Veselá lopta (súťaž v hádzanej), Zober loptu, drogu nie (stolný tenis):
ceny, diplomy, športové náradie, stolnotenisový stôl
ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Atletické preteky (Chochuliáda): ceny, diplomy, materiál, pitný režim
Rozvoj športového strediska: športové potreby, dresy, basketbalové
dosky a obruče
ZŠ Malinovského ul. v sume
Tvorivé dielne (EKO, veľkonočné a vianočné): materiál
Centrum voľného času Relax v sume
Európa v škole (Literárna a výtvarná súťaž): ceny, diplomy

140,-€
400,-€
150,-€
597,-€
77,-€
180,-€
340,-€
340,-€
140,-€
100,-€

350,-€
100,-€
250,-€
100,-€

650,-€
200,-€
450,-€
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550,-€

200,-€

400,-€

1000,-€
400,-€
600,-€
100,-€
1300,-€
100,-€

65.

66.

70.

71.

Miniplayback show: ceny, diplomy
Detský svet radosti (4. ročník): ceny, diplomy, technické zabezpečenie
Letné tábory (5 turnusov) : ceny, medaily, diplomy, vstupenky,
materiál, poštovné, technické zabezpečenie
Detský športový deň (súťaž pre deti MŠ): ceny, diplomy
Šarkaniáda: ceny, diplomy
Súťaž v írskych tancoch (medzinárodná súťaž): tanečné kostýmy,
materiál
Centrum voľného času Relax v sume
Dievča 2009 – 10. ročník: propagačný materiál, publicita, ceny,
plakety, diplomy, mater.-tech. vybavenie
Mikulášska nádielka – program pre deti: ceny, plakety, diplomy,
mater.- tech. vybavenie
Centrum voľného času Relax v sume
Projekt Solidarita: letný tábor (ubytovanie, stravné, doprava), mzdy
a odvody aktivistov, materiál – školské potreby, pomôcky
Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť klubu: doprava, rozhodcovia, odmeny trénerom,
delegáti, poplatky SFZ, materiál, telefón
Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť klubu: nákup športovej výstroje, dopravné,
štartovné, rozhodcovia

70,-€
500,-€
150,-€
80,-€
350,-€
50,-€
1.610,-€
650,-€
960,-€
709,-€

20.000,-€

20.000,-€

