
25.01.2017 a ich čerpanie

Prijímateľ dotácie:

IČO: 30806437

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Trnavská cesta 39, Bratislava 3, 831 04

IBAN: SK1502000000001785502151

PPG Podprogram
Úhrnná poskytnutá

dotácia od 01.01.2016

Vyčerpaná

dotácia k 

aktuálnemu 

dátumu

Nevyčerpaná

dotácia

026 01 Šport na školách a rekreačný šport 0,00 0,00

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 114 100,00 109 661,56 4 438,44

026 03 Športovo talentovaná mládež 37 900,00 37 900,00 0,00

026 04 Materiálno-technický rozvoj športu 0,00 0,00

026 05 Koordinácia projektov a prierezové činnosti v športe 0,00 0,00

SPOLU 152 000,00 147 561,56 4 438,44

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k  

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 

ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

na osobitnom bankovom účte.

( § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Slovenský šermiarsky zväz



Prijímateľ dotácie: Slovenský šermiarsky zväz V1

IČO: 30806437 11.2.2016

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Trnavská cesta 39, Bratislava 3, 831 04

IBAN: SK1502000000001785502151

PPG Podprogram
Poskytnutá 

dotácia

Povinnosť 

vrátiť

026 01 Šport na školách a rekreačný šport 0,00 0,00 0,00

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 114 100,00 109 661,56 4 587,07

026 03 Športovo talentovaná mládež 37 900,00 37 900,00 0,00

026 04 Materiálno-technický rozvoj športu 0,00 0,00 0,00

026 05 Koordinácia projektov a prierezové činnosti v športe 0,00 0,00 0,00

SPOLU 152 000,00

Číslo 

účelu
Účel výzvy

Poskytnutá 

dotácia

Vyúčtovaná 

dotácia

Minimálne

spolufinanc.

Vyúčtované

spolufinanc

Povinnosť 

vrátiť

01 Zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a príprava športových talentov, rozvoj športových odvetví 138 100,00 0,00

02 Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Poskytnutie finančnej odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2015 a pre trénerov mládeže, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali na príprave juniorských športovcov, úspešných v roku 2015500,00 0,00

04 Organizovanie významných medzinárodných športových podujatí na území SR 13 400,00 4 587,07

05 Materiálno-technické zabezpečenie športovej reprezentácie SR 0,00 0,00

06 Projekty vo všeobecnom záujme (bežné výdavky) 0,00 0,00

07 Projekty vo všeobecnom záujme (športová infraštruktúra osobitného významu) 0,00 0,00

08 Projekty vo všeobecnom záujme (rekonštrukcia, modernizácia a budovanie futbalových štadiónov) 0,00 0,00

09 Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít 0,00 0,00

PPG Predmet dotácie
Poskytnutá 

dotácia

Vyúčtovaná 

dotácia

Minimálne

spolufinanc.

Vyúčtované

spolufinanc

Povinnosť 

vrátiť

026 02 (01) - športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 2016) 100 200,00 100 200,00 5 273,68 5 273,68 0,00

026 03 (01) - výber a príprava športových talentov (SR a zahraničie, celý rok 2016) 37 900,00 37 900,00 1 994,74 2 436,37 0,00

026 02 (03) - tréner Nagy Jozef (za celoživotnú práca s mládežou a životné jubileum 50 rokov) 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

026 02 (04) - organizovanie podujatia "Memoriál F. Martinenga" (typ: SPJ - svetový pohár juniorov (minimálne 5 kôl), 570 

športovcov, miesto: Bratislava, termín: 3.12.-4.12.16)

13 400,00 8 961,56 10 105,59 9 789,36 4 587,07

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016
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PPG Predmet dotácie
Poskytnutá 

dotácia

Vyúčtovaná 

dotácia

Minimálne

spolufinanc.

Vyúčtované

spolufinanc

Povinnosť 

vrátiť
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PPG Predmet dotácie
Poskytnutá 

dotácia

Vyúčtovaná 

dotácia

Minimálne

spolufinanc.

Vyúčtované

spolufinanc

Povinnosť 

vrátiť

Čestne vyhlasujem, že

a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,

b) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami, resp. zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2015.

c) toto vytlačené a podpísané vyúčtovanie je zhodné s hárkom, ktorý sme zaslali na adresu ziadosti.sport@minedu.sk dňa ....................... o .......... hod. ........ min.

Súhlasím so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

Dátum: 20.4.2017

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov 

oprávneného/oprávnených na podpis žiadosti a zmluvy o poskytnutí 

dotácie v súlade so stanovami, resp. zriaďovacou listinou

JUDr. Tatiana Drobná, slovakfencing@mail.t-com.sk, 0903703717
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V1

Prijímateľ dotácie: 77 11.2.2016

Čestne vyhlasujem, že

a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,

b) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami, resp. zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2016.

c) toto vytlačené a podpísané vyúčtovanie je zhodné s hárkom, ktorý sme zaslali na adresu ziadosti.sport@minedu.sk dňa ....................... o .......... hod. ........ min.

Súhlasím so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

Dátum: 20.4.2017

Účel úhrady

(VYBRAŤ 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)

Dodávateľ plnenia

Skutočne 

uhradená suma

Z DOTÁCIE

(eur)

Skutočne 

uhradená suma

AKO SPOLUF.

(eur)

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy601 Mzdy601 1.2.2016 Hrubá mzda vyplatená  zamestnancovi vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac január 

2016  - počet fyzických osôb  - 2

osoba 1, 4 1 299,55

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy602 Mzdy602 1.2.2016 Hrubá mzda vyplatená  zamestnancovi vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac február 

2016  - počet fyzických osôb  - 2

osoba 1, 4 1 307,67

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy603 Mzdy603 5.4.2016 Hrubá mzda vyplatená  zamestnancovi vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac marec 

2016  - počet fyzických osôb  - 2

osoba 1,4 1 311,38

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy604 Mzdy604 6.5.2016 Hrubá mzda vyplatená  zamestnancovi vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac apríl 2016  - 

počet fyzických osôb  - 2

osoba 1, 4 1 871,37

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

MENO, PRIEZVISKO, E-MAIL a MOBIL osoby, ktorá spracovala 

vyúčtovanie

MENO, PRIEZVISKO a PODPIS štatutárneho zástupcu/zástupcov oprávneného v súlade so 

stanovami/zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2016

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016

Zoznam účtovných dokladov

(PRI VYPĹŇANÍ SA RIAĎTE POKYNMI Z PRVÉHO HÁRKU "Pokyny")

JUDr. Tatiana Drobná, slovakfencing@mail.t-com.sk, 0903703717JUDr. Tatiana Drobná, slovakfencing@mail.t-com.sk, 0903703717

Slovenský šermiarsky zväz
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy604 Mzdy604 6.5.2016 Hrubé mzdy  vyplatené  zamestnancom vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac január-apríl 

2016  - počet fyzických osôb  -1 

osoba 1 370,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy1606 Mzdy1606 14.7.2016 Hrubé mzdy  vyplatené  zamestnancom vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac jún 2016  - 

počet fyzických osôb  -4

osoba 5,7,15,1, 817,67

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy1608 Mzdy1608 9.9.2016 Hrubé mzdy  vyplatené  zamestnancom vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac august 

2016  - počet fyzických osôb  -1

osoba 30 1 013,99

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy1609 Mzdy1609 7.10.2016 Hrubé mzdy  vyplatené  zamestnancom vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac september 

2016  - počet fyzických osôb  -1

osoba 30 1 013,99

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy16010 Mzdy16010 8.11.2016 Hrubé mzdy  vyplatené  zamestnancom vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac oktober 

2016  - počet fyzických osôb  -1

osoba 30 1 010,75

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy16011 Mzdy16011 9.12.2016 Hrubé mzdy  vyplatené  zamestnancom vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac november 

2016  - počet fyzických osôb  -1

osoba 30 1 013,99

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Mzdy16012 Mzdy16012 27.12.2016 Hrubé mzdy  vyplatené  zamestnancom vrátane 

odvodov zamestnávateľa za mesiac 

december2016  - počet fyzických osôb  -1

osoba 30 1 009,86

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16094 2016009 28.7.2016 učtovníctvo a mzdy 6/2016 Cyklistický klub Lokomotíva Rača, 

Černockého 2 Bratislava 

400,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160103 2016010 24.8.2016 učtovníctvo a mzdy 7/2016 Cyklistický klub Lokomotíva Rača, 

Černockého 2 Bratislava 

400,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160114 2016011 13.9.2016 učtovníctvo a mzdy za 8/2016 Cyklistický klub Lokomotíva Rača, 

Černockého 2 Bratislava 

400,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160124 2016015 17.10.2016 učtovníctvo a mzdy 9/2016 Cyklistický klub Lokomotíva Rača, 

Černockého 2 Bratislava 

400,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160152 2016016 15.11.2016 učtovníctvo a mzdy 10/2016 Cyklistický klub Lokomotíva Rača, 

Černockého 2 Bratislava 

400,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160186 20160186 9.12.2016 učtovníctvo a mzdy 11/2016 Cyklistický klub Lokomotíva Rača, 

Černockého 2 Bratislava 

400,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160187 2016018 19.12.2016 učtovníctvo a mzdy 12/2016 Cyklistický klub Lokomotíva Rača, 

Černockého 2 Bratislava 

400,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16029 01/2016 23.3.2016 spravovanie webovej stránky Slovenského 

šermiarskeho zväzu  za 1-3/2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

375,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16085 06/2016 12.7.2016 spravovanie webovej stránky Slovenského 

šermiarskeho zväzu  za 4-6/2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

375,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160118 09/2016 3.10.2016 spravovanie webovej stránky Slovenského 

šermiarskeho zväzu  za  7-9/2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

375,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160185 14/2016 9.12.2016 spravovanie webovej stránky Slovenského 

šermiarskeho zväzu  za 10-12/2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

375,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16032 02/2016 30.3.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 1-3/ 

2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

1 500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16060 03/2016 2.5.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 4/ 2016 Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16070 04/2016 1.6.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 5/2016 Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16084 05/2016 12.7.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 6/2016 Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16095 07/2016 29.7.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 7/2016 Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160115 08/2016 26.9.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 8/2016 Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160119 10/2016 3.10.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 9/2016 Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160137 11/2016 4.11.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 

10/2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160183 12/2016 9.12.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 

11/2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160184 132016 19.12.2016 trener reprezentačného družstva fleuret 

12/2016

Jozef Nagy, Reklamná a 

sprostredkovateľská agentúra 

DRACCO

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160102 121/2016 15.8.2016 služba - personalistika SŠZ 8/2016 ERI spol. s r.o. Moskovská 7 

Bratislava

383,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16001 8601005732 14.1.2016 Gastrolístky 3 pracovníci zväzu na január -

február 2016 - 3 osoby. 

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 

Tomášikova 23/D Bratislava

768,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

ID-16001 0116601307 14.1.2016 Gastrolístky 3 pracovníci zväzu na  marec-apríl 

2016 - 3 osoby. 

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 

Tomášikova 23/D Bratislava

420,42

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16038 0116605028 31.3.2016 Gastrolístky  pracovníci zväzu na máj-júl 2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 

Tomášikova 23/D Bratislava

823,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16098 0116611192 2.8.2016 Gastrolístky 2 pracovníci zväzu na august-

oktober 2016

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 

Tomášikova 23/D Bratislava

798,56

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16041 0116615278 2.11.2016 Gastrolístky 2 pracovníci zväzu na november-

december 2016

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 

Tomášikova 23/D Bratislava

485,90

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16004 7600185737 27.1.2016 telefon 12/2015 -  0911473349, 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

48,49

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16016 7601146130 19.2.2016 telefon 1/ 2016 - 0911473349, 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

50,86

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16026 7602107021 18.3.2016 telefon 2/ 2016 - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16051 7603061376 22.4.2016  telefón 3/2016 - 0903 740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16066 7694026593 27.5.2016  telefón 4/2016 - 0903 740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16080 7604978103 27.6.2016 telefon 5/2016 - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16089 7605941444 20.7.2016 telefon 6/2016 - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160100 7606932442 23.8.2016 telefon 7/2016  - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160117 7607896133 26.9.2016 telefon 8/2016  - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160131 7608848826 17.10.2016 telefon 9/2016  - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160155 7609793780 21.11.2016 telefon 10/2016 - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160202 7610764442 19.12.2016 telefon 11/2016 - 0903740961 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

27,98

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16042 6783714040 13.4.2016 internet za 3/ 2016 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

4,35

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16063 784642870 10.5.2016 internet 4/2016 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

8,72

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16077 2785570286 27.6.2016 internet 5/2016 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

8,72

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16086 78503357 19.7.2016 internet 6/2016 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

8,72

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16099 787431208 22.8.2016 internet 7/2016 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

8,72

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160107 0788361487 12.9.2016 internet 8/2016 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

8,72

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160127 6789292607 17.10.2016 intenet 9/2016 Slovak Telecom, a.s.Bajkalská 28 

Bratislava

8,72

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16002 20000816 27.1.2016 Prenájom kancelárie1/ 2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16011 20003316 9.2.2016 Prenájom kancelárie 2/ 2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16024 20007116 8.3.2016 Prenájom kancelárie 3/ 2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16040 20010116 8.4.2016 Prenájom kancelárie 4/ 2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16064 20014616 10.5.2016 Prenájom kancelárie 5/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16075 20017816 27.6.2016 prenájom kancelárie 6/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16088 20020816 19.7.2016 prenájom kancelárie 7/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16097 20023916 15.8.2016 prenájom kancelárie 8/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160106 20027916 8.9.2016 prenájom kancelárie 9/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160123 20031116 7.10.2016 prenájom kancelárie 10/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160147 20035016 9.11.2016 prenájom kancelárie 11/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA160180 20039416 9.12.2016 prenájom kancelárie 12/2016 Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

196,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16003 20000916 27.1.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac január 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16012 20003416 9.2.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac február  2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16025 20007216 8.3.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac marec  2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16039 20010216 8.4.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac apríl  2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16065 20015916 10.5.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac máj 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16076 20017916 9.6.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac jun 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16087 20020916 19.7.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac júl 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16096 20024016 9.7.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac august 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160105 20028016 8.9.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac september 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160122 20071216 7.10.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac oktober 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160146 20035116 9.11.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac november 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160179 20038516 9.12.2016 Prenájom parkovacieho boxu - auto SŠZ - 

Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG na 

mesiac december 2016

Športová hala Mladosť s.r.o. 

Trnavská cesta 39 Bratislava

120,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16009 Vv/16009 29.2.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

8,05

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16011 Vv/16011 31.3.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

7,90

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16013 Vv/16013 29.4.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

6,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16016 Vv/16016 30.5.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

1,15

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16021 Vv/16021 8.8.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

2,35

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16022 Vv/16022 31.8.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

0,90

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16031 Vv/16031 27.9.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

8,05

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16032 Vv/16032 30.9.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

2,25

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16040 Vv/16040 30.10.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

6,85

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16043 Vv/16043 29.11.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

1,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160143 2016002 8.11.2016 finančné služby-kontrola a vedenie štátnej 

dotácie 10/2016

Rozlet-fit v každom veku 

Belinského 7 Bratislava

300,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160188 2016003 9.12.2016 finančné služby-kontrola a vedenie štátnej 

dotácie 11/2016

Rozlet-fit v každom veku 

Belinského 7 Bratislava

300,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/16001 1610160133 18.1.2016 Úhrada diaľničnej známky pre rok 2016 - auto 

SŠZ Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG

Národná diaľničná spoločnosť 

Mlynské Nivy 45 Bratislava

50,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16002 Vv16002 22.1.2016 Drobný nákup - korekčná páska 1 ks, euroobaly 

- 2 bal., umelohmotný kôš na prevoz materiálu - 

3 ks

Tatiana Šebestová.vyučtovateľ 15,13

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16005 516007 27.1.2016 nášivky a vyšitie loga 10ks bosstimer SK s.r.o., Kudlákova 4 

Bratislava

72,90

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16006 211600054 27.1.2016 nákup - zástavy 4ks 2Uspol s r.o. Trnavská cesta 84 

Bratislava

120,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16013 20160011 9.2.2016 Zakúpenie 15 ks  knihy "101 balančných cvikov"  

pre trénerov klubov a oddielov

Mgr. Vladimír Šuchter - salón 

Arnica

225,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16019 77026236 23.2.2016 cestovné poistenie-doplatok za rok 2015 MetLife Europe Limited Pribinova 

10 Bratislava

63,46

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16002 zmluva o 

cestovnom  

poistení

23.2.2016 cestovné poistenie -  na rok 2016 MetLife Europe Limited Pribinova 

10 Bratislava

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/1608 OZ/1608 29.2.2016 Členský poplatok za I. polrok 2016 Konfederácia športových zväzov 

Junácka 6 Bratislava

265,50

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/1635 OZ-1635 12.7.2016 členský poplatok KSZ za rok 2016 II.splátka Konfederácia športových zväzov 

Junácka 6 Bratislava

265,50

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/16027 8987067676 22.4.2016 PZP- Škoda Octavia Combi, ŠPZ BA339ZG 

1.4.2016-31.3..2017

Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská 

cesta 3/A Bratislava

140,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16062 2016214 10.5.2016 výmena a uskladnenie pneumatík Skoda 

Oktávia BA339ZG

MAXIM servis s.r.o. Cintorínska 22, 

Veľký Biel

43,20

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16050 232160545 22.4.2016 údržba a STK služobného autaSkoda Oktávia 

BA339ZG

Auto lamač spol. s r.o. Hodonínska 

13, Bratislava

308,79

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/16037 OZ/16037 1.7.2016 poplatok -kolok za podanie Stanov Ministerstvo vnútra SR 16,50

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16020 Vv/16020 2.8.2016 drobný nákup-čistiace prostiredky Kaufland SR v.o.s. Trnavská cesta 

41/A Bratislava

5,08

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160101 1352016 24.8.2016 konzultácie a organizácia výberového konania 

pre SŠZ

LAUTITIA s.r.o. Pražská 11, 

Bratislava

600,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160104 103619640 8.9.2016 kancelársky papier 5bal. Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13 

Bratislava

66,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160108 103620222 13.9.2016 archívne krabice 16ks Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13 

Bratislava

32,04

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160113 2016009 13.9.2016 zapožičanie techniky na Letnú univerziádu 

8.9.2016 v Bratislave
Bratislavský šermiarsky klub 

F.Martinenga, Martinengova 16 

Bratislava

300,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160138 201634 9.11.2016 preventívna prehliadka športovcov-18osôb MUDr.Urvayova Trnavská cesta 39 

Bratislava

450,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160174 FA/160174 9.12.2016 členské 2017 European Fencing Confederation 300,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160190 A2017-000026 9.12.2016 členské 2017 International Fencing Federation 375,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/160191 2016060 13.12.2016 preventávne lekárske prehliadky 2osoby Sportmed s.r.o. Devínska cesta 92 

Bratislava

110,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16037 Vv/16037 19.10.2016 drobný nákup-predlžovačka Kaufland SR v.o.s. Trnavská cesta 

41/A Bratislava

5,99

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/16002 OZ/16002 27.1.2016 Členský poplatok na rok 2016 - Medzinárodný 

šermiarsky zväz (FIE)

Federation Internationale d´Escrime 375,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/16005 OZ/16005 17.2.2016 poplatok za RTVS-ročný RTVS Mlynská dolina Bratislava 55,68

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16004 Vv/16004 28.1.2016 Drobný nákup - dátumovka ŠEVTa.s. Plynárenská 6 Bratislava 7,10

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16005 Vv/16005 28.1.2016 poštovné Slovenská pošta a.s. Partizánska 

cesta 9 Banská Bystrica

5,55

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16006 Vv/16006 3.2.2016 dialničná známka-ročná CZ Pavol Bottan-vyučtovateľ 57,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16007 Vv/16007 18.2.2016 kancelárske potreby-pokladničné bloky, 

cestovný príkaz, dochádzková kniha

Tatiana Šebestová-vyučtovateľ 20,89

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16010 Vv/16010 5.3.2016 kancelárske potreby-zošit ŠEVTa.s. Plynárenská 6 Bratislava 3,67

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16035 Vv/16035 17.10.2016 kancelárske potreby-tuhy, euroobyl, obálky, 

spinky, registre, bločky, 

ŠEVTa.s. Plynárenská 6 Bratislava 36,65

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16007 Organizácia podujatia

Europsky pohár kadetov Dunajský pohár , 

Bratislava 23.1.-24.1.2016

počet aktívnych účastníkov: 200

počet odpracovaných hodín spolu: 16

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16007 2016001 27.1.2016 požiarne zabezpečenie Dobrovolný hasičský zbor , 

Kutuzovova 12 Bratislava

288,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16008 20160001 27.1.2016 bezpečenostná služba ZUMAX s.r.o. Nobelova 26 

Bratislava

428,40
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16009
Pracovná cesta

Svetový pohár juniorov Bazilej (SUI) 15.1.-

17.1.2016

Spôsob dopravy : OA

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 5

z toho:

- športovci 3

- tréneri :1                                                                                          

- medzinárodný rozhodca 1

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16009 201601 1.2.2016 ubytovanie 3osoby/2noci

Akadémia šermu, OZ Trnavská 

cesta 39 Bratislava

168,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16009 201601 1.2.2016 štartovné 3osoby

Akadémia šermu, OZ Trnavská 

cesta 39 Bratislava

75,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16009 201601 1.2.2016 súkromné motorové vozidlo Renault Trafic 

SC780DF, 1900km Akadémia šermu, OZ Trnavská 

cesta 39 Bratislava

107,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16010 201602 1.2.2016 ubytovanie a strava 1osoba/2noci

Akadémia šermu, OZ Trnavská 

cesta 39 Bratislava

169,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/1603 OZ/1603 9.2.2016 Diéty 1osoba/ 3 dni Kristína Letenayová-vyučtovateľ 199,07

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/1606 OZ/1606 19.2.2016 súkromné motorové vozidlo VW Sharan 

BL499HB, 1958 km

Vladimír Rečlo, Bratislava 150,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16003 Vv/16003 28.1.2016 Štartovný poplatok za družstvo kord juniori - 4 

pretekári.

Andrea Sasváriová, Trophee Maitre 

Roger Nigon 2016

150,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16014 Pracovná cesta

Svetový pohár seniorov Heidenheim (GER) 

20.1.-22.1.2016

Spôsob dopravy : OA

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 3

z toho:

- športovci 2

- tréneri :1                                                                                          

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16014 201603 11.2.2016 súkromné motorové vozidlo VW pasat 

BA633XG, 1388km Akadémia šermu, OZ Trnavská 

cesta 39 Bratislava

100,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16015 2016/001 11.2.2016 Ubytovanie 1 osoba/1noc Bratislavský šermiarsky klub 

F.Martinenga, Martinengova 16 

Bratislava

100,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16017 Pracovná cesta

Svetový pohár juniorov Udine (ITA) 11.2.-

13.2.2016

Spôsob dopravy : OA

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 7

z toho:

- športovci :  3                                                                               

- treneri: 3

- medzinárodný rozhodca : 1                                                                                      

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16017 201604 19.2.2016 Ubytovanie 1osoba/2 noci 

Akadémia šermu, OZ Trnavská 

cesta 39 Bratislava

98,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16018 201605 19.2.2016 Ubytovanie kord - 2 noci (11.-13.2.2016)  - 1 

pretekár, 1 tréner Akadémia šermu, OZ Trnavská 

cesta 39 Bratislava

148,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/1607 OZ/1607 19.2.2016 súkromné motorové vozidlo VW Sharan 

BL499HB, 1058 km

Vladimír Rečlo, Bratislava 150,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/1610 OZ/1610 29.2.2016 Štartovný poplatok za družstvo kord juniori - 4 

pretekári.

Consilio regionale FVG 150,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

OZ/1611 OZ/1611 4.3.2016 Diéty rozhodca 1osoba/3dni Kristína Letenayová, -rozhodca 112,50

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16035 2016/003 30.3.2016 Ubytovanie 4osoby/2 noci Bratislavský šermiarsky klub 

F.Martinenga, Martinengova 16 

Bratislava

812,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16008

Pracovná cesta

ME kadetov a juniorov Novi Sad (SERB) 28.2.-

8.3.2016

Spôsob dopravy : OA

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 27

z toho:

- športovci 14

- tréneri :9                                                                                          

- doprovod  4

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Vv/16008 Vv/16008 23.3.2016 Štartovné poplatky 16x jednotlivci, 2x družstvá Fencing Confederation of Vojvodina 2 200,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA/16028 562016 23.3.2016 Ubytovanie 8osob/6nocí Caravan Zrenjanin d.o.o. Zrenjanin 1 668,50
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