
Názov prijímateľa prostriedkov: 89
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 29.01.21 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 01.02.21 bankove poplatky obnova karty 31320156 VUB, a.s., Bratislava 33,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 61385 16.02.21 kancelarske potreby Toner 50462164 interNETmania SK s.r.o.,Liptovský 

Mikuláš

134,35

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 18.02.21 Mobilný telefón 0905712830 356 97 270 Orange Slovensko, a. s., Bratislava 10,89

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 242021 22.02.21 Manipulačný poplatok - podateľna 35801549 Slovenská olympijská marketingová 

agentúra

24,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 26.02.21 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 26.02.21 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 60202021 15.03.21 Manipulačný poplatok - podateľna 35801549 Slovenská olympijská marketingová 

agentúra

24,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 4762020 08.03.21 Manipulačný poplatok - podateľna 35801549 Slovenská olympijská marketingová 

agentúra

24,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 15.03.21 Mobilný telefón 0905712830 356 97 270 Orange Slovensko, a. s., Bratislava 1,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.03.21 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.03.21 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 972021 26.04.21 Manipulačný poplatok - podateľna 35801549 Slovenská olympijská marketingová 

agentúra

24,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 30.04.21 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 31.05.21 Bankové poplatky 31320156 VUB, a.s., Bratislava 7,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery Sústredenie juniorskej reprezentácie za člnom

Termín: 19.5.-30.5.2021

Miesto -Sesena, Spanielsko

Spôsob dopravy (napr. letecky):letecky , auto

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste

z toho:

- športovci (+ navádzači): 4

-  vedúci výpravy: 1

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 2105041 05.05.21 letenky 46 117 172 RDL. Travvel, s.r.o., Nálepkova 2, 

Piešťany

970,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 2105042 06.05.21 Poistenie storno letenky 46 117 172 RDL. Travvel, s.r.o., Nálepkova 2, 

Piešťany

55,00

a - vodné lyžovanie - bežné transfery 5616746485 Mobilný telefón 0905712830 356 97 270 Orange Slovensko, a. s., Bratislava 2,89

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

21.06.21

V2

v roku 2021




































































































































































































































































































































































































































