
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.

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 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY - 
NEINESTIČNEJ

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.

KANCELÁRSKE POTREBY, KANCELÁRSKE 
ZARIADENIE - NEINVESTIČNÉ

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.

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.

ČLENSKÉ POPLATKY 

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.

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.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE 
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.

PRÁVNE 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.

ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV - DZ

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.

ZASADNUTIA VV SHBÚ, CESTOVNÉ 
NÁHRADY + STRATA ČASU ČLENOV VV 
SHBÚ

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.

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.
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z.

PROPAGÁCIA HKEJBALU

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.

CESTOVNÉ NÁHRADY - REALIZAČNÝ TÍM

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.

ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV - DZ

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.

CESTOVNÉ NÁHRADY ŠŠR 

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.

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.

POISTENIE

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.

ŠTARTOVNÉ POPLATKY



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.

ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV - DZ

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 NÁRADIE, NÁČINIE, INÉ 
MATERIÁLNE VYBAVENIE - NEINVESTIČNÉ

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.
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.
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.

03 ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z.

CESTOVNÉ NÁHRADY, STRATA ČASU 
ROZHODCA 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. 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.

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. 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.

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. 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.

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. Strata času k DZ č.  1R17004

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.

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. 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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17006: Milan Vrábeľ

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.  1R17006

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.

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. 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.

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. 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.

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. Strata času k DZ č.  1R17009

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.

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. 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.

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. 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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.

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. 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.

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.

ID2018045 ID2018045 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.

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. 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.

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.
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. 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.

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. 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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17021: Lukáš Holaza

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.  1R17021

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.

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 45,60

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. 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.

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. 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.

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.

Strata času k DZ č.  1R17024

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.

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. 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.

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: Bratislava - Nitra a späť Peter Meravý 35,98

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 305.2018
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. 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.

Cestovné náhrady - športovci - členovia ŠŠR 
SR

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z.

218022 2018/183 21.05.18 ubytovanie-ŠŠR U20 juniorky - 21.4.-22.4.18 - v 
Žiline, 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.

218027 2018021 21.05.18 ubytovanie-ŠŠR ženy - 12.-13.5.18 - 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.

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.

218030 201810175 21.05.18 ubytovanie ŠŠR U20 juniorky Žilina - 12.-
13.5.18 v Žiline, 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.

218034 2018195 25.05.18 ubytovanie ŠŠR U20, U18, U16 - 26.-
27.5.2018, Martin

17050499 Spojená škola Martin 504,00

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 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. DOPRAVA
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.
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 16.05.18 refinacovanie - prenájom ihriska v DNV - 
príprava výberov žien

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. POISTENIE
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 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 0011007608 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. DOPINGOVÁ KONTROLA
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. 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.
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z.
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