
Názov prijímateľa prostriedkov: 53
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG

Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické 

vyhodnocovanie nebude fungovať)

Interné číslo 

účtovného 

dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného 

dokladu

Dátum 

skutočnej 

úhrady 

účtovného 

dokladu

Popis úhrady

(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo 

zadajte voľný text)

IČO 

dodávateľa

plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne 

uhradená suma

(eur)

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

A VÝDAVKY NA SPRÁVU A PREVÁDZKU

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH 

PRIESTOROV, SKLADOVACÍCH A ARCHÍV 

ROK 2018
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218005 2020180053 16.05.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 2/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218006 2020180148 16.05.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 4/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218007 2020180103 16.05.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 3/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218025 2020180193 21.05.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 5/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218054 2020180247 21.06.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 6/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218082 2020180288 27.07.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 7/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218096 2020180335 14.08.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 8/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218107 2020180383 10.09.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 9/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218123 2020180432 12.10.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 10/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218142 2020180481 13.11.18 prenájom kancelárských priestorov, skladových 

priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 11/2018

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 477,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

POŠTOVÉ SLUŽBY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY, INTERNET, 

DOMÉNY, WEBOVÉ STRÁNKY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

NÁKUP POČÍTAČOVEJ TECHNIKY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218109 2180911334 11.09.18 nákup - 2 ks notebook, 2 ks myš, 1 monitor, 1 

klávesnica, 1 ks taška na notebook, 2 ks 

windoos 10 + 2x office

Alza 1 169,16

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

KANCELÁRSKE POTREBY, KANCELÁRSKE 

ZARIADENIE - NEINVESTIČNÉ

ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu

20.03.18

V2

v roku 2018



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218002 0011004008 16.05.18 zápis o stretnutí 1000 ks 35774282 Victory sport, spol. s r.o. 288,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218111 0011004858 18.09.18 registračný preukaz1000 ks 35774282 Victory sport, spol. s r.o. 240,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

BANKOVÉ POPLATKY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB05 VÚB05 30.05.18 bankový poplatok za zahraničnú platbu - 

dodatočné výlohy iných bánk

VÚB, a.s. 10,12

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB05 VÚB05 30.05.18 bankový poplatok za zahraničnú platbu VÚB, a.s. 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB05 VÚB05 30.05.18 poplatky za vedenie konta flexibiznis účtu - za 

5/2018

VÚB, a.s. 8,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB05 VÚB05 30.05.18 poplatky za platby nad rámec konta  - za 

5/2018

VÚB, a.s. 27,68

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB06 VÚB06 25.06.18 bankový poplatok za zahraničnú platbu k fa. 

Z2018002

VÚB, a.s. 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB06 VÚB06 30.06.18 poplatky za vedenie konta flexibiznis účtu - za 

6/2018

VÚB, a.s. 8,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB06 VÚB06 30.06.18 poplatky za platby nad rámec konta  - za 

6/2018

VÚB, a.s. 8,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB07 VÚB07 27.07.18 bankový poplatok za zahraničnú platbu k fa. 

16/18

VÚB, a.s. 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB07 VÚB07 31.07.18 poplatky za vedenie konta flexibiznis účtu - za 

7/2018

VÚB, a.s. 8,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB07 VÚB07 31.07.18 poplatky za platby nad rámec konta  - za 

7/2018

VÚB, a.s. 6,78

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB08 VÚB08 31.08.18 poplatky za vedenie konta flexibiznis účtu - za 

8/2018

VÚB, a.s. 8,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB08 VÚB08 31.08.18 poplatky za platby nad rámec konta  - za 

8/2018

VÚB, a.s. 1,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB09 VÚB09 30.09.18 poplatky za vedenie konta flexibiznis účtu - za 

9/2018

VÚB, a.s. 8,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB09 VÚB09 30.09.18 poplatky za platby nad rámec konta  - za 

9/2018

VÚB, a.s. 7,88

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB10 VÚB10 31.10.18 poplatky za vedenie konta flexibiznis účtu - za 

10/2018

VÚB, a.s. 8,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB10 VÚB10 31.10.18 poplatky za platby nad rámec konta  - za 

10/2018

VÚB, a.s. 23,54

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB11 VÚB11 30.11.18 poplatky za vedenie konta flexibiznis účtu - za 

11/2018

VÚB, a.s. 8,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

VÚB11 VÚB11 30.11.18 poplatky za platby nad rámec konta  - za 

11/2018

VÚB, a.s. 18,92

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ČLENSKÉ POPLATKY 

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018100 ID2018100 25.05.18 ročný členský poplatok - KŠZ SR 30813077 KŠZ SR 1 061,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218097 201800012 14.08.18 ročný členský poplatok -ISBHF 63832992 ISBHF 3 600,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE 

SLUŽBY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218118 2180821 10.10.18 spracovania účtovníctva 2.Q.2018 35723602 Účtovná a poradenská kancelária, 

Senec

900,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218119 2180820 10.10.18 spracovania účtovníctva 1.Q.2018 35723602 Účtovná a poradenská kancelária, 

Senec

900,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PRÁVNE SLUŽBY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV - DZ

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ZASADNUTIA VV SHBÚ, CESTOVNÉ 

NÁHRADY + STRATA ČASU ČLENOV VV 

SHBÚ
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218038 OF20180106 07.06.18 ubytovanie - 3 osoby - účasť na konferencie, 

prenájm priestorov - konferencia SHBÚ - 

27.5.2018, občerstvenie pre účastníkov 

konferencie

46590455 Košice Hotel, s.r.o. 1 298,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

KONFERENCIA SHBÚ, ZASADNUTIA 

KLUBOV HEL, ZASADNUTIA 

MLÁDEŽNÍCKYCH KLUBOV, CESTOVNÉ 

NÁHRADY, STRATA ČASU - DZ
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018163 3 ID2018163 3 07.08.18 cesťák - Kralovič - zasadnutie mládežníckych 

klubov - 3.položka z refinancovania za 2/2018

Marek Kralovič 79,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218 20180004 16.05.18 školenie mládeže Garážová firma, s.r.o. 460,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

02 ŠŠR - ÚČASŤ NA MRDZINÁRODNÝCH 

PODUJATIACH

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V HOKEJBALE 

JUNIORI U20 + U18, St.John's , 3.7.-9.7.2018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218035 71-56219 30.05.18 ubytovanie ŠŠR U20+U18 v St.John's , 3.7.-

9.7.2018, 60 osôb

HomePort Apartment Hotel 13 262,55

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018144 ID2018144 06.07.18 zabezpečenie stravy - nákup potravin pre 60 

osôb

Sobeys 122,01

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018145 ID2018145 06.07.18 strava - pizza Greco Pizza 172,14

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018146 ID2018146 06.07.18 ubytovanie ŠŠR U20+U18 v Dubline - cesta do 

Kanady na MS, 60 oôb

Clayton Hotels 3 860,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018147 ID2018147 09.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ Sobeys 23,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018148 ID2018148 09.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ Sobeys 120,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018149 ID2018149 09.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ Sobeys 208,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018150 ID2018150 09.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ Sobeys 169,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018151 ID2018151 10.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ Sobeys 118,33

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018152 ID2018152 09.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ Greco Pizza 51,71



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018153 ID2018153 09.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ The Bigs Ultimate Sports Grill 76,82

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018154 ID2018154 09.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ The Bigs Ultimate Sports Grill 1 601,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018155 ID2018155 10.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ The Bigs Ultimate Sports Grill 453,05

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018156 ID2018156 10.07.18 výber kartou - hotovosť pre potreby ŠŠR 

U20+U18

Július Száraz 273,69

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018158 ID2018158 11.07.18 zabezpečenie stravy - počas MSJ The Bigs Ultimate Sports Grill 780,21

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018160 ID2018160 13.07.18 zabezpečenie stravy - letisko Dublin HMS Host Dublin 380,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

SVETOVÝ POHÁR V HOKEJBALE U16 - 

muži, U20 ženy, 28.-6. - 1.7.2018, Přerov, 

Zlín, ČR

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Z2018002 02/18 25.06.18 ubytovanie záloha - U16 + U20 12733181 Miloslav Pavelka, Bezměrov, 

Přerov, ČR

2 356,21

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018143 ID2018143 03.07.18 stravovanie - obed pre 25 ôsob - ŠŠR U14 Reštaurácia, Novesta Šport, Zlín 98,04

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218077 16/18 27.07.18 stravovanie počas WORLD CUP U16+U20 12733181 Miloslav Pavelka, Bezměrov, 

Přerov, ČR

3 108,59

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

DOPRAVA

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218013 0044/2018 16.05.18 sústredenie - preprava ŠŠR U20: 9.-11.2.2018  - 

Bratislava-Plzeň-Bratislava 

32144873 Peter Mittheiss, MT-TOUR 1 100,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218066 18063 29.06.18 svetový pohár U16, U20-juniorky - Přerov, Zlín - 

ČR, 28.6.-1.7.2018

11942274 ALESSBUS Dušan Kevický 1 150,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018157 ID2018157 11.07.18 nákup pohonných hmôt Július Száraz 66,05

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018159 ID2018159 12.07.18 extra batožina Július Száraz 208,09

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018161 ID2018161 24.07.18 extra batožina Július Száraz 205,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218081 18065 27.07.18 svetový pohár U16, U20-juniorky - Přerov, Zlín - 

ČR, 28.6.-1.7.2018 - doučtovnie za prejazdené 

km Bezěrov-Přerov a späť počs podujatia

11942274 ALESSBUS Dušan Kevický 583,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218085 0277/2018 27.07.18 doprava U20+U18 - Ba-Wiedeň - 2.7.2018 - 2 

autobusy, Wiedeň-BA - 10.7.2018

32144873 Peter Mittheiss, MT-TOUR 636,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

POISTENIE

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018136 ID2018136 27.06.18 poistenie za obdobie 19.5.-18.11.2018 k zmluve 

č.37737164

31322051 Union poisťovňa, a.s. 873,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018137 ID2018137 27.06.18 poistenie za obdobie 19.5.-18.11.2018 k zmluve 

č.37737163

31322051 Union poisťovňa, a.s. 218,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠTARTOVNÉ POPLATKY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218150 201800033 23.11.18 štartovné MUŽI (1500 €) + ŽENY (1250 €) - MS 

v hokejbale 2019 Košice

63832992 ISBHF 2 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV - DZ

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018134 ID2018134 21.06.18 činnosť športového odborníka máj 2018 Michal Runák 300,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218070 10/2018 11.07.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie jún/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218073 2018006 24.07.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 6/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠPORTOVÉ NÁRADIE, NÁČINIE, INÉ 

MATERIÁLNE VYBAVENIE - NEINVESTIČNÉ

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218062 80427 22.06.18 materiál - tričko 60 ks, polokošeľa 20 ks 00698113 Atak, výrobné družstvo 510,24

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218063 80436 22.06.18 materiál - trenky hráčske U16, U20 ženy - 44 

ks, dresy modre+bielé U16 - 50 ks, štucne 50 

00698113 Atak, výrobné družstvo 1 955,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218067 80439 29.06.18 materiál - bunda U16-U20 - RT - 10 ks, 

bermudy U20 ženy - 29 ks, tričko U20 

ženy+U16 92 ks, polokošeľa RT U16 10 ks, 

polokošeľa U20 ženy RT - 12 ks, šiltovka 20 ks 

00698113 Atak, výrobné družstvo 1 808,81

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218068 80449 29.06.18 materiál - bermudy U16-27 ks, dres biely U16 

25 ks, šiltovka 100 ks, trenky hráčskeU18+U20 

44 ks, štucne 50 ks, polokošeľa RT U18 9 ks, 

polokošeľa RT U20 13 ks

00698113 Atak, výrobné družstvo 2 855,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218069 80454 29.06.18 materiál - dres modrý U18 + U20 50 ks, dres 

modrý U20 25 ks, tričko 92 ks, stolová vlajka 10 

ks 

00698113 Atak, výrobné družstvo 2 311,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218071 80456 11.07.18 materiál - tepláková bunda hráči U20+U18, 

rel.tím 55 ks, bwermudy 55 ks vlajky 26 ks, 

nažehlovacie znaky "C" a "A" 8 ks - 1.časť

00698113 Atak, výrobné družstvo 2 235,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218072 2018058 17.07.18 materiál hokejbalová loptička 100 ks, iontový 

nápoj Hypofit 9 ks, textilná páska 10 ks

50262092 AB Hokej, s.r.o. 352,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218094 80456 07.08.18 doplatanie fa.č.218071 za športový materiál - 

ŠŠR mládeže - 2.časť

00698113 Atak, výrobné družstvo 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PITNÝ REŽIM, POTRAVINOVÉ DOPLNKY, 

LIEKY, MASÉRSKE POTREBY - 

majstrovstvá sveta v hokejbale Kanada a 

Svetový pohár ČR v roku 2018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218058 18303738 21.06.18 masérske potreby pre všetky mládežnícke 

reprezentácie

36293296 Kompava 130,22

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218059 2018851 21.06.18 masérske potreby pre všetky mládežnícke 

reprezentácie

50699431 Revixa 25,45

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218065 201810407 27.06.18 vybavenie lekárničky 50246941 SANIMAT SK, s.r.o. 235,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PRENÁJOM PRIESTOROV, ZARIADENÍ, 

TECHNIKY V MIESTE PODUJATIA

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PREPRAVA ŠPORTOVÉHO MATERIÁLU A 

NÁČINIA DO DEJOSKA PODUJATIA

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

SLUŽBY POČASMEDZINÁRODNÝCH 

PODUJATÍ

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218078 2018059 27.07.18 pranie dresov po WORLD CUO - U16+U14 35971851 Nexion, s.r.o. 90,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218079 2018058 27.07.18 pranie dresov po WORLD CUO - U20 ženy 35971851 Nexion, s.r.o. 67,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

03 ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

CESTOVNÉ NÁHRADY, STRATA ČASU, 

ROZHODA - ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH 

ODBORNÍKOV

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17001: Adrián Vacula

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018003 ID2018003 16.05.18 24.3.2018: Bratislava-Žilina- Pov.Bystrica a 

späť

Adrián Vacula 82,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018004 ID2018004 16.05.18 25.3.2018: Bratislava-Nitra-Zvolen a späť Adrián Vacula 40,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 13 ID2018162 13 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 13

Adrián Vacula 39,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 37 ID2018162 37 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 37

Adrián Vacula 37,44

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018170 ID2018170 21.09.18 15.9.2018: Krompachy-Kežmarok a späť Adrián Vacula 26,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17001

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018117 ID2018117 30.05.18 14.,15.4, 29.4.2018 - náhrada za stratu čau Adrián Vacula 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 44 ID2018162 44 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 44

Adrián Vacula 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 54 ID2018162 54 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 54

Adrián Vacula 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 18 ID2018164 18 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.18

Adrián Vacula 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 34 ID2018164 34 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.34

Adrián Vacula 85,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018187 ID2018187 21.09.18 15.9.2018 - náhrada za stratu času Adrián Vacula 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018201 ID2018201 12.10.18 22.9.2018 - náhrada za stratu času Adrián Vacula 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17002: Ľubomír Pavela

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018023 ID2018023 16.05.18 25.3.2018:Valča-Kežmarok a späť Ľubomír Pavela 33,42

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018025 ID2018025 16.05.18 24.3.2018: Valča-Spišská Belá  a späť Ľubomír Pavela 35,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018030 ID2018030 16.05.18 17.3.2018: Valča.Nitra a späť Ľubomír Pavela 49,15

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018034 ID2018034 16.05.18 30.3.2018: Valča-Kežmarok a späť Ľubomír Pavela 57,94

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018035 ID2018035 16.05.18 18.3.2018: Valča - Spišská Belá a späť Ľubomír Pavela 60,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018043 ID2018043 16.05.18 31.3.2018: Valča-Svidník a späť Ľubomír Pavela 100,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018053 ID2018053 18.05.18 7.4.2018: Valča-Vrútky a späť Ľubomír Pavela 10,72

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018058 ID2018058 18.05.18 14.4.2018: Valča-Bratislava a späť Ľubomír Pavela 87,95

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 26 ID2018162 26 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 26

Ľubomír Pavela 58,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 34 ID2018162 34 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 34

Ľubomír Pavela 58,30



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 72 ID2018162 72 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 72

Ľubomír Pavela 57,14

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 80 ID2018162 80 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 80

Ľubomír Pavela 92,71

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 87 ID2018162 87 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 87

Ľubomír Pavela 8,53

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018173 ID2018173 21.09.18 8.9.2018: Valča-Martin a späť Ľubomír Pavela 9,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018208 ID2018208 12.10.18 7.10.2018 -Valča-Martin a späť Ľubomír Pavela 9,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018209 ID2018209 12.10.18 29.9.2018 - Valča-Pov.Bystrica a späť Ľubomír Pavela 31,88

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018213 ID2018213 12.10.18 22.9.2018 - Valča-Martin a späť Ľubomír Pavela 9,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018215 ID2018215 12.10.18 15.9.2018 - Valča-Třinec a späť Ľubomír Pavela 42,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018331 ID2018331 20.11.18 17.11.2018 - Valča-Třinec a späť Ľubomír Pavela 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018340 ID2018340 20.11.18 3.11.2018 - Valča-Vrútky a späť Ľubomír Pavela 11,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17002

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018103 ID2018103 30.05.18 7.4., 14.4.2018 - náhrada za stratu času Ľubomír Pavela 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018124 ID2018124 20.06.18 jún/2018 náhrada za stratu času Ľubomír Pavela 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 39 ID2018162 39 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 39

Ľubomír Pavela 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 59 ID2018162 59 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 59

Ľubomír Pavela 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 19 ID2018164 19 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.19

Ľubomír Pavela 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 35 ID2018164 35 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.35

Ľubomír Pavela 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018188 ID2018188 21.09.18 8.-15.9.2018 - náhrada za stratu času Ľubomír Pavela 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018222 ID2018222 12.10.18 22.,29.9.,7.10.2018 - náhrada za stratu času Ľubomír Pavela 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018368 ID2018368 21.11.18 3.,17.11.2018 - náhrada za stratu času Ľubomír Pavela 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17003: Marek Kralovič

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018009 ID2018009 16.05.18 24.3.2018: Bratislava Marek Kralovič 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018042 ID2018042 16.05.18 17.3.2018: Bratislava-Martin-Vrútky a späť Marek Kralovič 98,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018045 ID2018045 16.05.18 30.3.2018: Bratislava -Třinec - Vrútky, 

31.3.2018: Vrútky - Bratislava

Marek Kralovič 148,08

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018066 ID2018066 18.05.18 7.4.2018: Bratislava -Pov.Bystrica a späť Marek Kralovič 72,94

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018070 ID2018070 18.05.18 13.4.2018: Bratislava -Sp.Belá-Kežmarok, 

14.4.2018: Kežmarok-Svidník-Vrútky, 

15.4.2018: Vrútky-Martin-Bratislava

Marek Kralovič 266,41



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018072 ID2018072 18.05.18 8.4.2018: Bratislava -Skalica a späť Marek Kralovič 38,17

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018089 ID2018089 21.05.18 12.5.2018: Bratislava -Vrútky a späť Marek Kralovič 92,71

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018090 ID2018090 21.05.18 5.5.2018: Bratislava -Pov.Bystrica a späť Marek Kralovič 85,02

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018098 ID2018098 21.05.18 22.4.2018: Bratislava -Vrútky a späť Marek Kralovič 97,46

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018099 ID2018099 21.05.18 21.4.2018: Bratislava -Pov.Bystrica a späť Marek Kralovič 74,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018125 ID2018125 20.06.18 2.6.2018: Bratislava - Nové Zámky a späť Marek Kralovič 57,92

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018128 ID2018128 20.06.18 9.6.2018: Bratislava - Třinec a späť Marek Kralovič 108,81

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 8 ID2018162 8 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 8

Marek Kralovič 72,58

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 10 ID2018162 10 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 10

Marek Kralovič 255,79

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 74 ID2018162 74 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 74

Marek Kralovič 37,44

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 78 ID2018162 78 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 78

Marek Kralovič 37,44

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 83 ID2018162 83 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 83

Marek Kralovič 37,44

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 88 ID2018162 88 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 88

Marek Kralovič 94,54

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018229 ID2018229 12.10.18 6.,7.10.2010: Bratislava-Vrútky-Třinec a späť Marek Kralovič 150,09

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018262 ID2018262 24.10.18 21.10.2010: Bratislava-Považská Bystrica a 

späť

Marek Kralovič 74,34

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018264 ID2018264 24.10.18 20.10.2010: Bratislava-Pruské a späť Marek Kralovič 64,82

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018271 ID2018271 24.10.18 20.10.2010: Bratislava-Martin a späť Marek Kralovič 98,48

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018273 ID2018273 24.10.18 13.10.2010: Bratislava-Nitra a späť Marek Kralovič 45,42

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018343 ID2018343 20.11.18 27.10.2010: Bratislava-Praha a späť Marek Kralovič 6,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018351 ID2018351 20.11.18 10.11.2010: Bratislava-Martin a späť Marek Kralovič 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17003

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018107 ID2018107 30.05.18 7.,8.,13.,14.,15.,21.,22.4. 5.,12.5.2018 - 

náhrada za stratu času
Marek Kralovič 490,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018131 ID2018131 20.06.18 2.6., 10.6.2018 - náhrada za stratu času Marek Kralovič 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 43 ID2018162 43 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 43

Marek Kralovič 220,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 66 ID2018162 66 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 66

Marek Kralovič 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 11 ID2018164 11 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.11

Marek Kralovič 135,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 29 ID2018164 29 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.29

Marek Kralovič 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018243 ID2018243 12.10.18 29.9.,6.,7.10.2018 - náhrada za stratu času  Marek Kralovič 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018290 ID2018290 25.10.18 12.,13.,19.,20.,21.10.2018 - náhrada za stratu 

času

 Marek Kralovič 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018381 ID2018381 21.11.18 10.,11.,17.,18.11.2018 - náhrada za stratu času  Marek Kralovič 225,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17004: Radoslav Mixa

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018040 ID2018040 16.05.18 25.3.2018: Skalica-Nitra-Zvolen a späť Radoslav Mixa 87,22

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018176 ID2018176 21.09.18 15.9.2018: Skalica-Nitra a späť Radoslav Mixa 48,72

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018206 ID2018206 12.10.18 15.9.2018: Skalica-Nitra-Zvolen a späť Radoslav Mixa 87,62

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018259 ID2018259 24.10.18 14.10.2018: Skalica-Nitra a späť Radoslav Mixa 48,72

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018260 ID2018260 24.10.18 13.10.2018: Skalica-Bratislava a späť Radoslav Mixa 41,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018342 ID2018342 20.11.18 3.11.2018: Skalica-Nitra a späť Radoslav Mixa 48,72

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17004

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 4 ID2018162 4 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.4
Radoslav Mixa 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 4 ID2018164 4 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.4

Radoslav Mixa 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018192 ID2018192 21.09.18 15.9.2018 - náhrada za stratu času Radoslav Mixa 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018225 ID2018225 12.10.18 22.9.,5.10.,6.10..2018 - náhrada za stratu času Radoslav Mixa 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018288 ID2018288 25.10.18 13.,14.,20.,21.10.2018 - náhrada za stratu času Radoslav Mixa 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018367 ID2018367 21.11.18 3.11.2018 - náhrada za stratu času Radoslav Mixa 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17005: Dávid Šimbera

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018006 ID2018006 16.05.18
31.3.2018: Kežmarok-Svidník a späť - len diéty

Dávid Šimbera 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018024 ID2018024 16.05.18 25.3.2018: Kežmarok-Prešov a späť Dávid Šimbera 34,51

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018033 ID2018033 16.05.18 17.3.2018: Kežmarok-Vrútky-Martin  a späť Dávid Šimbera 57,21

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018057 ID2018057 18.05.18 14.4.2018: Kežmarok-Spišská Belá a späť - len 

diéty

Dávid Šimbera 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018060 ID2018060 18.05.18 8.4.2018: Kežmarok-Martin-Vrútky a späť Dávid Šimbera 50,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 9 ID2018162 9 07.08.18 cesťák z refinancovania za mesiac marec 2018 

položka č.9
Dávid Šimbera 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 84 ID2018162 84 07.08.18 cesťák z refinancovania za mesiac marec 2018 

položka č.84
Dávid Šimbera 4,50



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 92 ID2018162 92 07.08.18 cesťák z refinancovania za mesiac marec 2018 

položka č.92
Dávid Šimbera 55,61

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018174 ID2018174 21.09.18 8.9.2018 Kežmarok-Martin a späť Dávid Šimbera 56,41

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018212 ID2018212 12.10.18 22.9.2018 Kežmarok-Martin a späť Dávid Šimbera 56,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018332 ID2018332 20.11.18 17.11.2018 Kežmarok-Třinec a späť Dávid Šimbera 98,14

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018337 ID2018337 20.11.18 27.10.2018 Kežmarok-Zvolen a späť Dávid Šimbera 60,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018339 ID2018339 20.11.18 3.11.2018 Kežmarok-Vrútky a späť Dávid Šimbera 54,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17005

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018102 ID2018102 30.05.18 8.4. a 14.4.2018- náhrada za stratu času Dávid Šimbera 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 41 ID2018162 41 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.41
Dávid Šimbera 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 69 ID2018162 69 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.69
Dávid Šimbera 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 16 ID2018164 16 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.16

Dávid Šimbera 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 32 ID2018164 32 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.32

Dávid Šimbera 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018189 ID2018189 21.09.18 8.9.2018 - náhrada za stratu času Dávid Šimbera 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018223 ID2018223 12.10.18 21,,22.9.2018 - náhrada za stratu času Dávid Šimbera 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018365 ID2018365 21.11.18 27.10.,3.,17.11.2018 - náhrada za stratu času Dávid Šimbera 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17006: Milan Vrábeľ

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018205 ID2018205 12.10.18 6.,7.10.2018: Prešov-Vrútky, Prešov-Skalica  a 

späť

Milan Vrábeľ 40,71

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018216 ID2018216 12.10.18 15.9.2018: Prešov-Svidník  a späť Milan Vrábeľ 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018219 ID2018219 12.10.18 8.9.2018: Prešov-Svidník  a späť Milan Vrábeľ 43,23

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018254 ID2018254 24.10.18 20.+21.10.2018: Prešov-Trebišov  a späť - 2x Milan Vrábeľ 72,19

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018258 ID2018258 24.10.18 13.10.2018: Prešov-Svidník  a späť Milan Vrábeľ 26,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018333 ID2018333 20.11.18 10.11.2018: Prešov-Kežmarok  a späť Milan Vrábeľ 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018334 ID2018334 20.11.18 11.11.2018: Prešov-Kežmarok  a späť Milan Vrábeľ 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17006

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018226 ID2018226 12.10.18 8.,15.9,6.,7.10.2018 - náhrada za stratu času Milan Vrábeľ 150,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018281 ID2018281 25.10.18 13,20,21.10.2018 - náhrada za stratu času Milan Vrábeľ 85,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018362 ID2018362 21.11.18 3.,10.,11.11.2018 - náhrada za stratu času Milan Vrábeľ 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17007: Gabriel Hatala

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018031 ID2018031 16.05.18 31.3.2018: Trenčín-Bratislava  a späť Gabriel Hatala 50,25

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018032 ID2018032 16.05.18 17.3.2018: Trenčín-Bratislava  a späť Gabriel Hatala 50,25

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018036 ID2018036 16.05.18 23.3.2018: Trenčín-Kežmarok-Sp.Belá a späť Gabriel Hatala 62,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018069 ID2018069 18.05.18 8.4.2018: Trenčín-Kežmarok a späť Gabriel Hatala 87,58

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018088 ID2018088 21.05.18 28.4.2018: Trenčín-Bratislava a späť, len diéty Gabriel Hatala 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018091 ID2018091 21.05.18 29.4.2018: Trenčín-Bratislava a späť, len diéty Gabriel Hatala 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018095 ID2018095 21.05.18 13.5.2018: Trenčín-Vrútky a späť, len diéty Gabriel Hatala 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 81 ID2018162 81 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 81

Gabriel Hatala 53,18

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 89 ID2018162 89 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 89

Gabriel Hatala 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018228 ID2018228 12.10.18 6.10.2018: Trenčín-Kežmarok a späť Gabriel Hatala 87,14

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018269 ID2018269 24.10.18 6.10.2018: Trenčín-Martin a späť Gabriel Hatala 43,96

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018355 ID2018355 20.11.18 10.11.2018: Trenčín-Pov.Bystrica  a späť Gabriel Hatala 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17007

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018109 ID2018109 30.05.18 8.,28.,29.4., 13.5.2018 - náhrada za stratu času Gabriel Hatala 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 63 ID2018162 63 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.63

Gabriel Hatala 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 7 ID2018164 7 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.7

Gabriel Hatala 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 20 ID2018164 20 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.20

Gabriel Hatala 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018246 ID2018246 12.10.18 6.10.2018 - náhrada za stratu času Gabriel Hatala 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018278 ID2018278 25.10.18 13.10.2018 - náhrada za stratu času Gabriel Hatala 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018382 ID2018382 21.11.18 10.11.2018 - náhrada za stratu času Gabriel Hatala 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17008: Mário Krist

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018017 ID2018017 16.05.18 24.2.2018: Trenčín-Pruské a späť Mário Krist 15,11

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018018 ID2018018 16.05.18 17.2.2018: Trenčín-Pruské a späť Mário Krist 15,11

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018056 ID2018056 18.05.18 15.4.2018: Trenčín-Bratislava a späť Mário Krist 52,08



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018079 ID2018079 21.05.18 13.5.2018: Trenčín-Vrútky a späť Mário Krist 45,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018080 ID2018080 21.05.18 5.5.2018: Trenčín-Vrútky a späť - len diéty Mário Krist 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018082 ID2018082 21.05.18 28.4.2018: Trenčín-Bratislava a späť Mário Krist 53,91

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018083 ID2018083 21.05.18 29.4.2018: Trenčín-Bratislava a späť Mário Krist 53,91

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018086 ID2018086 21.05.18 20.5.2018: Trenčín-Bratislava a späť Mário Krist 53,91

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018087 ID2018087 21.05.18 21.4.2018: Trenčín-Vrútky a späť Mário Krist 45,49

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018336 ID2018336 20.11.18 10.11.2018: Trenčín-Pov.Bystrica a späť Mário Krist 23,46

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17008

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018105 ID2018105 30.05.18 15,21.,28.,29.4; 5.,13.,20.5.2018 - náhrada za 

stratu času
Mário Krist 315,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 65 ID2018162 65 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.65

Mário Krist 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018364 ID2018364 21.11.18 10.11.2018 - náhrada za stratu času Mário Krist 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17009: Branislav Slezák

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018014 ID2018014 16.05.18 17.3.2018: Stupava-Bratislava a späť Branislav Slezák 13,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018015 ID2018015 16.05.18 24.3.2018: Stupava-Bratislava a späť Branislav Slezák 13,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018016 ID2018016 16.05.18 25.3.2018: Stupava-Bratislava a späť Branislav Slezák 13,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018041 ID2018041 16.05.18 31.3.2018: Stupava-Martin a späť Branislav Slezák 97,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018121 ID2018121 20.06.18 3.6.2018: Stupava-Bratislava a späť Branislav Slezák 13,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018122 ID2018122 20.06.18 10.6.2018: Stupava-Bratislava a späť Branislav Slezák 13,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 71 ID2018162 71 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 71

Branislav Slezák 14,02

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018253 ID2018253 24.10.18 21.10.2018: Stupava-Bratislava a späť Branislav Slezák 13,94

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17009

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018123 ID2018123 20.06.18 3.6, 10.6. náhrada za stratu času Branislav Slezák 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 67 ID2018162 67 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.67

Branislav Slezák 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 12 ID2018164 12 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.12

Branislav Slezák 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 30 ID2018164 30 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.30

Branislav Slezák 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018283 ID2018283 25.10.18 20,,21.10.2018  náhrada za stratu času Branislav Slezák 90,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17010: Milan Kováčik

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018007 ID2018007 16.05.18 25.3.2018: Žilina-Pov.Bystrica a späť Milan Kováčik 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018008 ID2018008 16.05.18 30.3.2018: Žilina-Třinec a späť Milan Kováčik 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018013 ID2018013 16.05.18 24.3.2018: Žilina-Pov.Bystrica a späť Milan Kováčik 11,09

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018019 ID2018019 16.05.18 17.3.2018: Žilina- Martin a späť Milan Kováčik 15,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018020 ID2018020 16.05.18 18.3.2018: Žilina-Spišská Belá a späť Milan Kováčik 18,77

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018039 ID2018039 16.05.18 31.3.2018: Vrútky-Kežmarok a späť Milan Kováčik 72,54

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018054 ID2018054 18.05.18 7.4.2018: Žilina-Vrútky-Martin a späť Milan Kováčik 16,21

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018059 ID2018059 18.05.18 14.4.2018: Žilina-Martin-Pov.Bystrica a späť Milan Kováčik 6,35

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018061 ID2018061 18.05.18 8.4.2018: Žilina-Kežmarok a späť - len diéty Milan Kováčik 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018081 ID2018081 21.05.18 28.4.2018: Žilina-Považská Bystrica a späť Milan Kováčik 17,68

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018085 ID2018085 21.05.18 5.5.2018: Žilina-Považská Bystrica a späť Milan Kováčik 17,68

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 6 ID2018162 6 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 6

Milan Kováčik 17,68

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 16 ID2018162 16 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 16

Milan Kováčik 27,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 36 ID2018162 36 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 36

Milan Kováčik 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 77 ID2018162 77 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 77

Milan Kováčik 27,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018175 ID2018175 21.09.18 8.9.2018 Žilina-Pruské a späť Milan Kováčik 29,68

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018177 ID2018177 21.09.18 15.9.2018: Žilina-Třinec a späť Milan Kováčik 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018178 ID2018178 21.09.18 9.9.2018: Žilina-Považská Bystrica a späť Milan Kováčik 17,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018203 ID2018203 12.10.18 6.10.2018: Žilina-Martin a späť Milan Kováčik 16,52

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018211 ID2018211 12.10.18 29.9.2018: Žilina-Pov.Bystrica a späť Milan Kováčik 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018252 ID2018252 24.10.18 20.10.2018: Žilina-Pov.Bystrica a späť Milan Kováčik 17,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018255 ID2018255 24.10.18 21.10.2018: Žilina-Pruské a späť Milan Kováčik 17,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018338 ID2018338 20.11.18 3.11.2018: Žilina-Martin a späť Milan Kováčik 16,52

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17010

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018106 ID2018106 30.05.18 7.,8.4., 14., 28,4., 5.5. - náhrada za stratu času Milan Kováčik 215,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 46 ID2018162 46 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 46

Milan Kováčik 215,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 60 ID2018162 60 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 60

Milan Kováčik 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 2 ID2018164 2 07.08.18 strata času z refinancovania za apríl 2018 

položka č. 2

Milan Kováčik 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 36 ID2018164 36 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.36

Milan Kováčik 150,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018190 ID2018190 21.09.18 8.,9.,15.9.2018 - náhrada za stratu času Milan Kováčik 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018227 ID2018227 12.10.18 29.9., 6.10.2018 - náhrada za stratu času Milan Kováčik 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018284 ID2018284 25.10.18 19.,20.,21.10.2018 - náhrada za stratu času Milan Kováčik 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018369 ID2018369 21.11.18 19.,20.,21.10.2018 - náhrada za stratu času Milan Kováčik 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17011: Roman Jančík

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018002 ID2018002 16.05.18 31.3.2018 - Skalica - BA a späť, len diéty Roman Jančík 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018047 ID2018047 18.05.18 15.4.2018 - Skalica - BA a späť, len diéty Roman Jančík 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018049 ID2018049 18.05.18 8.4.2018 - Skalica - Pov.Bystrica  a späť, len 

diéty

Roman Jančík 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018075 ID2018075 21.05.18 19.5.2018 - Skalica - Bratislava  a späť, len 

diéty

Roman Jančík 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018077 ID2018077 21.05.18 22.4.2018 - Skalica - Pov.Bystrica  a späť, len 

diéty

Roman Jančík 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 7 ID2018162 7 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 7

Roman Jančík 39,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018171 ID2018171 21.09.18 8.9.2018: Skalica - Považská Bystrica a späť Roman Jančík 54,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018248 ID2018248 24.10.18 20.9.2018: Skalica -Bratislava a späť Roman Jančík 39,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018249 ID2018249 24.10.18 21.9.2018: Skalica -Bratislava a späť Roman Jančík 39,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018251 ID2018251 24.10.18 13.10.2018: Skalica -Pov.Bystrica a späť Roman Jančík 52,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018325 ID2018325 20.11.18 10.11.2018: Skalica -Pruské a späť Roman Jančík 46,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018327 ID2018327 20.11.18 27.-28.10.2018: Skalica -Pruské a späť Roman Jančík 11,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17011

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018118 ID2018118 30.05.18 8.,15.,22.4.,19.5.2018 - náhrada za stratu času Roman Jančík 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 52 ID2018162 52 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 52

Roman Jančík 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 14 ID2018164 14 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.14

Roman Jančík 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018186 ID2018186 21.09.18 8.9.2018 - náhrada za stratu času Roman Jančík 45,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018277 ID2018277 25.10.18 13.,20.,21.10.2018 - náhrada za stratu času Roman Jančík 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018361 ID2018361 21.11.18 27,,28.10.,10.11.2018 - náhrada za stratu času Roman Jančík 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17012: Miroslav Linek

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018010 ID2018010 16.05.18 17.3.2018: Stupava-Bratislava a späť - len diéty Miroslav Linek 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018011 ID2018011 16.05.18 31.3.2018: Stupava-Martin a späť - len diéty Miroslav Linek 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17012

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018130 ID2018130 20.06.18 jún 2018 - náhrada za stratu času Miroslav Linek 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 13 ID2018164 13 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.13

Miroslav Linek 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 31 ID2018164 31 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.31

Miroslav Linek 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17013: Andrej Jakubec

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. Strata času k DZ č.  1R17013

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018115 ID2018115 31.05.18 14.4.2018 - náhrada za stratu času Andrej Jakubec 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17014: Martin Hanečák

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. Strata času k DZ č.  1R17014

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018200 ID2018200 12.10.18 22.9.2018 - náhrada za stratu času Martin Hanečák 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17015: Martin Šimko

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 17 ID2018162 17 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 17

Martin Šimko 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 20 ID2018162 20 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 20

Martin Šimko 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018182 ID2018182 21.09.18 15.9.2018: Martin-Zvolen a späť Martin Šimko 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018233 ID2018233 12.10.18 22.9.2018: Martin-Pov.Bystrica a späť - diéty Martin Šimko 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018237 ID2018237 12.10.18 29.9.2018: Martin-Třinec a späť - diéty Martin Šimko 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018350 ID2018350 20.11.18 10.11.2018: Martin-Svidník a späť - diéty Martin Šimko 33,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018354 ID2018354 20.11.18 30.10.2018: Martin-Pov.Bystrica a späť - diéty Martin Šimko 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17015

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018114 ID2018114 30.05.18 7.4.2018 - náhrada za stratu času Martin Šimko 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 38 ID2018162 38 07.08.18 strata časz z refinancovania za marec 2018 

položka č. 38

Martin Šimko 155,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 70 ID2018162 70 07.08.18 strata časz z refinancovania za marec 2018 

položka č. 70

Martin Šimko 105,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 17 ID2018164 17 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.17

Martin Šimko 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 33 ID2018164 33 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.33

Martin Šimko 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018194 ID2018194 21.09.18 8.-15.9.2018 - náhrada za stratu času Martin Šimko 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018244 ID2018244 12.10.18 22.-29.9.,7.10.2018 - náhrada za stratu času Martin Šimko 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018379 ID2018379 21.11.18 30.10., 10.,11.11.2018 - náhrada za stratu času Martin Šimko 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17016: Marián Valachovič

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018001 ID2018001 16.05.18 31.3.2018? Skalica-Bratislava a späť Marián Valachovič 39,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018048 ID2018048 18.05.18 15.4.2018 - Skalica - BA a späť Marián Valachovič 39,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018050 ID2018050 18.05.18 8.4.2018 - Skalica - Pov.Bystrica a späť Marián Valachovič 53,91

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018074 ID2018074 21.05.18 5.5.2018 - Skalica - Vrútky a späť Marián Valachovič 76,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018076 ID2018076 21.05.18 19.5.2018 - Skalica - Bratislava  a späť Marián Valachovič 39,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018078 ID2018078 21.05.18 22.4.2018 - Skalica - Pov.Bystrica a späť Marián Valachovič 53,91

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018120 ID2018120 19.06.18 26.5.2018 - Skalica - Vrútky a späť Marián Valachovič 74,04

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 25 ID2018162 25 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 25

Marián Valachovič 134,12

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018324 ID2018324 20.11.18 10.11.2018 - Skalica - Pruské a späť Marián Valachovič 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018326 ID2018326 20.11.18 27.-28.10.2018 - Skalica - Žilina a späť Marián Valachovič 70,46

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018328 ID2018328 20.11.18 3.11.2018 - Skalica - Nitra a späť Marián Valachovič 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17016

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018119 ID2018119 30.05.18 31.3., 8.-15.4., 22.4.,5.5-19.5. - náhrada za 

stratu času
Marián Valachovič 270,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 50 ID2018162 50 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 50

Marián Valachovič 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 68 ID2018162 68 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 68

Marián Valachovič 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 15 ID2018164 15 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.15

Marián Valachovič 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018276 ID2018276 25.10.18 13.10.2018 - náhrada za stratu času Marián Valachovič 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018360 ID2018360 21.11.18 27.28.10.+3.,11.11.2018 - náhrada za stratu 

času

Marián Valachovič 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17017: Patrik Gondora



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018029 ID2018029 16.05.18 31.3.2018: Ludanice-Skalica a späť Patrik Gondora 41,83

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018046 ID2018046 16.05.18 24.-25.3.2018: Ludanice-Prešov a späť Patrik Gondora 172,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018052 ID2018052 18.05.18 8.4.2018: Ludanice-Skalica a späť Patrik Gondora 41,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018055 ID2018055 18.05.18 7.4.2018: Ludanice.Považská Bystrica a späť Patrik Gondora 48,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018084 ID2018084 21.05.18 28.4.2018: Ludanice-Považská Bystrica a späť Patrik Gondora 49,34

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 14 ID2018162 14 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 14

Patrik Gondora 51,54

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 18 ID2018162 18 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 18

Patrik Gondora 39,45

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 33 ID2018162 33 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 33

Patrik Gondora 41,47

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 35 ID2018162 35 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 35

Patrik Gondora 71,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 79 ID2018162 79 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 79

Patrik Gondora 42,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 82 ID2018162 82 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 82

Patrik Gondora 42,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 85 ID2018162 85 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 85

Patrik Gondora 51,71

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018204 ID2018204 12.10.18 6.,7.10.2018: Ludanice-Vrútky, Vrútky-Třinec a 

späť

Patrik Gondora 107,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018210 ID2018210 12.10.18 29.9.2018: Ludanice-Nitra a späť Patrik Gondora 9,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018214 ID2018214 12.10.18 22.9.2018: Ludanice-Vrútky a späť Patrik Gondora 46,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018217 ID2018217 12.10.18 15.9.2018: Ludanice-Nitra a späť Patrik Gondora 9,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018218 ID2018218 12.10.18 9.9.2018: Ludanice-Spišská Nová Ves a späť Patrik Gondora 47,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018220 ID2018220 12.10.18 8.9.2018: Ludanice-Pruské a späť Patrik Gondora 39,58

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018256 ID2018256 24.10.18 20.10.2018: Ludanice-Bratislava a späť Patrik Gondora 45,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018329 ID2018329 20.11.18 18.11.2018: Ludanice-Skalica a späť Patrik Gondora 42,31

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17017

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018104 ID2018104 30.05.18 7.8.4. a 28.4. 2018 náhrada za stratu času Patrik Gondora 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 42 ID2018162 42 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 42

Patrik Gondora 260,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 61 ID2018162 61 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 61

Patrik Gondora 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 3 ID2018164 3 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.3

Patrik Gondora 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 37 ID2018164 37 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.37

Patrik Gondora 45,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018191 ID2018191 21.09.18 8.,9.,15.9 2018 - náhrada za stratu času Patrik Gondora 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018224 ID2018224 12.10.18 22.,29.9.,6.,10.10. 2018 - náhrada za stratu 

času

Patrik Gondora 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018279 ID2018279 25.10.18 20.10. 2018 - náhrada za stratu času Patrik Gondora 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018376 ID2018376 21.11.18 18.11. 2018 - náhrada za stratu času Patrik Gondora 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17018: Branislav Málik

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018012 ID2018012 16.05.18 31.3.2018: Martin-Spišská Belá.Trebišov a späť 

- len diéty
Branislav Malík 6,70

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 5 ID2018164 5 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.5

Branislav Malík 40,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17019: Igor Neczli

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018063 ID2018063 18.05.18 14.4.2018: Bratislava-Martin-Pov.Bystrica a 

späť

Igor Neczli 95,64

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 15 ID2018162 15 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 15

Igor Neczli 37,44

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 19 ID2018162 19 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 19

Igor Neczli 64,52

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018235 ID2018235 12.10.18 29.9.2018: Bratislava-Nitra a späť Igor Neczli 41,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018240 ID2018240 12.10.18 22.9.2018: Bratislava-Skalica a späť Igor Neczli 37,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018275 ID2018275 24.10.18 13.10.2018: Bratislava-Pov.Bystrica a späť Igor Neczli 72,14

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17019

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018108 ID2018108 30.05.18 14.4.2018 - náhrada za stratu času Igor Neczli 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 51 ID2018162 51 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 51

Igor Neczli 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 62 ID2018162 62 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 62

Igor Neczli 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 6 ID2018164 6 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.6

Igor Neczli 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 21 ID2018164 21 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.21

Igor Neczli 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018245 ID2018245 12.10.18 22.9,29.9.2018 - náhrada za stratu času Igor Neczli 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018280 ID2018280 25.10.18 13.10.2018 - náhrada za stratu času Igor Neczli 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018384 ID2018384 21.11.18 17.11.2018 - náhrada za stratu času Igor Neczli 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17020: Michal Urbanec

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018021 ID2018021 16.05.18 16.3.2018: Košice-Trebišov a späť, len diéty 

17.3.2018: Košice-Pruské a späť, 

18.3.2018:Košice-Trebišov a späť, len diéty

Michal Urbanec 19,40



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018022 ID2018022 16.05.18 30.3.2018: Košice - Kežmarok a späť, 

31.3.2018:Košice-Kežmarok a späť

Michal Urbanec 30,32

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018027 ID2018027 16.05.18 24.3.2018: Košice - Prešov a späť,  25.3.2018: 

Košice-Pov.Bystric a päť

Michal Urbanec 37,36

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018068 ID2018068 18.05.18 14.4.2018: Košice - Spišská Belá a späť Michal Urbanec 10,22

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 23 ID2018162 23 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 23

Michal Urbanec 14,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 24 ID2018162 24 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 24

Michal Urbanec 27,70

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 86 ID2018162 86 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 86

Michal Urbanec 17,28

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 90 ID2018162 90 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 90

Michal Urbanec 8,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018179 ID2018179 21.09.18 8.9.2018: Košice-Považská Bystrica a späť Michal Urbanec 29,24

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018181 ID2018181 21.09.18 15.,16.9.2018: Košice-Prešov a späť 2X Michal Urbanec 15,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018232 ID2018232 12.10.18 6.10.2018: Košice-Kežmarok a späť Michal Urbanec 17,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018234 ID2018234 12.10.18 29.9.2018: Košice-Kežmarok a späť Michal Urbanec 8,32

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018239 ID2018239 12.10.18 22.9.2018: Košice-Nové Mesto n/váhom, 

Trenčianská Teplá  a späť 

Michal Urbanec 35,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018268 ID20182268 24.10.18 20.a 21.10.2018 - Košice-Trebišov-2x Michal Urbanec 9,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018274 ID2018274 24.10.18 13.10.2018: Košice-Prešov a späť Michal Urbanec 8,32

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018349 ID2018349 20.11.18 10.11.2018: Košice-Trebišov a späť Michal Urbanec 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018356 ID2018356 20.11.18 3.11.2018: Košice-Prešov a späť Michal Urbanec 8,42

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018358 ID2018358 20.11.18 17.11.2018: Košice-Prešov a späť Michal Urbanec 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17020

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018110 ID2018110 30.05.18 7.4.,14.4.2018 - náhrada za stratu času Michal Urbanec 60,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 40 ID2018162 40 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 40

Michal Urbanec 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 55 ID2018162 55 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 55

Michal Urbanec 150,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 8 ID2018164 8 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.8

Michal Urbanec 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 23 ID2018164 23 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.23

Michal Urbanec 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018195 ID2018195 21.09.18 8.9-15.9.2018 - náhrada za stratu času Michal Urbanec 105,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018247 ID2018247 12.10.18 22.,29.9.,6.10.2018 - náhrada za stratu času Michal Urbanec 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018282 ID2018282 25.10.18 13.,20.,21.10.2018 - náhrada za stratu času Michal Urbanec 85,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018377 ID2018377 21.11.18 3.,10.,17.11.2018 - náhrada za stratu času Michal Urbanec 105,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17021: Richard Katona

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018207 ID2018207 12.10.18 7.10.2018:Bratislava-Nitra-Zvolen a späť Richard Katona 40,04

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018257 ID2018257 21.10.18 14.10.2018:Bratislava-Nitra a späť Richard Katona 37,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018330 ID2018330 20.11.18 10.11.2018:Bratislava Richard Katona 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018341 ID2018341 20.11.18 3.11.2018:Bratislava - Pov.Bystrica-Skalica-

Bratislava

Richard Katona 43,23

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17021

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018221 ID2018221 12.10.18 22.9, 29.9.,7.10.2018: - náhrada za stratu času Richard Katona 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018287 ID2018287 25.10.18 13.,14.,20.,21.10.2018: - náhrada za stratu 

času

Richard Katona 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018366 ID2018366 21.11.18 3.,10.,11.,12.,17.,18.11.2018: - náhrada za 

stratu času

Richard Katona 270,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17022: Peter Hriško

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018028 ID2018028 16.05.18 16.3.2018: Prešov-Trebišov a späť Peter Hriško 37,44

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018064 ID2018064 18.05.18 7.4.2018: Prešov-Košice-Kežmarok a späť Peter Hriško 53,91

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018067 ID2018067 18.05.18 14.4.-15.4.2018: Prešov-Svidník-Košice a späť Peter Hriško 45,06

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018096 ID2018096 21.05.18 21.-22.4.2018: Prešov-Pov.Bystrica-Vrútky a 

späť

Peter Hriško 130,36

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018129 ID2018129 20.06.18 17.6.2018: Prešov-Třinec a späť Peter Hriško 110,64

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 11 ID2018162 11 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 11

Peter Hriško 26,46

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 29 ID2018162 29 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 29

Peter Hriško 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 31 ID2018162 31 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č.31

Peter Hriško 39,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 73 ID2018162 73 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č.73

Peter Hriško 39,27

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 91 ID2018162 91 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č.91

Peter Hriško 27,19

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018183 ID2018183 21.09.18 15.9.2018: Prešov-Skalica a späť Peter Hriško 26,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018230 ID2018230 12.10.18 29.9.2018: Prešov-Kežmarok a späť Peter Hriško 39,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018231 ID2018231 12.10.18 6.,7.10.2018: Prešov-Vrútky a späť, Prešov-

Skalica-Vrútky  späť

Peter Hriško 27,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018347 ID2018347 20.11.18 17.11.2018: Prešov-Svidník a späť Peter Hriško 26,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018348 ID2018348 20.11.18 10.11.2018: Prešov-Trebišov a späť Peter Hriško 37,74



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17022

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018112 ID2018112 30.05.18 7.,14.,21.,21.4.2018 - náhrada za stratu času Peter Hriško 260,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018132 ID2018132 20.06.18 17.6.2018 - náhrada za stratu času Peter Hriško 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 47 ID2018162 47 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č.47

Peter Hriško 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 57 ID2018162 57 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č.57

Peter Hriško 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 24 ID2018164 24 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.24

Peter Hriško 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018196 ID2018196 21.09.18 15.9.2018 - náhrada za stratu času Peter Hriško 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018241 ID2018241 12.10.18 29.9., 6.,7.10.2018 - náhrada za stratu času Peter Hriško 130,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018378 ID2018378 21.11.18 10., 17.11.2018 - náhrada za stratu času Peter Hriško 85,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17023: Ľubomír Trpiš

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018026 ID2018026 16.05.18 17.3.2018: Martin-Pruské a späť Ľubomír Trpiš 37,07

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018044 ID2018044 16.05.18 31.3.2018: Martin-Trebišov-Sp.Belá a späť Ľubomír Trpiš 111,93

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018065 ID2018065 18.05.18 7.4.2018: Martin-Kežmarok a späť Ľubomír Trpiš 53,54

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018071 ID2018071 18.05.18 8.4.2018: Martin-Pruské a späť Ľubomír Trpiš 37,07

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018097 ID2018097 21.05.18 28.4.2018: Martin-Bratislava a späť Ľubomír Trpiš 87,95

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018126 ID2018126 20.06.18 2.6.2018: Martin-Nové Zámky a späť Ľubomír Trpiš 65,62

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018127 ID2018127 20.06.18 9.6.2018: Martin-Třinec a späť Ľubomír Trpiš 30,48

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 5 ID2018162 5 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 5

Ľubomír Trpiš 57,94

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 21 ID2018162 21 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 21

Ľubomír Trpiš 15,11

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 27 ID2018162 27 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 27

Ľubomír Trpiš 27,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 30 ID2018162 30 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č.30

Ľubomír Trpiš 33,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018184 ID2018184 21.09.18 15.9.2018: Martin-Kežmarok a späť Ľubomír Trpiš 52,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018236 ID2018236 12.10.18 29.9.2018: Martin-Třinec a späť Ľubomír Trpiš 37,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018238 ID2018238 12.10.18 22.9.2018: Martin-Pov.Bystrica a späť Ľubomír Trpiš 28,22

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018267 ID2018267 24.10.18 20.+21.10.2018: Martin-Bratislava a späť Ľubomír Trpiš 119,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018344 ID2018344 20.11.18 10.+11.11.2018: Martin-Svidník-Třinec a späť Ľubomír Trpiš 125,42



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018346 ID2018346 20.11.18 17.11.2018: Martin-Kežmarok a späť Ľubomír Trpiš 52,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018353 ID2018353 20.11.18 30.10.2018: Martin-Považská Bastrica a späť Ľubomír Trpiš 26,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17023

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018113 ID2018113 30.05.18 7.8.,28.4.2018 - náhrada za stratu čau Ľubomír Trpiš 110,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018133 ID2018133 20.06.18 2., 9. 6. 2018 - náhrada za stratu čau Ľubomír Trpiš 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 49 ID2018162 49 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 49

Ľubomír Trpiš 220,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 58 ID2018162 58 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 58

Ľubomír Trpiš 170,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 10 ID2018164 10 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.10

Ľubomír Trpiš 40,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 26 ID2018164 26 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.26

Ľubomír Trpiš 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018197 ID2018197 21.09.18 8.9-15.9.2018 - náhrada za stratu času Ľubomír Trpiš 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018242 ID2018242 12.10.18 22.,29.9.,6.,7.10.2018 - náhrada za stratu času Ľubomír Trpiš 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018289 ID2018289 25.10.18 13.,19.,20.,21.10.2018 - náhrada za stratu času Ľubomír Trpiš 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018386 ID2018386 21.11.18 30.10., 3.,10.,11.,17.11.2018 - náhrada za 

stratu času

Ľubomír Trpiš 220,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17024: Valentín Kopčík

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018037 ID2018037 16.05.18 17.3.2018: Kežmarok-Zvolen a späť Valentín Kopčík 63,06

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018038 ID2018038 16.05.18 18.3.2018: Kežmarok-Trebišov a späť Valentín Kopčík 63,06

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 22 ID2018162 22 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 22

Valentín Kopčík 63,06

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17024

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 48 ID2018162 48 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 48

Valentín Kopčík 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 28 ID2018164 28 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.28

Valentín Kopčík 40,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17026: Matej Pleško

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 28 ID2018162 28 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 28

Matej Pleško 35,61

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018357 ID2018357 20.11.18 17.11.2018: Trenčín - Bratislava a späť Matej Pleško 52,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17026

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 64 ID2018162 64 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 64

Matej Pleško 65,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018385 ID2018385 21.11.18 17.11.2018- náhrada za stratu času Matej Pleško 45,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17028: Miroslav Sála

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018094 ID2018094 21.05.18 29.4.2018: Prešov-Martin a späť Miroslav Sála 80,63

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 75 ID2018162 75 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 75

Miroslav Sála 36,71

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 76 ID2018162 76 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 76

Miroslav Sála 20,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018180 ID2018180 21.09.18 15.9.2018, 16.9.2018: Prešov - Vrútky a späť 

2X

Miroslav Sála 50,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018185 ID2018185 21.09.18 8.9.2018: Prešov - Spišská Belá a späť  Miroslav Sála 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018266 ID2018266 24.10.18 20.+21.10.2018: Prešov - Pov.Bystrica a späť  Miroslav Sála 134,18

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018270 ID2018270 24.10.18 14.10.2018: Prešov - Martin a späť  Miroslav Sála 84,22

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018345 ID2018345 20.11.18 17.11.2018: Prešov - Kežmarok a späť  Miroslav Sála 39,94

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018352 ID2018352 20.11.18 10.+11.11.2018: Prešov - Kežmarok a späť  - 

2x

Miroslav Sála 79,88

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17028

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018111 ID2018111 30.05.18 29.4.2018 - náhrada za stratu času Miroslav Sála 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 56 ID2018162 56 07.08.18 strata času z refinancovania za marec 2018 

položka č. 56

Miroslav Sála 40,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018198 ID2018198 21.09.18 8.9. - 15.9. 2018 - náhrada za stratu času Miroslav Sála 80,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018285 ID2018285 25.10.18 13.,20.,21.10 2018 - náhrada za stratu času Miroslav Sála 155,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018380 ID2018380 21.11.18 10.,11.,17.11.2018 - náhrada za stratu času Miroslav Sála 135,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17029: Gabriel Krisztián

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17029

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 45 ID2018162 45 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.45

Gabriel Krisztián 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 27 ID2018164 27 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.27

Gabriel Krisztián 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018383 ID2018383 21.11.18 3.11.2018 - náhrada za stratu času Gabriel Krisztián 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17030: Peter Meravý

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018005 ID2018005 16.05.18 17.3.2018: Chorvatský Grob - Nitra a späť Peter Meravý 35,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 1 ID2018162 1 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 1

Peter Meravý 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 12 ID2018162 12 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 12

Peter Meravý 4,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 32 ID2018162 32 07.08.18 cesťák z refinancovania za marec 2018 položka 

č. 32

Peter Meravý 36,34



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018250 ID2018250 24.10.18 22.9.2018: Chorvatský Grob - Pruské a späť Peter Meravý 53,12

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17030

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018116 ID2018116 30.05.18 14.,28.4.2018 - náhrada za stratu času Peter Meravý 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 2 ID2018162 2 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.2

Peter Meravý 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 53 ID2018162 53 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.53

Peter Meravý 90,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 9 ID2018164 9 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.9

Peter Meravý 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 22 ID2018164 22 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.22

Peter Meravý 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018202 ID2018202 12.10.18 22.9.2018 - náhrada za stratu času Peter Meravý 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17034: Štefan Hozák

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018263 ID2018263 24.10.18 21.10.2018: Pov.Bystrica-Pruské a späť Štefan Hozák 15,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018265 ID2018265 24.10.18 20.10.2018: Pov.Bystrica-Pruské a späť Štefan Hozák 15,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018272 ID2018272 24.10.18 13.10.2018: Pov.Bystrica-Nitra a späť Štefan Hozák 65,19

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17034

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018286 ID2018286 25.10.18 13.,19.,20.,21.10 - náhrada za stratu času Štefan Hozák 175,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17037

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 3 ID2018162 3 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac marec 

2018 položka č.3

Erik Šebeň 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 25 ID2018164 25 07.08.18 strata času z refinancovania za mesiac apríl 

2018 položka č.25

Erik Šebeň 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady:                                         

1R17038: Martin Bogáň

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018172 ID2018172 21.09.18 19.9.2018: Martin-Zvolen a späť Martin Bogáň 48,72

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018335 ID2018335 20.11.18 27.10.2018: Martin-Zvolen a späť Martin Bogáň 34,08

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Strata času k DZ č.  1R17038

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018193 ID2018193 21.09.18 15.9.2018 náhrada za stratu času Martin Bogáň 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018363 ID2018363 21.11.18 27.10.2018 náhrada za stratu času Martin Bogáň 20,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

CESTOVNÉ NÁHRADY, STRATA ČASU, 

ROZHODA - ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH 

ODBORNÍKOV -FAKTÚRY
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 1 ID2018164 1 07.08.18 faktúra -  z refinancovania za apríl 2018 položka 

č. 1

Jaroslav Pikula



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Cestovné náhrady - ostatní

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018051 ID2018051 18.05.18 11.5-12.5.2018: Bratislava Vranov n/Topľou-

Prešov a späť
Jaroslav Mihal 183,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018092 ID2018092 21.05.18 21.-22.4.2018: Bratislava-Žilina a späť, 

sústredenie U20 ženy, 21.4-22.4.2018, Žilina

Marcel Szilvasi 71,37

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018093 ID2018093 21.05.18 12.-13.,5.2018: Bratislava-Žilina a späť, 

sústredenie U20 ženy, 12.-13.5.2018, Žilina

Marcel Szilvasi 71,37

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018135 ID2018135 27.06.18 1.-3.6.2018: Bratislava-Žilina a späť, 

sústredenie ŠŠR U20 ženy

Karol Rehák 71,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018138 ID2018138 29.06.18 9.2.2018: Dubnica nad Váhom - Bratislava a 

späť, sústredenie ŠŠR U20 juniori (Plzeň ČR)

Marián Gregorík 52,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018139 ID2018139 29.06.18 26.,27.5.2018: Bratislava-Martin a späť, 

sústredenie ŠŠR U20 juniori, Martin

Dušan Danko 86,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018140 ID2018140 29.06.18 2.,3.6.2018: Bratislava-Martin a späť, 

sústredenie ŠŠR U20 juniori, Martin

Dušan Danko 86,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018141 ID20181141 29.06.18 26.,27.5.2018: Dubnica nad Váhom - Martina 

späť, sústredenie ŠŠR U20 juniori (Plzeň ČR)

Marián Gregorík 34,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018142 ID20181142 29.06.18 2.,3.6.2018: Dubnica nad Váhom - Martina 

späť, sústredenie ŠŠR U20 juniori (Plzeň ČR)

Marián Gregorík 34,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018291 ID2018291 29.10.18 8.-10.6..2018: Bratislava -Žilina a späť - 

sústredenie U16 Žilina 
Jaroslav Mihal 71,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018292 ID2018292 29.10.18 26.-27.5.2018:Košice-Martin a späť, 

sústredenie U18
Marián Longauer 87,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018293 ID2018293 29.10.18 2.-3.6.2018:Košice-Martin a späť, sústredenie 

U18
Marián Longauer 87,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018294 ID2018294 29.10.18 1.7.2018: žilina - Bratislava - odchod na MSJ v 

Kanade, 10.7.2018: Bratislava-Žilina,  Cesta po 

prílete z Kanady

Róbert Kašša 72,46

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018295 ID2018295 29.10.18 26.-27.5.2018:Bratislava-Martin a späť, 

sústredenie U16, 18, 20
Ľuboš Jankovič 81,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018296 ID2018296 29.10.18 2.-3.6.2018:Bratislava-Martin a späť, 

sústredenie U18, 20
Ľuboš Jankovič 81,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018297 ID2018297 29.10.18 28.6.2018:Bratislava-Přerov-Bezměrov cesta 

na Svetový pohár v hokejbale U16 a U20 ženy, 

29. a 30.62018 - Bezměrov-Přerov a späť - 

cesty počas svetového pohára, 1.7.2018 - 

Přerov-Bratislava

Ľuboš Jankovič 96,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018298 ID2018298 29.10.18 9.-10.6.2018:Bratislava-Žilina a späť, 

sústredenie U16
Peter Szabó 71,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018299 ID2018299 29.10.18 1.7.2018: Praha - Bratislava - odchod na MSJ v 

Kanade, 10.7.2018: Bratislava-Praha,  Cesta po 

prílete z Kanady

Matej Glomba 124,08

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018300 ID2018300 29.10.18 24.6.2018:Bratislava-Žilina a späť, sústredenie 

U16+ U14
Peter Szabó 71,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018301 ID2018301 29.10.18 8.-10.6..2018: Bratislava -Žilina a späť - 

sústredenie U16, U14
Ľubomír Líška 75,04

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018302 ID2018302 29.10.18 26.-27.5.2018:Bratislava-Martin a späť, 

sústredenie U16 
Ľubomír Líška 84,92



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018303 ID2018303 29.10.18 28.6.2018:Bratislava-Přerov-Bezměrov cesta 

na Svetový pohár v hokejbale U16 a U20 ženy,  

30.62018 - Bezměrov-Přerov - Zlín a späť - 

cesty počas svetového pohára, 1.7.2018 - 

Přerov-Bratislava

Ľubomír Líška 88,94

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018304 ID2018304 29.10.18 10.6.2018: Partizánske - Žilina a späť, 

sústredenie U14
Tomáš Hirkala 46,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018305 ID2018305 29.10.18 24.6.2018: Partizánske - Žilina a späť, 

sústredenie U14
Tomáš Hirkala 46,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018306 ID2018306 29.10.18 8.-10.6..2018: Spišská Belá - Žilina a späť - 

sústredenie U16 
Miroslav Burdíček 58,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018307 ID2018307 29.10.18 2.7.2018: Parizánske - Bratislava - odchod na 

MSJ v Kanade, 10.7.2018: Bratislava-

Partizánske,  Cesta po prílete z Kanady

Tomáš Hirkala 49,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018308 ID2018308 29.10.18 24.6.2018: Spišská Belá - Žilina a späť - 

sústredenie U16 
Miroslav Burdíček 58,56

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018309 ID2018309 29.10.18 28.6.2018: Spišská Belá - Vrútky, prestuo na 

autobus na  Svetový pohár U16 v Přerove, 

17.2018 - Vrútky - Spišská Belá

Miroslav Burdíček 51,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018310 ID2018310 29.10.18 27.-28.10.2018:Bratislava - Žilina a späť,  

sústredenia U20
Ľuboš Jankovič 72,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018311 ID2018311 29.10.18 27.-28.10.2018:Bratislava - Žilina a späť,  

sústredenia U20
Dušan Danko 76,86

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018312 ID2018312 31.10.18 27.-28.10.2018: Dubnica n/Váhom - Žilina a 

späť,  sústredenia U20
Marián Gregorík 24,88

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Činnosť športových odborníkov - ostatní

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218010 2018001 16.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 1/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218012 1/2018 16.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 1/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018062 ID2018062 18.05.18 činnosť športového odborníka Jaroslav Martinusík 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018073 ID2018073 18.05.18 činnosť športového odborníka za obdobie apríl 

2018

Michal Runák 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218016 2018003 18.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 3/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218017 2018002 18.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 2/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218018 4/2018 18.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 3/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218019 2/2018 18.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 2/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218021 2018004 21.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 4/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218028 6/2018 21.05.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 4/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018101 ID2018101 25.05.18 činnosť športového odborníka Jaroslav Martinusík 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218036 2018005 07.06.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 5/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218039 8/2018 07.06.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie máj/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218074 2018001 26.07.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie marec/2018
51817268 Július Száraz 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218075 2018002 26.07.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie apríl/2018
51817268 Július Száraz 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218076 2018003 26.07.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie máj/2018
51817268 Július Száraz 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218083 2018004 27.07.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie máj/2018
51817268 Július Száraz 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218084 2018005 27.07.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie máj/2018
51817268 Július Száraz 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218093 2018007 07.08.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 7/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218095 12/2018 07.08.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 7/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218100 2018008 05.09.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 8/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218103 2018006 05.09.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie august/2018
51817268 Július Száraz 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218104 13/2018 05.09.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 8/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018166 ID201866 20.09.18 činnosť športového odborníka za obdobie 

august 2018

Michal Runák 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018167 ID2018167 20.09.18 činnosť ŠO - štatistika mlád.líg - január až 

august 2018
Ľubomír Líška 400,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018168 ID2018168 20.09.18 činnosť ŠO - štatistika mlád.líg - január až 

august 2018
Lucia Korcová 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018169 ID2018169 20.09.18 činnosť ŠO - štatistika mlád.líg - január až 

august 2018
Zlatica Čajková 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018199 ID2018199 10.10.18 činnosť športového odborníka za obdobie 

9/2018

Michal Runák 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218116 2018009 10.10.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 9/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218117 2018007 10.10.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 9/2018
51817268 Július Száraz 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218120 15/2018 10.10.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 9/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018313 ID2018313 06.11.18 činnosť športového odborníka za obdobie 

10/2018

Michal Runák 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218129 2018010 06.11.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 10/2018
50816322 Helena Škultétyová 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218132 2018008 06.11.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 10/2018
51817268 Július Száraz 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218137 17/2018 06.11.18 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 

ŠŠR za obdobie 10/2018
41113969 Jaroslav Mihal 850,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Hromadné cestovné - športovci - členovia 

ŠŠR SR

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

SÚSTREDENIA ženy: ŠŠR ženy + ŠŠR U20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

1.sústredenie ŠŠR ženy : 14.-15.1.2018, 

Žilina, 26 hráčok, 5 realizačný tím



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018163 2 ID2018163 2 07.08.18 strava repre ženy - 2.položka z refinacovania za 

2/2018

Endorfun, s.r.o. 338,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

2.sústredenie ŠŠR ženy : 1.-2.9.2018, Žilina, 

26 hráčok, 5 realizačný tím

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218121 201810292 10.10.18 ubytovanie ŠŠR ženy Žilina , 26 osôb 36665207 ProViva,s.r.o. hotol Galileo 520,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

1.sústredenie ŠŠR U20-ženy : 21.-22.4.2018, 

Žilina, 22 hráčok, 5 realizačný tím

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218022 2018/183 21.05.18 ubytovanie-ŠŠR U20 juniorky, 23 osôb 43846700 Profit real Žilina, s.r.o., hotel Bôrik 664,01

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

2.sústredenie spoločné - ŠŠR U20-ženy + 

ŠŠR ženy: 12.-13.5.2018, Žilina, U20-18 

hráčok, Ženy - 19 hráčok, realizačný tím 5 

osôb

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218027 2018021 21.05.18 ubytovanie-ŠŠR ženy v Žiline, 19 osôb 46074074 Galon, s.r.o. 304,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218030 201810175 21.05.18 ubytovanie ŠŠR U20 juniorky Žilina , 18 osôb 36665207 ProViva,s.r.o. hotol Galileo 342,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218030 A 201810175 25.05.18 ubytovanie ŠŠR U20 juniorky Žilina , 18 osôb 36665207 ProViva,s.r.o. hotol Galileo 342,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218040 2018028 07.06.18 strava počas sústredenia U20 - fa. zaradená do 

ID2018XXX

35850957 BIZMARK, s.r.o. 452,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

3.sústredenie U20 ženy, Žilina - 2.-3.6.2018, 

25 hráčok, 5 realizačný tím

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218046 2018036 15.06.18 stravovanie počas sústredenia - U20 Žilina 35850957 BIZMARK, s.r.o. 329,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218064 201810212 27.06.18 ubytovanie počas sústredenia, 34 osôb - 

zaplatená čiastka po odčítaní duplicitnej platby - 

fa 218030 a 218030 A, teda 718-342=376

36665207 ProViva,s.r.o. hotol Galileo 376,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

SÚSTREDENIA muži ŠŠR U20, U18, U16 a 

U14

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Sústredenie U20, U18, U16 - Martin, 26.-

27.5.2018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218034 2018195 25.05.18 ubytovanie ŠŠR U20, U18, U16 - Martin . 72 

osôb

17050499 Spojená škola Martin 504,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218042 10180052 15.06.18 stravovanie počas sústredenia - U20, U18, U16 

v Martine
40302296 Anna Táborecká - GURMÁN 592,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Sústredenie U20, U18 Martin, 2.-3.6.2018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218047 2018197 15.06.18 ubytovanie počas sústredenia, 45 osôb 17050499 Spojená škola Martin 315,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218053 10180055 21.06.18 stravovanie počas sústredenia - U20, U18 v 

Martine
40302296 Anna Táborecká - GURMÁN 375,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Sústredenie U16 - Žilina, 8.-9.6.2018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218055 2018038 21.06.18 stravovanie U16 35850957 BIZMARK, s.r.o. 399,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218056 18440417 21.06.18 ubytovanie U16 00893226 Stredná odborná škola stavebná 

Žilina

342,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Sústredenie U20, U18 - Banská Bystrica, 16.-

17.6.2018



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Z218001 03/2018025 21.05.18 ubytovanie ŠŠR U20, U18 juniori v BB - 

zálohová platba

36773590 Tuxxer, s.r.o. 400,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218057 180618 21.06.18 stravovanie, 54 osôb, U20+U18 44414731 PizzaA Puk 448,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218061 2/2018050 21.06.18 doučtovanie k zálohovej faktúre za ubytovanie 

U20, U18

36773590 Tuxxer, s.r.o. 432,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Sústredenie U16 - Žilina, 23.6.2018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218086 2018039 27.07.18 strava - sústredenie U16+U14 52, osôb 35850957 BIZMARK, s.r.o. 207,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Sústredenie ŠŠR ženy - 1.-2.9.2018, Žilina

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218108 2018056 10.09.18 strava - na sústredení, 29 osôb 35850957 BIZMARK, s.r.o. 318,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Sústredenie ŠŠR muži - 27.10.-28.10.2018

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218135 21810375 06.11.18 ubytovanie ŠŠR mužov - 28 osôb 36665207 ProViva,s.r.o. hotol Galileo 564,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218136 2018063 06.11.18 strava ŠŠR mužov - 27 osôb 35850957 BIZMARK, s.r.o. 361,23

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PITNÝ REŽIM, POTRAVINOVÉ DOPLNKY, 

LIEKY, MASÉRSKE POTREBY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PRENÁJOM PRIESTOROV, ZARIADENÍ, 

TECHNIKY V MIESTE PODUJATIA

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218011 0001 16.05.18 refinancovanie - prenájom ihriska v DNV - 

príprava výberov žien - fa. uhradené 16.5. z 

vlastných prostriedkov - teraz prevod týchto 

prostriedkov n vlastný účet 

30796199 ŠHBK Lizards Stupava 800,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218023 0002 21.05.18 prenájom ihriska v DNV v dňoch 18.5-

20.5.2018 - prípravs hokejbalových výberov  

30796199 ŠHBK Lizards Stupava 1 360,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218024 0003 21.05.18 prenájom ihriska na Tematínskej-Petržalka - 

19.-20.5.18 - športová prípra výberov U16

30796199 ŠHBK Lizards Stupava 1 240,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218037 2018001 07.06.18 prenájm ihriska vo Vranove nad Topľou v dňoch 

12. a 13.5.2018 na športovú prípravu výberov 

mládežníckych kategórií U18

51162083 Hokejbal môže hrať každý 1 240,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218044 180107 15.06.18 prenájom ihriska v BB v dňoch 15.-16.6.2018 

na športovú prípravu výberov mládežníckych 

kategórií U20, U18

40596290 Martin Caban - ONE TAXI 660,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218045 2018/001 15.06.18 prenájom ihriska - Prešov - 12.5.2015 - mládež 

U14

42422248 Hokejbal Prešov, oz 880,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218048 004/2018 15.06.18 prenájom ihriska v DNV v dňoch 15.6.-

17.6,2018 - príprava hokejbalových výberov  

U10

30799651 ŠK LG Bratislava 1 000,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218049 003/2018 15.06.18 prenájom ihriska v DNV v dňoch 15.6.-

17.6,2018 - príprava hokejbalových výberov  

U12

30799651 ŠK LG Bratislava 1 500,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218050 005/2018 15.06.18 prenájom ihriska v DNV v dňoch 15.6.-

17.6,2018 - príprava hokejbalových výberov  U8

30799651 ŠK LG Bratislava 940,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218105 1/2018 05.09.18 prenájom ihriska v Žiline 18.-18.8.2018 - 

športová príprava mládeže

42207436 ŠOK o.z. 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

POISTENIE

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠPORTOVÉ NÁRADIE, NÁČINIE, INÉ 

MATERIÁLNE VYBAVENIE - NEINVESTIČNÉ

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218001 0011004018 16.05.18 materiál - pohár 1ks, štítok 1 ks 35774282 Victory sport, spol. s r.o. 214,37

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218003 0011004078 16.05.18 materiál - pohár 1ks, štítok 1 ks, prípravné 

práce, sklo 7ks,  sklo trofej 7 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 334,74

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218008 0011004928 16.05.18 materiál - pohár 6ks, štítok 6 ks, medaile - 

zlato, striebo, bronz 180 ks, stuha 180 ks,  

emblém plast 180 ks, gravírovanie 180 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 586,12

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218009 0011004418 16.05.18 materiál - pohár 6ks, štítok 6 ks, medaile - 

zlato, striebo, bronz 180 ks, stuha 180 ks,  

emblém plast 180 ks, gravírovanie 180 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 743,64

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218014 0011005498 18.05.18 materiál - pohár 1ks, štítok 1 ks, medaile - 

bronz 30 ks, stuha 30 ks,  emblém plast 30 ks, 

gravírovanie 30 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 246,41

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218015 0011005488 18.05.18 materiál - pohár 3ks, štítok 3 ks, medaile - sada 

90 ks, stuha 90 ks,  emblém plast 90 ks, 

gravírovanie 909 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 371,82

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218020 0011005508 21.05.18 materiál - pohár a štítok po 1 ks 35774282 Victory sport, spol. s r.o. 32,54

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218026 0011005478 21.05.18 materiál - pohár 3K, štítok 3 ks, sada medaila -

zlato,striebro,bronz - po 25 ks=75 k, stuha 75 

ks, mini plast 75 ks, gravírovanie 75 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 168,79

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218029 0011006638 21.05.18 materiál - poháre 6 ks, plastový štítok 6 ks, 

miniplast 150 ks, struha 150 ks, madaila sada 

150 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 337,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218033 0011007618 25.05.18 materiál - poháre 2 ks, plastový štítok 2 ks, 

emlém 6 ks, struha 60 ks, madaila sada 60 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 551,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218029 A 0011007608 25.05.18 materiál - poháre 6 ks, plastový štítok 6 ks, 

miniplast 150 ks, struha 150 ks, madaila sada 

150 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 337,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218060 0011010318 21.06.18 materiál - pohár 6 ks, plastový štítok 6 k, 

miniplast 225 ks, stuha 225 ks, gravírovanie 

225 ks, sada medailí á 75 ks = 225 ks

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 506,29

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218112 80685 20.09.18 rozhodcovský dres 30 ks 00698113/ Atak, výrobné družstvo 660,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218114 0011015408 20.09.18 dorobenie 5 ks medailí za umiestnenie 35774282 Victory sport, spol. s r.o. 12,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

SLUŽBY NA ZABEZPEČENIE ŠPORTOVEJ 

PRÍPRAVY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218041 2018040 15.06.18 pranie dresov po sústredení U20 ženy, 2.-

3.6.2018
35971851 Nexion, s.r.o. 184,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218043 2018039 15.06.18 pranie dresov po sústredení U20,U18,U16 - 

mužov, 
35971851 Nexion, s.r.o. 205,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218051 2018048 21.06.18 pranie dresov - U20+U18, BB, 16.-17.6.2018 35971851 Nexion, s.r.o. 105,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218052 2018042 21.06.18 pranie dresov U16 - 8.-9.6.2018 35971851 Nexion, s.r.o. 96,60



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218080 2018052 27.07.18 pranie dresov - U16+U20, 23.6.2018 35971851 Nexion, s.r.o. 71,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018163 1 ID2018163 1 07.08.18 pranie dresov (1.položka z refinancovania z 

februára 2018)

35971851 Nexion, s.r.o. 56,88

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218106 2018071 10.09.18 pranie dresov - ŠŠR ženy (sústredenie 1.-

2.9.2018)

35971851 Nexion, s.r.o. 29,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218127 1020180007 23.10.18 materiálovo-trchnické zabezpečenie počas 

sústredení - hala v Žiline v počte hodín 

spolu:34,5 (cena za 1 hodinu 25 €)

2022484134 Súkromné centrum voľného času 

Bytča

862,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218130 2018082 06.11.18 pranie dresov - ŠŠR muži (sústredenie 27.-

28.10.2018)

35971851 Nexion, s.r.o. 117,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ZABEZPEČENIE TRÉNINGOVÉHO 

PARTNERA

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

PREPRAVA ŠPORTOVÉHO MATERIÁLU A 

NÁČINIA DO DEJOSKA PODUJATIA

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠPORTOVÉ KLUBY

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠK REBELS 91 Topoľčany

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218031 2018033 25.05.18 refakturácie - materiál - Pohár 3 ks, medail, 

stuha, pohár po 1 ks

18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218087 2018056 01.08.18 refakturácie - materiál - hokejbal.loptička 100 ks 18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 120,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218088 2018055 01.08.18 refakturácie - ubytovanie U10 (19 osôb), U12 

(17 osôb) - Slovenský pohár - 15.-17.7.2018 BA-

DNV, Slov.pohár (MAMUT CUP U8,10.12)

18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 696,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218101 2018062 05.09.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

stucne baby, junior a senior 40 ks

18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 163,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218110 2018063 18.09.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

športová súprava - 23 ks

18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 510,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218139 2018065 13.11.18 nákup športového materiálu - športové odevy - 

21 ks

18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 344,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218140 2018064 13.11.18 nákup športového materiálu - tričko - 21 ks 18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 69,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218141 2018066 13.11.18 nákup športového materiálu - športové odevy - 

19 ks

18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 456,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218162 2018067 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

čepeľ 7 ks, hokejbalová loptička 23 ks

18049249 ŠK Rebels 91 Topoľčany 110,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBK Medokýš Martin

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218089 10180003 01.08.18 refakturácie - ubytovanie U8 (11 osôb),U10 (19 

osôb), U12 (19 osôb) Slovenský pohár 15.-

17.7.2018 BA-DNV, Slov.pohár (MAMUT CUP 

U8,10.12)

50486608 HBK Medokýš Martin 1 425,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218090 10180005 01.08.18 refakturácie - športový materiál - tričko 70 ks 50486608 HBK Medokýš Martin 252,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218091 10180004 01.08.18 refakturácie - ubytovanie U16 (17 osôb) - 

Slovenský pohár (MAMUT CUP U16), 19.-

20.5.2018 BA-Petržalka

50486608 HBK Medokýš Martin 233,80



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018319 ID2018319 06.11.18 doprava - U19 15.9.2018 - Martin-Zvolen a späť       

doprava U16 - 16.9.2018 - Martin-Spišská Belá 

a späť

50486608 HBK Medokýš Martin 356,70

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018320 ID2018320 06.11.18 doprava - U12, 8.4.2018 - Martin-Spišská Belá 

a späť   

50486608 HBK Medokýš Martin 206,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018321 ID2018321 06.11.18 doprava - U19, 7.4.2018 - Martin-Košiceá a 

späť   

50486608 HBK Medokýš Martin 266,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218134 10180006 06.11.18 refakturácie - nákup športového materiálu - 

čepeľ 35 ks

50486608 HBK Medokýš Martin 499,13

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218145 10180010 20.11.18 refakturácie - nákup športového materiálu - 

hokejbalové rukavice -12 párov

50486608 HBK Medokýš Martin 492,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218146 10180008 20.11.18 refakturácie - nákup športového materiálu - 

prilba Bauer 10 ks

50486608 HBK Medokýš Martin 498,96

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218147 10180009 20.11.18 refakturácie - nákup športového materiálu - 

hokejka 42 ks

50486608 HBK Medokýš Martin 499,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218166 180013 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

tričko - 14 ks

50486608 HBK Medokýš Martin 100,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218167 180012 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

chrániče 5 ks, chrániče kolena 2 ks, bunda 

zimná 1 ks, bunda do dažďa 2 ks

50486608 HBK Medokýš Martin 142,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218168 180011 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

brankársky set - 2 ks

50486608 HBK Medokýš Martin 288,70

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠKB Marko Martin

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218092 06/2018 01.08.18 refakturácie - športový materiál - dres 2 ks 37798359 ŠKB Marko Martin 34,45

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

MHBK LORDS BALL SVIT

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018165 ID2018165 09.08.18 refakturácie - ubytovanie U8 (12 osôb),U10 (19 

osôb), U12 (15 osôb) Slovenský pohár 15.-

17.6.2018 BA-DNV, Slov.pohár (MAMUT CUP 

U8,10.12)

42420075 MHBK Lords Ball Svit 1 824,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218098 201801 28.08.18 refakturácia - materiál na vyhodnotenie reg.líg 42420075 MHBK Lords Ball Svit 367,72

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018261 ID2018261 24.10.18 refakturácia - doprava, strava - Mamut Cup 

U8,U10,U12

42420075 MHBK Lords Ball Svit 1 005,47

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018322 ID2018322 07.11.18 refakturácia - doprava, strava, ubytovanie - 

Mamut Cup U18 - 11.-13.5.2018, Vranov 

n/Topľou, 18 osôb

42420075 MHBK Lords Ball Svit 868,82

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218179 201802 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

dresy 15 ks, kraťasy 4 ks,

42420075 MHBK Lords Ball Svit 505,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBK Kometa Vrútky

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218099 009/2018 28.08.18 refakturácia nákladov - prenájom ihriska a šatní 37806211 HBK Kometa Vrútky 2 208,04

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218144 011/2018 13.11.18 refakturácia nákladov - prenájom ihriska a šatní 37806211 HBK Kometa Vrútky 2 104,02

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBT Slovan Fans

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218102 20180697 5.9.2018 refakturácia - nákup športového materiálu - 

teplákové súpravy - 9 ks 

42178924 HBT Slovan Fans 291,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBC DT Považská Bystrica



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018166 ID2018166 5.9.2018 refakturácie - ubytovanie U20 Slov.pohár 

(MAMUT CUP U20)

36120375 HBC Považská Bystrica 668,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218143 2/2018 13.11.2018 refakturácia - nákup športového materiálu - 

čepeľ 5 ks, hokejbalové chrániče 5 párov, 

rukavice - 5 párov

36120375 HBC Považská Bystrica 328,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218170 3/2018 4.12.2018 refakturácia - nákup športového materiálu prilba 

10 ks, hokejbalové rukavice 6 párov, čepeľ 10 

ks, hokejbalové holene 10 párov, hokejka 4 ks

36120375 HBC Považská Bystrica 1 350,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ROCONABA Zohor

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218113 180100001 20.09.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

čepele - 23 ks

30792762 ROCONABA Zohor 312,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠK HOGO Žilina

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218115 18005 20.09.18 refakturáccia - nákupp športového materiálu - 

sewa + trenírky po 11 ks, čepeľ á ks, chrániče 

kolien 4 ks, hokejka 7 ks, športová taška 11 ks

36421383 Hogo,s.r.o 1 207,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218180 180008 13.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 15 

ks športové tašky

36421383 Hogo,s.r.o 44,23

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

MŠK Spišská Belá

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218122 2018/19 10.10.18 refakturácia nákupu šport.materiálu štucne 100 

párov, dres + trenírky po cepeľ 20 ks, 25 ks, 

42088178 MŠK Slavoj Spišská Belá 2 438,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218173 2018/12 04.12.18 refakturácia nákladov na dopravu 15.11.2018 

Spišská Belá - Martin a späť, 15 osôb - U16, 

16.11.2018 - Spišská Belá - Martin a späť U16 - 

15 osôb v sume 470 € + nákup šporového 

materiálu: čepeľ 20 ks, tričko 22 ks, rukavice 16 

ks, prilba 20 ks, maska 1 ks, brankársky set 1 

ks, píšťalka 1 ks, gumenná koncovka 1 ks, 

loptička 20 ks, vyrážačka 1 ks, hokejka 8 ks v 

sume 2448,29 € 

42088178 MŠK Slavoj Spišská Belá 2 918,29

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠHBK Ružinov

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218124 201801 12.10.18 refakturácia - prenájom ihriska za obdobie 

august 2018

30848849 ŠHBK Ružinov Bratislava 186,03

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBK Žochári Topoľčany

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218125 2018001 23.10.18 refakturácia - nákup športového oblečenia 36 

ks, ubytovanie

51030110 HBK Žochári, o.z. 696,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018387 ID2018387 04.12.18 18.11.2018 - U14 (15 osôb) Topoľčany-Vrútky a 

späť

51030110 HBK Žochári, o.z. 300,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218164 2018002 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

loptička 15 ks, rukavice 1 pár

51030110 HBK Žochári, o.z. 62,25

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBK Diaková

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218126 2018/09 23.10.18 refakturácia -nákup športového materiálu -

brankárska hokejka 2 ks, hokejbalové rukavice 

1 pár, traky 2 ks, ribano 1 ks, čepel 17 ks

37907207 Združenie na podporu talentovanej 

mládže, Diaková

462,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBC Košice



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218128 001/2018 24.10.18 refakturácia -nákup športového materiálu: cepel 

22 ks, páska 2 ks, loptička tvrdá 200 ks, 

loptička stredná 200 ks páska biela 10 ks 

holene 3 ks, hokejka 1 ks, rukavie hokejbalové 

1 ks, nohavice hokejbalové1 ksvak 1ks, cepel 

1ks, pásky 7 ks, hokejka 3 ks, prilba 1 ks, 

rozlišovacie dresy cierne 5 ks, modré 5 ks, 

červené 5 ks, biele 5 ks

31300278 MHbU Košice 1 532,16

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218171 002/2018 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu v 

sume - 986,96 €: čepeľ 5 ks, suspenzor 7 ks, 

pásky rôzne druhy 137 ks, fľaše 8 ks, obal na 

termofľašu 10 ks, chránič krku 3 ks, loptičky 12 

ks, sieťka na bránku 1 ks, tabuľa 3 ks, hokejka 

15 ks, ochraňa lakta 2 ks, napleciank 1 ks, 

rukavice 6 párov, štucne 6 párov, ribano 7 ks, 

dres 2 ks vak 2 ks + refakturácia nákladov na 

dopravu v čiastke 565,88 €

31300278 MHbU Košice 1 552,84

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

L2Hockey Gajary Flames

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018314 ID2018314 06.11.18 zabezpečenie stravy U11 - turmaj v 2.6.2018 - 

organizovali HBK Žochári TO

42417694 L2Hockey o.z. 67,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018315 ID2018315 06.11.18 zabezpečenie stravy U10 - MAMUT CUP U10  

v 15-17.6.2018 - v DNV

42417694 L2Hockey o.z. 105,87

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218131 20180501 06.11.18 prenájom ihriska pre účely tréningov v mesiaci 

máj 2018

42417694 L2Hockey o.z. 81,25

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018316 ID2018316 06.11.18 zabezpečenie stravy U10 - MAMUT CUP U10  

22.4.2018

42417694 L2Hockey o.z. 80,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018317 ID2018317 06.11.18 ubytovanie U10 - MAMUT CUP U10  24.3.2018 42417694 L2Hockey o.z. 188,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018318 ID2018318 06.11.18 strava U10 - MAMUT CUP U10  24.3.2018 42417694 L2Hockey o.z. 70,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018370 ID2018370 21.11.18 strava mládež Gajary - sústredenie leto 2018 

Martin - 18+3 osoby, 22.-27.7.2018

42417694 L2Hockey o.z. 365,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018371 ID2018371 21.11.18 strava U10 - 42 hráčov - družstvá - Gajary, 

Žilina a Topoľčany, 21.10.2018

42417694 L2Hockey o.z. 85,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018372 ID2018372 21.11.18 strava U12 - 14+2 23.9.2018 42417694 L2Hockey o.z. 75,93

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018373 ID2018373 21.11.18 strava U12 - 14+2, 28.10.2018 42417694 L2Hockey o.z. 153,52

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018374 ID2018374 21.11.18 strava U10 - 13+3, 30.9.2018 42417694 L2Hockey o.z. 181,59

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018375 ID2018375 21.11.18 doprava U14+U18 - 11, až 14.5.2018 - Mamut 

Cup, 18 osôb, Bratislava-Prešov-Vranov 

n/Topľou a späť

42417694 L2Hockey o.z. 302,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218157 20180507 28.11.18 refaktúrujeme nákup šport.materiálu - 

brankárska výstroj 1 ks, brány 2 ks,  loptičky 60 

ks

42417694 L2Hockey o.z. 369,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218158 20180501 28.11.18 refaktúrujeme prenájom haly počas letného 

sústredenia mládeže  v Martine 22,-27.7.2018

42417694 L2Hockey o.z. 375,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218159 20180506 28.11.18 refaktúrujeme nákup šport.materiálu štucne  40 

ks

42417694 L2Hockey o.z. 206,67

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218160 20180505 28.11.18 refaktúrujeme nákup šport.materiálu trenky 20 

ks

42417694 L2Hockey o.z. 283,33



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HOKEJBAL Prešov

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218133 2018/003 06.11.18 nákup športového materiálu - čepeľ 6 ks 42422248 Hokejbal Prešov, oz 85,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218138 2018/002 07.11.18 nákup športového materiálu -mikina - 13 ks 42422248 Hokejbal Prešov, oz 497,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBK ADLER Trebišov

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018323 ID2018323 13.11.18 doprava - U20 (16 osôb) + U16 (15 osôb) - 

MAMUT CUP 18.5-20.5.2018, Bratislava

42324491 HBK Adler Trebišov 880,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218153 2018/01 28.11.18 refakturácia - nákup šport.materiálu -  čepeľ 35 

ks

42324491 HBK Adler Trebišov 497,28

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218165 2018/02 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

hokejbalový dres - 21 ks. Hokejbalové trenírky s 

výstužou - 21 ks 

42324491 HBK Adler Trebišov 1 052,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Šport je cesta - Kežmarok

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218148 180010 20.11.18 športový materiál - vankúše 40 ks, tríningový 

dres 10 ks, športová súprava 5 ks

50591975 Šport je cesta, Kežmarok 720,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HOKEJBAL MOŽE HRAŤ KAŽDÝ Vranov 

n/Topľou

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218149 2018002 21.11.18 refakturácia - nákup šport.materiálu - hokejka 6 

ks, čepeľ 4 ks

51162083 Hokejbal môže hrať každý, Vranov 

n/Topľou

198,05

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠK 98 Pruské

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218151 008/2018 28.11.18 16.9.2018 U19 - Pruské-Spišská Belá a späť 37920961 ŠK 98 Pruské 426,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218152 007/2018 28.11.18 refakturácia - nákup šport.materiálu -  čepeľ 24 

ks

37920961 ŠK 98 Pruské 340,70

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218154 006/2018 28.11.18 refakturácia - nákup šport.materiálu -  prilba 10 

ks

37920961 ŠK 98 Pruské 482,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218155 005/2018 28.11.18 refakturácia - nákup šport.materiálu -  čepeľ 35 

ks

37920961 ŠK 98 Pruské 496,86

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218156 004/2018 28.11.18 refakturácia - nákup šport.materiálu - 

brankárska prilba 2 ks

37920961 ŠK 98 Pruské 400,01

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBC IEPURII Devínska Nová Ves

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218161 1-2018 04.12.18 refakturácia - nákup športového matriálu - trišká 

65 ks, šiltovka 65 ks, hokejbalová loptička 227 

ks

42131910 HBC Iepuri DNV 1 554,29

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HBK Nitrianski rytieri Nitra

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218163 001/2018 04.12.18 refakturácia - nákup šport.materiálu - prilba 1 

ks, hokejbal.rukavice 1 pár, hokejka 1 ks

42203503 HBK Nitrianski rytieri, Nitra 192,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Banskobystrická únia - STRED

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218169 2018001 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

dresy - hokejbalová loptička 133 ks, dresy 10 

ks, čepele 13 ks

42304156 Banskobystrická hokejbalová únia - 

STRED

715,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠK BUKOVINKA Zvolen



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218172 201801 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

čepeľ 8 ks, štucne 40 párov, zimná bunda 2 ks, 

bunda do dažďa 2 ks, trenírky 20 ks, maska 1 

ks, brankárska hokejka 2 ks

17060591 ŠK BUKOVINKA Zvolen 1 115,51

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

SAV LAMAČ

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218174 180001 04.12.18 refaktuárica - nákup športového materiálu dresy 

18 ks, trenky 4 ks, holene 1 pár, rukavice 1 pár, 

hokejka 1 ks

42356911 SAV LAMAČ 391,66

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Turčianska hokejbalová únia

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218175 001/2018 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

rukavice 5 párov

37901761 Turčianska hokejbalová únia, Martin 165,36

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

HK Sršne Košice

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218176 18100014 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

brankárska - maska, vyrážačka, lapačka, 

hokejka po 1 ks, rukavice 1 pír, hokejky 4 ks, 

prilba 2 ks

42331757 HK Sršne Košice 1 278,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

Jokerit

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218177 1101/2018 04.12.18 refakturácia - prenajom ihriska v sume 330,00 € 

+ nápuk športového materiálu - 

30791651 Jokerit - žolík vo svete športu, 

Bratislava

1 121,24

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ŠK Žirafa Žilina

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

218178 201801 04.12.18 refakturácia - nákup športového materiálu - 

dresy+ renky po 20 ks

51055325 ŠK Žirafa, Žilina 470,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

REFINANCOVANIE finančných prostriedkov

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018162 ID2018162 07.08.18 refakturácia fin.prostriedkov zo štátneho účtu 

na vlastný účet(za platby realizované v mesiaci 

marec - platby uvedené v položkách ID2018162 

1 až ID2018162 92  v sume 6395,15 € 
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018163 ID2018163 07.08.18 refakturácia fin.prostriedkov zo štátneho účtu 

na vlastný účet (za platby realizované v mesiaci 

február) - platby uvedené v položkách 

ID2018163 1 až ID2018163 3 v sume 475,08 €

Slovenská hokejbalová únia

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.

ID2018164 ID2018164 07.08.18 refakturácia fin.prostriedkov zo štátneho účtu 

na vlastný účet (za platby realizované v mesiaci 

február) - platby uvedené v položkách 

ID2018164 1 až ID2018164 37 v sume 

3080,00€

Slovenská hokejbalová únia

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
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