
Názov prijímateľa prostriedkov: 29
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)

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

BEŽNÉ VÝDAVKY ROK 2022 SHbÚ

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

01 VÝDAVKY: SPRÁVA, 
PREVÁDZKA, ČINNOSŤ SHBÚ

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

8 = H) Nájomné, prevádzka, opravy a údržbu 
športovej infraštruktúry, kancelárskych a 
skladových priestorov

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

ŠÚ2022 009 050220123 22.04.22 nájomné apríl 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 602,72

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

ŠÚ2022 010 050220188 22.04.22 prevádzkové služby a energie 5 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 144,12

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

ŠÚ2022 011 050220033 22.04.22 nájomné február 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 602,72

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

ŠÚ2022 012 050220124 22.04.22 prevádzkové služby a energie 4 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 144,12

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

ŠÚ2022 014 050220187 22.04.22 nájomné máj 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 602,72

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

ŠÚ2022 016 050220034 22.04.22 prevádzkové služby a energie 2 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 144,12

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

ŠÚ2022 017 050220065 22.04.22 nájomné marec 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 602,72

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

ŠÚ2022 018 050220066 22.04.22 prevádzkové služby a energie 3 2022 35862289 DOM ŠPORTU, s.r.o. 144,12

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

14 = N) Poštové a telekomunikačné služby

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

ŠÚ2022 001 0455/2021 22.04.22 manipulačný poplatok - poštového 12/2021 35801549 Slovenská olympijská margetinvová, 
a.s.

24,00

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

ŠÚ2022 002 0010/2022 22.04.22 manipulačný poplatok - poštového 1/2022 35801549 Slovenská olympijská margetinvová, 
a.s.

24,00

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

ŠÚ2022 003 0056/2022 22.04.22 manipulačný poplatok - poštového + pošta 
odoslaná 2/2022

35801549 Slovenská olympijská margetinvová, 
a.s.

69,10

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

ŠÚ2022 004 0097/2022 22.04.22 manipulačný poplatok - poštového + pošta 
odoslaná 3/2022

35801549 Slovenská olympijská margetinvová, 
a.s.

27,90

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

16 = P) Bankové poplatky

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

VUB 04 VUB 04 26.04.22 platba do zahraničia 31320155 VUB 20,00

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

VUB 04 VUB 04 29.04.22 platba do zahraničia 31320155 VUB 7,56

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

VUB 04 VUB 04 29.04.22 platba do zahraničia 31320155 VUB 20,00

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
28.03.22

V2
v roku 2022



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

VUB 04 VUB 04 29.04.22 výpis - zaslanie poštou 31320155 VUB 2,65

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

VUB 04 VUB 04 29.04.22 vedenie účtu 31320155 VUB 11,00

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

VUB 04 VUB 04 29.04.22 poplatok nad rámec 31320155 VUB 46,28

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

17 = Q) Vedenie účtovníctva, personalistiky a 
miezd

m - 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)

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

ŠU2022 021 2022010 25.4.2022 zmluvná činnosť GS za obdobie   január/2022 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2022 022 2022020 25.4.2022 zmluvná činnosť GS za obdobie   februá/2022 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2022 023 2022030 25.4.2022 zmluvná činnosť GS za obdobie   marec/2022 51817268 Július Száraz 500,00

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

ŠU2022 024 2/2022 25.4.2022 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie január/2022 v zmysle zmluvy 
SHbÚ JM 001

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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

ŠU2022 025 4/2022 25.4.2022 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie február/2022 v zmysle zmluvy 
SHbÚ JM 001

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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

ŠU2022 026 6/2022 25.4.2022 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie marec/2022 v zmysle zmluvy 
SHbÚ JM 001

41113969 Jaroslav Mihal 850,00

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

ŠU2022 027 2022001 25.4.2022 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie január/2022 v zmysle zmluvy 
SHbÚ HS 002

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

ŠU2022 028 2022002 25.4.2022 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie február 2022 v zmysle zmluvy 
SHbÚ HS 002

50816322 Helena Škultétyová 750,00

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

ŠU2022 029 2022003 25.4.2022 činnosť šport.odborníka pre súťaže SHBÚ a 
ŠŠR za obdobie marec/2022 v zmysle zmluvy 
SHbÚ HS 002

50816322 Helena Škultétyová 750,00

m - 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

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

IDŠÚ2022 104 IDŠÚ2022 104 25.04.22 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
január 2022

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠÚ2022 105 IDŠÚ2022 105 25.04.22 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
február 2022

2ŠO 001 Michal Runák 300,00

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

IDŠÚ2022 106 IDŠÚ2022 106 25.04.22 DZ 2ŠO 001 - činnosť športového odborníka 
marec 2022

2ŠO 001 Michal Runák 300,00



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

IDŠÚ2022 126 IDŠÚ2022 126 28.04.22 DZ 2ŠO 024 - činnosť športového 
odborníkajanuár až apríl 2022

2ŠO 024 Vladimír Moravčík 400,00

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

IDŠÚ2022 127 IDŠÚ2022 127 28.04.22 DZ 2ŠO 007- činnosť športového 
odborníkajanuár až apríl 2022

2ŠO 007 Marcel Szilvasi 500,00

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

IDŠÚ2022 128 IDŠÚ2022 128 28.04.22 DZ 2ŠO 041- činnosť športového 
odborníkajanuár až apríl 2022

2ŠO 041 Michal Holaza 500,00

m - 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

m - 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

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

V) Audítorské služby a právne služby

m - 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

m - 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, školenia - príprava a tleč materiálov

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

KONFERENCIA SHbÚ, Pruské

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

Školenie trénerov I a II.stupňa

m - 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

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

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

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

02 MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

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

1 = A) Organizovanie súťaží a zabezpečenie 
účasti na súťažiach

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

ŠÚ2022 031 29.04.22 depozit na ubytovanie počas MS v hokejbale 
mužov a žien v Montreali

Inn Vest Hotels GP Ltd 3 157,60

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

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

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

ŠÚ2022 030 220000222 26.04.22 ubytovanie a stravovanie - ŠŠR muži 11.-
13.2.2022 v Plzeň, 31 osôb

49626485 Českomoravský svaz hokejbalu 2 315,55

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

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

m - 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

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

Sústredenie U15 chlapci, Svitavy

m - 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

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

03 DOMÁCE PODUJATIA, 
ŠPORTOVÁ PRÍPFRAVA

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

1 = A) Organizovanie súťaží a zabezpečenie 
účasti na súťažiach



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

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

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

SÚSTREDENIA - ŽENY, U20

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

Sústredenie ŠŠR ŽENY 18. a 19.3.2022, 24 
osôb, Žilina

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

ŠÚ2022 013 202210033 22.04.22 ubytovanie - 22 osôb, raňajky 22 osôb, mestský 
poplatok 22 osôb, obed - 24 osôb, večera 24 
osôb

36665207 ProViva, s.r.o. (Hotel Galileo) 878,00

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

Sústredenie ŠŠR U20 19 a 20.3.2022, 23 
osôb, Žilina

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

ŠÚ2022 015 202210034 22.04.22 ubytovanie - 21 osôb, raňajky 21 osôb, mestský 
poplatok 21 osôb, obed - 23 osôb, večera 23 
osôb

36665207 ProViva, s.r.o. (Hotel Galileo) 822,00

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

Sústredenia  MUŽI, U20, U18, U16 a U23

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

SLUŽBY - pranie dresov

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

ŠÚ2022 019 220100003 22.04.22 pranie dresov - ŠŠR muži + U20 50424483 Laundromat, s.r.o. 95,76

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

ŠÚ2022 020 220100002 22.04.22 pranie dresov - ŠŠR U18 + U16 muži 50424483 Laundromat, s.r.o. 68,24

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

3 =C) Nákup športového oblečenia

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

4 = D) Nákup športového materiálu, vecné 
ocenenie,prenájom, prepravu, opravu a 
údržbu náradia a materiálu, služby

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

ŠÚ2022 005 1000014122 22.04.22 ocenie pre Presindent Cup U9+U11 - 27.2.2022 - 
2 ks pohár, 2 ks plastový štítok, 2 ks emblém

35774282 Victory sport, s.r.o. 28,24

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

ŠÚ2022 006 1000029722 22.04.22 ocenie jednotlivci muži po ukončení základnej 
skupiny: 4 ks sklo v kazete, 4 ks prípravné 

35774282 Victory sport, s.r.o. 74,56

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

ŠÚ2022 007 1000042222 22.04.22 ocenie U23 3x pohár, 3x medaile - celý set = 90 
ks, , 90 ks plast, 90 ks - gravírovanie , 90 ks 
stuha

35774282 Victory sport, s.r.o. 378,4

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

ŠÚ2022 008 3020220011 22.04.22 prenájom haly Martin Podháj - 19,2,2022 - 
dohrávky po prerušení lU20

36386081 TRENDY - stav.sk, s.r.o. 175

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

4--1 =D) Nákup občerstvenia - pitný režim 
počas turnajov organizovaných SHbÚ, 
ocenenie pre najmladšie vekové kategórie - 
sladkosti, ovocie

m - 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)

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

6 = F) Regeneráciu a rehabilitáciu

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

7 = G) Dopingovú kontrolu

m - 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/T) Cestovné náhrady osôb 
vyslaných na pracovnú cestu - rozhodca



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

Ľubomír Pavela, 1R17002

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

IDŠÚ2022 044 IDŠÚ2022 044 22.04.22 cesťák 12.3.2022: Kežmarok - Vrútky a späť 1R17 002 Ľubomír Pavela 56,82

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

strata času - Ľubomír Pavela, 1R17002

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

IDŠÚ2022 043 IDŠÚ2022 043 22.04.22 strata 12.,13.3.2022 1R17 002 Ľubomír Pavela 67,00

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

Marek Kralovič, 1R17003

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

IDŠÚ2022 029 IDŠÚ2022 029 22.04.22 cesťák:19.3.2022: BA-DNV-Nitra a späť 1R17 003 Marek Kralovič 49,48

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

IDŠÚ2022 030 IDŠÚ2022 030 22.04.22 cesťák:25.,26. a 27..3.2022: BA-DNV-Humenné-
Prešov-Vranov n/Topľou-Prešov-Trebišov-BA-
DNV 

1R17 003 Marek Kralovič 336,95

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

IDŠÚ2022 129 IDŠÚ2022 129 29.04.22 cesťák:24.4.2022: BA-DNV - Zohor a späť 1R17 003 Marek Kralovič 16,68

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

IDŠÚ2022 130 IDŠÚ2022 130 29.04.22 cesťák:17.4.2022: BA-DNV - Nitra a späť 1R17 003 Marek Kralovič 49,48

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

IDŠÚ2022 131 IDŠÚ2022 131 29.04.22 cesťák:2.4.2022: BA-DNV - Nitra a späť 1R17 003 Marek Kralovič 49,48

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

IDŠÚ2022 132 IDŠÚ2022 132 29.04.22 cesťák:3.4.2022: BA-DNV - Topoľčany a späť 1R17 003 Marek Kralovič 63,56

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

IDŠÚ2022 133 IDŠÚ2022 133 29.04.22 cesťák:16.4.2022: BA-DNV - Spiš.Belá a späť 1R17 003 Marek Kralovič 154,28

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

IDŠÚ2022 134 IDŠÚ2022 134 29.04.22 cesťák:23.4.2022: BA-DNV - Spiš.Belá a späť 1R17 003 Marek Kralovič 154,28

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

strata času - Marek Kralovič, 1R17003

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

IDŠÚ2022 096 IDŠÚ2022 096 22.04.22 strata - 19.,25.,26.3.2022 1R17 003 Marek Kralovič 112,00

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

IDŠÚ2022 135 IDŠÚ2022 135 29.04.22 strata - 1.,2.,9.,16.,17.,24.4.2022 1R17 003 Marek Kralovič 178,00

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

Dávid Šimbera, 1R17005

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

IDŠÚ2022 020 IDŠÚ2022 020 21.04.22 cesťák 19.2.2022: Kežmarok-Martin-Vrútky a 
späť diéty

1R17 005 Dávid Šimbera 5,10

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

IDŠÚ2022 022 IDŠÚ2022 022 21.04.22 cesťák 27.2.2022: Kežmarok- Pov.Bystricaa 
späť diéty

1R17 005 Dávid Šimbera 5,10

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

IDŠÚ2022 076 IDŠÚ2022 076 22.04.22 cesťák - 12.3.2022 - Kežmarok- Spišská Belá a 
späť diéty

1R17 005 Dávid Šimbera 5,10

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

IDŠÚ2022 087 IDŠÚ2022 087 22.04.22 cesťák: 19.3.2022 Kežmarok- Košice a späť 1R17 005 Dávid Šimbera 43,30

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

IDŠÚ2022 090 IDŠÚ2022 090 22.04.22 cesťák: 26.3.2022 Kežmarok- Vranov n/Topľou 
a späť 

1R17 005 Dávid Šimbera 52,96

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

IDŠÚ2022 125 IDŠÚ2022 125 26.04.22 cesťák: 26.3.2022 Kežmarok- Trebišov a späť 1R17 005 Dávid Šimbera 63,18

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

strata času - Dávid Šimbera, 1R17005

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

IDŠÚ2022 021 IDŠÚ2022 021 21.04.22 strata: 18.,19.,26. a 27.2.2022 1R17 005 Dávid Šimbera 134,00

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

IDŠÚ2022 099 IDŠÚ2022 099 22.04.22 strata - 11.,12.,25.,26.3.2022 1R17 005 Dávid Šimbera 179,00

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

Gabriel HATALA, 1R17007



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

IDŠÚ2022 058 IDŠÚ2022 058 22.04.22 cesťák 19.3.2022 Trenčín BA a späť 1R17 007 Gabriel Hatala 55,28

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

IDŠÚ2022 061 IDŠÚ2022 061 22.04.22 cesťák 26.3.2022 Trenčín Pov.Bystrica a späť 
diéty

1R17 007 Gabriel Hatala 5,10

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

strata času - Gabriel HATALA, 1R17007

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

IDŠÚ2022 061 IDŠÚ2022 061 22.04.22 strata - 19.,26.3.2022 1R17 007 Gabriel Hatala 90,00

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

Mário KRST, 1R17008

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

IDŠÚ2022 047 IDŠÚ2022 047 22.04.22 cesťák 26.2.2022 - Trenčín-Nitra a späť 1R17 008 Mário Krist 53,36

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

IDŠÚ2022 048 IDŠÚ2022 048 22.04.22 cesťák 26.3.2022 - Trenčín-Pov.Bystrica späť 1R17 008 Mário Krist 25,56

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

IDŠÚ2022 055 IDŠÚ2022 055 22.04.22 cesťák 13.3.2022 - Trenčín-Vrútky a  späť 1R17 008 Mário Krist 46,02

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

IDŠÚ2022 066 IDŠÚ2022 066 22.04.22 cesťák 20.22022 - Trenčín-Skalica a späť 1R17 008 Mário Krist 39,84

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

strata času - Mário KRST, 1R17008

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

IDŠÚ2022 051 IDŠÚ2022 051 22.04.22 strata - 13.,26.3.2022 1R17 008 Mário Krist 90,00

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

IDŠÚ2022 057 IDŠÚ2022 057 22.04.22 strata - 19.,20.,26.2.2022 1R17 008 Mário Krist 112,00

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

Milan KOVÁČIK, 1R17010

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

IDŠÚ2022 024 IDŠÚ2022 024 21.04.22 cesťák: 19.2.2022 - Žilina - Pov.Bystrica a späť 1R17 010 Milan Kováčik 19,00

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

IDŠÚ2022 025 IDŠÚ2022 025 21.04.22 cesťák: 26.2.2022 - Žilina - Pov.Bystrica a späť 1R17 010 Milan Kováčik 19,00

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

IDŠÚ2022 026 IDŠÚ2022 026 21.04.22 cesťák: 27.2.2022 - Žilina - Vrútky-Mrtin a späť 
diéty

1R17 010 Milan Kováčik 19,00

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

IDŠÚ2022 027 IDŠÚ2022 027 21.04.22 cesťák: 20.2.2022 - Žilina - Pov.Bystrica a späť 1R17 010 Milan Kováčik 5,10

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

IDŠÚ2022 054 IDŠÚ2022 054 22.04.22 cesťák 19.3.2022 - Žilina - Martin a späť diéty 1R17 010 Milan Kováčik 5,10

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

IDŠÚ2022 063 IDŠÚ2022 063 22.04.22 cesťák 5.3.2022 - Žilina - Bratislavaa späť 1R17 010 Milan Kováčik 19,00

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

IDŠÚ2022 064 IDŠÚ2022 064 22.04.22 cesťák 5.3.2022 - Žilina - Pruské späť 1R17 010 Milan Kováčik 19,00

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

IDŠÚ2022 065 IDŠÚ2022 065 22.04.22 cesťák 5.3.2022 - Žilina - Skalica a späť 1R17 010 Milan Kováčik 19,00

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

strata času - Milan KOVÁČIK, 1R17010

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

IDŠÚ2022 023 IDŠÚ2022 023 21.04.22 strata: 18.,19.,25.,26.,27.2.2022 1R17 010 Milan Kováčik 246,00

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

IDŠÚ2022 069 IDŠÚ2022 069 22.04.22 strata - 4.,5.,6.,19.,26.3.2022 1R17 010 Milan Kováčik 157,00

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

Roman Jančík, 1R17011

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

IDŠÚ2022 006 IDŠÚ2022 006 21.04.22 cesťák: 27.2.2022 - Skalica - Pruské a späť 1R17 011 Roman Jančík 49,50

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

strata času - Roman Jančík, 1R17011

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

IDŠÚ2022 005 IDŠÚ2022 005 21.04.22 strata - 26.,27.2.2022 1R17 011 Roman Jančík 90,00



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

IDŠÚ2022 073 IDŠÚ2022 073 22.04.22 strata -5.3.2022 1R17 011 Roman Jančík 45,00

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

Andrej JAKUBEC, 1R17013

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

strata času - Andrej JAKUBEC, 1R17013

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

Martin ŠIMKO, 1R17015

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

IDŠU2022 009 IDŠU2022 009 21.04.22 cesťák: 20.2.2022: Martin - Zvolen a späť diéty 1R17 015 Martin Šimko 5,10

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

IDŠU2022 011 IDŠU2022 011 21.04.22 cesťák: 26.2.2022: Martin - Zvolen a späť diéty 1R17 015 Martin Šimko 5,10

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

IDŠU2022 013 IDŠU2022 013 21.04.22 cesťák: 27.2.2022: Martin - Zvolen a späť diéty 1R17 015 Martin Šimko 5,10

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

IDŠÚ2022 039 IDŠÚ2022 039 22.04.22 cesťák: 6.3.2022: Martin - Prešov a späť diéty 1R17 015 Martin Šimko 5,10

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

IDŠÚ2022 040 IDŠÚ2022 040 22.04.22 cesťák:12.3.2022: Martin - Žilina a späť  1R17 015 Martin Šimko 16,68

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

IDŠÚ2022 041 IDŠÚ2022 041 22.04.22 cesťák:12.3.2022: Martin - Žilina a späť  diéty 1R17 015 Martin Šimko 5,10

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

IDŠÚ2022 042 IDŠÚ2022 042 22.04.22 cesťák:12.3.2022: Martin - Zvolen a späť  diéty 1R17 015 Martin Šimko 5,10

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

IDŠÚ2022 119 IDŠÚ2022 119 26.04.22 cesťák:20.3.2022: Martin - SB a späť  diéty 1R17 015 Martin Šimko 7,60

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

strata času -  Martin ŠIMKO, 1R17015

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

IDŠU2022 014 IDŠU2022 014 21.04.22 strata - 19.,26. a 27.2.2022 1R17 015 Martin Šimko 66,00

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

IDŠÚ2022 038 IDŠÚ2022 038 22.04.22 strata: 5.,6.,12.,13.,26.,27.3.2022 1R17 015 Martin Šimko 268,00

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

Marián Valachovič , 1R17016

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

IDŠÚ2022 031 IDŠÚ2022 031 22.04.22 cesťák: 12.3.2022: Skalica Žilina a späť 1R17 016 Marián Valachovič 70,72

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

IDŠÚ2022 033 IDŠÚ2022 033 22.04.22 cesťák: 26.3.2022: Skalica - BA a späť 1R17 016 Marián Valachovič 41,77

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

strata času - Marián Valachovič , 1R17016

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

IDŠÚ2022 004 IDŠÚ2022 004 21.04.22 strata - 19..a 26.2.2022 1R17 016 Marián Valachovič 90,00

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

IDŠÚ2022 046 IDŠÚ2022 046 22.04.22 strata - 12,a 26,3..2022 1R17 016 Marián Valachovič 90,00

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

Patrik GONDORA,  1R17017

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

strata časz - Patrik GONDORA,  1R17017

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

Branislav Malík, 1R17018

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

IDŠÚ2022 117 IDŠÚ2022 117 26.04.22 cesťák - 13.3.2022 - Martin - diéty 1R17 018 Branislav Malík 5,10

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

IDŠÚ2022 118 IDŠÚ2022 118 26.04.22 cesťák - 20.3.2022 - Martin - SB  - diéty 1R17 018 Branislav Malík 7,60

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

strata času - Branislav Malík, 1R17018

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

IDŚÚ2022 045 IDŚÚ2022 045 22.04.22 strata 5.,6.,13.3.2022 1R17 018 Branislav Malík 135,00



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

Igor NECZLI, 1R17019

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

IDŠÚ2022 086 IDŠÚ2022 086 22.04.22 cesťák - 19.2.2022 - BA-Skalica a späť 1R17 019 Igor Neczli 39,84

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

strata času - Igor NECZLI, 1R17019

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

IDŠÚ2022 095 IDŠÚ2022 095 22.04.22 strata - 119.,27.2.2022 1R17 019 Igor Neczli 90,00

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

Michal URBANEC, 1R17020

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

IDŠÚ2022 015 IDŠÚ2022 015 21.04.22 cesťák: Košice - Poprad a späť 1R17 020 Michal Urbanec 49,60

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

IDŠÚ2022 075 IDŠÚ2022 075 22.04.22 cesťák: 11.3.2022 - Košice - Vranov n/Topľou a 
späť diéty

1R17 020 Michal Urbanec 5,10

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

IDŠÚ2022 078 IDŠÚ2022 078 22.04.22 cesťák: 5.3.2022 - Košice - Prešov a späť  1R17 020 Michal Urbanec 9,30

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

IDŠÚ2022 079 IDŠÚ2022 079 22.04.22 cesťák: 20..3.2022 -Košice - Prešov - Vranov 
n/Topľou a späť  

1R17 020 Michal Urbanec 9,38

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

IDŠÚ2022 080 IDŠÚ2022 080 22.04.22 cesťák: 19.3.2022 - Košice - Prešov - Vranov 
n/Topľou a späť  

1R17 020 Michal Urbanec 11,48

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

IDŠÚ2022 120 IDŠÚ2022 120 26.04.22 cesťák: 6.3.2022 - Košice  Vranov n/Topľou a 
späť  

1R17 020 Michal Urbanec 8,60

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

IDŠÚ2022 121 IDŠÚ2022 121 26.04.22 cesťák: 27.3.2022 - Košice  Prešov a späť  1R17 020 Michal Urbanec 8,82

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

strata času - Michal URBANEC, 1R17020

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

IDŠÚ2022102 IDŠÚ2022102 22.04.22 strata: 5,.6.,12.,13.,18.,19.,25. a 26.3.2022 1R17 020 Michal Urbanec 291,00

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

Peter HRIŠKO, 1R17022

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

IDŠÚ2022 019 IDŠÚ2022 019 21.04.22 cesťák: 20.2.2022 - Prešov-Košice a späť 1R27 022 Peter Hriško 20,54

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

IDŠÚ2022 028 IDŠÚ2022 028 21.04.22 cesťák: 26.-27.2.2022 - Prešov-Pruské-BA-DNV 
a späť 

1R27 022 Peter Hriško 208,79

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

IDŠÚ2022 082 IDŠÚ2022 082 22.04.22 cesťák: 20.3.2022 - Prešov-Košice a späť 1R27 022 Peter Hriško 20,54

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

IDŠÚ2022 088 IDŠÚ2022 088 22.04.22 cesťák: 26.3.2022 - Prešov-Spiš.Belá a späť 1R27 022 Peter Hriško 45,63

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

IDŠÚ2022 089 IDŠÚ2022 089 22.04.22 cesťák: 13.3.2022 - Prešov-Spiš.Belá a späť 1R27 022 Peter Hriško 45,63

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

IDŠÚ2022 097 IDŠÚ2022 097 22.04.22 cesťák: 19.3.2022 - Prešov-Nitra a späť 1R27 022 Peter Hriško 132,48

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

IDŠÚ2022 122 IDŠÚ2022 122 26.04.22 cesťák: 6.3.2022 - Prešov - Košice a späť  1R27 022 Peter Hriško 20,54

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

IDŠÚ2022 124 IDŠÚ2022 124 26.04.22 cesťák: 6.3.2022 - Prešov - Spiš.Belá a späť  1R27 022 Peter Hriško 45,63

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

strata času - Peter HRIŠKO, 1R17022

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

IDŠÚ2022 017 IDŠÚ2022 017 21.04.22 strata: 19.,20.,25.,26.2.2022 1R27 022 Peter Hriško 157,00

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

IDŠÚ2022 100 IDŠÚ2022 100 21.04.22 strata: 12.,13.,18.,19.,25. a 26.3.2022 1R27 022 Peter Hriško 224,00

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

Ľubomí Trpiš, 1R17023

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

strata času - Ľubomí Trpiš, 1R17023



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

Miroslav SÁLA, 1R17028

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

IDŠÚ2022 049 IDŠÚ2022 049 22.04.22 cesťák 19.3.2022 Prešov Košice a späť diéty 1R17 028 Miroslav Sála 5,10

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

IDŠÚ2022 050 IDŠÚ2022 050 22.04.22 cesťák 19.3.2022 Prešov Košice a späť diéty 1R17 028 Miroslav Sála 5,10

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

IDŠÚ2022 052 IDŠÚ2022 052 22.04.22 cesťák 13.3.2022 Prešov - Košice- Vranov 
n/Topľou a späť  

1R17 028 Miroslav Sála 39,84

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

IDŠÚ2022 053 IDŠÚ2022 053 22.04.22 cesťák 19.2.2022 Prešov - Košice- Martin - 
Vrútky a späť  

1R17 028 Miroslav Sála 97,74

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

IDŠÚ2022 059 IDŠÚ2022 059 22.04.22 cesťák 12.3.2022 Prešov - Košice- Vranov 
n/Topľou a späť  

1R17 028 Miroslav Sála 33,09

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

IDŠÚ2022 062 IDŠÚ2022 062 22.04.22 cesťák 20.3.2022 Prešov Košice a späť diéty 1R17 028 Miroslav Sála 5,10

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

IDŠÚ2022 068 IDŠÚ2022 068 22.04.22 cesťák 27.2.2022 Prešov Košice -Pov.Bystrica a 
späť 

1R17 028 Miroslav Sála 117,60

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

IDŠÚ2022108 IDŠÚ2022 108 26.04.22 cesťák: Prešov-Spiš.Belá a späť - diéty 1R17 028 Miroslav Sála 5,10

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

IDŠÚ2022110 IDŠÚ2022 110 26.04.22 cesťák: Prešov-Košice a späť - diéty 1R17 028 Miroslav Sála 5,10

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

strata času - Miroslav SÁLA, 1R17028

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

IDŠÚ2022 056 IDŠÚ2022 056 22.04.22 strata - 18.,19.,20.,26.,27.2.2022 1R17 028 Miroslav Sála 201,00

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

IDŠÚ2022 067 IDŠÚ2022 067 22.04.22 strata - 4.,5.,9.,10.,11.,12.,18.,19.,20.3.2022 1R17 028 Miroslav Sála 291,00

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

Gabriel Krisztián, 1R17029

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

IDŠÚ2022 071 IDŠÚ2022 071 22.04.22 cesťák - 26.3.2022 - Martin Zvolen a späť 1R17 029 Gabriel Krisztian 39,84

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

IDŠÚ2022 107 IDŠÚ2022 107 26.04.22 cesťák: 20.,.2022 Martin-Spiš.Belá 1R17 029 Gabriel Krisztian 61,14

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

IDŠÚ2022 109 IDŠÚ2022 1097 26.04.22 cesťák: 20.,.2022 Martin diéty 1R17 029 Gabriel Krisztian 5,10

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

strata času - Gabriel Krisztián, 1R17029

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

IDŠÚ2022 060 IDŠÚ2022 060 22.04.22 strata - 26.3.2022 1R17 029 Gabriel Krisztian 22,00

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

Peter Meravý. 1R17030

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

IDŠÚ2022 002 IDŠÚ2022 002 21.04.22 19.2.2022: Chorvatský Grob-BA a späť 1R17 030 Peter Meravý 11,28

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

IDŠÚ2022 003 IDŠÚ2022 003 21.04.22 27.2.2022: Chorvatský Grob-BA a späť 1R17 030 Peter Meravý 13,59

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

IDŠÚ2022 111 IDŠÚ2022 111 26.04.22 cesťák - 26.3.2022 Chor.Grob-Bratislava a späť 1R17 030 Peter Meravý 14,49

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

IDŠÚ2022 112 IDŠÚ2022 112 26.04.22 cesťák - 5.3.2022 Chor.Grob-Pruské a späť 1R17 030 Peter Meravý 57,60

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

IDŠÚ2022 113 IDŠÚ2022 113 26.04.22 cesťák - 6.3.2022 Chor.Grob-Pov.Bystrica a 
späť

1R17 030 Peter Meravý 65,70

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

IDŠÚ2022 114 IDŠÚ2022 114 26.04.22 cesťák - 12. a 13.3.2022 Chor.Grob-Vranov - 
Košice a späť

1R17 030 Peter Meravý 228,12

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

IDŠÚ2022 115 IDŠÚ2022 115 26.04.22 cesťák - 19. a 20.3.2022 Chor.Grob-Vranov - 
Domaša - Vranov a späť

1R17 030 Peter Meravý 236,78

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

strata času - Peter Meravý. 1R17030



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

IDŠÚ2022 001 IDŠÚ2022 001 21.04.22 strata - 19.,20.a 27.2.2022 1R17 030 Peter Meravý 135,00

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

IDŠÚ2022 116 IDŠÚ2022 116 26.04.22 strata 5,,6.,12.,13.,18.,19.,20.,25.,26.3.2022 1R17 030 Peter Meravý 337,00

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

Štefan Hozák, 1R17034

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

IDŠÚ2022 077 IDŠÚ2022 077 22.04.22 cesťák - 26.2.2022 - Pov.Bystrica - diéty 1R17 034 Štefan Hozák 5,10

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

IDŠÚ2022 081 IDŠÚ2022 081 22.04.22 cesťák - 6.3.2022 - Pov.Bystrica - Pruské a späť 1R17 034 Štefan Hozák 17,84

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

IDŠÚ2022 083 IDŠÚ2022 083 22.04.22 cesťák - 6.3.2022 - Pov.Bystrica - Vrútky a späť 1R17 034 Štefan Hozák 28,26

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

IDŠÚ2022 084 IDŠÚ2022 084 22.04.22 cesťák -20.2.2022 - Pov.Bystrica - Vrútky - 
Martin a späť 

1R17 034 Štefan Hozák 29,99

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

IDŠÚ2022 085 IDŠÚ2022 085 22.04.22 cesťák -19.3.2022 - Pov.Bystrica - Martin a späť 1R17 034 Štefan Hozák 30,96

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

IDŠÚ2022 091 IDŠÚ2022 091 22.04.22 cesťák -26.3.2022 - Pov.Bystrica - Skalica a 
späť 

1R17 034 Štefan Hozák 57,20

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

IDŠÚ2022 092 IDŠÚ2022 092 22.04.22 cesťák -26.3.2022 - Pov.Bystrica - Skalica a 
späť 

1R17 034 Štefan Hozák 57,98

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

IDŠÚ2022 093 IDŠÚ2022 093 22.04.22 cesťák -26.3.2022 - Pov.Bystrica - Nitra a späť 1R17 034 Štefan Hozák 59,52

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

IDŠÚ2022 094 IDŠÚ2022 094 22.04.22 cesťák -26.3.2022 - Pov.Bystrica - Bratislava a 
späť 

1R17 034 Štefan Hozák 71,88

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

IDŠÚ2022 098 IDŠÚ2022 098 22.04.22 cesťák -12. a 13.3.2022 - Pov.Bystrica - 
Spiš.Belá a späť 

1R17 034 Štefan Hozák 136,48

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

strata času - Štefan Hozák, 1R17034

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

IDŠÚ2022 101 IDŠÚ2022 101 22.04.22 strata - 5.,6.,18.,19.,25.,26.2.2022 1R17 034 Štefan Hozák 246,00

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

IDŠÚ2022 103 IDŠÚ2022 103 22.04.22 strata - 4.,5.,6.,11.,12.,13.,18.,1920.26.3.2022 1R17 034 Štefan Hozák 359.00

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

Martin Bogáň, 1R17038

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

IDŠÚ2022 007 IDŠÚ2022 007 21.04.22 cesťák: 19.2.2022: Martin - Zvolen a späť 1R17 038 Martin Bogáň 37,91

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

IDŠÚ2022 008 IDŠÚ2022 008 21.04.22 cesťák: 20.2.2022: Martin - Pruské - Žilina a 
späť

1R17 038 Martin Bogáň 45,33

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

IDŠÚ2022 012 IDŠÚ2022 012 21.04.22 cesťák: 26.2.2022: Martin - Zvolen a späť 1R17 038 Martin Bogáň 37,91

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

IDŠÚ2022 016 IDŠÚ2022 016 21.04.22 cesťák: 27.2.2022: Martin - Zvolen a späť 1R17 038 Martin Bogáň 37,91

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

IDŠÚ2022 034 IDŠÚ2022 034 22.04.22 cesťák: 5.3.2022: Martin - Zvolen a späť 1R17 038 Martin Bogáň 37,91

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

IDŠÚ2022 035 IDŠÚ2022 035 22.04.22 cesťák: 6.3.2022: Martin - Prešov a späť 1R17 038 Martin Bogáň 82,30

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

IDŠÚ2022 036 IDŠÚ2022 036 22.04.22 cesťák: 13.3.2022: Martin - Žilina a späť 1R17 038 Martin Bogáň 16,68

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

IDŠÚ2022 037 IDŠÚ2022 037 22.04.22 cesťák: 26.3.2022: Martin - Spiš.Belá a späť 1R17 038 Martin Bogáň 60,30

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

IDŠÚ2022 123 IDŠÚ2022 123 26.04.22 cesťák: 20.3.2022: Martin - Pruské a späť 1R17 038 Martin Bogáň 39,84

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

strata času - Martin Bogáň, 1R17038



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

IDŠÚ2022 010 IDŠÚ2022 010 21.04.22 strata - 19.,20.,26.,27.2.2022 1R17 038 Martin Bogáň 133,00

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

IDŠÚ2022 032 IDŠÚ2022 032 22.04.22 strata - 5.,6.,12.,13.,25.,2.,26.,27.,3,2022.2022 1R17 038 Martin Bogáň 312,00

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

Eva Jakubčová, 1R17040

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

strata času - Eva Jakubčová, 1R17040

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

Jozef Janov, 1R17041

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

strata času - Jozef Janov, 1R17041

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

Adam FILIP, 1R17042

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

IDŠÚ2022 074 IDŠÚ2022 074 22.04.22 cesťák - 27.3.2022 Nitra Pruské a späť 1R17 042 Adam Filip 50,26

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

strata času - Adam FILIP, 1R17042

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

IDŠÚ2022 072 IDŠÚ2022 072 22.04.22 strata - 27.3.2022 1R17 042 Adam Filip 45,00

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

strata času - Juraj Tichý, 1R17043

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

strata času - Michal ZVARA, 1R17044

m - 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

m - 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

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

T) Cestovné náhrady osôb vyslaných na 
pracovnú cestu - športovci

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

U) Ocenenie a odmeny športovej 
reprezentácie

m - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z. HBK LION Svidník
m - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z.

HOKEJBAL PREŠOV

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

ŠHBK Ružinov

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

HBK KOMETA Vrútky

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

HMHK Vranov nad Topľou

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

HBK Medokýš Martin

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

ŠHBK POPRAD

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

HANCOP Juniors Bratislava

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

MHBK LORDS Ball Svit

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

HBC IEPURII DNV



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

MŠK Spišská Belá

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

SAV Lamač

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

HBK ROCONABA Zohor

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

HBK Nitrianski rytieri NITRA

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

ŠK REBELS 91 TOPOĽČANY

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

LG Bratislava

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

L2HOCKEY Gajary

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

Petržalská hokejbalová liga

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

HBK LEVÍČATÁ Humenné

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

ŠK BUKOVINKA Zvolen

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

HBK PROTEF POV.BYSTRICA

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

ŠK 98 Pruské

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

HBK ADLER Trebišov

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

HBK SKALICA

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

HBC DT Pov.Bystrica
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