
Názov prijímateľa prostriedkov: 26
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.

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.

8 = 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 január 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 mesiac február2021

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 marec/2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠU2021 017 20210096 15.4.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac apríl 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠU2021 022 20210096 18.5.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac máj 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠU2021 032 020210151 18.6.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac jún 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠU2021 056 020210186 23.7.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac júl 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠU2021 069 020210210 11.82021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac august 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

ŠZ2021 084 020210238 6.9.2021 prenájom kancelárskych, skladovacích 
priestorov + archív za mesiac september 2021

35862289 Dom športu, s.r.o. 464,02

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

9 =I) Energie (voda, plyn, elektrická a tepelná 
energia a pod.)

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

10 = J) Nákup, opravy, údržbu a prenájom 
technických zariadení

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

11 = K) Nákup, prevádzku a údržbu softvéru 
(vrátane licencií) a informačných a 
komunikačných technológií

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

12 = L) Nákup kancelárskych potrieb

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

13 - M) Prevádzku, prenájom, opravu a 
údržbu služobných motorových vozidiel

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

14 = 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

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 013 0044/2021 17.3.2021 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
február 2021

35801549 Slovenská olympijská margetingová, 
a.s.

28,95

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

ŠU2021 018 0081/2021 15.4.2021 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
marec 2021

35801549 Slovenská olympijská margetingová, 
a.s.

29,60

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

ŠU2021 023 0116/2021 25.5.2021 manimupalačný poplatok za apríl 2021 35801549 Slovenská olympijská margetingová, 
a.s.

24,00

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

ŠU2021 031 0153/2021 16.6.2021 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
máj 2021

35801549 Slovenská olympijská margetingová, 
a.s.

24,75

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

ŠU2021 051 0153/2021 14.7.2021 poštové poplatky + manimupalačný poplatok za 
jún 2021

35801549 Slovenská olympijská margetingová, 
a.s.

28,15

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

ŠU2021 077 0223/2021 26.8.2021 manimupalačný poplatok za júl 2021 35801549 Slovenská olympijská margetingová, 
a.s.

24,00

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

ŠU2021 090 0288/2021 14.9.2021 manimupalačný poplatok za august 2021 35801549 Slovenská olympijská margetingová, 
a.s.

24,00

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

15 = O) Poistenia

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

16 = 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.

VUB04 VUB04 30.4.2021 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 2,65

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

VUB04 VUB04 30.4.2021 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

IDŠU2021 005 IDŠU2021 005 25.5.2021 prevod finančných prostriedkov m vlastný účet SHBÚ 3 000,00

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

VUB05 VUB05 31.5.2021 zaslanie výpisu PK 31320155 VUB 0,60

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

VUB05 VUB05 31.5.2021 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 2,65

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

VUB05 VUB05 31.5.2021 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

VUB06 VUB06 30.6.2021 poplatok za zaslanie platby kartou 31320155 VUB 0,60

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

VUB06 VUB06 30.6.2021 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 2,65

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

VUB06 VUB06 30.6.2021 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

VUB07 VUB07 31.7.2021 poplatok - výpis+poštovné 31320155 VUB 2,65

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

VUB07 VUB07 31.7.2021 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

VUB08 VUB08 23.8.2021 zahraničná platba 31320155 VUB 10,00

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

VUB08 VUB08 31.8.2021 poplatok za zaslanie výpisu 31320155 VUB 0,60

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

VUB08 VUB08 31.8.2021 1x výpis 31320155 VUB 2,00

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

VUB08 VUB08 31.8.2021 vedenie konta 31320155 VUB 11,00

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

IDŠU2021 089 IDŠU2021 089 21.9.2021 prevod finančnej čiastky nvlastný účet SHbÚ SHBÚ 3 000,00

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

VUB09 VUB09 30.9.2021 1x výpis + 2x pošt. 31320155 VUB 3,30



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

VUB09 VUB09 30.9.2021 vedenie konta 31320155 VUB 31,00

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

17 = 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.

ŠU2021 057 421127 30.7.2021 spracovanie účtovníctva za mesiac apríl 2021 50611984 UPKZ, s.r.o. 350,00

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

ŠU2021 058 421126 30.7.2021 spracovanie účtovníctva za mesiac marec 2021 50611984 UPKZ, s.r.o. 350,00

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

ŠU2021 059 421128 30.7.2021 spracovanie účtovníctva za mesiac máj 2021 50611984 UPKZ, s.r.o. 350,00

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

ŠU2021 060 421129 30.7.2021 spracovanie účtovníctva za mesiac jún 2021 50611984 UPKZ, s.r.o. 350,00

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

18 = 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)

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.

ŠU2021 014 2021003 13.4.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie   marec/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 015 2021003 13.4.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie marec/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 016 5/2021 13.4.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie marec/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 019 2021004 5.5.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie  apríl/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 020 2021004 5.5.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie apríl/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 021 6/2021 5.5.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie apríl/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 026 2021005 7.6.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie  máj/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 027 8/2021 7.6.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie máj/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 028 2021005 7.6.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie máj/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 047 2021006 7.7.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie  jún/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 048 10/2021 7.7.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie jún/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 049 2021006 7.7.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie jún/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 062 2021007 5.8.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie  júl/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 063 2021007 5.8.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie júl/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 064 12/2021 5.8.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie júl/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 086 2021008 7.9.2021 zmluvná činnosť GS za obdobie august/2021 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2021 087 14/2021 7.9.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie august/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 088 2021008 7.9.2021 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie august/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.

19 = 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

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

IDŠU2021 003 IDŠU2021 003 13.4.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
marec 2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU2021 004 IDŠU2021 004 5.5.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
apríl 2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU2021 007 IDŠU2021 007 7.6.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
máj 2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU2021 034 IDŠU2021 034 7.7.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka jún 
2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠU2021 051 IDŠU2021 051 5.8.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka júl 
2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00



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

IDŠU2021 088 IDŠU2021 088 7.9.2021 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
august 2021

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - v rámci činnosti únie

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

V) Audítorské služby a právne služby

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

ŠU2021 055 21025 22.7.2021 overenie účtovnej závierky - audit za rok 2020 11923571 Ing. Jozef Pohlod 1 200,00

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

W) Vzdelávaciu a publikačnú činnosť a 
uchovávanie historických materiálov a 
hodnôt v športe

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

X) Organizovanie kongresov, konferencií, 
seminárov a zasadnutí orgánov a komisií na 
území Slovenskej republiky

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

25 = Y) Účasť na kongresoch, konferenciách, 
seminároch a zasadnutiach orgánov a 
komisií

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

IDŠU2021 084 IDŠU2021 084 6.9.2021 cesťák: BA-Martin a späť - kontrola 
hokejbalového ihriska před zahájením extraligy

1R17 003 Marek Kralovič 101,12

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

ŠU2021 091/1 210000389 23.9.2021 trénersko-metodické školenie trénerov s SR a 
CZ

49626485 Českomoravský svaz hokejbalu 56,35

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

KONFERENCIA SHbÚ, Pruské

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

IDŠU2021 027 IDŠU2021 027 6.7.2021 cesťák: Martin-Pruské a späť - ť.ý.2021 - učasť 
na konferencie

50486608 HBK Medokýš Martin 16,47

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

IDŠU2021 028 IDŠU2021 028 6.7.2021 cesťák: BA-Pruské a späť, konferencia 1R17 003 Marek Kralovič 69,94

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

IDŠU2021 029 IDŠU2021 029 6.7.2021 cesťák: Prešov-Pruské a späť - konferencia 1R17 039 Maroš Hric 106,14

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

IDŠU2021 035 IDŠU2021 035 7.7.2021 občerstvenie pre delgárov konferencie SHbÚ - 
platba kartou

VLM, s.r.o., Pruské 103,90

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

IDŠU2021 043 IDŠU2021 043 21.7.2021 cesťák BA-Pruské a spúť - konferencia Jaroslav Šalka 59,84

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

IDŠU2021 044 IDŠU2021 044 21.7.2021 cesťák Košice-Pruské a spúť - konferencia Vincent Sokol 119,66

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

IDŠU2021 045 IDŠU2021 045 21.7.2021 cesťák Trebišov-Pruské a spúť - konferencia Vladimír Novák 133,94

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

IDŠU2021 046 IDŠU2021 046 21.7.2021 cesťák Poprad-Pruské a späť Daniel Lipár 77,20

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

IDŠU2021 047 IDŠU2021 047 22.7.2021 cesťák BA-Pruské a späť 2Š0 009 Marián Hambálek 56,74

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

IDŠU2021 252 IDŠU2021 052 9.8.2021 cesťák BA-Žilina a späť - zasadnutie zástupcov 
mládeže

2Š0 017 Jaroslav Mihal 74,88

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

ŠU2021 067 OFP202110088 11.8.2021 obedy pre účastníkov zasadnutia zástupcov 
mládež.klubov pri SHbÚ

50647270 SIRS-Akvizície, a.s. hotel Slovakia 134,40

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

Školenie trénerov I a II.stupňa

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

IDŠU2021 037 IDŠU2021 037 8.7.2021 cesťák Hradište-Žilina a späť 2ŠO 022 Tomáš Hirkala 87,90

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

IDŠU2021 038 IDŠU2021 038 8.7.2021 cesťák Hradište-Žilina a späť 2ŠO 022 Tomáš Hirkala 97,90



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

IDŠU2021 048 IDŠU2021 048 23.7.2021 cesťák BA-Žilina a späť 2ŠO 003 Ľubomír Líška 123,04

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

IDŠU2021 049 IDŠU2021 049 23.7.2021 cesťák BA-Žilina a späť 2ŠO 003 Ľubomír Líška 120,54

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

IDŠU2021 050 IDŠU2021 050 23.7.2021 cesťák BA-Žilina a späť 2ŠO 003 Ľubomír Líška 123,04

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

ŠU2021 085 202100079 7.9.2021 prenajom priestorov a prezentačnej techniky - 
školenie rozhodcov - BA, 29.8. a 30.8.2021

36717185 THERMPRESS, s.r.o. 100,00

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

ŠU2021 089 20210023 14.9.2021 prenajom ihriska - kurz trénerov 52094341 BALLBOW - Bravo,s.r.o. 192,00

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

Školenie rozhodcov, 29.8.2021 v Nitre a 
5.9.2021 v BA

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

ŠU2021 081 21-2021 6.9.2021 prenájom zasadačky na školenie rozhodcov - 
5.9.2021 v BA

35919264 DNV ŠPORT, spol. s o. 100,00

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

IDŠU2021 080 IDŠU2021 080 6.9.2021 cesťák: Ludanice-BA a späť 1R17017 Patrik Gondora 44,78

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

IDŠU2021 081 IDŠU2021 081 6.9.2021 cesťák: Prešov-BA a späť 1R17028 Miroslav Sála 173,70

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

IDŠU2021 082 IDŠU2021 082 6.9.2021 cesťák:Košice-Prešov a späť 1R17020 Michal Urbanec 6,00

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

IDŠU2021 083 IDŠU2021 083 6.9.2021 cesťák:Valča-BA a späť 1R17002 Ľubomír Pavela 89,30

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

IDŠU2021 085 IDŠU2021 085 6.9.2021 cesťák: Trenčín-BA a späť 1R17008 Mário Krist 54,90

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

IDŠU2021 086 IDŠU2021 086 6.9.2021 cesťák: BA-PN-NR a späť 1R17003 Marek Kralovič 68,96

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

ŠU2021 082 2021008 6.9.2021 občerstvenie počas školenia rozhodcov - 22 
osôb

53044541 CEES, s.r.o. 250,80

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

ŠU2021 83 2021056 6.9.2021 prenájom priestorov na školenie 29.8.2021 v 
Nitre

30893542 Ing,Miloš Krbúšik, MIKROS 300,00

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

IDŠU2021 087 IDŠU2021 087 6.9.2021 cesťák: PB-BA a späť 1R17034 Štefan Hozák 73,34

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

26 = Z) Poplatky vyplývajúce z povinného 
členstva v športových organizáciách

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

02 MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

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

1 = A) Organizovanie súťaží a zabezpečenie 
účasti na súťažiach

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

2 = B) Športová príprava, sústredenia, 
tréningové tábory a prípravné podujatia

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

Sústredemie ŠŠR muži a ŠŠR U23 - 
medzinárodný dvojzápas - Lytomyšl, ČR

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

IDŠU2021 053 IDŠU2021 053 17.8.2021 cesťák: Košice - Litomyšl a späť 2ŠO 021 Marián Longauer 201,50

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

IDŠU2021 054 IDŠU2021 054 17.8.2021 cesťák:Martin- Litomyšl a späť 2ŠO 024 Vladimír Moravčík 111,54

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

IDŠU2021 055 IDŠU2021 055 17.8.2021 cesťák:Skalica- Litomyšl a späť SŠR Radovan Zelenka 69,10

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

IDŠU2021 056 IDŠU2021 056 17.8.2021 cesťák:Považská Bystrica- Litomyšl a späť SŠR Peter Buliš 92,60

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

IDŠU2021 057 IDŠU2021 057 17.8.2021 cesťák:Macov- Litomyšl a späť 2ŠO 018 Ľubomír Plzeň 99,98

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

IDŠU2021 058 IDŠU2021 058 17.8.2021 cesťák:Bratislava- Litomyšl a späť 2ŠO 014 Ľuboš Jankovič 86,08



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

IDŠU2021 059 IDŠU2021 059 17.8.2021 cesťák:Hrubá Borša- Litomyšl a späť 2ŠO 028 Stanislav Libo 101,90

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

IDŠU2021 060 IDŠU2021 060 17.8.2021 cesťák:Košice - Litomyšl a späť 2ŠO 033 Peter Fedor 202,20

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

IDŠU2021 061 IDŠU2021 061 17.8.2021 cesťák:Bratislava - Litomyšl a späť 2ŠO 027 Mojmír Hojer 86,08

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

IDŠU2021 062 IDŠU2021 062 17.8.2021 cesťák:Dubnica nad Váhom - Litomyšl a späť 2ŠO 019 Marián Gregorík 94,60

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

IDŠU2021 063 IDŠU2023 063 17.8.2021 cesťák:Zvolen - Litomyšl a späť ŠŠR Miroslav Blahovský 130,46

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

IDŠU2021 064 IDŠU2023 064 17.8.2021 cesťák:Nitra - Litomyšl a späť ŠŠR Marek Gajdoš 122,40

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

IDŠU2021 065 IDŠU2023 065 17.8.2021 cesťák:Martin- Litomyšl a späť ŠŠR Filip Šimon 111,54

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

IDŠU2021 066 IDŠU2023 066 17.8.2021 cesťák:Malá Bytča - Stupava- Litomyšl a späť ŠŠR Matúš Korbáš 158,24

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

IDŠU2021 067 IDŠU2023 067 17.8.2021 cesťák:Skalica - Litomyšl a späť ŠŠR Michal Salajka 69,10

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

IDŠU2021 068 IDŠU2023 068 17.8.2021 cesťák:Považská Bystrica - Litomyšl a späť ŠŠR Jakub Andráško 101,14

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

ŠU2021 091/3 210000388 23.9.2021 ubytovanie + raňajky, obed a večera 49626485 Českomoravský svaz hokejbalu 1 108,70

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

1.sústrednie U21-ženy, 20.,21. a 22.2021, 
Svitavy a Vrútky

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

ŠU2021 071 10-2021 23.8.2021 ubytovanie Jevíčko ČR 02850974 PK07 s.r.o., ČR 439,86

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

IDŠU2021 078 IDŠU2021 078 26.8.2021 cesťák-Žilina-Jevíčko-Svitavy a späť Svitava-
Žilina-Vrútky-Bratislava

2ŠO 009 Marián Hambálek 188,56

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

IDŠU2021 079 IDŠU2021 079 26.8.2021 cesťák-SNV-Ostrava-Jevíčko-Svitavy a späť 
Svitavy-Ostrava - Vrútky-SNV

2ŠO 011 Andrea Pastorková Rišová 177,17

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

ŠU2021 092 20210258 30.9.2021 ubytovanie 30499097 Ľubomír Kuzma 501,00

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

Sústredenie U15 chlapci, Svitavy

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

ŠU2021 079 202110016 30.8.2021 pranie dresov - obe reprezentácie 50424483 Laundromat, s,r,o, 215,46

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

ŠU2021 091/2 210000388 23.9.2021 ubytovanie + raňajky a večera 49626485 Českomoravský svaz hokejbalu 424,81

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

Sústredenie U21 ženy a U15 chlapci - Svitavy 
v ČR, 20.,21. a 22.20021 - spoločné platby

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

IDŠU2021 069 IDŠU2021 069 23.8.2021 občertvenie počas výjazdu do Svitav - obe 
reprezentácie

pokl.blok Lidl 33,73

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

IDŠU2021 070 IDŠU2021 070 23.8.2021 večera - obe reprezentácie 67460755 Alexander Haas, Svitavy 309,60

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

ŠU2021 075 26/2021 24.8.2021 doprava, Žilina-Svitavy a späť, obe 
repreznetácie

33365458 Dubovec Ivan - BUSCAR 650,00

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

IDŠU2021 071 IDŠU2021 071 24.8.2021 nákup zdravot.potrieb pre ŠŠR U15 chlapci a 
U21 ženy

DRUGMARKET, s.r.o., prevádzka 
Žilina

20,97

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

ŠU2021 076 pokl.blok 24.8.2021 obedy pre obe reprezentácie (49 osôb) 13556169 ZdeněkSpíchal, Svitavy 332,09

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

3 = C) Nákup športového oblečenia

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

4 = D) Nákup, prenájom, prepravu, opravu a 
údržbu náradia a materiálu



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

5 = E) Funkčné, lekárske a diagnostické 
vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie 
COVID-19)

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

6 = F) Regeneráciu a rehabilitáciu

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

7 =G) Dopingovú kontrolu

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - rozhodca

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - realizačný tím a ostatní

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - športovci

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

03 DOMÁCE PODUJATIA, 
ŠPORTOVÁ PRÍPFRAVA

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

1 = A) Organizovanie súťaží a zabezpečenie 
účasti na súťažiach

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

MAMUT CUP U18, BA 5.-6.6.2021

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

ŠU2021 024 2021001 2.6.2021 organizácia mládežníckeho hokejbalového 
turnaja vo vekovej kategórie U18, 5.-6.2021

30799651 Športový klub LG Bratislava 960,00

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

MAMUT CUO U23, BA, 5.6.-6.6.2021

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

ŠU2021 025 2021002 2.6.2021 organizácia mládežníckeho hokejbalového 
turnaja vo vekovej kategórie U23, 5.-6.2021

30799651 Športový klub LG Bratislava 960,00

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

PREZIDENT CUP - U9 a U11 v Martine, 
5.6.2021

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

IDŠU2021 014 IDŠU2021 014 31..5.2021 Nákup sladkostí, ovocia na turnaj U9, U11 - 
platba kartou

00603091 SHbÚ 189,64

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

IDŠU2021 008 IDŠU2021 008 5.6.2021 dezinfekcia + pitný režim pre účastníkov oboch 
turnajov - platba kartou

00603091 SHbÚ 23,76

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

IDŠU2021 016 IDŠU2021 016 18.6.2021 cesťák: BA-Martin a späť - Prezident Cup, U9, 
U11 

2ŠO 009 Marián Hambálek 96,38

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

IDŠU2021 018 IDŠU2021 018 18.6.2021 cesťák BA-Martin - Prezident Cup, 5.6.2021 2ŠO 008 Helena Škultétyová 7,60

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

ŠU2021 037 3020210003 18.6..2021 prenájom haly - hokejbalový turnaj U9, U11, 
5.6.2021, Martin

36386081 TRENDY-stav 330,00

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

IDŠU2021 030 IDŠU2021 030 7.7.2021 strata času DZ 2ŠO 032 - Chmelíková Iveta, 
príprava a technicko-organizačné a materiálové 
zabezpečenie hokejbalového mládežníckeho 
turnaja Prezident Cup

2ŠO 032 Iveta Chmelíková 150,00

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

IDŠU2021 031 IDŠU2021 031 7.7.2021 strata času DZ 2ŠO 008 - zabezpečenie 
časomier, zapisovateľka a administratívne práce 
Prezident Cup

2ŠO 008 Helena Škultétyová 50,00

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

PREZIDENT CUP - U9 a U11 v ŽILINA, 
3.10.2021

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

ŠU2021 093 0001FV00096172
1

30.9.2021 2 ks pohír, 2 ks plastový štítok 35774282 Victory sport 61,96

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

MAMUT CUP - U20 v Košiciach, 12.-
13.6.6.2021



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

ŠU2021 029 2021 11.6.2021 organizácia mládežníckeho turnaja vo vekovej 
kategórie U20 v termíne 12.-13.6.2021

31300278 MHbÚ Košice 600,00

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

IDŠU2021 015 IDŠU2021 015 17.6.2021 cesťák: 11.,12.,13.6.2021 -BA-Košice-Trebišov 
a -Košice-Trebišov a BA

2ŠO 017 Jaroslav Mihal 283,74

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

MAMUT CUP U16 Trebišov, 12.-13.6.2021

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

ŠU2021 030 2021 01 11.6.2021 organizácia mládežníckeho turnaja vo vekovej 
kategórie U18 v termíne 12.-13.6.2021

42324491 HBK ADLER Trebišov 720,00

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

MAMUT CUP Ženy, Žilina, 12.6.2021

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

ŠU2021 033 2001 001 18.6.2021 príprava, technicko-,materiálne zabezpečenie a 
organizácia hokejbalového turnaja MAMUT ženy

51876531 Mladý hokejbalista - Podunajské 
Buskupice

600,00

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

IDŠU2021 026 IDŠU2021 026 1.7.2021 cesťák: BA-Žilina a späť, prac.únie - online 
zápisy turnaja

2ŠO 031 Matej Škultéty 89,19

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

IDŠU2021 032 IDŠU2021 032 7.7.2021 strata času DZ 2ŠO 008 - zabezpečenie 
časomier, zapisovateľka a administratívne práce 
Mamut Cup ženy

2ŠO 008 Helena Škultétyová 50,00

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

MAMUT CUP U12, Vrútky, 26.,27.6.2021

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

ŠU2021 042 001/2021 23.6.2021 organizácia hokejbalového mládežníckeho 
turnaja U12

37806211 HBK KOMETA Vrútky 600,00

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

MAMUT CUP U10, Topoľčany

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

ŠU2021 044 012021 29.6.2021 príprava a organizácia MAMUT CUP U10, 18049249 ŠKcREBELS 91 Topoľčany 700,00

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

Sústredenia ŠŠR ŽENY, U20, U18

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

1.sústredenie ŠŠR ŽENY, 29.-30.5.2021, 24 
hráčok + 4 osoby realizačný tím

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

ŠU2021 034 202110046 18.6.2021 ubytovanie a strava - večera + raňajky 36665207 ProViva,prevádzka  hotel Galileo 852,20

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

ŠU2021 040 2021030 21.6.2021 strava - obedy 35850957 BIZMARK, s.r.o. 164,70

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

IDŠU2021 017 IDŠU2021 017 18.6.2021 cesťák: 29.5.-30.5.2021: BA-Žilina sústredenie 
ŠŠR ženy

2ŠO 009 Marián Hambálek 79,13

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

2.sústredenie ŠŠR ŽENY, 16.,17. a 18.7.2021, 
24 hráčok + 4 osoby realizačný tím

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

ŠU2021 061 202110085 2.8.2021 ubytovanie - 2 noci, 2 raňajky a 1 večera 36665207 ProViva,prevádzka  hotel Galileo 1 816,00

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

ŠU2021 054 2021050 20.7.2021 strava - obedy 35850957 BIZMARK, s.r.o. 181,17

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

IDŠU2021 041 IDŠU2021 041 20.7.2021 cesťák SNV-Žilina a späť 2ŠO 011 Andrea Pastorková Rišová 65,62

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

1.sútredenie U18 ženy, 9.,10, a 11.7.2021

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

ŠU2021 050 2021047 12.7.2021 strava - obedy 35850957 BIZMARK, s.r.o. 192,15

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

IDŠU2021 039 IDŠU2021 039 13.7.2021 skupinová vstupenka na bazén 46931317 Plaváreň Zilina 55,30

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

ŠU2021 053 2021110082 15.7.2021 ubytovanie a strava - večera + raňajky 36665207 ProViva,prevádzka  hotel Galileo 2 240,00

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

IDŠU2021 040 IDŠU2021 040 20.7.2021 cesťák SNV-Žilina a späť 2ŠO 011 Andrea Pastorková Rišová 65,62



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

IDŠU2021 042 IDŠU2021 040 21.7.2021 cesťák BA-Žilina a späť 2ŠO 009 Marián Hambálek 75,27

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

Sústredenia ŠŠR MUŽI+U20,U18,U16

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

1.sústredenie U18,19.6.2021, Žilina, 29 
hráčov + 2 realizačný tím

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

ŠU2021 039 2021036 21.6.2021 strava - obedy 35850957 BIZMARK, s.r.o. 170,19

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

ŠU2021 043 202110064 24.6.2021 ubytovanie + raňajky 36665207 ProViva,prevádzka  hotel Galileo 992,00

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

IDŠU2021 021 IDŠU2021 021 29.6.2021 cesťák: BA-ŽI-Vrútky-Žilina - BA 2ŠO 017 Jaroslav Mihal 91,74

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

IDŠU2021 022 IDŠU2021 022 29.6.2021 cesťák: BA-Žilina a späť 2ŠO 014 Ľuboš Jankovič 76,00

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

IDŠU2021 025 IDŠU2021 025 1.7.2021 cesťák: Skalica-Žilina a späť 2Š0 034 Milan Rampáček 112,74

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

1.sústredenie U20, 19.6.2021 - 20.6.2021, 
Žilina, 30 hráčov + 5 realizačný tím

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

ŠU2021 041 2021037 21.6.2021 strava - obedy 35850957 BIZMARK, s.r.o. 181,17

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

IDŠU2021 019 IDŠU2021 019 24.6.2021 cesťák: Košice-Žilina a späť 2ŠO 021 Marián Longauer 100,00

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

IDŠU2021 020 IDŠU2021 020 24.6.2021 cesťák: Košice-Žilina a späť 2ŠO 033 Peter Fedor 101,14

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

ŠU2021 046 OfP2021 0039 29.6.2021 ubytovanie 50647270 SIRS-Akvizície, a.s. hotel Slovakia 934,00

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

IDŠU2021 024 IDŠU2021 024 30.6.2021 cesťák: Hrubá Borša-Žilina a späť 2ŠO 028 Stanislav Libo 71,02

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

ŠU2021 068 210100011 11.8.2021 pranie dresov 50424483 Laundromat, s,r,o, 51,24

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

2.sústredenie ŠŠR muži U18+20, U18:  25 
hráčov + 5 realizačný tím, U20: 24 hráčov+3 
realizačný tím 3 osoby

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

ŠU2021 072 2021184 23.8.2021 pranie dresov 36995519 Flóra+ s.r.o 100,80

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

ŠU2021 073 2021062 23.8.2021 strava-obed U18 muži 35850957 BIZMARK, s.r.o. 301,95

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

ŠU2021 074 2021061 23.8.2021 strava-obed U20 muži 35850957 BIZMARK, s.r.o. 285,48

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

ŠU2021 078 202110101 30.8.2021 ubytovanie a raňajky 54 osôb 36665207 ProViva,prevádzka  hotel Galileo 1 710,00

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

1.sústredenie U16 muži, 26.-27.6.2021, Žilina 
34 hráčov, 4 realizačný tím

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

ŠU2021 045 2021039 29.6.2021 strava - obedy 35850957 BIZMARK, s.r.o. 208,62

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

IDŠU2021 023 IDŠU2021 023 29.6.2021 cesťák: BA-Žilina a späť 2ŠO 014 Ľuboš Jankovič 76,00

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

IDŠU2021 033 IDŠU2021 033 7.7.2021 cesťák Spišská Belá-Žilina späť 2ŠO 023 Miroslav Burdíček 61,80

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

IDŠU2021 036 IDŠU2021 036 8.7.2021 cesťák Hradište-Žilina a späť 2ŠO 022 Tomáš Hirkala 85,40

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

ŠU2021 052 202110071 14.7.2021 ubytovanie a strava - večera + raňajky 36665207 ProViva,prevádzka  hotel Galileo 1 024,00

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

ŠU2021 066 210100012 11.8.2021 pranie dresov 50424483 Laundromat, s,r,o, 105,00



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

3 = C) Nákup športového oblečenia, vecné 
ocenenia - medaily, poháre, trofeje...

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

ŠU2021 035 1000032321 18.6.2021 ocenenie - nákup - 4 ks trofej, 4 ks plastový 
štítok, 4 ks emblém, 4 ks - gravírovanie

35774282 Victory sport 25,00

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

ŠU2021 036 1000032621 18.6.2021 ocenenie - nákup: sklo v kazete 1 ks, prípravné 
práce 1 ks, pohár 1 ks, emblém 1 ks, plastový 
štítok 1 ks. Gravírovanie 1 ks

35774282 Victory sport 38,29

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

ŠU2021 038 1000029321 18.6.2021 ocenenie - nákup: pohár 2 ks,, plastový štítok 2 
ks

35774282 Victory sport 45,02

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

4 =D) Nákup, prenájom, prepravu, opravu a 
údržbu náradia a materiálu, služby (pranie 
dresov) elktronické zápisy

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

ŠU2021 065 022021 9.8.2021 nákup cien pre účastníkov mládežníckého 
hokejbalového turnaja - 64 ks medaila

18049249 ŠKcREBELS 91 Topoľčany 150,00

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

ŠU2021 070 211975 19-8.2021 iontové nápaoje  6 ks - príchuť čierný ribéz a 6 
ks grep

36361909 Win, s.r.o. 142,70

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

ŠU2021 080 1021001 31.8.2021 elektornický zápas 50521012 Ukazovák, s.r.o. 950,00

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

5 = E) Funkčné, lekárske a diagnostické 
vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie 
COVID-19)

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

6 = F) Regeneráciu a rehabilitáciu

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

IDŠU2021 006 IDŠU2021 006 26.5.2021 nákup chladivého spreja - platba kartou Sanimat SK, Bratislava 36,30

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

7 = G) Dopingovú kontrolu

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.

Ľubomír Pavela, 1R17002

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

IDŠU2021 072 IDŠU2021 072 25.8.2021 cesťák: Valča-Žilina a späť, len diéty 1R17002 Ľubomír Pavela 5,10

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.

IDŠU2021 073 IDŠU2021 073 25.8.2021 náhrada za stratu času: 21., 22. 8. 2021, 
medzinárodné zápasy

1R17002 Ľubomír Pavela 90,00

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.

IDŠU2021 074 IDŠU2021 074 25.8.2021 cesťák: Kežmarok-Žilina a späť 1R17005 Dávid Šimbera 81,32

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

strata času - Dávid Šimbera, 1R17005 135,00

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

IDŠU2021 075 IDŠU2021 075 25.8.2021 náhrada za stratu času - 21.,22.8.2021 
medzinárodné zápasi

1R17005 Dávid Šimbera

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

Branislav Malík, 1R17018

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

strata času - Branislav Malík, 1R17018

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

IDŠU2021 012 IDŠU2021 012 16.6.2021 náhrada za stratu času - jún 2021 1R17018 Branislav Malík 60,00



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.

strata času - Ľubomí Trpiš, 1R17023

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

IDŠU2021 009 IDŠU2021 009 14.6.2021 náhrada za stratu času - jún 2021 1R17023 Ľubomír Trpiš 60,00

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.

IDŠ2021 076 IDŠ2021 075 25.8.2021 cesťák: 22.8.2021 - Pov.Bystrica a späť 1R17034 Štefan Hozák 20,16

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.

IDŠ2021 077 IDŠ2021 077 25.8.2021 náhrada za stratu času: 21., 22. 8. 2021, 
medzinárodné zápasy

1R17034 Štefan Hozák 135,00

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.

strata času - Martin Bogáň, 1R17038

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

IDŠU2021 010 IDŠU2021 010 14.6.2021 náhrada za stratu času - jún 2021 1R17038 Martin Bogáň 60,00

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

Jozef Janov, 1R17041

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

IDŠU2021 013 IDŠU2021 013 16.6.2021 cesťák: 5.6.2021: Poprad Martin a späť, 
hokejbalový turnaj MAMUT CUP U9, U11

1R17041 Jozef Janov 55,36

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

strata času - Jozef Janov, 1R17041

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

IDŠU2021 011 IDŠU2021 011 16.6.2021 náhrada za stratu času - jún 2021 1R17041 Jozef Janov 50,00

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov - pracovníci únie

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - rozhodca

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - realizačný tím a ostatní

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

IDŠU2021 017 IDŠU2021 017 18.6.2021 cesťák: 29.5.-30.5.2021: BA-Žilina sústredenie 
ŠŠR ženy

2ŠO 009 Marián Hambálek 79,13

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - športovci

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

U) Ocenenie a odmeny športovej 
reprezentácie
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