
Názov prijímateľa prostriedkov: 73
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH

Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické 

vyhodnocovanie nebude fungovať)

Interné číslo 

účtovného 

dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného 

dokladu

Dátum 

skutočnej 

úhrady 

účtovného 

dokladu

Popis úhrady

(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo 

zadajte voľný text)

IČO 

dodávateľa

plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne 

uhradená suma

(eur)

AK

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.01.20 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.01.20 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 03.02.20 Mobilný telefón 0905712830 356 97 270 Orange Slovensko, a. s., Bratislava 6,45 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 03.02.20 Mobilný telefón 0905712830 356 97 270 Orange Slovensko, a. s., Bratislava 1,39 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery Organizácia podujatia

názov podujatia : Zasadnutie predsedníctva 

SZVW 01

miesto konania : Piešťany

termín:5.2.2020

počet aktívnych účastníkov:7

a - vodné lyžovanie - bežné transfery Cestovné náhrady účastníkov konania Elena Kunert, Marek Mlynek, 

Richard Kolozsi, Alexander Vaško

54,00 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery Občerstvenie 

a - vodné lyžovanie - bežné transfery Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla - účasť kontrolóra na 

zasadnutí predsedníctva SZVW

Miloš Kusý 37,91 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 8120003888 19.02.20 Refundácia nákladov člena europskeho 

kongresu- účasť na zasadnutí , Ateny, Grecko, 

30.1:2010-2.2:2020 - diety , letenka

35897821 Elena Kunert, pelicantravel.com, 

s.r.o., Bratislava

308,52 5

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 28.02.20 Cestovné náhrady pri použití vlastného 

motorového vozidla PN 502BG - školenie 

Bratislava 

Denisa Oravcová 32,94 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 0021/2020 27.02.20 Manipulačný poplatok - podateľna 35801549 Slovenská olympijská marketingová 

agentúra

24,00 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 28.02.20 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 28.02.20 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.03.20 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00 4

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.03.20 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00 4

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

19.02.20

V1

v roku 2020




































































































































































































































































































































































































































