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Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické 

vyhodnocovanie nebude fungovať)
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účtovného 

dokladu
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Skutočne 

uhradená suma

(eur)

AK

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

Pracovná cesta. General Assembly vo 

Francúzku 26.8.2017. Počet osôb: 1 delegát za 

SADS

Výjazd reprezentantov na Majstrovstvá sveta v 

puške v Rusku.

Termín: 4.6 - 11.6. 2017

Počet športovcov: 6

Výjazd reprezentantov na Majstrovstvá sveta v 

pištoli vo Francúzku. Termín: 21.8 - 2.9.  2017   

Počet športovcov :9                                                                      
d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-174 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Jozef Didy 203,69 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-171 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Martin Čemsák 135,33 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-170 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Peter Drimaj 96,67 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-176 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Marián Fedor 329,35 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-172 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Ivan Hos 165,71 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-179 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Andrej Hrnčiarik 379,07 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-173 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Zuzana Chlebovcová 173,17 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-181 29.12.07 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Rastislav Korba 399,78 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-180 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Michal Myšiak 391,49 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-177 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Ernest Nagy 330,73 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-182 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Ján Pálka 1 237,00 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-175 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Ján Pavlík 317,61 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

B-17-178 29.12.17 odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v 

roku 2017

Marián Výšný 340,40 3

d - účasť na významných športových súťažiach, 

príprava na tieto súťaže a práca s mládežou

IDx-08 31:8.2017 General Assembly vo Francúzku, letenka, 

doprava, poistenie, ubytovanie,poplatok za 

zbraň,dialničné poplatky,PHM

Janette Haviarová 2 100,00 3

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
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