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Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické 

vyhodnocovanie nebude fungovať)

Interné číslo 

účtovného 
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účtovného 
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skutočnej 

úhrady 

účtovného 
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Dátum 

refundácie 

účtovného 

dokladu

Popis úhrady

(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo 
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IČO 

dodávateľa

plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne 

uhradená suma

(eur)

AK

a - potápačské športy - bežné transfery ADMINISTRATÍVA

a - potápačské športy - bežné transfery prístup na internet 04/2023 35971967 UPC broadband Slovakia

a - potápačské športy - bežné transfery

a - potápačské športy - bežné transfery nájomné kancelária 04/2023 00603341 Slovenský strelecký zväz, 

o.z.,Wolkrova4, Bratislava

a - potápačské športy - bežné transfery spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 

04/2023 54515629
BA Business Consult, 

sro.,Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava

a - potápačské športy - bežné transfery administratívne služby 04/2023 51401339 Mgr. Zuzana Žecová, Slaná 

dolina80/15, 925 23 Jelka

a - potápačské športy - bežné transfery Telefonické služby 03/2023(8.3.-7.4.2023)
35848863

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 

Bratislava

a - potápačské športy - bežné transfery poplatky banke 04/2023 VÚB Banka

a - potápačské športy - bežné transfery webhosting + registrácia domény 10/2023-

09/2024
46778888

ferix sro.,Lúčna 1466/4, 054 01  

Levoča

a - potápačské športy - bežné transfery MZDY

a - potápačské športy - bežné transfery 07.02.23 07.02.23 hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa 

01/2023, osoba1
osoba1

290,67 4

a - potápačské športy - bežné transfery 07.02.23 07.02.23 hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa 

01/2023, osoba2

osoba2 359,40 3

a - potápačské športy - bežné transfery 15.02.23 15.02.23 doplatok k hrubej mzde vrátane odvodov 

zamestnávateľa 01/2023, osoba1
osoba1

2,71 4

a - potápačské športy - bežné transfery 02.03.23 02.03.23 hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa 

02/2023, osoba1
osoba1

287,96 4

a - potápačské športy - bežné transfery 02.03.23 23.03.23 hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa 

02/2023, osoba2

osoba2 321,90 3

a - potápačské športy - bežné transfery CMAS a reprezentanti ZPS

a - potápačské športy - bežné transfery 2023003 15.02.23 15.02.23 zdravotná prehliadka 5 reprezentantov UW rugby 

- Drnaj, Škotta, Chyžnaj J., Barna, Mučka

35870281 Sportmed s.r.o.,Devínska cesta 92, 

841 04 Bratislava 4

385,00 3

a - potápačské športy - bežné transfery 1. Názov podujatia: 1.kolo LM a SL                                              

Miesto konania: plaváreň Trenčín                       

Termín: 11.2.2023 , počet účastníkov:x 

pretekárov, y realizačný tím

a - potápačské športy - bežné transfery 2023002 15.02.23 15.02.23 príprava štartovacej listiny, spracovanie 

výsledkov, obsluha časomiery, zverejnenie 

výsledkov na internete, tlač diplomov, celk.suma 

609,60

44544502 Mates systems s.r.o., Karloveská 18, 

841 05 Bratislava

690,00 2
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a - potápačské športy - bežné transfery 2023 16.02.23 16.02.23 technické zabezpečenie a vodná záchranná 

služba na 1.kole LM a SL, 11.2.2023, Trenčín

31749933 Spolok ochrancov vody Octopus, 

Veternicová 3246, 84105 Bratislava - 

Karlova Ves

330,00 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Bado Marián 64,00 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Baláž Roman 36,75 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Rigóvá Oľga 35,00 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Stovíček Miroslav 31,50 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Szabó Michal 42,00 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Žecová Zuzana 43,75 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Bizoň Martin 28,80 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Funtík Marek 30,40 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Martinkovič Marián 30,40 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Oklepková Katarína 30,40 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Oklepková Lucia 30,40 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Oklepková Miroslava 30,40 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Sečkárová Katarína 30,40 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Serbínová Alena 32,00 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Sliška Andrej 27,20 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Vaculčík Pavol 27,20 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Tóthová Ľudmila 28,80 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Aly Zuzana 22,50 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Bandžuchová Veronika 25,00 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Buczacki Andrej 22,50 2

a - potápačské športy - bežné transfery 20.02.23 20.02.23 náhrada straty času dobrovoľníka na 1.kole LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín

Tringela Martin 22,50 2
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a - potápačské športy - bežné transfery 02.03.23 02.03.23 organizácia a techn, zabezpečenie 1.kola LM a 

SL, 11.2.2023, Trenčín, rezervácie, propozície, 

program...

43846891 Fit Mix s.r.o, Pionierska 335/26, 927 

01 Šaľa

347,20 2

a - potápačské športy - bežné transfery 02.03.23 02.03.23 Fotodokumentácia, postprodukcia, propagácia, 

spracovanie správy z podujatia 1.kolo LM a SL, 

11.2.2023, Trenčín

43846891 Fit Mix s.r.o, Pionierska 335/26, 927 

01 Šaľa

240,00 2


