
rok komu, čo ? koľko ? načo ?
2011 Centrum pre rozvoj  rodiny 500 € Energie
2011 Deti, školy-CVČ Dúha 310 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu
2011 Šport- cyklistika 300 € Zjazd bicyklov-pánska záhrada
2011 Šport- hádzaná 650 € Vydanie knihy pri príležitosti 60 výročia hádzanej v HC
2011 Centrum pre rozvoj  rodiny 720 € Energie
2012 Folklórny súbor Šulekovčan 200 € Vydanie publikácie o FS Šulekovčan
2012 ZŠ sv.Jozefa Hlohovec 300 € 20 výročie založenia ZŠ sv.Jozefa v Hlohovci
2012 Matka+3 deti v núdzi 684 € Jedálne kupóny na nákup stravy
2012 Deti, školy-CVČ Dúha 320 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu
2012 Centrum pre rozvoj  rodiny 360 € Energie
2012 Hlohovecký spolok nepočujúcich 534 € Energie
2012 Kultúra - diskotéka pre mladých 400 € KOPEC-diskotéka pre mladých na Šianci
2012 Klub dôchodcov- PETERČAN 200 € Vianočný príspevok
2012 Klub dôchodcov-RUŽA 200 € Vianočný príspevok
2013 Kultúra - diskotéka pre mladých 400 € KOPEC-diskotéka pre mladých na Šianci
2013 Futbalový klub Šulekovo 300 € Príspevok na športovú činnosť
2013 HTC Hlohovec 700 € Príspevok na nákup podávača tenisových  loptičiek
2013 Akadémia mažoretiek Hlohovec 300 € Príspevok na činnosť mažoretiek
2013 Centrum pre rozvoj  rodiny 500 € Príspevok na detské ihrisko v centre pre rozvoj rodiny
2013 Deti, školy-CVČ Dúha 320 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu
2013 ZO Jednota dôchodcov SK-Hlohovec 200 € Rekondičný zájazd -Stará Bystrica & Terchová
2013 Kultúra - diskotéka pre mladých 500 € KOPEC-diskotéka pre mladých na Šianci
2013 Tanečný klub M-Dance 288 € Príspevok pre 2 talentované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
2013 Hokejový klub Hlohovec 400 € Príspevok na nákup športovej výstroje
2013 Šport- hádzaná 792 € 216 lístkov pre fanúškov
2013 Šport- hádzaná 110 € Výroba chorea SPORTA HLOHOVEC
2014 Kultúra-Stredoveké dni 500 € Príspevok na realizáciu stredovekých dní v panskej záhrade
2014 Centrum pre rozvoj  rodiny 350 € Nákup detských  stolíkov (3ks) a stoličiek (20ks)
2014 Rodina v núdzi 450 € Príspevok na dokončenie bezbarierového bytu
2014 Združenie kresťanských seniorov 200 € Rekondičný zájazd
2014 Klub Slovenských Turistov 100 € Príspevok na pochod HP
2014 Kultúra - prírodné kino 900 € Bažantkinematograf-prírodné kino pre Hlohovčanov
2014 Šport - Futbal 450 € Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie
2014 Kultúra - Hellowen 150 € Helloven - akcia pre deti, vyrezávanie tekvíc, púštanie balónov, Chodúlový šašo
2014 Šport-motokáry 150 € Motokáry-voľné jazdy
2014 Deti, školy-CVČ Dúha 232 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu
2015 Kultúra - ples 1 000 € Fraštacký ples - príspevok na dar do tomboly
2015 Kultúra-Stredoveké dni 500 € Príspevok na realizáciu stredovekých dní v panskej záhrade



2015 Deti, školy-CVČ Dúha 220 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu
2015 Ex Libris 400 € Tvorba knižnej značky-súťaž pre deti
2015 Kultúra - prírodné kino 650 € Bažantkinematograf-prírodné kino pre Hlohovčanov
2015 Šport-cvičenie s deťmi od 3-6 rokov 730 € Cvičenie s deťmi od 3-6 rokov, nákup šp. pomôcok, prenájom telocvične
2015 Šport - Futbal 900 € Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie, časomerač, prenájom haly
2015 Kultúra-Mikuláš 500 € Ohňostroj pre deti na Mikuláša
2016 Kultúra-Stredoveké dni 1 000 € Príspevok na realizáciu stredovekých dní v panskej záhrade
2016 Deti, školy-CVČ Dúha 300 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu
2016 Kultúra - rozprávkový les 550 € Rozprávkový les pre deti - ceny,kostýmy a ostatné pomôcky
2016 Šulekovo 62 € Brigáda, odstránenie st. odpadu zo zeleného pásu-poplatok za st.odpad
2016 ESTHER o.z. 2 800 € Detské ihrisko pre deti v krízovom centre ESTHER
2016 ESTHER o.z. 160 € Orezanie starých stromov pomocou horolezeckej techniky v krízovom centre ESTHER
2016 Kultúra - prírodné kino 700 € Bažantkinematograf-prírodné kino pre Hlohovčanov
2016 Šport-cvičenie s deťmi od 3-6 rokov 220 € Cvičenie s deťmi od 3-6 rokov, nákup šp. pomôcok, prenájom telocvične
2016 Šport - Futbal 1 125 € Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie, časomerač, prenájom haly
2016 Deti  - detské ihrisko 6 625 € Detské ihrisko - Hollého ulica
2016 Kultúra-Mikuláš 500 € Ohňostroj pre deti na Mikuláša
2017 Šport-cvičenie s deťmi od 3-6 rokov 168 € Cvičenie s deťmi od 3-6 rokov, prenájom telocvične
2017 Živ.prostredie - smeťozber 318 € Jarný smeťozber - vrecia, rukavice, opekačka
2017 Kultúra - rozprávkový les 2 648 € Rozprávkový les pre deti - ceny,kostýmy a ostatné pomôcky
2017 Šport-olympiáda discgolf  pre MŠ 219 € Olympiáda materských škôl v discgolfe-ceny,medaile
2017 Soc.oblasť-podpora v núdzi 2 500 € finančný príspevok matke s deťmi
2017 Šport-splav Váhu 440 € Poďakovanie pomocníkom a rozprávkovým postavičkám  na CRL - splavovanie váhu
2017 Kultúra - prírodné kino 1 040 € Bažantkinematograf-prírodné kino pre Hlohovčanov
2017 Šport - Deň športu v Hlohovci 762 € Deň športu v Hlohovci - medaile, stage, ozvučenie, pitná voda
2017 Deti, školy-CVČ Dúha 300 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu
2017 Kultúra - lístky do divadla 300 € 30 lístkov na divadelné predstavenie pre dobrovoľníkov pracujúcich na skrášlení mesta
2017 Živ.prostredie - výsadba 12 stromov 1 128 € Vysadených 6 stromov na Michalskej a 6 na Dukelskej ulici - nákup stromov
2017 Živ.prostredie -2 lavičky pri pomníku 330 € Pomník Šulek, Holuby - 2 nové lavičky pri pomníku
2017 Kultúra - diskotéka pre mladých 1 000 € KOPEC-diskotéka pre mladých na Šianci
2017 Kultúra-Podpora talentovanej učiteľky. 400 € Príspevok na študijný pobyt/letenku do Číny, pre talentovanú učiteľku strednej školy v HC.
2017 Stredná Odborná Škola Hlohovec 115 € Nákup Feltile pre školu
2017 Kultúra-Mikuláš 500 € Ohňostroj pre deti na Mikuláša
2017 Šport - Futbal 1 074 € Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie, časomerač, prenájom haly
2017 Deti  - detské ihrisko 1 809 € Detské ihrisko - Svätopeterská
2018 Soc.oblasť-podpora v núdzi 400 € finančný príspevok rodine ťažko zraneného otca 3 detí

2018 Šport - príspevok na street workout ihrisko 800 € finančný príspevok o.z. III.ZŠ Hlohovec na vybudovanie street workout ihriska na ZŠ A.Felcána

2018 Živ.prostredie - smeťozber 360 € Jarný smeťozber - vrecia, rukavice, opekačka

2018 Kultúra - rozprávkový les 3 700 € Rozprávkový les pre deti - ceny,kostýmy a ostatné pomôcky



2018 Šport-olympiáda discgolf  pre MŠ 198 € Olympiáda materských škôl v discgolfe-ceny,medaile

2018 Šport-splav Váhu 397 € Poďakovanie pomocníkom a rozprávkovým postavičkám  na CRL - splavovanie váhu 

2018 DEBORA o.z. 300 € finančný príspevok na zariadenie kancelárie 1 kontaktu

2018 Deti, školy-CVČ Dúha 300 € DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu

2018 Kultúra - prírodné kino 1 087 € Bažantkinematograf-prírodné kino pre Hlohovčanov

2018 Šport - Deň športu v Hlohovci 1 046 € Deň športu v Hlohovci - medaile, stage, ozvučenie, pitná voda

2018 Deti - fotenie s maskotmi 1 496 € Michalský jarmok - fotenie detí s maskotmi +  balóniky a lízanky pre deti 

2018 Kultúra - hudba mestu 1 000 € Hudba mestu - príspevok na zrealizovanie hudobnej akcie pre Hlohovčanov v zámockej záhrade

2018 Šport - Futbal 1 335 € Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie, časomerač, prenájom haly

2018 Soc.oblasť-podpora v núdzi 516 € finančný príspevok rodine v núdzi

2018 Kultúra-Mikuláš 1 004 € Ohňostroj pre deti na Mikuláša + 1 400 lízaniek rozdaných deťom

2019 Soc.oblasť-podpora v núdzi 1 109 € finančný príspevok rodine v núdzi

2019 Živ.prostredie - smeťozber 411 € Jarný smeťozber - vrecia, rukavice, opekačka

CELKOM 63 422 €


