
Názov prijímateľa prostriedkov: 36
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.

219007 2020190103 17.06.19 prenájom kancelárských priestorov, skladových 
priestorov za 3/2019

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 386,68

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

219008 2020190051 17.06.19 prenájom kancelárských priestorov, skladových 
priestorov, diaľkový ovládač - 1 KS za 2/2019

35862289 DOM ŠPORTU s.r.o. 398,14

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

VÚB

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

VUB06/1 VUB06/1 14.06.19 poplatok za platbu do zahraničia VUB 100,00

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

ŠŠR - účasť na medzinárodných odujatiach

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

Majstrovstvá sveta v hokejbale 2019, Košice

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

ZIDS2019001 OPF20190017 07.06.19 zálohová platba za ubytovanie 46590455 KOŠICE Hotel, s.r.o 26 762,40

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.

219011 201900004 17.06.19 štartovné U16 muži a U18 ženy na Svetový 
pohár v Českej Třebovej, ČT

63832992 ISBHF 2 000,00

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

Športové potreby a iné materiálne vybavenie 
neinvestičné

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

IDNÁKUP001 IDNÁKUP001 13.06.19 hokejbalová prilba - 1 ks 35858541 All sports Slovakia,s.r.o 100,00

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.

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.

ID2019016 ID2019016 19.06.19 23.3.2019: BA-Martin-Vrútky diéty 1R17001 Adrián Vacula 4,80

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
22.05.19

V2
v roku 2019



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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17002: Ľubomír Pavela

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

ID2019060 ID2019060 19.06.19 13.4.2019: Valča-Svidník a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 106,54

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17003: Marek Kralovič

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

ID2019027 ID2019027 19.06.19 23.3.2019: Bratislava diéty 1R17003 Marek Kralovič 4,80

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

ID2019043 ID2019043 19.06.19 30.3.2019: Bratislava -Skalica a späť 1R17003 Marek Kralovič 41,40

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

ID2019049 ID2019049 19.06.19 24.3.2019: Bratislava -Nitra a späť 1R17003 Marek Kralovič 46,89

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

ID2019067 ID2019067 26.06.19 28.4.2019: Bratislava -Martin a späť 1R17003 Marek Kralovič 98,86

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

ID2019068 ID2019068 26.06.19 27.4.2019: Bratislava -Skalica a späť 1R17003 Marek Kralovič 41,40

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17004: Radoslav Mixa

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17005: Dávid Šimbera

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

ID2019019 ID2019019 19.06.19 23.3.2019: Kežmarok-Spišská Belá diéty 1R17005 Dávid Šimbera 4,80

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

ID2019020 ID2019020 19.06.19 30.3.2019: Kežmarok-Martin diéty 1R17005 Dávid Šimbera 4,80

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

ID2019021 ID2019021 19.06.19 13.4.2019: Kežmarok-Skalica diéty 1R17005 Dávid Šimbera 4,80

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

ID2019078 ID2019078 26.06.19 4.5.2019: Kežmarok-Vrútky diéty 1R17005 Dávid Šimbera 55,30

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17006: Milan Vrábeľ

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

ID2019076 ID2019076 26.06.19 20.4.2019: Prešov-Spišská Belá a späť 1R17006 Milan Vrábeľ 40,66

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17007: Gabriel Hatala

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

ID2019064 ID2019064 26.06.19 20.4.2019: Trenčín-Martin a späť 1R17007 Gabriel Hatala 4,80

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

ID2019066 ID2019066 26.06.19 28.4.2019: Trenčín-Martin a späť 1R17007 Gabriel Hatala 37,74

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17008: Mário Krist

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

ID2019033 ID2019033 19.06.19 23.3.2019: Trenčín-Skalica-Pruské a späť 1R17008 Mário Krist 15,78

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

ID2019039 ID2019039 19.06.19 30.3.2019: Trenčín-Pruské a späť 1R17008 Mário Krist 37,74

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

ID2019048 ID2019048 19.06.19 6.4.2019: Trenčín-Martin a späť 1R17008 Mário Krist 45,43

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

ID2019073 ID2019073 26.06.19 20.4.2019: Trenčín-Martin a späť 1R17008 Mário Krist 45,43

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17009: Branislav Slezák

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17010: Milan Kováčik

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

ID2019035 ID2019035 19.06.19 7.4.2019: Žilina-Martin a späť 1R17010 Milan Kováčik 16,52

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

ID2019037 ID2019037 19.06.19 7.4.2019: Žilina-Pruské a späť 1R17010 Milan Kováčik 29,68

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

ID2019053 ID2019053 19.06.19 6.4.2019: Žilina-Pruské a späť 1R17010 Milan Kováčik 53,12

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

ID2019057 ID2019057 19.06.19 30.3.2019: Žilina-Bratislava a späť 1R17010 Milan Kováčik 80,20

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

ID2019074 ID2019074 26.06.19 27.4.2019: Žilina-Pov.Bystrica a späť 1R17010 Milan Kováčik 4,80

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

ID2019077 ID2019077 26.06.19 28.4.2019: Žilina-Zvolen a späť 1R17010 Milan Kováčik 46,90

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17011: Roman Jančík

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

ID2019009 ID2019009 19.06.19 13.4.2019: Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 70,34

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

ID2019010 ID2019010 19.06.19 7.4.2019: Skalica-Nitra  - diéty 1R17011 Roman Jančík 4,80

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

ID2019012 ID2019012 19.06.19 6.4.2019: Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 54,20

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

ID2019014 ID2019014 19.06.19 30.3.2019: Skalica-Zvolen a späť 1R17011 Roman Jančík 85,40

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

ID2019017 ID2019017 19.06.19 23.3.2019: Skalica-Pov.Bystrica diéty 1R17011 Roman Jančík 4,80

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

ID2019079 ID2019079 26.06.19 28.4.2019: Skalica-Martin a späť 1R17011 Roman Jančík 76,20

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

ID2019080 ID2019080 26.06.19 5.5.2019: Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 4,80

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17015: Martin Šimko



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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17016: Marián Valachovič

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

ID2019008 ID2019008 19.06.19 6.4.2019: Skalica-Pov.Bystrica diéty 1R17016 Marián Valachovič 4,80

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

ID2019011 ID2019011 19.06.19 7.4.2019: Skalica-Nitra a späť 1R17016 Marián Valachovič 48,80

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

ID2019013 ID2019013 19.06.19 13.4.2019: Skalica-Vrútky diéty 1R17016 Marián Valachovič 4,80

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

ID2019015 ID2019015 19.06.19 30.3.2019: Skalica-Zvolen diéty 1R17016 Marián Valachovič 4,80

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

ID2019018 ID2019018 19.06.19 23.3.2019: Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17016 Marián Valachovič 52,40

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

ID2019081 ID2019081 26.06.19 5.5.2019: Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17016 Marián Valachovič 54,20

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17017: Patrik Gondora

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

ID2019050 ID2019050 19.06.19 6.4.2019:Ludanice-Zvolen a späť 1R17017 Patrik Gondora 52,01

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

ID2019051 ID2019051 19.06.19 13.4.2019:Ludanice-Zvolen a späť 1R17017 Patrik Gondora 52,01

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

ID2019061 ID2019061 19.06.19 23.3.2019:Ludanice-Zvolen-Spišská Belá a 
späť

1R17017 Patrik Gondora 107,74

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17018: Branislav Málik

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17019: Igor Neczli

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

ID2019025 ID2019025 19.06.19 24.3.2019: Bratislava-Nitra diéty 1R17019 Igor Neczli 4,80

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

ID2019040 ID2019040 19.06.19 6.4.2019: Bratislava-Skalica a späť 1R17019 Igor Neczli 37,74

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

ID2019041 ID2019041 19.06.19 7.4.2019: Bratislava-Skalica a späť 1R17019 Igor Neczli 37,74

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

ID2019056 ID2019056 19.06.19 23.3.2019: Bratislava-Pruské a späť 1R17019 Igor Neczli 65,19

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17020: Michal Urbanec

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

ID2019023 ID2019023 19.06.19 7.4.2019: Košice-Trebišov diéty 1R17020 Michal Urbanec 4,80

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

ID2019026 ID2019026 19.06.19 24.3.2019: Košice-Vranov n/Topľou diéty 1R17020 Michal Urbanec 4,80

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

ID2019029 ID2019029 19.06.19 24.3.2019: Košice-Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 8,32



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

ID2019030 ID2019030 19.06.19 22.3.2019: Košice-Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 8,42

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

ID2019031 ID2019031 19.06.19 29.3.2019: Košice-Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 8,60

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

ID2019032 ID2019032 19.06.19 6.4.2019: Košice-Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 14,09

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

ID2019069 ID2019069 26.06.19 27.4.2019: Košice-Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 8,70

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

ID2019071 ID2019071 26.06.19 4.5.2019: Košice-Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 6,70

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17021: Richard Katona

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17022: Peter Hriško

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

ID2019022 ID2019022 19.06.19 13.4.2019: Prešov-Spišská Belá diéty 1R17023 Peter Hriško 4,80

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

ID2019024 ID2019024 19.06.19 7.4.2019: Prešov-Vrútky diéty 1R17023 Peter Hriško 4,80

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

ID2019044 ID2019044 19.06.19 22.3.2019: Prešov-Spišská Belá a späť 1R17023 Peter Hriško 43,22

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

ID2019058 ID2019058 19.06.19 30.3.2019: Prešov-Martin a späť 1R17023 Peter Hriško 87,88

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

ID2019062 ID2019062 19.06.19 6.4.2019: Prešov-Nitra a späť 1R17023 Peter Hriško 120,88

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17023: Ľubomír Trpiš

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17026: Matej Pleško

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

ID2019034 ID2019034 19.06.19 13.4.2019: Trenčín-Pruské a späť 1R17026 Matej Pleško 15,78

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

ID2019041 ID2019041 19.06.19 14.4.2019: Trenčín-Vrútky a späť 1R17026 Matej Pleško 41,40

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17028: Miroslav Sála

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

ID2019028 ID2019028 19.06.19 6.4.2019: Prešov-Nitra a späť 1R17028 Miroslav Sála 7,10

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

ID2019036 ID2019036 19.06.19 7.4.2019: Prešov-Vrútky a späť 1R17028 Miroslav Sála 24,84

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

ID2019045 ID2019045 19.06.19 29.3.2019: Prešov-Spišská Belá a späť 1R17028 Miroslav Sála 43,24

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

ID2019046 ID2019046 19.06.19 30.3.2019: Prešov-Spišská Belá a späť 1R17028 Miroslav Sála 43,24



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

ID2019046 ID2019046 19.06.19 13.4.2019: Prešov-Spišská Belá a späť 1R17028 Miroslav Sála 43,26

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

ID2019072 ID2019072 26.06.19 4.5.2019: Prešov-Spišská Belá a späť 1R17028 Miroslav Sála 109,11

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

Strata času k DZ č.  1R17027

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.

Strata času k DZ č.  1R17030

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.

ID2019052 ID2019052 19.06.19 7.4.2019: Pov.Bystrica-Skalica a späť 1R17034 Štefan Hozák 52,38

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

ID2019054 ID2019054 19.06.19 6.4.2019: Pov.Bystrica-Spišská Belá a späť 1R17034 Štefan Hozák 57,18

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

ID2019054 ID2019054 19.06.19 6.4.2019: Pov.Bystrica-Spišská Belá a späť 1R17034 Štefan Hozák 57,18

f - MS mužov v hokejbale, Košice ID2019063 ID2019063 19.06.19 24.3.2019: Pov.Bystrica-Vranov n/Topľou a 
späť

1R17034 Štefan Hozák 132,26

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

ID2019065 ID2019065 26.06.19 27.4.2019: Pov.Bystrica-Skalica a späť 1R17034 Štefan Hozák 52,38

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

ID2019070 ID2019070 26.06.19 28.4.2019: Pov.Bystrica-Spišská Belá a späť 1R17034 Štefan Hozák 76,16

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.

Cestovné náhrady:                                         
1R17038: Martin Bogáň

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

ID2019038 ID2019038 19.06.19 23.3.2019: Martin-Zvolen a späť 1R17038 Martin Bogáň 36,64

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

ID2019055 ID2019055 19.06.19 6.4.2019: Martin-Spišská Belá a späť 1R17038 Martin Bogáň 59,70

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

ID2019059 ID2019059 19.06.19 7.4.2019: Martin-Trebišov späť 1R17038 Martin Bogáň 103,62

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

ID2019075 ID2019075 26.06.19 27.4.2019: Martin-Považská Bystrica späť 1R17038 Martin Bogáň 28,22

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

219001 2019038 17.06.19 pranie dresov 35971851 NEXION, s.r.o. 63,00

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.

219002 2019001 17.06.19 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 1/2019

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

ID2019001 ID2019001 17.06.19 činnosť športového odborníka 1/2019 k DZ ŠO 
01

ŠO 01 Michal Runák 300,00

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

219003 2019002 17.06.19 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 2/2019

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

ID2019002 ID2019002 17.06.19 činnosť športového odborníka 2/2019 k DZ ŠO 
01

ŠO 01 Michal Runák 300,00



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

219005 2019002 17.06.19 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 2/2019

51817268 Július Száraz 500,00

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

219006 2019001 17.06.19 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 1/2019

51817268 Július Száraz 500,00

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

219014 5/2019 17.06.19 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 2/2019

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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

219015 3/2019 17.06.19 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 1/2019

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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.
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.

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 U18

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

2.sústredenie ŠŠR ženy : 27.4.2019, Žilina, 
33 osôb

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

IDS2019004 IDS2019004 17.06.19 strava - 27.4.2019 35850957 Bizmark, s.r.o. 106,66

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

3.sústredenie ŠŠR ženy : 27.4.2019, Žilina, 
40osôb

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

IDS2019005 IDS2019005 17.06.19 strava - 8.5.2019 35850957 Bizmark, s.r.o. 173,00

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

4.sústredenie ŠŠR ženy : 18.-19.5.2019, 
Žilina, 31 osôb

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

IDS2019003 IDS2019003 17.06.19 ubytovanie v 18.5.-19.5.2019 36665207 ProViva, hotel Galileo, Žilina 494,64

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

2.sústredenie ŠŠR U18 ženy : 4.5.2019, 
Žilina, 26 osôb

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

IDS2019007 IDS2019007 17.06.19 strava - fa.uhradená bez DPH, 4.5.2019 35850957 Bizmark, s.r.o. 116,78

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.

SÚSTREDENIA muži: ŠŠR muži + ŠŠR U16, 
U14

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

IDS2019006 IDS2019006 17.06.19 strava - fa.uhradená bez DPH, 28.4.2019 35850957 Bizmark, s.r.o. 82,32

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.

PRENÁJOM PRIESTOROV A SLUŽBY

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

219009 0003 17.06.19 príprava hokejbalových výberov  U23 - 
organizácia podujatia a štartovné účastníkov

30796199 ŠHBK Lizards Stupava 1 160,00



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

219010 0002 17.06.19 11.5.2019 príprava hokejbalových výberov  U18 
ženy - organizácia podujatia a štartovné 
účastníkov

30796199 ŠHBK Lizards Stupava 600,00

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

219017 3020190005 17.06.19 prenájom športovej haly na mládežnícke 
podujatia od 27.1.-10.2.2019

36386081 TRENDY-stav.sk, s.r.o. 840,00

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

219021 1019007 17.06.19 elektronické zápisy + servis za rok 2019 50521012 ukazovák, s.r.o. 1 800,00

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

219024 2019/001 17.06.19 1.-2.6.2019 príprava hokejbalových výberov  
U16 -prenájom plochy

42422248 Hokejbal Prešov 920,00

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

219025 008/2019 17.06.19 8.-9..6.2019 príprava hokejbalových výberov  
U12 -prenájom plochy, organizácia podujatia

37806211 HBK Kometa Vrútky 900,00

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

219026 007/2019 17.06.19 1.-2.6.2019 príprava hokejbalových výberov  U8 
-prenájom plochy, organizácia podujatia

37806211 HBK Kometa Vrútky 680,00

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

219027 190105 19.06.19 štartovné ŠŠR U23 na Országh CUP 2019 40596290 Martin Caban - One Taxi 180,00

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

219028 190108 19.06.19 organizácia  Országh CUP 2019 v dňoch 8.6.-
9.6.2019

40596290 Martin Caban - One Taxi 200,00

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.

219016 0011005179 17.06.19 ocenenia:  pohár 1 kus, medaile sada 3x25 ks, 
stuha 75 ks, maxi plast 75 ks, gravírovanie 75 
ks - U19 + pohár pre víťaza mužov v základnej 
časti

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 368,60

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

219018 0011009069 17.06.19 ocenenia: medaile bronz 100 ks, medaila 
striebro 105 ks, medaila zlato 100 ks, stuha 305 
ks, maxi plast 305 ks, gravírovanie 305 ks pre 
extra liga U10,12,14,16

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 751,22

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

219019 0011009059 17.06.19  medaile bronz 180 ks, medaila striebro 1805 
ks, medaila zlato 180 ks, stuha 540 ks, maxi 
plast 540 ks, gravírovanie 540 ks, poháre 27 ks, 
plastový štítok 27 ks, pre všetky MAMUT CAPY

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 1 231,31

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

219020 0011009049 17.06.19 ocenenia:  pohár 3 ks, plastový štítok 3 ks, 
medaile sada 3x25 ks, stuha 75 ks, maxi plast 
75 ks, gravírovanie 75 ks, extra liga muži

35774282 Victory sport, spol. s r.o. 662,13

f - MS mužov v hokejbale, Košice MAJSTROVSTVÁ SVETA V HOKEJBALE 
2019, KOŠICE

f - MS mužov v hokejbale, Košice ZMS0012019 20190018 07.06.19 prenájom Steel Aréna - čiastočná úhrada 
preddavkovej faktúry A

35556501 Košická aréna 30 000,00

f - MS mužov v hokejbale, Košice ZMS0012019 20190018 07.06.19 služby Steel Aréna - čiastočná úhrada 
preddavkovej faktúry B

35556501 Košická aréna 37 500,00

i - družstvo do 18 rokov (23 čl.) za 3. m. na MSJ

i - družstvo do 20 rokov (23 čl.) za 3. m. na 
MSUmax.
i - tréner Marian Gregorík: 1 x 3. m. MSJ - družstvo 
do 18 rokov
i - tréner Róbert Kašša: 1 x 3. m. MSJ - družstvo do 
18 rokov
i - tréner Marian Longauer: 1 x 3. m. MSUmax - 
družstvo do 20 rokov
i - tréner Tomáš Hirkala: 1 x 3. m. MSUmax - 
družstvo do 20 rokov
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