
Názov prijímateľa prostriedkov: 26
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.

BEŽNÉ VÝDAVKY ROK 2021 SHbÚ
e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z.

01 VÝDAVKY: SPRÁVA, 
PREVÁDZKA, ČINNOSŤ SHBÚ

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

H) Nájomné, prevádzku, opravy a údržbu 
športovej infraštruktúry, kancelárskych a 
skladových priestorov

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

ŠU2021 010 20210008 9.3.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠU2021 011 20210061 9.3.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠU2021 012 20210032 9.3.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

N) Poštové a telekomunikačné služby

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

ŠU2021 007 0007/2021 9.3.2021 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
január 2021

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

41,75

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

ŠU2021 013 0044/2021 17.3.2021 poštové poplatky + manimupalačný poplatok 
zafebruár 2021

35801549 Slovenská olympijská 
margetingová, a.s.

28,95

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

P) Bankové poplatky

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

VUB03 VUB03 31.3.2021 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 2,65

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

VUB03 VUB03 31.3.2021 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

Q) Vedenie účtovníctva, personalistiky a 
miezd

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

ŠU2021 008 421032 9.3.2021 spracovanie účtovníctva za mesiac február 
2021

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

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

ŠU2021 009 421031 9.3.2021 spracovanie účtovníctva za mesiac január 2021 50611984 UPKZ, s.r.o. 350,00

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

R) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na 
základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru trénerov a 
inštruktorov športu, športových a ďalších 
odborníkov, členov orgánov a 
administratívnych zamestnancov (vrátane 
výdavkov na zabezpečenie zákonných 
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-
právneho vzťahu)

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
01.03.21

V1
v roku 2021



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

ŠU2021 001 2021001 3.3.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie január/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 002 2021002 3.3.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie   február/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 003 2/2021 3.3.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie január/2021 v zmysle zmluvy 
SHbÚ JM 001

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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

ŠU2021 004 4/2021 3.3.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie február/2021 v zmysle zmluvy 
SHbÚ JM 001

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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

ŠU2021 005 2021002 3.3.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie február/2021 v zmysle zmluvy 
SHbÚ HS 002

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

ŠU2021 006 2021001 3.3.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie január/2021 v zmysle zmluvy 
SHbÚ HS 002

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

S) Náhradu za stratu času dobrovoľníkov 
zapísaných v informačnom systéme športu 
za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej 
činnosti v športe najviac vo výške hodinovej 
minimálnej mzdy

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

IDŠU2021 001 IDŠU2021 001 9.3.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
január 2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU2021 002 IDŠU2021 002 9.3.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
február 2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00




































































































































































































































































































































































































































	Doklady

