
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)

v-1/01 FA8781719296 18.1.2016 internet, úhrada fa.Slovak Telekom Slovak Telecom a.s. 8,99

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

v-1/01 FA45126612 27.1.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

januar

Orange Slovensko a.s. 39,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

27.1.2016 Poštovné Slovenská pošta a.s. 3,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

v-1/01 31.1.2016 Bankove poplatky VUB a.s. 6,12

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

83001/021 7.1.2016 Poštovné Slovenská pošta a.s. 1,80

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

v-1/02 1016010082 2.2.2016 nákup letenky 1 ks Budapešť – Baton 

Rouge.J , osoba 1,sústredenie v USA ,

Agentura Albatros 639,01

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

85006/017 15.2.2016 Poštovné Slovenská pošta a.s. 1,75

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

v-1/02 FA2782635241 18.2.2016 internet, úhrada fa.Slovak Telekom Slovak Telekom,a.s. 8,99

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

v-1/02 160018 22.2.2016 úhrada za poštové služby, Konfederácia 

športových zväzov  I kv/2016

KŠZ-konfederácia športových 

zväzov

30,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

v-1/02 45126612 22.2.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

február

Orange Slovensko a.s. 39,62

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

v-1/02 29.2.2016 Bankove poplatky VUB a.s. 6,34

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

v-1/03 FA2014/109 10.3.2016 Poplatky medzinárodnej federácie IWSF IWSF 150,00

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
Slovenský zväz vodného lyžovania
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Organizácia podujatia

Zasadnutie Predsedníctva SZVL           

miesto konania: Bratislava

Termín: 10.03.2016

počet aktívnych účastníkov : 7

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

V03 10.3.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Ivan Oravec 12,80

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

V03 10.3.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Alexander Vaško 49,80

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

V03 10.3.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Denisa Oravcová 12,80

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

V03 10.3.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Elena Kunert 7,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

V03 10.3.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Andrej Tichý 7,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

V02 10.3.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Marian Pospíšil 12,46

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

45126612 21.3.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

február

Orange Slovensko a.s. 39,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.3.2016 Bankove poplatky VUB a.s. 6,64

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Organizácia podujatia

Medzinárodný seminár rozhodcov         

miesto konania: Bratislava, Carlton

Termín: 31.3-3.4.2016

počet aktívnych účastníkov : 18

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA 5041602 8.4.2016 Konferenčný balík- stravné,ubytovanie, 12 

osôb

Carlton Property, s.r.o. 753,10

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

216480 3.4.2016 Ubytovanie + stravné 2 osoby Carlton Property, s.r.o. 120,00 123,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

216463 3.4.2016 Ubytovanie + stravné 2 osoby Carlton Property, s.r.o. 120,00 123,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

216435 2.4.2016 Ubytovanie + stravné 2 osoby Carlton Property, s.r.o. 120,00 123,60
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

3.4.2016 Cestovné náhrady - dovoz techniky na 

seminár rozhodcov

Marian Pospíšil 16,93

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

45126612 22.4.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

marec

Orange Slovensko a.s. 39,84

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta

Názov:Zasadnutie Predsednictva 

SZVL,Zhromaždenie delegátov

Termín :15.-16.4.2016

Miesto konania: Piešťany:

Spôsob dopravy:individuálna

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste : 9

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

16.4.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Vaško Alexander 34,20

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

16.4.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Elena Kunert 6,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

16.4.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Andrej Tichý 12,80

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

16.4.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Richar Kolozsi 8,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

16.4.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Boris Bartalský 29,20

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

16.4.2016 Cestovný príkaz 1 osoba- dovoz techniky na 

seminár rozhodcov

Marian Pospíšil 49,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

15.4.2016 Ubytovanie 3 osoby Hotel Piešťany 39,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

011 15.4.2016 Strava+ občerstvenie 9 osôb Pizza la Stella 27,16

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

105 15.4.2016 Strava+ občerstvenie 9 osôb Westpoint s.r.o. 6,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

414 15.4.2016 Strava+ občerstvenie 9 osôb LIDL, v.o.s. 8,36

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

270 15.4.2016 Strava+ občerstvenie 9 osôb Kaufland v.o.s. 17,07
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

002 16.4.2016 Strava+ občerstvenie 9 osôb Slnava Piestany 30,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

46/1284 16.4.2016 Kancelárske potreby MaBaK s.r.o. 7,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

85006/026 15.4.2016 Poštovné Slovenská pošta a.s. 1,30

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

25.4.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste

Denisa Oravcová 46,22

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

4/2016 30.4.2016 Bankove poplatky VUB a.s. 6,64

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

2320661201 4.5.2016 internet, úhrada fa.Slovak Telekom Slovak Telekom,a.s. 8,99

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

2016039 4.5.2016 Členský poplatok medzinárodnej federácie 

IWSF-EAME

Medzinárodná vodnolyžiarska 

federácia

2 690,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

160118 19.5.2016 úhrada za poštové služby, Konfederácia 

športových zväzov  II kv/2016

KŠZ-konfederácia športových 

zväzov

30,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste

Denisa Oravcová 177,49

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta

Názov:Zasadnutie Predsednictva 

SZVL,Mimoriadne zhromaždenie delegátov

Termín :31.5.2016

Miesto konania: Blatné:

Spôsob dopravy:individuálna

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste : 9

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Vaško Alexander 53,30

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Ivan Oravec 7,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Richar Kolozsi 6,70

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Marian Pospíšil 3,20
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia František Kizek 7,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Občerstvenie 9 osôb LlIDL, v.o.s. 10,09

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Občerstvenie 9 osôb Pekáreň Školuda 2,55

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Cestovný príkaz 1 osoba- konferencia k 

implementácii zákona o športe dátum 

6.5.2016

Denisa Oravcová 46,58

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

26.5.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za máj Orange Slovensko a.s. 39,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.5.2016 Bankove poplatky máj 2016 VUB a.s. 6,34

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta na majstrovstvá

Názov :FISU Univerzitné Majstrovstvá Sveta

Termín :8.9.- 13.9.2016

Miesto - mesto a štát : Akita, Japonsko

Spôsob dopravy letecky:

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste 1

z toho:

- športovci : 1

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

7.6.2016 Štartovné- záloha 25% FISU World University Organizing 

Commitee, Akita bank

125,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

28.6.2016 Poštovné Slovenská pošta a.s. 1,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

8/11/2016 20.8.2016 Ubytovanie + stravné na 7 dní + diety FISU World University Organizing 

Commitee, Akita, Ogata Village

369,00 57,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA115605946 20.8.2016 Letenka 1 osoba FISU World University Organizing 

Commitee, Akita, Ogata Village

591,00 75,20

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

20.8.2016 Tréning 1 osoba FISU World University Organizing 

Commitee, Akita, Ogata Village

40,00
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(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

Pracovná cesta

Názov: Majstrovstvá Európy juniorov a 

dofénov                                                     

Termín 10.14.8.2016:

Miesto – Recetto, Taliansko

Spôsob dopravy : osobné auto:

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 3

z toho:

- športovci : 2

-  vedúci výpravy: 1

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

N.53 8.6.2016 Štartovné záloha 50 eur na pretekára Banka D Alba Credito , Taliansko 150,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

N.53 29.7.2016 Štartovné doplatok  90 eur na pretekára Banka D Alba Credito , Taliansko 180,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

55104502 8.8.2016 Poistenie 2 pretekári Union poisťovňa a.a 36,75

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

N.53 9.8.2016 Tréning 2 pretekári A.S.D. Sci nautico cusio, Omenga 

Italy

124,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

15.8.2016 Cestovné  osobné auto osoba: vedúci výpravy 457,50 198,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

6410,9046,9117 15.8.2016 Dialňičné poplatky Autostrada Satap s.p.a. 86,90

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

15.8.2016 Diety 2 pretekári + 1 vedúci osoba: vedúci výpravy 450,00 495,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

80/2016 13.8.2016 Ubytovanie 3 osoby Bed and Breakfast Cascina 

Baraggione

240,00 210,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

20.6.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za maj Orange Slovensko a.s. 39,48

(03) - športovec Kerpčár Juraj (za výsledok: 1. m. 

na MEJ)

86/2016 22.6.2016 odmena Juraj Kerpcar Kerpčár Juraj 200,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta 

Výjazd na majstrovstvá Európy dospelých

Názov: majstrovstvá európy dospelých

Termín :31.08.-04.09.2016

Miesto -Lleida, Španielsko:

Spôsob dopravy : letecky,autom

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste 3

z toho:

- športovci: 2

- vedúci výpravy 1
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

EA-OP-018 28.6.2016 Štartovné 180 eur na pretekára Club Esportiu Lleida SKI WAKE 360,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

EA-OP-018 12.7.2016 Tréning 2 pretekári Majstrovstvá Európy 

Open

Club Esportiu Lleida SKI WAKE 480,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

EA-OP-018 29.7.2016 Oficiálny tréning 2 pretekári Club Esportiu Lleida SKI WAKE 136,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA2016/305 20.7.2016 Letenky 2 pretekári , 1 doprovod Aeroland, s.r.o. 768,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

0163675 27.8.2016 Letenky – doplatok za batožinu Aeroland, s.r.o. 45,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

4132023085 27.8.2016 Ubytovanie 1 osoba NH Pirineos, Lleida, Espana 485,97 105,06

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

4312023083 27.8.2016 Ubytovanie 2 osoby NH Pirineos, Lleida, Espana 688,05

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.8.2016 Diety 2 pretekári + 1 vedúci osoba: vedúci výpravy 645,00 387,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

es67695810 10.8.2016 Požičovňa áut + poistenie+phm Cartrawler 131,24

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

es676238130 11.8.2016 Požičovňa áut + poistenie+phm Cartrawler 115,61

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

994766409573 6.9.2016 Doplatok za požičanie áut Firefly Car Rental 37,08

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

1924000284 4.9.2016 PHM náklady na požičané auto Cepsa Comercial Petroled s.a.u 53,03

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

1925000020 5.9.2016 PHM náklady na požičané auto Cepsa Comercial Petroled s.a.u 59,02

(03) - športovec Lang Július (za výsledok: 1. m. 

na MEJ)

86/2016 28.6.2016 Odmena Lang Julius Lang Julius 200,00

(03) - tréner Vaško Alexander (za výsledok 

športovca: 2. a 3. m. MEJ - Juraj Kerpčár (skoky 

a kombinácia) a 3. m. MEJ - Veronika Cseploová 

(skoky))

86/2016 28.6.2016 Odmena  tréner Vaško Alexander Alexander Vaško 330,00

(03) - tréner Csókasová Temenuzhka (za 

výsledok športovca: 1. m. MEJ - Samuel Saxa a 

Karin Bořiková (slalom), )

86/2016 28.6.2016 Odmena  tréner Csókasová Temenuzhka Csókasová Temenuzhka 330,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

30.6.2016 Bankove poplatky jun 2016 VUB a.s. 20,02

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

26/1350 1.7.2016 Kancelárske potreby MaBaK s.r.o. 2,35

(03) - športovec Vráblová Zuzana (za výsledok: 1. 

m. na ME)

86/2016 4.7.2016 Odmena športovca Zuzana Vráblová Zuzana Vráblová 840,00

(03) - tréner Vráblová Zuzana (za výsledok 

športovca: 1. m. MEJ - Július Lang (wakeskate))

86/2016 8.7.2016 Odmena tréner Zuzana Vráblová Zuzana Vráblová 330,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Z012016 8.7.2016 Členský poplatok KŠZ Konfederácia 

športových zväzov

KŠZ-konfederácia športových 

zväzov

531,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

2337024982 13.7.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za jun Orange Slovensko a.s. 42,42

(03) - športovec Vaško Alexander (za svetový 

rekord)

86/2016 18.7.2016 Odmena športovec Vaško Alexander 830,00

(03) - športovec Cseploová Veronika (za 

výsledok: 3. m. na MEJ)

86/2016 20.7.2016 Odmena športovec Veronika Cseploova 100,00

(03) - športovec Bartalský Martin (za výsledok: 3. 

m. na ME)

86/2016 20.7.2016 Odmena športovec Martin Bartalský 200,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

VFA160167 22.7.2016 úhrada za poštové služby, Konfederácia 

športových zväzov  II kv/2016

KŠZ-konfederácia športových 

zväzov

35,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

30.7.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla PN 044AY pri pracovnej 

ceste

Denisa Oravcová 97,85

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

07/2016 31.7.2016 Bankove poplatky jul 2016 VUB a.s. 8,10

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

10754 2.7.2016 Technico materiálna podpora podujatia 

Kritérium mládeže , Slovenský pohár 1.kolo: 

miesto konania Klub vodného lyžovania 

Piešťany: termín 2.7.2016: počet aktívnych 

účastníkov : 31                                 PHM na 

preteky 

Slovnaft a.s. 123,96
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(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

Pracovná cesta : Sústredenie UTM 

Názov  sústredenie :

Termín :1.8.-.5.8.2016 

Miesto – Oleksovice , Česká Republika :

Spôsob dopravy : osobné auto :

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste

z toho:

- športovci: 5

Tréneri  1 

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

1.8.2016 Diéty 6 osôb 228,72 222,05

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

16/01FA 26.9.2016 prenájom strediska TJ Delfín Oleksovice 280,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

16/01FA 26.9.2016 Prenájom trate TJ Delfín Oleksovice 718,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

7.10.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla pri 

pracovnej ceste

Oravec Ivan 83,45

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

2160802334 2.8.2016 poistenie Union poisťovňa a.a 36,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

2350053221 11.8.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za jul Orange Slovensko a.s. 40,04

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

15.8.2016 Technicko materiálna podpora podujatia 

MSR juniorov a dofénov, MSR seniorov:        

miesto konania: Piešťany        

Klub vodného lyžovania a vodných 

športov Piešťany

800,00

(04) - organizovanie podujatia "Wakelake Golden 

Trophy" (typ: SP - svetový pohár (minimálne 5 

kôl), 85 športovcov, miesto: Bratislava, termín: 

24.6.-26.6.16)

Organizácia podujatia 

názov podujatia : Wakelake Golden Trophy

miesto konania : Bratislava

termín (od-do) : 24.6.-26.6.2016

počet aktívnych účastníkov: 105

(04) - organizovanie podujatia "Wakelake Golden 

Trophy" (typ: SP - svetový pohár (minimálne 5 

kôl), 85 športovcov, miesto: Bratislava, termín: 

24.6.-26.6.16)

FA2016/054 23.8.2016 Poplatky medzinárodnej federácie IWSF za 

organizovanie Wakelake Golden Trophy, 25-

26.6. 2016

IWSF- medzinárodná 

vodnolyžiarska federácia

5 810,00

(04) - organizovanie podujatia "Wakelake Golden 

Trophy" (typ: SP - svetový pohár (minimálne 5 

kôl), 85 športovcov, miesto: Bratislava, termín: 

24.6.-26.6.16)

FA2016/059 23.8.2016 Poplatky medzinárodnej federácie IWSF za 

organizovanie Wakelake Golden Trophy, 25-

26.6. 2016

IWSF- medzinárodná 

vodnolyžiarska federácia

948,30

(04) - organizovanie podujatia "Wakelake Golden 

Trophy" (typ: SP - svetový pohár (minimálne 5 

kôl), 85 športovcov, miesto: Bratislava, termín: 

24.6.-26.6.16)

FA3/9/2016 24.10.2016 Refundácia nákladov za medaile na 

Wakelake Golden Trophy,zhotoviteľ Martin 

Porubovič, Bratislava

Bratislava Wake Club- BWC 1 341,70 458,30
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(04) - organizovanie podujatia "Wakelake Golden 

Trophy" (typ: SP - svetový pohár (minimálne 5 

kôl), 85 športovcov, miesto: Bratislava, termín: 

24.6.-26.6.16)

ZP160046 13.6.2016 Výroba dresov 3b,s.r.o., Sabinovská 151, Prešov 2393,00

(04) - organizovanie podujatia "Wakelake Golden 

Trophy" (typ: SP - svetový pohár (minimálne 5 

kôl), 85 športovcov, miesto: Bratislava, termín: 

24.6.-26.6.16)

FA 20160444 Potlač tričiek , dresov JEKA studio,s.r.o. , Nádražná 16, 

Ivánka pri Dunaji,90028

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

08/2016 31.8.2016 Bankove poplatky jul 2016 VUB a.s. 12,78

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta na majstrovstvá

Názov:Majstrovstvá Európy dospelých

Termín: 18.8.-30.8.2016

Miesto - mesto a štát : Dnepropetrovsk, 

Ukrajina

Spôsob dopravy : autom

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste :5

z toho:

- športovci: 4

-vedúci výpravy : 1

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

BV082016 16.8.2016 Diety 4 pretekári + vedúci výpravy Alexander Vaško 1 110,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

BV082016 16.8.2016 Ubytovanie 680,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

BV082016 16.8.2016 Poistenie 4 pretekári 55,88

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

BV082016 16.8.2016 Tréning 4 pretekári 600,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

BV082016 16.8.2016 Štartovné  4 pretekári 640,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

BV082016 16.8.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste, KS 

267 BM

Vaško Alexander 784,86
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(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

Pracovná cesta na majstrovstvá

Názov:Majstrovstvá Európy juniorov a 

dofénov

Termín: 23.8.-30.8.2016

Miesto - mesto a štát : Dnepropetrovsk, 

Ukrajina

Spôsob dopravy : autom

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste :9

z toho:

- športovci: 7

-vedúci výpravy : 2

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

BV082016 15.8.2016 Diety 7 pretekári + 2 vedúci 1 295,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

BV082016 15.8.2016 Ubytovanie 9 osôb 412,41

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

BV082016 15.8.2016 Štartovné  7 pretekárov 840,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

BV082016 15.8.2016 poistenie 74,12

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

BV082016 15.8.2016 Tréning 7 pretekárov 330,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

BV082016 15.8.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste, KE 

058 GP

Vaško Alexander 785,65

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta

Výjazd na majstrovstvá SR 

Názov :Majstrovstvá SR open člny

Termín :16.9.-18.9.2016

Miesto - mesto a štát: Stráž pod Ralskem, 

Česká Republika

Spôsob dopravy : individuálna, os. auto

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste 

z toho: 10

- športovci: 8

-  rozhodcovia : 2

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

VD PD č.002 14.9.2016 nákup medailí Vladimír Kulík F4F, Piešťany 54,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

78/01407 14.9.2016 Nákup kancelárskych potrieb na MSR, 

výroba diplomov

Master Computers,s.r.o., Piešťany 18,14
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

18.9.2016 Vyplatené diety pretekárom a rozhodcom 7 osôb 217,63

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

P001-P010 17.9.2016 Ubytovanie 10 osôb Pampeliška, Stráž pod Ralskem,ČR 153,21 17,02

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

P001 17.9.2016 Štartovné 8 pretekárov Klub vodního lyžovaní,Stráž pod 

Ralskem

233,14

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

P002 17.9.2016 Tréning – prenájom zariadenia Klub vodního lyžovaní,Stráž pod 

Ralskem

19,46 6,44

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

18.9.2016 Cestovné náhrady rozhodcov Pavol Kucharovič, Pavol Kubičár 120,20

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

18.9.2016 Cestovné  náhrady pretekárov Ivan Oravec 231,54

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

24.10.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla pri 

pracovnej ceste MSR open člny-dovoz 

techniky admin práce

Denisa Oravcová 225,26

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

261117103 8.9.2016 Letenka 1 osoba, medzinárodný seminár 

rozhodcov, Dublin, 11.-13.11.2016

TUCAN Cestovná agentúra 94,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

10.9.2016 Poštovné Slovenská pošta a.s. 10,05

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

14.9.2016 mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

august

Orange Slovensko a.s. 39,56

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

BV092016 30.9.2016 Bankove poplatky- september VUB a.s. 13,86

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

5633-2016 5.10.2016 Ročný web hosting, doména waterski.sk Atlantis Systems s.r.o. Gorkého 6, 

Bratislava 

95,95

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

Refundácia nákladov na Pracovnú cestu : 

Preteky  Názov : Hungarian Slalom Cup : 

Termín 22.07.-24.07.2016: Miesto -

Kál,Maďarsko: Spôsob dopravy osobné 

auto: Počet všetkých osôb na pracovnej 

ceste : 6 z toho: - športovci 5 , vedúci 

výpravy 1

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

7.10.2016 Diety 6 osôb osoba- vedúci výpravy 234,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

GV4EA/1278136 7.10.2016 Ubytovanie + 6 osôb Pinter Tanya 114,89
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(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

7.10.2016 Cestovný príkaz PN818cc osoba- vedúci výpravy 150,31

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

108385/114 7.10.2016 Dialňičné poplatky Eni Hungaria Zrt. 18,99

(07) - prekážka "Feature Unit 6 stairs pool" na 

dráhe vodnolyžiarskeho vleku na Zlatých 

Pieskoch (Bratislava, celý rok 2016)

prekážka "Feature Unit 6 stairs pool" na 

dráhe vodnolyžiarskeho vleku na Zlatých 

Pieskoch (Bratislava, celý rok 2016)

(07) - prekážka "Feature Unit 6 stairs pool" na 

dráhe vodnolyžiarskeho vleku na Zlatých 

Pieskoch (Bratislava, celý rok 2016)

FA201611463 20.10.2016 prekážka POOL 3 STAIRS 1ks Cable s.r.o., Bratislava 30 000,00 5800,00

(07) - prekážka "Feature Unit 6 stairs pool" na 

dráhe vodnolyžiarskeho vleku na Zlatých 

Pieskoch (Bratislava, celý rok 2016)

FA201611463 20.10.2016 prekážka DOWN RAIL LONG 1ks Cable s.r.o., Bratislava 9000,00

(07) - prekážka "Feature Unit 6 stairs pool" na 

dráhe vodnolyžiarskeho vleku na Zlatých 

Pieskoch (Bratislava, celý rok 2016)

FA201611463 20.10.2016 prekážka FLAT DOWN LEDGE RIGHT 1ks Cable s.r.o., Bratislava 9000,00

(07) - prekážka "Feature Unit 6 stairs pool" na 

dráhe vodnolyžiarskeho vleku na Zlatých 

Pieskoch (Bratislava, celý rok 2016)

FA201611463 20.10.2016 Doprava Cable s.r.o., Bratislava 5490,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

Pracovná cesta  Refundácia nákladov 

Bratislava wake club

Názov: Príprava a Majstrovstvá Európy 

juniorov wakebord za vlekom

Termín : 17.9.-25.9.2016

Miesto - mesto a štát: Tel Aviv, Izrael

Spôsob dopravy : letecky, autom

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste :1

z toho:

- športovci: 1                                   

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

14.11.2016 Diety 1 pretekár Julius Lang 336,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

8Q42F2 14.11.2016 Ubytovanie Tel Aviv 1 osoba The Watremarque Building, Dublin 144,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

FA202485530 14.11.2016 Prenájom auta v Tel Aviv Shlomo Transport l.t.d. 144,19

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

22/9 14.11.2016 Štarovné , tréning a pretekár Israel waterski federation 320,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

EGM4VB 14.11.2016 Letenka 1 osoba Wizz Air Hungary, Budapest 607,17
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta        Refundacia nákladov                       

Názov:  Majstrovstvá Európy dospelých 

wakebord za vlekom

Termín : 17.9.-25.9.2016

Miesto - mesto a štát: Tel Aviv, Izrael

Spôsob dopravy : letecky, autom

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste :6

z toho:

- športovci: 3                                                    - 

vedúci družstva :    1                              -

ostatné osoby : 

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

18.11.2016 Diety 2  pretekári+ 1 vedúci družstva Richard Kolozsi -vedúci 1 008,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

22/9 18.11.2016 Štarovné ,  3 pretekári Israel waterski federation 540,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

22/9a 18.11.2016 tréning 3 pretekári Israel waterski federation 40,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA20160818 18.11.2016 Potlač reprezentačného oblečenia The White Rabbit s.r.o. 76,80

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

8Q42F2 18.11.2016 Ubytovanie Tel Aviv 3 osoby The Watremarque Building, Dublin 432,00 446,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

14.10.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla pri 

pracovnej ceste- Mini Wakelake Golden 

Trophy,admin.práce,dovoz technikyPN-BA

Denisa Oravcová 46,32

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

0073 19.10.2016 notárske poplatky Splnomocnenie 5,74

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

8/1143 27.10.2016 notárske poplatky Splnomocnenie overenie 2,87

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

2358753833 17.10.2016 Mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

september

Orange Slovensko a.s. 44,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

75/1444 24.10.2016 Kancelárske potreby MaBaK s.r.o. 6,11

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa30161607 20.10.2016 školenie- účtovná uzávierka neziskových 

organizácií

CUS- Centrum účtovníkov 

Slovenska,s.r.o.

25,00
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa1020163566 31.10.2016 Príspevok na organizáciu Slovenského 

pohára II.kolo za člnom, Blatné, 

30.júla.2016,25 pretekárov

ASK Inter Bratislava 100,73

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

rec0044466 31.10.2016 Príspevok  na organizáciu Slovenského 

pohára I.kolo za vlekom, Brno, 10-11.6.2016, 

ubytovanie rozhodcov

Bratislava Wake club-BWC 130,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

zu39037 31.10.2016 Príspevok na  organizáciu Slovenského 

pohára II.kolo za vlekom, Banská Bystrica, 

15-16.7.2016, ubytovanie rozhodcov

Bratislava Wake club-BWC 130,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa2016/003 31.10.2016 Homologačné poplatky medzinárodnej 

federácii , preteky za vlekom cable

IWSF-EAME-International Waterski 

federation

250,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.10.2016 Príspevok na organizácie Majstrovstvá SR 

za vlekom- wakeboard a Finále SP podľa 

zmluvy Bratislava, 15-16.7.2016, 

Bratislava Wake club-BWC 800,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

18.10.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla pri 

pracovnej ceste MSR open vleky wakeboard 

a administratívne práce Piestany-Bratislava

Denisa Oravcová 49,28

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

14.10.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla pri 

pracovnej ceste SP  vleky wakeboard a 

administratívne práce ,dovoz techniky PN-

KE

Denisa Oravcová 177,23

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

19.10.2016 Zasadnutie Predsedníctva SZVL           

miesto konania: Bratislava

Termín: 19.10.2016

počet aktívnych účastníkov : 6, Cestovné 

náhrady a dieíty

6 osôb 283,97

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa1161416741 27.10.2016 Refundácia nákladov Kniha- Daňové a 

odvodové tipy Jozef Mihál

Martinus .sk 18,27

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.10.2016 Bankové poplatky VUB a.s. 8,78
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(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

Refundácia nákladov na preteky

Názov:Melice waterski cup

Termín : 14.7-17.7.2016

Miesto - mesto a štát :Melice, Česká 

republika

Spôsob dopravy: osobné auto

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste:

z toho:

- športovci (+ navádzači): 3

 vedúci výpravy : 1

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

2927/2016 14.7.2016 ubytovanie 4  osoby Marin klub s.r.o. 45,47

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

2.11.2016 Cestovné náhrady pri použití  motorového 

vozidla PN 818CC pri pracovnej ceste

Ivan Oravec 160,29

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

2.11.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla pri 

pracovnej ceste MSR open vleky vodné 

lyžovanie dovoz techniky, administratívne 

práce PN-KE

Denisa Oravcová 172,50

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

45126612 8.11.2016 Mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

október

Orange Slovensko a.s. 39,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta  ( refundácia nákladov)

Názov: Majstrovstvá sveta Open,Juniorov 

wakeskate

Termín: 1.11.-14.11.2016

Miesto - mesto a štát :PanAm, Mexiko

Spôsob dopravy: letecky

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 3 

z toho:

- športovci : 2                                                    

- vedúci družstva : 1

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

042016 8.11.2016 tréning pred MS, 2 pretekári IWWF- International waterski and 

wakeboard  federation

125,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA032016 8.11.2016 štartovné 2 pretekári IWWF- International waterski and 

wakeboard  federation

590,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

A-15 21.12.2016 ubytovanie + transport na závodisko ACUASKI 1 170,00 749,64
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

21.12.2016 diéty 3 osoby osoba1 osoba2 osoba3 1 260,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

6E4VWW 21.12.2016 letenka 1 osoba Lufthansa 870,60 20,56

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

AEI-B-4056764 21.12.2016 letenka e-TRAVEL s.a. 945,54

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

VKDQJG 21.12.2016 letenka 1 osoba Zuzana Vráblová 432,44

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA1010161056 21.12.2016 tlač nálepky Pandan s.r.o. 74,40

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa160269 22.11.2016 úhrada za poštové služby, Konfederácia 

športových zväzov  IV kv/2016

KSZ- Konfederacia športových 

zväzov

33,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

14.11.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla 

PN044AY pri pracovnej ceste Konferencia 

Konfederácie športových zväzov 27.9

Denisa Oravcová 46,85

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

14.11.2016 Refundácia cestovných náhradách pri 

použití vlastného motorového vozidla pri 

pracovnej ceste administratívne práce 

Piestany-Bratislava 10.10.

Denisa Oravcová 47,03

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

8/1162 25.11.2016 Notárske poplatky JUDr. Eva Imrišová, notár, 

Bratislava

2,87

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa2016/122 29.11.2016 Homologačné poplatky medzinárodnej 

federácii , preteky za člnom

IWWF- International waterski and 

wakeboard  federation

360,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa2016/096 29.11.2016 Homologačné poplatky medzinárodnej 

federácii , preteky za člnom

IWWF- International waterski and 

wakeboard  federation

400,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

29.11.2016 Príspevok na  organizáciu Majstrovstiev 

Slovenska za vlekom, Košice, 24.-25.9.2016, 

diety,ubytovanie a stravné pre rozhodcov, 

medaile

Trixen Košice 786,70

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

35774282 30.11.2016 Materiálno technické zabezpečenie  

Slovenského pohára III.kolo za vlekom, 

Košice, 19-20.8.2016, medaile

Victory sport s.r.o. 116,50

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

30.11.2016 Bankové poplatky, november VUB a.s. 7,52
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

30.11.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste, 

stretnutie FTVŠ, notár 28.10

Denisa Oravcová 46,59

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

30.11.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidlaPN044AY pri pracovnej 

ceste, VZ KŠZ

Denisa Oravcová 47,03

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA2016/140 2.12.2016 Homologačné poplatky medzinárodnej 

federácii , preteky za vlekom wakeboard

IWSF - International Waterski 

Federation,Holandsko

500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA064 9.12.2016 Poplatky medzinárodnej federácie IWSF za 

organizovanie pretekov wakeboard za 

vlekom

IWSF - International Waterski 

Federation,Holandsko

4 044,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA45126612 15.12.2016 Mobilný telefón 0905 712830,uhrada za 

november

Orange Slovensko a.s. 39,48

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

46/1479 6.12.2016 Kancelárske potreby MaBaK s.r.o. 20,14

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

2.12.2016 Zasadnutie predsedníctva SZVW

Termín:2.12.2016

Miesto - mesto a štát: Bratislava

Spôsob dopravy ):osobné auto

Počet všetkých osôb :7                    

Cestovné + diéty 

7 osôb 57,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

FA5216183253 13.12.2016 materialno technické vybavenie sekretariátu Alza.sk 157,57

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

19.12.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla PN044AY pri pracovnej 

ceste, ocenovanie SAUS 8.12.2016

Denisa Oravcová 47,12

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

fa1611056 19.12.2016 materialno technické vybavenie sekretariátu PC SHOP Center,s.r.o. 86,90

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

1612191VH8IBR 19.12.2016 Príspevok na činnosť klubov na základe 

zmluvy o refundácii nákladov

ASK Inter Bratislava 456,20

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

16122107H1IBR 21.12.2016 Príspevok na činnosť klubov na základe 

zmluvy o refundácii nákladov ( príprava 

mládeže pred ME)

TRIXEN Košice 1 430,40 359,60

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

161221082LIBR 21.12.2016 Príspevok na činnosť klubov na základe 

zmluvy o refundácii nákladov

BWC 486,70

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

1612210A5ZIBR 21.12.2016 Príspevok na činnosť klubov na základe 

zmluvy o refundácii nákladov

KVLVS Piešťany 655,30
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(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

1612291JEUIBR 29.12.2016 Príspevok na podporu členskej základne-

nábor detí  ( PHM )

KVLVS Piešťany 720,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

Pracovná cesta

Názov :Zimné sústredenie talentovanej 

mládeže

Termín :17.12-22.12.2016

Miesto - mesto a štát: St. Vigilio,Taliansko

Spôsob dopravy: osobné autá

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste:8

z toho:

- športovci : 6

- vedúci výpravy: 2

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

č.600948 21.12.2016 ubytovanie 4 osoby Residence Runcac, San Vigilio di 

Marabbe,Taliansko

600,00 285,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

č.600950 21.12.2016 ubytovanie 4 osoby Residence Runcac, San Vigilio di 

Marabbe,Taliansko

600,00 165,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

CP05/2016 17.12.2016 diety 8 osôb 8 osôb 2 160,00

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

CP05/2016 30.12.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste, PN 

818CC

Ivan Oravec 380,45

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

CP05/2016 30.12.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste, PN 

186CD

Martin Oravec 336,08 37,79

(01) - výber a príprava športových talentov (SR a 

zahraničie, celý rok 2016)

č.81832 18.12.2016 Lístky na vleky- Skipass Kronplatz- Plan de corones 388,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

1612291JLWIBR 29.12.2016 Príspevok na činnosť klubov na základe 

zmluvy o refundácii nákladov

Gransat Košice 60,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Marian cestaky 33,26

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

Pracovná cesta

Názov :Festival neolympíjskych športov 

Trenčín

Termín: 16.12-17.12.2016

Miesto - mesto a štát :Trenčín

Spôsob dopravy: osobné auto

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste 

z toho: 4

- športovci: 2

-  administratívni pracovníci : 2
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(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

20.12.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla-príprava stánku , 

prezentácia na festivale

Marian Pospíšil 96,06

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

20.12.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla PN 044AY-príprava 

stánku , prezentácia na festivale, galavečer

Denisa Oravcová + 1 osoba 23,95

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

20.12.2016 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla KS267BM-príprava 

stánku , prezentácia na festivale

Vaško Alexander ml. 45,00 130,15

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

17.12.2016 diety 3 osoby 3 osoby 23,70

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

učtovníctvo 500,00

(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 

2016)

31.12.2016 bankové poplatky- december VUB a.s. 10,70

strana 20/157



strana 21/157



strana 22/157



strana 23/157



strana 24/157



strana 25/157



strana 26/157



strana 27/157



strana 28/157



strana 29/157



strana 30/157



strana 31/157



strana 32/157



strana 33/157



strana 34/157



strana 35/157



strana 36/157



strana 37/157



strana 38/157



strana 39/157



strana 40/157



strana 41/157



strana 42/157



strana 43/157



strana 44/157



strana 45/157



strana 46/157



strana 47/157



strana 48/157



strana 49/157



strana 50/157



strana 51/157



strana 52/157



strana 53/157



strana 54/157



strana 55/157



strana 56/157



strana 57/157



strana 58/157



strana 59/157



strana 60/157



strana 61/157



strana 62/157



strana 63/157



strana 64/157



strana 65/157



strana 66/157



strana 67/157



strana 68/157



strana 69/157



strana 70/157



strana 71/157



strana 72/157



strana 73/157



strana 74/157



strana 75/157



strana 76/157



strana 77/157



strana 78/157



strana 79/157



strana 80/157



strana 81/157



strana 82/157



strana 83/157



strana 84/157



strana 85/157



strana 86/157



strana 87/157



strana 88/157



strana 89/157



strana 90/157



strana 91/157



strana 92/157



strana 93/157



strana 94/157



strana 95/157



strana 96/157



strana 97/157



strana 98/157



strana 99/157



strana 100/157



strana 101/157



strana 102/157



strana 103/157



strana 104/157



strana 105/157



strana 106/157



strana 107/157



strana 108/157



strana 109/157



strana 110/157



strana 111/157



strana 112/157



strana 113/157



strana 114/157



strana 115/157



strana 116/157



strana 117/157



strana 118/157



strana 119/157



strana 120/157



strana 121/157



strana 122/157



strana 123/157



strana 124/157



strana 125/157



strana 126/157



strana 127/157



strana 128/157



strana 129/157



strana 130/157



strana 131/157



 

strana 132/157



strana 133/157



 

strana 134/157



strana 135/157



strana 136/157



 

strana 137/157



 

strana 138/157



strana 139/157



strana 140/157



strana 141/157



 

strana 142/157



strana 143/157



 

strana 144/157



strana 145/157



 

strana 146/157



 

strana 147/157



strana 148/157



strana 149/157



 

 

strana 150/157



strana 151/157



strana 152/157



strana 153/157



strana 154/157



strana 155/157



strana 156/157



strana 157/157


