
Názov prijímateľa prostriedkov: 116
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG

Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické 

vyhodnocovanie nebude fungovať)

Interné číslo 

účtovného 

dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného 

dokladu

Dátum 

skutočnej 

úhrady 

účtovného 

dokladu

Popis úhrady

(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo 

zadajte voľný text)

IČO 

dodávateľa

plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne 

uhradená suma

(eur)

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 04.01.18 Potvrdenie o vedení účtu pre účel dotácie 31320155 VUB a.s. 20,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 24.01.18 Organizácia podujatia

názov podujatia: Predsedníctvo zasadnutie 

012018

miesto konania : Piešťany

termín : 24.1.2018

počet aktívnych účastníkov :6

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 24.01.18 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Richard Kolozsi 8,60

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 24.01.18 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Elena Kunert 6,70

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 24.01.18 Cestovné náhrady účastníka zasadnutia Alexander Vaško 37,90

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 23.01.18 Občerstvenie na zasadnutí 31347037 Billa s.r.o. 18,71

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.01.18 úhrada popatku za mobilný telefón 30793203 Orange, a.s. 46,34

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 181111270 29.01.18 Letenka na kongress rozhodcov 35697300 TUCAN, cestovna agentura 295,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.01.18 Bankové poplatky 31320155 VUB a.s. 5,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 08.02.18 Konfederácia športových zväzov- členské na 

rok 2018

Konfederácia športových zväzov 663,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery Pracovná cesta IWWF

Názov :Medzinárodný seminár rozhodcov

Termín : 23.-25.3.2018

Miesto - mesto a štát: Praha

Spôsob dopravy : Vlastná

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste 

z toho:

- rozhodcovia:6

a - vodné lyžovanie - bežné transfery IN000056 09.02.18 ubytovanie + občerstvenie 6 účastníkov 06224679 CODIGO CZ,LUKAS HORKY,U 

JEZISKA 5/2710 - 32600 PLZEN

744,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 5441704901 28.02.18 úhrada mobilného telefónu 0905 712 830 30793203 Orange, a.s. 33,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 5441700670 28.02.18 úhrada mobilného internetu 30793203 Orange, a.s. 8,48

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 28.02.18 Bankové poplatky 31320155 VUB a.s. 6,78

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

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

20.03.18

V2

v roku 2018

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
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