
Názov prijímateľa prostriedkov: 52
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH

Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické 

vyhodnocovanie nebude fungovať)

Interné číslo 

účtovného 

dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného 

dokladu

Dátum 

skutočnej 

úhrady 

účtovného 

dokladu

Popis úhrady

(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo 

zadajte voľný text)

IČO 

dodávateľa

plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne 

uhradená suma

(eur)

AK

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
21.01.2021 21.01.2021 Hlasové služby december 2020 Slovak telekom 52,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
21.01.2021 21.01.2021 Hlasové služby december 2020 Orange 53,48

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.01.2021 29.01.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.01.2021 29.01.2021 Vedenie konta VÚB Biznis účet Štan VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
02.02.2021 02.02.2021 Dátové služby december 2020 Slovak telekom 25,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
02.02.2021 02.02.2021 Hlasové služby január 2021 Slovak telekom 57,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.02.2021 18.02.2021 Hlasové služby január 2021 Orange 53,48

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.02.2021 18.02.2021 Dátové služby január 2021 Slovak telekom 29,99

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
23.02.2021 23.02.2021 Hlasové služby január 2021 Slovak telekom 52,99

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
26.02.2021 26.02.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
26.02.2021 26.02.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.03.2021 18.03.2021 Dátové služby február 2021 Slovak telekom 25,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.03.2021 18.03.2021 Hlasové služby február 2021 Orange 53,48

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
23.03.2021 23.03.2021 Hlasové služby február 2021 Slovak telekom 52,99

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
23.03.2021 23.03.2021 CP č. 1, 1 osoba Ondrejkovicova Eva 28,22

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
31.03.2021 31.03.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
31.03.2021 31.03.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
16.04.2021 16.04.2021 Hlasové služby marec 2021 Slovak telekom 25,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
16.04.2021 16.04.2021 Hlasové služby marec 2021 Slovak telekom 16,87

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.04.2021 19.04.2021 Hlasové služby marec 2021 Orange 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.04.2021 30.04.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.04.2021 30.04.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 7,00

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V4

v roku 2021 11.01.22

ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
17.05.2021 17.05.2021 Hlasové služby apríl 2021 Slovak telekom 25,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
17.05.2021 17.05.2021 Hlasové služby apríl 2021 Slovak telekom 52,99

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
17.05.2021 17.05.2021 Hlasové služby apríl 2021 Orange 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
25.05.2021 25.05.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 10,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
25.05.2021 25.05.2021 Software, fakturačný systém SKoZ Fakturoid s.r.o. 70,63

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
31.05.2021 31.05.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
31.05.2021 31.05.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
01.06.2021 01.06.2021 Letenka Berlín,   NBC konferencia 1 osoba PELICANTRAVEL.COM S.R.O. 224,33

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
16.06.2021 16.06.2021 Zaloha SC Berlin CP č.8 Flachbart Ladislav 170,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
16.06.2021 16.06.2021 Hlasové služby máj 2021 Slovak telekom 52,99

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
16.06.2021 16.06.2021 Členský príspevok svetovej organizácii

World Ninepin Bowling 

Association
200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
16.06.2021 16.06.2021 Hlasové služby máj 2021 Orange 45,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.06.2021 18.06.2021 Cestovné poistenie CP Berlin 1 osoba Generali Poistovna, a. s 5,70

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.06.2021 29.06.2021 Vyuctovanie SC Berlin - CP č. 8 doplatok Flachbart Ladislav 115,49

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.06.2021 30.06.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.06.2021 30.06.2021 Vedenie konta VÚB Biznis účet Štan VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
02.07.2021 02.07.2021 Prenájom kolkárne Kolkarsky oddiel Zarnovica 270,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
20.07.2021 20.07.2021 Hlasové služby jún 2021 Slovak telekom 52,99

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
20.07.2021 20.07.2021 Hlasové služby jún 2021 Orange 49,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
26.07.2021 26.07.2021

Členský sekčný prispevok do nadnárodnej 

org. 
WNBA-Ninepin Classic 1 080,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.07.2021 30.07.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.07.2021 30.07.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
06.08.2021 06.08.2021 Štatovné majstrovstvá sveta Slovinsko WNBA-Ninepin Classic 2 590,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
12.08.2021 12.08.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
13.08.2021 13.08.2021 CP 13.08.2021 Flachbart Ladislav 150,71

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.08.2021 18.08.2021 Popl. za hotovostný výber VÚB banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.08.2021 18.08.2021 Ubytovanie sustredenie U14+18 Mesto Trstena 180,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.08.2021 19.08.2021 Hlasové služby júl 2021 Orange 41,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.08.2021 19.08.2021 Hlasové služby júl 2021 Slovak telekom 52,99

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
20.08.2021 20.08.2021 Cestovne poistenie MS Slovinsko Generali poistovna 115,28

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Fuska Radoslav 190,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Kovacova Natalia 207,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Lezovic Maros 191,32

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Bednarova Zaneta 226,52

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Dolnak Martin 207,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba NOTPROVIDED 190,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Gallo Erik 215,08

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Vladimira Vavrova 207,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba NOTPROVIDED 199,24

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Jana Poliakova 211,12

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Magala Peter 197,26

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Nestes Lukáš 197,26

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Sintalova Natalia 197,26

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Rohal Tomas 246,32

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Durackova Alexandra 197,26

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
24.08.2021 24.08.2021 Cestovne a diety MS Slovinsko 1 osoba Vargova Patricia 197,26

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
25.08.2021 25.08.2021 HOTEL SILVESTER  Cerklje HOTEL SILVESTER  Cerklje 3 593,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
25.08.2021 25.08.2021 HOTEL SILVESTER  Cerklje HOTEL SILVESTER  Cerklje 4 000,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
26.08.2021 26.08.2021 MS Slovinsko cesovné poistenie 18 osôb Generali Poisťovňa, a. s. 267,96

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.08.2021 30.08.2021 Majstrovstva Slovenska prenájom dráh SK Zeleziarne Podbrezova a.s. 600,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
31.08.2021 31.08.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
31.08.2021 31.08.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
31.08.2021 31.08.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 4,36

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
02.09.2021 02.09.2021 IT služby ww.kolky.sk WEBSUPPORT S.R.O. 46,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
03.09.2021 03.09.2021

KK Zlate Klasy fa. 202101 Majstrovstvá 

Slovenska U60
Ondrejkovicova Eva 320,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
14.09.2021 14.09.2021 IT služby ww.kolky.sk WEBSUPPORT S.R.O. 113,26



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
22.09.2021 22.09.2021 Hlasové služby august 2021 Slovak telekom 79,61

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
22.09.2021 22.09.2021 Hlasové služby august 2021 Orange 41,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.09.2021 29.09.2021

Prenájom kolkárne Trenčín, sústredenie 

U23
Tropical Sun, s.r.o. 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.09.2021 30.09.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 3,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.09.2021 30.09.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
01.10.2021 01.10.2021 Štartovné MS U49 WNBA-Ninepin Classic 825,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
01.10.2021 01.10.2021 IT služby, doména kolky.sk WEBSUPPORT S.R.O. 15,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
15.10.2021 15.10.2021 Trstená prenájom kolkársky dráh ŠKK Trstená 200,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.10.2021 18.10.2021 Hlasové služby september Slovak telekom 50,11

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
18.10.2021 18.10.2021 Hlasové služby september Orange 41,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Flachbart Ladislav 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Radoslav Fuska 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Vladimira Vavrova 141,11

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Maros Lezovic 139,79

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Natalia Sintalova 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Klaudia Pivkova 144,96

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Erik Kuna 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Lenka Tranova 166,63

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Jana Poliakova 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Monika Sintalova 265,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Peter Nemcek 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Alexandra Durackova 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Lukas Juris 154,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Marcel Ivancik 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Milan Tomka 265,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Pavol Duracka 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Ivan Cech 132,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
19.10.2021 19.10.2021 Cestovné a diéty MS Poľsko Tarnowo Milan Dziad 132,75



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 19.10.2021 19.10.2021

Cestovné poistene MS Poľsko - Tarnovo 

14 hráčov, 2x tréner, 1x fizioterapeut, 1x 

riaditeľ št. repre

GENERALI POISŤOVŇA, A. S. 535,92

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
21.10.2021 21.10.2021 CP č. 22., 21.10. Lenka Tranova 15,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
21.10.2021 21.10.2021 Prenajom kolkárne 9.10.21 TJ Slavoj Veľký Šariš 150,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
26.10.2021 26.10.2021 Reprezentačná výstroj 2 sady 3B, s.r.o. 71,76

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
26.10.2021 26.10.2021 LIDL POZNANSKA   Tarnowo Po

LIDL POZNANSKA   Tarnowo 

Po
34,86

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
28.10.2021 28.10.2021 LIDL POZNANSKA   Tarnowo Po

LIDL POZNANSKA   Tarnowo 

Po
16,34

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.10.2021 29.10.2021 LIDL POZNANSKA   Tarnowo Po

LIDL POZNANSKA   Tarnowo 

Po
11,15

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.10.2021 29.10.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.10.2021 29.10.2021 Vedenie konta VÚB Biznis účet Štan VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
29.10.2021 29.10.2021 Poplatky za platby nad rámec konta VÚB banka 4,48

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
02.11.2021 02.11.2021 HOTEL 500        TARNOWO PO Platba kartou 4 478,66

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
22.11.2021 22.11.2021 Hlasové služby október SLOVAK TELEKOM, A.S. 53,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
22.11.2021 22.11.2021 Hlasové služby október Orange 41,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.11.2021 30.11.2021 Bankový poplatok VUB banka VÚB banka 2,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
30.11.2021 30.11.2021 Vedenie konta VÚB Biznis účet Štan VÚB banka 7,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
13.12.2021 13.12.2021 Tonery matrika Into Slovakia s.r.o. 232,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
13.12.2021 13.12.2021 Tvorba a údržba info systému SKoZ Marek Zajko RSC 1 600,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
13.12.2021 13.12.2021 Hlasové služby november Slovak telekom 53,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
13.12.2021 13.12.2021 CP 2xPodbrezova, 1xPobedim Klaudia Pivkova 276,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
13.12.2021 13.12.2021 Hlasové služby november Orange 41,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
14.12.2021 14.12.2021 ŠKK Trstená - Prenájom kolkárne U14-18 ŠKK Trstená 60,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
20.12.2021 20.12.2021 Alza - kancelárske potreby ALZA.CZ A.S. 108,82

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
22.12.2021 22.12.2021 Ekonomické služby 2021 Bc. Martina Sirotná 750,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
23.12.2021 23.12.2021

Výstroj pre reprezentáciu 50 ks cest.tašky, 

50ks batohy
Zako-Slovakia, s.r.o. 4 249,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z.
28.12.2021 28.12.2021

Prostriedky na údržbu kolkársych dráh 24 

ks mazadlá, 22 ks pasta
Zako-Slovakia, s.r.o. 2 068,42

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 13.12.2021 13.12.2021 Poštovné matrika Slovenská pošta 18,85

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 1.12.2021 1.12.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.11.2021 30.11.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.11.2021 30.11.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.11.2021 30.11.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.11.2021 30.11.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 2.11.2021 2.11.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.10.2021 29.10.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.10.2021 29.10.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.10.2021 29.10.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.10.2021 29.10.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 1.10.2021 1.10.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.9.2021 30.9.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.9.2021 30.9.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 4,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.9.2021 30.9.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.9.2021 30.9.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 3,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.9.2021 30.9.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.9.2021 30.9.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 24.9.2021 24.9.2021 Poštovné matrika Slovenská pošta 77,85

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 3.9.2021 3.9.2021 CP č. 23 26.8. odber auta pre MS                                            Marián Mitošinka 100,38

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 2.9.2021 2.9.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 8,55

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 11,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 24.8.2021 24.8.2021 TJ Rakovice KO                                              TJ Rakovice 724,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 20.8.2021 20.8.2021 KK Pobedim, Prenájom kolkárne                                            KK Pobedim 120,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 17.8.2021 17.8.2021 WNBA-NBC reklamné poplatky                          VNBA-NBC 25,00



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 2.8.2021 2.8.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.7.2021 30.7.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.7.2021 30.7.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,35

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.7.2021 30.7.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.7.2021 30.7.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.7.2021 30.7.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.7.2021 30.7.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 20.7.2021 20.7.2021 Poštovné SkoZ-matrika                                              Slovenská pošta 35,70

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 14.7.2021 14.7.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 10,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 8,25

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 6,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.6.2021 30.6.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 1.6.2021 1.6.2021 Ubytovanie konferencia NBC  Berlín                                       Hotel Best Western Premier 178,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.5.2021 31.5.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.5.2021 31.5.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,90

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.5.2021 31.5.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.5.2021 31.5.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 5,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.5.2021 31.5.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.4.2021 30.4.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.4.2021 30.4.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.4.2021 30.4.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.4.2021 30.4.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 5,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 30.4.2021 30.4.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,20



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.3.2021 31.3.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.3.2021 31.3.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.3.2021 31.3.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.3.2021 31.3.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 5,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.3.2021 31.3.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.2.2021 26.2.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.2.2021 26.2.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.2.2021 26.2.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.2.2021 26.2.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 5,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.2.2021 26.2.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.1.2021 29.1.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.1.2021 29.1.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 0,40

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.1.2021 29.1.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.1.2021 29.1.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 5,50

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 29.1.2021 29.1.2021 Bankový poplatok Prima banka Prima banka 1,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 1.4.2021 1.4.2021 poštovné sekretariát Slovenská pošta 1,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 12.4.2021 12.4.2021 poštovné sekretariát Slovenská pošta 9,80

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 10.5.2021 10.5.2021 CP Ondrejkovičová VV Eva Ondrejkovičová 57,68

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 10.5.2021 10.5.2021 CP Flachbart VV Ladislav Flachbart 41,08

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 10.5.2021 10.5.2021 CP Kyselicová VV Rakovice Dagmar Kyselicová 28,06

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 2.6.2021 2.6.2021 CP Ondrejkovičová Bratislava Eva Ondrejkovičová 39,59

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.6.2021 26.6.2021 CP -hromadný Rada Rada SKoZ 472,34

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.6.2021 26.6.2021 CP Ondrejkovičová Rada Eva Ondrejkovičová 73,72

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.6.2021 26.6.2021 stravné Rada SKoZ Rada SKoZ 176,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 25.7.2021 25.7.2021 CP sústredenie Trstená, U 14, U 18 Bystrík Vadovič 369,04

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 25.7.2021 25.7.2021 CP Flachbart  - sústredenia Ladislav Flachbart 60,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 25.7.2021 25.7.2021 CP sústredenie Podbrezová, U 14, U 18 Daniel Moc 353,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 25.7.2021 25.7.2021 sústredenie Trstená, U 14, U 18 Bystrík Vadovič 484,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 25.7.2021 25.7.2021 sústredenie Podbrezová, U 14, U 18 Daniel Moc 633,21



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 15.8.2021 15.8.2021 CP sústredenie Rakovice, U 14, U 18 Bystrík Vadovič 344,30

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 15.8.2021 15.8.2021 sústredenie Rakovice, U 14, U 18 Bystrík Vadovič 168,61

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 15.8.2021 15.8.2021 CP sústredenie Pobedim, U 14, U 18 Daniel Moc 343,97

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 15.8.2021 15.8.2021 sústredenie Pobedim, U 14, U 18 Daniel Moc 54,16

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 15.8.2021 15.8.2021 CP sústredenie Trenčín, U 23 Radoslav Fúska 938,52

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 15.8.2021 15.8.2021 sústredenie Trenčín, U 23 Inernát dopravná priemyslovka trenčín 280,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 15.8.2021 15.8.2021 CP Zlaté Klasy-vyúčtovanie Trenčín, U 23 Eva Ondrejkovičová 18,65

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 18.8.2021 18.8.2021 CP Trnava, dokumentácia MS Slovisko Eva Ondrejkovičová 45,04

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 CP výprava, MS Slovinsko Štefan Kočan 1 014,60

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 26.8.2021 26.8.2021 CP reprezentácia U 14,18, MS Slovinsko Štefan Kočan 2 345,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 28.8.2021 28.8.2021 CP U 14, U 18 Móc Daniel Daniel Moc 241,42

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 28.8.2021 28.8.2021 CP U 14, U 18 Bánik Vladimír Vladimír Bánik 258,07

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 CP U 14, U 18 Ladislav Flachbart Ladislav Flachbart 266,98

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 4.10.2021 4.10.2021 CP hromadný VV + tréneri Ladislav Flachbart 326,88

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 31.8.2021 31.8.2021 MS U 14, U 18, U 23 Štefan Kočan 254,62

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 9.10.2021 9.10.2021 Vyúčtovanie kontrolný štart Žarnovica muži Ivan Čech 453,10

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 9.10.2021 9.10.2021 CP Kontrolný štart Pobedim ženy Pavol Duračka 353,32

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 2.11.2021 2.11.2021 doplatok CP U49 Bánik Vladimír Vladimír Bánik 284,20

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 2.11.2021 2.11.2021 doplatok CP U49 Flachbart Ladislav Ladislav Flachbart 322,81

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 9.8.2021 9.8.2021 MS jontový nápoj 51,75

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 2.11.2021 2.11.2021 MS  pitný režim 48,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 22.10.2021 22.10.2021 MS vlajky 50,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 28.10.2021 28.10.2021 MS U 49 postup WNBA - NBC 165,00

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 14.12.2021 14.12.2021 CP hromadný VV Výkonný výbor SKoZ 122,96

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 14.12.2021 14.12.2021 CP Ondrejkovičová VV Eva Ondrejkovičová 58,54

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. 20.12.2021 20.12.2021 CP Ondrejkovičová Sučany Eva Ondrejkovičová 150,36

e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

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

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

zákona č. 440/2015 Z. z.



e - rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa 

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

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

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

zákona č. 440/2015 Z. z.






























































































































































































































































































































































































































