
Názov prijímateľa prostriedkov: 38
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH

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)
AK

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

01 VÝDAVKY NA SPRÁVU A PREVÁDZKU

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

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH, 
SKLADOVACÍCH PRIESTOROV  A ARCHÍV 
ROK 2020

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

2020011 020200076 05.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac marec/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 386,68

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

2020021 020200132 06.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac máj/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 386,68

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

2020022 020200101 06.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac apríl/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 386,68

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

2020032 020200124 06.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac jún/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 386,68

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

2020036 020200200 12.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac júl/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 386,68

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

2020044 020200227 28.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac august/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

2020045 020200010 28.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac január/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 386,68

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

2020046 020200043 28.08.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac februr/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 386,68

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

2020065 020200261 25.09.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac september/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

2020073 020200291 14.10.20 prenájom kanelárskych, skladovacích priestorov 
+ archív za mesiac október/2020

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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.

2020002 0077/2020 04.08.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
február/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

43,96

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

2020014 0098/2020 05.08.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
marec/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

26,10

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

2020016 4000003932 06.08.20 poštovné 36631124 Slovenská pošta 2,80

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

2020017 0166/2020 06.08.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
máj/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

20,63

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

2020018 0129/2020 06.08.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
apríl/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

20,67

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

2020029 0213/2020 07.08.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
jún/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

25,33

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

2020040 0251/2020 28.08.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
júl/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

27,90

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
28.08.20
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e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z.

2020041 0040/2020 28.08.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
január/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

23,25

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

2020068 0292/2020 25.09.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
august/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

24,00

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

2020071 0333/2020 14.10.20 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
septembert/2020

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

24,00

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

Telekomunikačné služby, internet, domény, 
web.stránky

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

Výpočtová technika - neinvestičná + 
Vybavenie počítač.. techniky - softvér

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.

IDŠU 024 IDŠU 024 04.08.20 refinancovanie finančných prostriedkov na 
vlastný účet - prílohe uvedené, o ktoré položky 
ide

00603091 Slovenská hokejbalová únia 7 660,96

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

IDŠU 041 IDŠU 041 05.08.20 refinancovanie finančných prostriedkov na 
vlastný účet - prílohe uvedené, o ktoré položky 
ide

00603091 Slovenská hokejbalová únia 10 000,00

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

VÚB 08 VÚB 08 31.08.20 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 2,65

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

VÚB 08 VÚB 08 31.08.20 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

VÚB 08 VÚB 08 31.08.20 poplatok nad rámec konta 31320155 VUB 28,60

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

VÚB 09 VÚB 09 30.09.20 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 3,95

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

VÚB 09 VÚB 09 30.09.20 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

VÚB 10 VÚB 10 31.10.20 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 2,65

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

VÚB 10 VÚB 10 31.10.20 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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.

Ekonimické a administratívne služby

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

2020005 420026 04.08.20 spracovanie účtovníctva za mesiac január/2020 50611984 UPKZ, s.r.o. 350,00

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

2020012 420043 05.08.20 spracovanie účtovníctva za mesiac 
február/2020

50611984 UPKZ, s.r.o. 350,00

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

2020013 420121 05.08.20 spracovanie účtovníctva za mesiac marec/2020 50611984 UPKZ, s.r.o. 250,00

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

2020019 420123 06.08.20 spracovanie účtovníctva za mesiac máj/2020 50611984 UPKZ, s.r.o. 250,00

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

2020020 420122 06.08.20 spracovanie účtovníctva za mesiac apríl/2020 50611984 UPKZ, s.r.o. 250,00

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

2020026 20028 06.08.20 overenie účtovnej závierky za r.rok 2019 11923571 Ing. Jozef Pohlod 1 000,00

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

2020031 420124 06.08.20 spracovanie účtovníctva za mesiac jún/2020 50611984 UPKZ, s.r.o. 250,00

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

2020042 420124 28.08.20 spracovanie účtovníctva za mesiac júl/2020 50611984 UPKZ, s.r.o. 250,00

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.

Zasadnutia VV SHbÚ, odmeny členom VV, 
cestovné náhrady, zasadnutia ISBHF, 
zasadnutie trénerov

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

IDŠU 018 IDŠU 018 04.08.20 cesťák - 11.1.2020 - zasadnutie trénerov a 
sústredenie ŠŠR U16

41113969 Jaroslav Mihal 74,60

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

Konferencia SHbÚ, zasdnutie mužských a 
mládež. klubov,  cest.náhr., ISBHF

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

IDŠU 002 IDŠU 002 04.08.20 cesťák - 31.1.-2.2.2020 - ISBHF - medzinárodná 
konferencia, Visp, Švajčiarsko

2ŠO 009 Marián Hambálek 387,39

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

IDŠU 004 IDŠU 004 04.08.20 cesťák - 22.2.2020 Bratislava-Pruské-%Zilina a 
späť, zasadnutie klubov + pracovné stretnutie v 
Žiline

2ŠO 009 Marián Hambálek 75,04

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

IDŠU 015 IDŠU 015 04.08.20 cesťák - 22.2.2020 - zasadnutie ved.družstiev - 
muži aj mládež v Pruskom

41113969 Jaroslav Mihal 54,40

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

IDŠU 023 IDŠU 023 04.08.20 cesťák - 31.1.-2.2.2020 - ISBHF - medzinárodná 
konferencia, Visp, Švajčiarsko

51817268 Július Száraz 1 014,51

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

IDŠU 053 IDŠU 053 07.08.20 cesťák - 21.6.2020 Bratislava-Pruské a späť, 
konferencia SHbÚ

2ŠO 009 Marián Hambálek 56,74

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

IDŠU 057 IDŠU 057 07.08.20 cesťák - 21.6.2020 Vranov-Pruské a späť, 
konferencia SHbÚ

HHMK Vranov 125,52

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

IDŠU 069 IDŠU 069 07.08.20 cesťák - 21.6.2020: Martin-Pruské a späť, 
konferencia SHbÚ

HBK Medokýš 16,47

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

IDŠU 077 IDŠU 077 07.08.20 cesťák -21.6.2020:  Kežmarok -Pruské a  späť, 
konferencia - za MŠK Kežmarok

1R17040 Eva Jakubčová 41,50

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

IDŠU 080 IDŠU 080 07.08.20 cesťák - 21.6.2020 Bratislava-Pruské a späť, 
konferencia SHbÚ

51817268 Július Száraz 48,64

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

IDŠU 084 IDŠU 084 07.08.20 cesťák - 21.6.2020 Bratislava-Pruské a späť, 
konferencia SHbÚ

41113969 Jaroslav Mihal 54,40

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

PROPAGÁCIA HOKEJBALU

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

IDŠU 003 IDŠU 003 04.08.20 cesťák - 25..2.2020 - tlačová beseda v Žiline - k 
propagácii Majstrovstiev sveta U16 a muži a 
U2O ženy v Žiline

2ŠO 009 Marián Hambálek 79,13

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

02 ŠŠR - účasť na medzinárodných 
odujatiach

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

Pitný režim, potravinové doplnky výživy, 
lieky, masérske potreby

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

lad-drevený 2 ks - platba kartou

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

Športové potreby

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

Prenájom športových priestorov, zariadení a 
techniky a služby na zabebepečnie športovej 
prípravy 

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

03 Športová príprava

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

Cestovné náhrady - rozhodca

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

Adrián Vacula, 1R17001



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

IDŠU 109 IDŠU 109 12.08.20 cesťák - 1.3.2020: Bratislava-Skalica 1R17001 Adrián Vacula 43,70

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

IDŠU 110 IDŠU 110 12.08.20 cesťák - 20.6.2020: Bratislava-Skalica 1R17001 Adrián Vacula 40,22

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

IDŠU 111 IDŠU 111 12.08.20 cesťák - 22.2.2020: Bratislava-Pruské 1R17001 Adrián Vacula 64,54

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

strata času -  Adrián Vacula, 1R17001

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

Ľubomír Pavela, 1R17002

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

IDŠU 060 IDŠU 060 07.08.20 cesťák - 27.6.2020: Valča - Pruské - 
Pov.Bystrica a späť

1R17002 Ľubomír Pavela 5,10

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

IDŠU 068 IDŠU 068 07.08.20 cesťák - 28.6.2020: Valča - Vrútky a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 12,46

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

IDŠU 112 IDŠU 112 12.08.20 cesťák - 5.7.2020: Valča - Košice a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 5,10

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

IDŠU 121 IDŠU 121 12.08.20 cesťák - 25.7.2020: Valča - Vrútky a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 11,66

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

IDŠU 124 IDŠU 124 12.08.20 cesťák - 12.7.2020: Valča - Zvolen a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 35,20

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

IDŠU 136 IDŠU 136 12.08.20 cesťák - 18.7.2020: Valča - Poprad a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 57,60

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

IDŠU 200 IDŠU 200 17.09.20 cesťák - 1.8.2020: Valča - Bratislava a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 102,38

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

strata času - Ľubomír Pavela, 1R17002

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

IDŠU 197 IDŠU 197 17.09.20 1.8.2020 - náhrada za stratu času 1R17002 Ľubomír Pavela 45,00

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

Marek Kralovič, 1R17003

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

IDŠU 010 IDŠU 010 04.08.20 cesťák - 29.2.2020: Bratislava DNV - Bratislava 
a späť

1R17003 Marek Kralovič 5,10

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

IDŠU 075 IDŠU 075 07.08.20 cesťák - 14.6.2020: Bratislava DNV - Skalica a 
späť

1R17003 Marek Kralovič 40,22

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

IDŠU 090 IDŠU 090 07.08.20 cesťák - 27.6.2020: Bratislava DNV - Vrútky a 
späť

1R17003 Marek Kralovič 98,50

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

IDŠU 091 IDŠU 091 07.08.20 cesťák - 28.6.2020: Bratislava DNV - Vrútky a 
späť

1R17003 Marek Kralovič 98,50

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

IDŠU 130 IDŠU 130 12.08.20 cesťák - 19.7.2020: Bratislava DNV - Skalica a 
späť

1R17003 Marek Kralovič 40,53

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

IDŠU 137 IDŠU 137 12.08.20 cesťák - 22.2.2020: Bratislava DNV - Pruské a 
späť

1R17003 Marek Kralovič 68,78

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

IDŠU 141 IDŠU 141 12.08.20 cesťák - 11.7.2020: Bratislava DNV - Trenčín-
Vrútky a späť

1R17003 Marek Kralovič 101,96

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

IDŠU 217 IDŠU 217 14.10.20 cesťák - 26.9.2020: Bratislava DNV - Skalicaa 
späť

1R17003 Marek Kralovič 42,15

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

strata času - Marek Kralovič, 1R17003

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

IDŠU 220 IDŠU 220 14.10.20 26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17003 Marek Kralovič 45,00

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

Radoslav Mixa, 1R17004

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

strata času - Radoslav Mixa, 1R17004

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

Dávid Šimbera, 1R17005



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

IDŠU 016 IDŠU 016 04.08.20 cesťák - 29.2.2020: Kežmarok - Svidník a späť 1R17005 Dávid Šimbera 56,82

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

IDŠU 017 IDŠU 017 04.08.20 cesťák - 23.2.2020: Kežmarok - Trebišov a späť 1R17005 Dávid Šimbera 64,16

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

IDŠU 031 IDŠU 031 05.08.20 cesťák - 8.3.2020: Kežmarok - Trebišov a späť 1R17005 Dávid Šimbera 5,10

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

IDŠU 083 IDŠU 083 07.08.20 cesťák - 20.6.2020: Kežmarok - Košice a späť 1R17005 Dávid Šimbera 54,12

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

IDŠU 092 IDŠU 092 07.08.20 cesťák - 27.6.2020: Kežmarok - Pruské - 
Považská Bystrica a späť

1R17005 Dávid Šimbera 100,06

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

IDŠU 113 IDŠU 113 12.08.20 cesťák - 4.7.2020: Kežmarok - Svidník a späť 1R17005 Dávid Šimbera 5,10

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

IDŠU 211 IDŠU 211 14.10.20 cesťák - 26.9.2020: Kežmarok - Sp.Belá a späť 1R17005 Dávid Šimbera 5,10

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

strata času - Dávid Šimbera, 1R17005

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

IDŠU 224 IDŠU 224 14.10.20 25.,26.9.2020. - náhrada času 1R17005 Dávid Šimbera 65,00

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

Milan Vrábeľ, 1R17006

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

strata času - Milan Vrábeľ, 1R17006

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

Gabriel Hatala, 1R17007

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

IDŠU 120 IDŠU 120 12.08.20 cesťák - 11.7.2020: Trenčín - Vrútky a späť 1R17007 Gabriel Hatala 5,10

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

IDŠU 128 IDŠU 128 12.08.20 cesťák - 19.7.2020: Trenčín - Skalica a späť 1R17007 Gabriel Hatala 37,30

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

IDŠU 193 IDŠU 193 17.09.20 cesťák - 1.8.2020: Trenčín - Bratislava a späť 1R17007 Gabriel Hatala 5,10

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

strata času - Gabriel Hatala, 1R17007

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

IDŠU 206 IDŠU 206 25.09.20 11.,19,7. a 8.8. - náhrada času 1R17007 Gabriel Hatala 135,00

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

Mário Krist, 1R17008

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

IDŠU 061 IDŠU 061 07.08.20 cesťák - 28.6.2020: Trenčín - Skalica a späť 1R17008 Mário Krist 5,10

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

IDŠU 076 IDŠU 076 07.08.20 cesťák - 20.6.2020: Trenčín - Vrútky a späť 1R17008 Mário Krist 43,60

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

IDŠU 082 IDŠU 082 07.08.20 cesťák - 20.6.2020: Trenčín - Nitra a späť 1R17008 Mário Krist 50,55

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

IDŠU 192 IDŠU 192 17.09.20 cesťák - 5.7.2020: Trenčín - Nitra a späť 1R17008 Mário Krist 5,10

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

IDŠU 196 IDŠU 196 17.09.20 cesťák - 18.7.2020: Trenčín - Skalica a späť 1R17008 Mário Krist 38,04

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

IDŠU 198 IDŠU 198 17.09.20 cesťák - 4.7.2020: Trenčín - Nitra a späť 1R17008 Mário Krist 50,85

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

strata času - Mário Krist, 1R17008

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

IDŠU 198 IDŠU 198 17.09.20 4.,5.,7, 18.7.2020 - náhrada za stratu času 1R17008 Mário Krist 135,00

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

Milan Kováčik, 1R17010

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

IDŠU 011 IDŠU 011 04.08.20 cesťák - 29.2.2020: Žilina - Košice a späť 1R17010 Milan Kováčik 7,60



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

IDŠU 033 IDŠU 033 05.08.20 cesťák - 7.3.2020: Žilina - Svidník - Vranov a 
späť

1R17010 Milan Kováčik 7,60

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

IDŠU 034 IDŠU 034 05.08.20 cesťák - 1.3.2020: Žilina - Pov.Bystrica a späť 1R17010 Milan Kováčik 19,00

i - družstvo (25 čl.) za  1. miesto na MS v športe 
(disciplíne) družstvo

IDŠU 059 IDŠU 059 07.08.20 cesťák - 13.6.2020: Žilina - Zvolen a späť 1R17010 Milan Kováčik 5,10

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

IDŠU 070 IDŠU 070 07.08.20 cesťák - 20.6.2020: Žilina - Spišská Belá a späť 1R17010 Milan Kováčik 17,84

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

strata času - Milan Kováčik, 1R17010

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

Roman Jančík, 1R17011

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

IDŠU 006 IDŠU 006 04.08.20 cesťák - 22.2.2020: Skalica-Pruské a späť 1R17011 Roman Jančík 49,40

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

IDŠU 026 IDŠU 026 05.08.20 cesťák - 1.3.2020 Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 57,10

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

IDŠU 029 IDŠU 029 05.08.20 cesťák - 7.3.2020 Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 57,10

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

IDŠU 048 IDŠU 048 07.08.20 cesťák - 13.6.2020 Skalica-Nitra a späť 1R17011 Roman Jančík 5,10

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

IDŠU 049 IDŠU 049 07.08.20 cesťák - 20.6.2020 Skalica- Vrútky a späť 1R17011 Roman Jančík 78,50

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

IDŠU 051 IDŠU 051 07.08.20 cesťák - 14.6.2020 Skalica- Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 57,10

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

IDŠU 054 IDŠU 054 07.08.20 cesťák - 28.6.2020 Skalica- Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 57,30

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

IDŠU 056 IDŠU 056 07.08.20 cesťák - 27.6.2020 Skalica- Bratislava a späť 1R17011 Roman Jančík 5,10

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

IDŠU 103 IDŠU 103 12.08.20 cesťák - 19.7.2020 Skalica- Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 57,30

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

IDŠU 105 IDŠU 105 12.08.20 cesťák - 11.7.2020 Skalica- Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 5,10

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

IDŠU 107 IDŠU 107 12.08.20 cesťák - 5.7.2020 Skalica- Košice a späť 1R17011 Roman Jančík 179,40

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

IDŠU 108 IDŠU 108 12.08.20 cesťák - 18.7.2020 Skalica- Bratislava a späť 1R17011 Roman Jančík 5,10

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

IDŠU 149 IDŠU 149 14.08.20 cesťák -8.8.2020 Skalica- Pov.Bystrica a späť 1R17011 Roman Jančík 57,30

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

IDŠU 187 IDŠU 187 17.09.20 cesťák - 2.8.2020: Skalica - Bratislava a späť 1R17011 Roman Jančík 5,10

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

IDŠU 231 IDŠU 231 19.10.20 cesťák - 26.9.2020 Skalica- Bratislava a späť 1R17011 Roman Jančík 5,10

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

strata času - Roman Jančík, 1R17011

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

IDŠU 190 IDŠU 190 17.09.20 2.8.2020 - náhrada za stratu času 1R17011 Roman Jančík 45,00

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

IDŠU 210 IDŠU 210 14.10.20 26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17011 Roman Jančík 45,00

i - družstvo (25 čl.) za  1. miesto na MS v športe 
(disciplíne) družstvo

IDŠU 231 IDŠU 231 19.10.20 26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17011 Roman Jančík 45,00

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

Andrej Jakubec, 1R17013

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

IDŠU 067 IDŠU 067 07.08.20 cesťák - 27.6.2020: Martin - Zvolen a späť 1R17013 Andrej Jakubec 5,10

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

IDŠU 073 IDŠU 073 07.08.20 cesťák - 14.6.2020: Martin - Pruské a späť 1R17013 Andrej Jakubec 39,84



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

IDŠU 087 IDŠU 087 07.08.20 cesťák - 20.6.2020: Martin - Spišská Belá a 
späť

1R17013 Andrej Jakubec 59,92

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

IDŠU 093 IDŠU 093 07.08.20 cesťák - 28.6.2020: Martin - Košice - Vranov a 
späť

1R17013 Andrej Jakubec 117,42

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

strata času - Andrej Jakubec, 1R17013

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

Martin Šimko, 1R17015

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

strata času - Martin Šimko, 1R17015

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

Marián Valachovič, 1R17016

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

IDŠU 028 IDŠU 028 05.08.20 cesťák - 1.3.2020 Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17016 Marián Valachovič 5,10

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

IDŠU 050 IDŠU 050 07.08.20 cesťák - 13.6.2020 Skalica-Nitra a späť 1R17016 Marián Valachovič 51,50

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

IDŠU 052 IDŠU 052 07.08.20 cesťák - 14.6.2020 Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17016 Marián Valachovič 5,10

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

IDŠU 055 IDŠU 055 07.08.20 cesťák - 28.6.2020 Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17016 Marián Valachovič 5,10

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

IDŠU 058 IDŠU 058 07.08.20 cesťák - 27.6.2020 Skalica-Bratislava a späť 1R17016 Marián Valachovič 41,80

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

IDŠU 102 IDŠU 102 12.08.20 cesťák - 19.7.2020 Skalica-Pov.Bystrica a späť 1R17016 Marián Valachovič 5,10

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

IDŠU 104 IDŠU 104 12.08.20 cesťák - 18.7.2020 Skalica- Bratislava a späť 1R17016 Marián Valachovič 41,80

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

IDŠU 106 IDŠU 106 12.08.20 cesťák - 11.7.2020 Skalica- Bratislava a späť 1R17016 Marián Valachovič 57,30

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

IDŠU 189 IDŠU 189 17.09.20 cesťák - 2.8.2020: Skalica - Bratislava a späť 1R17016 Marián Valachovič 41,80

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

IDŠU 233 IDŠU 233 19.10.20 cesťák - 26.9.2020 Skalica- Bratislava a späť 1R17016 Marián Valachovič 41,80

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

strata času - Marián Valachovič, 1R17016

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

IDŠU 188 IDŠU 188 17.09.20 2.8.2020 - náhrada za stratu času 1R17016 Marián Valachovič 45,00

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

IDŠU 209 IDŠU 209 14.10.20 26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17016 Marián Valachovič 45,00

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

IDŠU 234 IDŠU 234 19.10.20 26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17016 Marián Valachovič 45,00

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

Patrik Gondora, 1R17017

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

IDŠU 013 IDŠU 013 04.08.20 cesťák - 22.2.2020: Ludanice-Pruské a späť 1R17017 Patrik Gondora 41,00

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

IDŠU 014 IDŠU 014 04.08.20 cesťák - 29.2.2020: Ludanice-Bratislava a späť 1R17017 Patrik Gondora 49,10

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

IDŠU 081 IDŠU 081 07.08.20 cesťák - 28.6.2020: Ludanice-Bratislava a späť 1R17017 Patrik Gondora 49,30

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

IDŠU 194 IDŠU 194 17.09.20 cesťák - 12.7.2020: Ludanice-Zvolen a späť 1R17017 Patrik Gondora 55,97

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

IDŠU 218 IDŠU 218 14.10.20 cesťák - 26.9.2020: Ludanice-Skalica a späť 1R17017 Patrik Gondora 44,48

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

strata času - Patrik Gondora, 1R17017

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

IDŠU 194 IDŠU 194 17.09.20 12.7.2020 - náhrada za stratu času 1R17017 Patrik Gondora 20,00



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

IDŠU 219 IDŠU 219 14.10.20 26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17017 Patrik Gondora 45,00

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

Igor Nezcli, 1R17019

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

IDŠU 074 IDŠU 074 07.08.20 cesťák - 14.6.2020:  Bratislava - Skalica a späť 1R17019 Igor Nezcli 40,22

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

IDŠU 079 IDŠU 079 07.08.20 cesťák - 14.6.2020:  Bratislava - Nitra a späť 1R17019 Igor Nezcli 47,18

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

strata času - Igor Nezcli, 1R17019

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

Michal Urbanec, 1R17020

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

IDŠU 008 IDŠU 008 04.08.20 cesťák - 23.2.2020:  Košice - Trebišov a späť 1R17020 Michal Urbanec 5,10

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

IDŠU 062 IDŠU 062 07.08.20 cesťák - 12.6.2020:  Košice - Vranov a späť 1R17020 Michal Urbanec 5,10

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

IDŠU 063 IDŠU 063 07.08.20 cesťák - 20.6.2020:  Košice - Trebišov a späť 1R17020 Michal Urbanec 5,10

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

IDŠU 066 IDŠU 066 07.08.20 cesťák - 28.6.2020:  Košice - Vranov a späť 1R17020 Michal Urbanec 5,10

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

IDŠU 117 IDŠU 117 12.08.20 cesťák - 28.6.2020:  Košice - Vranov a späť 1R17020 Michal Urbanec 5,10

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

IDŠU 212 IDŠU 212 14.10.20 cesťák - 20.9.2020:  Košice - Vranov a späť 1R17020 Michal Urbanec 5,10

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

IDŠU 213 IDŠU 213 14.10.20 cesťák - 26.9.2020:  Košice - Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 9,30

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

strata času - Michal Urbanec, 1R17020

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

IDŠU 226 IDŠU 226 14.10.20 20.,26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17020 Michal Urbanec 65,00

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

Peter Hriško, 1R17022

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

IDŠU 007 IDŠU 007 04.08.20 cesťák - 22.2.2020:  Prešov - Martin a  späť 1R17022 Peter Hriško 5,10

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

IDŠU 037 IDŠU 037 05.08.20 cesťák - 1.3.2020:  Prešov - Svidník  a  späť 1R17022 Peter Hriško 5,10

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

IDŠU 064 IDŠU 064 07.08.20 cesťák - 20.6.2020:  Prešov - Košice  a  späť 1R17022 Peter Hriško 5,10

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

IDŠU 065 IDŠU 065 07.08.20 cesťák - 28.6.2020:  Prešov - Trebišov  a  späť 1R17022 Peter Hriško 5,10

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

IDŠU 114 IDŠU 114 12.08.20 cesťák - 18.7.2020:  Prešov - Poprad  a  späť 1R17022 Peter Hriško 5,10

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

IDŠU 115 IDŠU 115 12.08.20 cesťák - 25.7.2020:  Prešov - Pov.Bystrica a  
späť

1R17022 Peter Hriško 5,10

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

IDŠU 122 IDŠU 122 12.08.20 cesťák - 4.7.2020:  Prešov - Košice a  späť 1R17022 Peter Hriško 20,54

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

IDŠU 129 IDŠU 129 12.08.20 cesťák - 12.7.2020:  Prešov - Vranov a  späť 1R17022 Peter Hriško 39,66

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

IDŠU 131 IDŠU 131 12.08.20 cesťák - 17.7.2020:  Prešov - Spišská Belá a  
späť

1R17022 Peter Hriško 45,62

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

IDŠU 222 IDŠU 222 14.10.20 cesťák - 26.9.2020:  Prešov - Spišská Belá a  
späť

1R17022 Peter Hriško 45,62

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

strata času - Peter Hriško, 1R17022

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

IDŠU 221 IDŠU 221 14.10.20 26.9.2020 - náhrada za stratu času 1R17022 Peter Hriško 45,00



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

Ľubomí Trpiš, 1R17023

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

IDŠU 125 IDŠU 125 12.08.20 cesťák - 1.3.2020: Martin - Pruské a späť 1R17023 Ľubomír Trpiš 35,48

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

IDŠU 126 IDŠU 126 12.08.20 cesťák - 22.2.2020: Martin - Pruské a späť 1R17023 Ľubomír Trpiš 35,48

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

IDŠU 195 IDŠU 195 17.09.20 cesťák -1.8.2020: Martin - Pov.Bystrica a späť 1R17023 Ľubomír Trpiš 27,06

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

IDŠU 203 IDŠU 203 25.09.20 cesťák -8.8.2020: Martin - Pov.Bystrica a späť 1R17023 Ľubomír Trpiš 28,90

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

strata času - Ľubomí Trpiš, 1R17023

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

IDŠU 205 IDŠU 205 25.09.20 8.8.2020 - náhrada za stratu času 1R17023 Ľubomír Trpiš 45,00

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

Matej Pleško, 1R17026

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

IDŠU 127 IDŠU 127 12.08.20 cesťák - 18.7.2020: Trenčín - Skalica - 
Bratislava a späť

1R17026 Matej Pleško 37,14

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

IDŠU 133 IDŠU 133 12.08.20 cesťák - 7.3.2020: Trenčín -  Bratislava a späť 1R17026 Matej Pleško 51,80

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

IDŠU 134 IDŠU 134 12.08.20 cesťák - 4.7.2020: Trenčín -  Bratislava a späť 1R17026 Matej Pleško 51,80

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

IDŠU 135 IDŠU 135 12.08.20 cesťák - 19.7.2020: Trenčín -  Bratislava a späť 1R17026 Matej Pleško 51,80

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

IDŠU 204 IDŠU204 25.09.20 cesťák - 8.8.2020: Trenčín -  Pov.Bystrica a 
späť

1R17026 Matej Pleško 24,40

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

strata času - Matej Pleško, 1R17026

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

IDŠU 207 IDŠU207 25.09.20 8,8,2020- náhrada za stratu času 1R17026 Matej Pleško 45,00

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

Miroslav Sála, 1R17028

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

IDŠU 009 IDŠU 009 04.08.20 cesťák - 29.2.2020:  Prešov - Svidník a  späť 1R17028 Miroslav Sála 5,10

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

IDŠU 021 IDŠU 021 04.08.20 cesťák - 22.2.2020:  Prešov - Martin - Pruské a  
späť

1R17028 Miroslav Sála 120,90

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

IDŠU 039 IDŠU 039 05.08.20 cesťák - 1.3.2020:  Prešov - Košice a  späť 1R17028 Miroslav Sála 22,44

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

IDŠU 071 IDŠU 071 07.08.20 cesťák - 29.6.2020:  Prešov - Trebišov a  späť 1R17028 Miroslav Sála 34,06

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

IDŠU 072 IDŠU 072 07.08.20 cesťák - 20.6.2020:  Prešov - Košice -Trebišov 
a  späť

1R17028 Miroslav Sála 38,68

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

IDŠU 076 IDŠU 076 07.08.20 cesťák - 12.6.2020:  Prešov - Košice -Vranov a  
späť

1R17028 Miroslav Sála 40,62

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

IDŠU 116 IDŠU 116 12.08.20 cesťák - 4.7.2020:  Prešov - Košice  a  späť 1R17028 Miroslav Sála 5,10

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

IDŠU 119 IDŠU 119 12.08.20 cesťák - 4.7.2020:  Prešov - Spišská Belá  a  
späť

1R17028 Miroslav Sála 5,10

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

IDŠU 132 IDŠU 132 12.08.20 cesťák - 11.7.2020:  Prešov - Spišská Belá  a  
späť

1R17028 Miroslav Sála 45,62

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

IDŠU 142 IDŠU 142 12.08.20 cesťák - 25.7.2020:  Prešov - Spišská Belá  a  
späť

1R17028 Miroslav Sála 105,46

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

strata času - Miroslav Sála, 1R17028

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

IDŠU 215 IDŠU 215 14.10.20 20.9.2020- náhrada za stratu času 1R17028 Miroslav Sála 20,00



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

strata času - Gabriel Krisztián, 1R17029

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

Peter Meravý, 1R17030

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

IDŠU 027 IDŠU 027 05.08.20 cesťák - 7.3.2020: Chorvátský Grob - Bratislava 
a späť

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

strata času - Peter Meravý, 1R17030 1R17030 Peter Meravý 10,59

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

Štefan Hozák, 1R17034

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

IDŠU 012 IDŠU 012 04.08.20 cesťák - 22.2.2020:  Pov.Bystrica - Pruské a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 17,06

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

IDŠU 020 IDŠU 020 04.08.20 cesťák - 29.2.2020:  Pov. Bystrica - Košice a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 118,38

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

IDŠU 035 IDŠU 035 05.08.20 cesťák -1.3.2020:  Pov, Bystrica - Pruské a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 5,10

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

IDŠU 038 IDŠU 038 05.08.20 cesťák -7.3.2020:  Pov.Bystrica - Svidník-
Vranov a  späť

1R17034 Štefan Hozák 135,56

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

IDŠU 085 IDŠU 085 07.08.20 cesťák -20.6.2020:  Pov.Bystrica - Skalica a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 55,66

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

IDŠU 086 IDŠU 086 07.08.20 cesťák -28.6.2020:  Pov.Bystrica - Skalica a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 55,66

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

IDŠU 088 IDŠU 088 07.08.20 cesťák -13.6.2020:  Pov.Bystrica - Zvolen a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 60,68

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

IDŠU 089 IDŠU 089 07.08.20 cesťák - 27.6.2020:  Pov.Bystrica - Zvolen a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 60,28

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

IDŠU 118 IDŠU 118 12.08.20 cesťák - 5.7.2020:  Pov.Bystrica - Pruské a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 5,10

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

IDŠU 123 IDŠU 123 12.08.20 cesťák - 25.7.2020:  Pov.Bystrica -Vrútky a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 28,26

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

IDŠU 138 IDŠU 138 12.08.20 cesťák - 19.7.2020:  Pov.Bystrica -Bratislava a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 72,62

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

IDŠU 144 IDŠU 144 12.08.20 cesťák - 4.7.2020:  Pov.Bystrica -Svidník a  
späť

1R17034 Štefan Hozák 133,06

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

IDŠU 227 IDŠU 227 14.10.20 cesťák - 26.9.2020:  Pov.Bystrica -Spišská Belá 
a  späť

1R17034 Štefan Hozák 83,26

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

strata času - Štefan Hozák, 1R17034

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

IDŠU 225 IDŠU 225 14.10.20 25.,26.9.2020- náhrada za stratu času 1R17034 Štefan Hozák 65,00

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

Martin Bogáň, 1R17038

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

IDŠU 030 IDŠU 030 05.08.20 cesťák 1.3.2020- Martin-Zvolen a späť..: 1R17038 Martin Bogáň 34,98

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

IDŠU 032 IDŠU 032 05.08.20 cesťák -8.3.2020: Martin-Kežmarok a späť: 1R17038 Martin Bogáň 52,98

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

IDŠU 094 IDŠU 094 07.08.20 cesťák -27.62020: Martin-Skalica - Bratislava a 
späť:

1R17038 Martin Bogáň 134,08

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

IDŠU 216 IDŠU 216 14.10.20 cesťák 5.7.2020 Martin - Pruské a späť 1R17038 Martin Bogáň 36,78

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

IDŠU 223 IDŠU 223 14.10.20 cesťák 27.9.2020 Martin - Spišská Beláa späť 1R17038 Martin Bogáň 57,30

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

IDŠU 229 IDŠU 229 14.10.20 cesťák 26.9.2020 Martin - Svidníka späť 1R17038 Martin Bogáň 98,70

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

strata času - Martin Bogáň, 1R17038



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

IDŠU 214 IDŠU 214 14.10.20 5.7.2020- náhrada za stratu času 1R17038 Martin Bogáň 20,00

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

IDŠU 228 IDŠU 228 14.10.20 26.,27.9.2020- náhrada za stratu času 1R17038 Martin Bogáň 90,00

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

strata času - Maroš Hric, 1R17039

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

Eva Jakubčová, 1R17040

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

IDŠU 019 IDŠU 019 04.08.20 cesťák - 22.2.2020:  Kežmarok - Pruské a  späť 1R17040 Eva Jakubčová 82,80

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

IDŠU 036 IDŠU 036 05.08.20 cesťák - 8.3.2020:  Kežmarok - Trebišov a  späť 1R17040 Eva Jakubčová 62,90

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

IDŠU 040 IDŠU 040 05.08.20 cesťák - 1.3.2020:  Kežmarok - Svidník a  späť 1R17040 Eva Jakubčová 59,10

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

strata času - Eva Jakubčová 1R17039

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

Fakturácia rozhodcov

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.

IDŠU 098 IDŠU 098 12.08.20 cesťák 18.7.2020 Bratislava - Poprad a späť - 
odovzdanie cien U14

2ŠO 009 Marián Hambálek 140,38

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

IDŠU 143 IDŠU 143 12.08.20 cesťák 18.7.2020 Senec-Pov.Bystrica  a späť + 
25.7.2020 Senec-Pov.Bystrica  a späť - 
odovzdanie cien U19

51817268 Július Száraz 113,48

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.

IDŠU 001 IDŠU 001 04.08.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
1/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU 005 IDŠU 005 04.08.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
2/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

2020001 2020002 04.08.20 SHbÚ HS 002 - činnosť šport.odborníka pre 
súťaže SHBÚ a ŠŠR za obdobie 2/2020

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

2020006 2020001 04.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 1/2020

51817268 Július Száraz 750,00

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

2020007 2020002 04.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 2/2020

51817268 Július Száraz 750,00

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

2020008 5/2020 04.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie 2/2020

41113969 Jaroslav Mihal 1 070,00

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

20200009 2020003 05.08.20 SHbÚ HS 002 - činnosť šport.odborníka pre 
súťaže SHBÚ a ŠŠR za obdobie 3/2020

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

2020010 2020003 05.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie marec/2020

51817268 Július Száraz 750,00

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

IDŠU 025 IDŠU 025 05.08.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
marec/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

20200015 2020004 06.08.20 SHbÚ HS 002 - činnosť šport.odborníka pre 
súťaže SHBÚ a ŠŠR práce nad rámec zmluvy v 
období 1.11.2019 až 31.3.2020

50816322 Helena Škultétyová 3 000,00

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

2020023 2020005 06.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie máj/2020

51817268 Július Száraz 750,00

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

2020024 2020004 06.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie apríl/2020

51817268 Július Száraz 750,00

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

2020025 7/2020 06.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie máj/2020

41113969 Jaroslav Mihal 1 070,00

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

IDŠU 042 IDŠU 042 06.08.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
apríl/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00



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

IDŠU 043 IDŠU 043 06.08.20 DZ 2ŠO 008 - činnosť športového odborníka 
apríl/2020 

2ŠO 008 Helena Škultétyová 500,00

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

IDŠU 044 IDŠU 044 06.08.20 DZ 2ŠO 008 - činnosť športového odborníka 
máj/2020 

2ŠO 008 Helena Škultétyová 500,00

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

IDŠU 045 IDŠU 045 06.08.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
máj/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

2020033 2020006 07.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie jún/2020

51817268 Július Száraz 750,00

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

2020034 9/2020 07.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie jún/2020

41113969 Jaroslav Mihal 1 070,00

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

IDŠU 046 IDŠU 046 07.08.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
jún/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU 047 IDŠU 047 07.08.20 DZ 2ŠO 008 - činnosť športového odborníka 
jún/2020 

2ŠO 008 Helena Škultétyová 500,00

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

IDŠU 097 IDŠU 097 12.08.20 DZ 2ŠO 008 - činnosť športového odborníka 
júl/2020 

2ŠO 008 Helena Škultétyová 500,00

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

IDŠU 099 IDŠU 099 12.08.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
júl/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

2020037 2020007 12.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie júl/2020

51817268 Július Száraz 500,00

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

2020038 11/2020 07.08.21 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie júl/2020

41113969 Jaroslav Mihal 1 070,00

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

IDŠ 146 IDŠ 146 14.08.20 2ŠO 026 činosť športového odborníka 2Š0 026 Michael Bujňák 400,00

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

IDŠ 147 IDŠ 147 14.08.20 2ŠO 024 činosť športového odborníka 2Š0 024 Vladimír Moravčík 400,00

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

IDŠ 148 IDŠ 148 14.08.20 2ŠO 024 činosť športového odborníka 2Š0 024 Vladimír Moravčík 500,00

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

IDŠ 150 IDŠ 150 14.08.20 2ŠO 018 činosť športového odborníka 2Š0 018 Ľubomír Baka 400,00

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

IDŠ 151 IDŠ 151 14.08.20 2ŠO 018 činosť športového odborníka 2Š0 018 Ľubomír Baka 500,00

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

IDŠ 152 IDŠ 152 14.08.20 2ŠO 014 činosť športového odborníka 2Š0 014 Ľuboš Jankovič 500,00

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

IDŠ 153 IDŠ 153 14.08.20 2ŠO 015 činosť športového odborníka 2Š0 015 Peter Szabó 500,00

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

IDŠ 181 IDŠ 181 28.08.20 2ŠO 021 činosť športového odborníka 2ŠO 021 Marián Longauer 200,00

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

IDŠ 182 IDŠ 182 28.08.20 2ŠO 028 činosť športového odborníka 2ŠO 028 Stanislav Libo 200,00

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

IDŠ 183 IDŠ 183 28.08.20 2ŠO 019 činosť športového odborníka 2ŠO 019 Marián Gregorík 1 500,00

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

IDŠ 184 IDŠ 184 28.08.20 2ŠO 027 činosť športového odborníka 2ŠO 027 Mojmír Hojer 1 500,00

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

2020057 15/2020 08.09.20 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie od 26.8.-31.8.2020

41113969 Jaroslav Mihal 270,00

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

2020060 2020008 08.09.20 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie august/2020

51817268 Július Száraz 500,00

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

2020063 13/2020 08.09.20 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie od 1.8.-25.8.2020

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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

IDŠU 191 IDŠU 191 17.09.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
august2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU 202 IDŠU 202 25.09.20 DZ 2ŠO 008 - činnosť športového odborníka 
august/2020 

2ŠO 008 Helena Škultétyová 500,00

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

IDŠU 208 IDŠU 208 14.10.20 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
september/2020 

2ŠO 001 Michal Runák 300,00



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

IDŠU 230 IDŠU 230 14.10.20 DZ 2ŠO 008 - činnosť športového odborníka 
september2020 

2ŠO 008 Helena Škultétyová 500,00

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

2020074 2020009 14.10.20 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie september2020

51817268 Július Száraz 500,00

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

2020076 17/2020 14.10.20 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie september/2020

41113969 Jaroslav Mihal 1 360,00

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

HROMADNÉ CESTOVNÉ - ŠŠR - športovci + 
realizačné tímy

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

Príprava ŠŠR U16 - západ + východ - 50 
osôb, 12.1.2020 v Žiline

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

IDŠU 095 IDŠU 095 07.08.20 stravovanie 35850957 Bizmark, s.r.o. 197,22

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

Príprava ŠŠR SR U20 muži - Žilina, 4.1.2020

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

IDŠU 140 IDŠU 140 12.08.20 cesťák 4.1.2020 Bratislava - Žilina a späť 2ŠO 014 Ľuboš Jankovič 76,00

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

IDŠU 236 IDŠU 236 29.10.20 ubytovanie + stravovanie 12.,13.9.2020 31300278 MHbU Košice 295,00

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

Príprava ŠŠR SR U18 muži - Žilina, 25.1. - 
26.1.2020, 22 hráčov + 4 osoby realizačného 
tímu, 26.1.2020 + 25 osôb U16

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

IDŠU 022 IDŠU 022 04.08.20 ubytovanie, hotel Galileo 36665207 ProViva, s.r.o. 675,50

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

IDŠU 096 IDŠU 096 07.08.20 stravovanie 35850957 Bizmark, s.r.o. 529,38

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

IDŠU 139 IDŠU 139 12.08.20 cesťák - 25.1.-26.1.2020 - Bratisla - Žilina a 
späť

2ŠO 007 Marcel Szilvasi 74,80

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

Príprava ŠŠR SR U18 ženy - Žilina, 25.7. - 
26.7.2020, 26 hráčov + 4 osoby realizačného 
tímu

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

IDŠU 100 IDŠU 100 12.08.20 cesťák 25.7.-26.7.2020: Bratislava-Žilin a späť 2ŠO 010 Karol Rehák 75,03

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

IDŠU 101 IDŠU 101 12.08.20 cesťák 25.7.-26.7.2020: Bratislava-Žilin a späť 2ŠO 009 Marián Hambálek 79,13

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

IDŠU 145 IDŠU 145 12.08.20 strava U20 ženy 35850957 Bizmark, s.r.o. 164,70

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

IDŠU 186 IDŠU 186 08.09.20 ubytovanie a strava počas sústredenia U20 
ženy

36665207 ProViva, s.r.o. 710,00

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

Pitný režim a potravinové doplnky

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.

2020063 1020200002 17.09.20 materiálno-technické zabepečenie 
hokejbalových podujatí, 1,2 a 6/2020, Žilina

42059992 Súkromné centrum voľného času, 
Bytča

1 425,00

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

2020066 30200037 25.09.20 prenájom hracej plochy, Žilina 47655071 MsHKM Žilina 600,00

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

Športové náradie, náčinie a iné sportové 
vybavenie neinvestičného charakteru

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

2020003 0011000410 04.08.20 ocenenie - 3 ks pohár, 3 ks plastový štíttok 35774282 Victory sport, spol.s r.o. 180,77

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

2020004 0011001660 04.08.20 ocenenie - 3 ks pohár, 3 ks plastový štíttok 35774282 Victory sport, spol.s r.o. 180,77

i - družstvo (25 čl.) za  1. miesto na MS v športe 
(disciplíne) družstvo

2020043 1000048920 28.08.20 ocenenie - 35774282 Victory sport, spol.s r.o. 379,00



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

2020067 OFA20201374 25,9,2020 rozhodcovské dresy - 40 ks 36513148 3b, s.r.o., Prešov 1 435,20

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

SLUŽBY

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

2020027 07.08.20 pranie dresov Nexion 38,50

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

2020028 07.08.20 pranie dresov Nexion 28,00

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

2020035 2020016 11.08.20 stream služby z hokejbalového zápasu Vrútky 
Nitra

43146813 Alexander Kišš 100,00

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

2020039 1020007 28.08.20 elektronické zápisy a štatistiky 50521012 ukazovák, s.r.o. 1 050,00

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

MLÁDEŽ

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

07.08.20 šporotvý materiál Guruhokej 155,50

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

KLUBY

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.

2020047 10200001 07.09.20 doprava tímu U10 na hikejbalový turnaj v 
Topoľčanoch, 4.7.2020, Martin-Topoľčany a 
späť

50486608 HBK Medokýš Martin 144,00

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

2020049 10200004 07.09.20 preprava tímu U14 - finálový turnaj v Poprade, 
17.7.2020, Martin-Poprad a späť

50486608 HBK Medokýš Martin 153,60

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

2020050 10200003 07.09.20 preprava tímu U16 - hokejbalový turnaj v 
Spišskej Belej 17.7.2020, Martin-Spišská Belá a 
späť

50486608 HBK Medokýš Martin 194,20

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

2020053 10200005 07.09.20 preprava tímu U12 - hokejbalový finálový turnaj 
v Bratislave 25.7.2020, Martin-Bratislava a späť

50486608 HBK Medokýš Martin 300,00

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

2020054 10200002 07.09.20 preprava tímu U16 - hokejbalový finálový turnaj 
v Spišskej Belej 11.7.2020, Martin-Spišská Belá 
a späť

50486608 HBK Medokýš Martin 379,01

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

HBC DT POV. BYSTRICA

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

2020048 2/2020 07.09.20 oprava hokejok 36120345 HBC Považská Bystrica 150,00

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

IDŠU 185 IDŠU 185 07.09.20 ubytovanie 23 osôb, Hermanovciach n/Topľou - 
U19 - turnaj v Spišskej Belej

36120345 HBC Považská Bystrica 553,74

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.

2020051 2020/01 07.09.20 preprava U19 na štvrťfinále, 27.6.2020, 
Trebišov-Zvolen a päť

42324491 HBK Adler Trebišov 200,00

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

2020052 2020/02 07.09.20 preprava U19, 13.6.2020, Trebišov-Martin a päť 42324491 HBK Adler Trebišov 300,00

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.

2020055 2020001 07.09.20 refakturácia prenájmu ihriska len čiastka 
(330,69), nákup šport.materiálu chrániče 
(47,80), preprava 14.6. BA-Nitra a späť ľ 
27.62020, BA-Skalica a späť (421,51)

30848849 ŠHBK Ružinov Bratislava 800,00

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

HBK LION Svidník



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

2020056 FV200002 08.09.20 refafakturácia - ubytovanie 2x: Bratislava, 
27.6.2020, Pov.Bystrica 14,6,2020 
(400€),prenájom 4 ks automobilu: 12.6.-
14.6.2020 + 26.6.-28.6.2020 prenájom 4 
automobiov (400 €)

45538018 HBK LION Svidník 800,00

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

2020077 FV200006 21.10.20 športový materiál - dresy,23 ks, štucne 15 ks, 
hokejbalová obuv 4 ks,hokejbalová výstroj l ks, 
športové doplnky, dezinfekcia + prenájom šatní 
a prenájom hracej plochy

45538018 HBK LION Svidník 2 641,44

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.

2020058 2020002 08.09.20 služby pri organizácie hokejbalového turnaja 
(125€) + nákup športového materiálu 2x 
športová obuv + športová výstroj (180,31€)

42356911 SAV Lamač 305,31

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

2020059 2020001 08.09.20 preprava tímu U12 - 2x- Nitra - 20.6.2020 - 
Bratislava-Nitra a späť, Topoľčany -5.7.2020 - 
Bratislava-Topoľčany a späť

42356911 SAV Lamač 308,80

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.

2020061 001/2020 08.09.20 nákup špotového materiálu - 9 ks hokejka 42422248 Hokejbal Prešov 600,00

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

2020 080 003/2020 29.10.20 nákup športového materiálu: hokejka 5 ks, 
čiapka 1 ks, čepeľ 5 ks, páska 32 ks, 
hokejbalové nohavice 1 ks, chrániče 2 ks 

42422248 Hokejbal Prešov 1 000,59

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

LG Bratislava

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

2020064 2020001 25.09.20 preprava a ubytovanie - 14.7.-18.7, Bratislavaa-
Svidník a späť, 24 hráčov a rel.tím

30789651 LG Bratislava 1 400,00

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.

2020069 202001 25.09.20 preprava U14, 14.6.2020, Svit-Martin a späť 42420075 MHbK Lords Ball Svi 293,00

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.

2020070 20090001 25.09.20 preprava tímov U16 a U19, 12.6.a 28.6.-Pruské -
Vranov n/Topľou a späť (U19 + U16), 20.6. 
Pruské Nitra a späť (U16), 30.6.-Pruské-Zohor-
U16, 11.7.-Pruské-Spišská Belá - U16

37920961 ŠK 98 Pruské 800,00

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.

2020072 202001 14.10.20 preprava U14 - 19 osôb, turnaj v Nitre 
21.6.2020

51055325 Športový klub žirafa 300,00

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

MHbÚ Košice

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

2020075 2020/011 14.10.20 športový materiál - športové tričko 60 ks, 
šiltovka 20 ks

31300278 MHbÚ Košice 1 099,20

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

HMHK Vranov nad Topľou

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

2020078 2020001 RÚ 29.10.20 doprava = 463,20: preprava na zápas 26.6.2020 
a 4.7.2020 U19, Vranov - Pruské a späť             
športový materiál: 130,00: hokejbalová loptička 
50 ks, čepeľ 4 ks - 1.časť úhrady

51162083 HMHK Vranov n/Topľoi 593,20

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

IDŠU 235 IDŠU 235 29.10.20 ubytovanie 2X Bratislava, hokejbal.zápasy U19 - 
2.časť úhrady fa.2020001 RÚ

31103651 Garni Hotels, Bratislava 460,80



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

L2hockey Gajary

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

2020079 20202502 29.10.20 prenajom ihriska šastní - 390 € a doprava na 
zápasy vždy z BA  do Vrútok 13.6.2020, do 
Topoľčian 14.6.2020, do Nitry 2x 20. a 21.62020 
a do Topoľčian 5.7.2020 a zo všetkých miest aj 
späť - suma 510,00 €

42417694 L2hockey Gajary 900,00

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.

2020081 008/2020 29.10.20 doprava 1494,21: cesta z Vrútok do BA a späť 
18.-19.7.2020, do Nitry a späť - 4.10.2020, do 
Svidníka a späť - 10.410.2020, Vranov a späť 
27.9.2020 1.časť úhrady

37806211 HBK Kometa Vrútka 1 494,21

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

IDŠU 237 IDŠU 237 29.10.20 ubytovanie - dvojzápas v BA 18.a19.92020 - 
2.časť úhrady

37806211 HBK Kometa Vrútka 520,90

i - družstvo (25 čl.) za  1. miesto na MS v športe 
(disciplíne) družstvo

04 OCENENIA ŠPORTOVCOV za rok 2019

i - družstvo (25 čl.) za  1. miesto na MS v športe 
(disciplíne) družstvo

IDŠU 162 IDŠU 162 IDŠU 180 ocenenie ŠŠR mužov za 1.miesto, 25 hráčov x 
3000 € - pod  IDŠU 154 az IDŠU 161 - 1.časť, 
8x3000

25 členov ŠŠR mužov podľa 
prezenčky

24 000,00

i - družstvo (25 čl.) za  1. miesto na MS v športe 
(disciplíne) družstvo

IDŠU 180 IDŠU 180 IDŠU 180 ocenenie ŠŠR mužov za 1.miesto, 25 hráčov x 
3000 € - pod  IDŠU 163 az IDŠU 1179 - 2.časť, 
17x3000

25 členov ŠŠR mužov podľa 
prezenčky

51 000,00
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