VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
A KONTROLÓRKY SLA
za obdobie 2018-2019
A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Názov športovej organizácie:

Slovenská lyžiarska asociácia

Názov orgánu:

Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA

Monitorované obdobie:

22.mája 2018 – 15.mája 2019

B. ZLOŽENIE KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
19.10.2016 - súčasnosť funguje KRK v zložení:
Petra Penkert – predseda KRK a kontrolór SLA
Vladimír Staroň – podpredseda KRK
Pavol Ilenčík – člen KRK (ÚAL)
Pavol Kutlík – člen KRK (ÚAD)
Róbert Hliničan – člen KRK (ÚSnb)
V KRK chýbajú členovia za bežecký úsek, skokanský úsek, úsek severskej kombinácie
a lyžovanie na tráve. V prípade, že budú takíto členovia navrhnutí za kandidátov na
členov KRK členskou schôdzou daného úseku, budú títo kandidáti doplnení v zmysle
stanov do KRK. Do toho času funguje KRK v počte 5.
C. ČINNOSŤ KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
KRK podľa stanov Čl. 16, bod 16.2.:
a) kontroluje plnenie úloh orgánov SLA, ktoré im boli uložené uzneseniami KoSLA
Konferencia SLA prijala dňa 31.5.2018 tieto uznesenia:
1. volí
a. prezidenta SLA – Ivan Ivanič
b. viceprezidenta SLA – Marino Mersich
c. viceprezidenta SLA – Ján Garaj
d. člena Predsedníctva SLA za bežecký úsek – Viktor Halíř
e. člena Predsedníctva SLA za alpské disciplíny – Patrik Dluhoš
f. člena Predsedníctva SLA za skoky – Ján Tánczos
g. člena Predsedníctva SLA za severskú kombináciu – Ľudovít Kartik
h. člena Predsedníctva SLA za akrobatické lyžovanie – Tomáš Murgáč
i. člena Predsedníctva SLA za snowboarding – Marek Hliničan
j. člena Predsedníctva SLA za lyžovanie na tráve – Ladislav Šandor
Strana 1 z 7

k. zástupcu športovcov – Jana Gantnerová
2. schvaľuje
a. program konferencie SLA
b. rokovací poriadok konferencie SLA
c. volebný poriadok konferencie SLA
d. zapisovateľa, overovateľov, skrutátora a zloženie pracovných komisií
Konferencie SLA (mandátová, volebná, návrhová)
e. výročnú správu SLA za rok 2017
f. správu kontrólno-revíznej komisie za posledné obdobie
g. správu Predsedníctva SLA od poslednej konferencie
h. návrh zmeny v Predpise o talentovaných športovcoch
i. aktualizáciu Predpisu kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
j. smernicu o mzdových náhradách, časť B,
k. verejné voľby na funkciu prezidenta, viceprezidentov a členov Predsedníctva
SLA
l. zoznam uznesení prijatých na Konferencii 2017
m. zoznam uznesení prijatých a Mimoriadnej konferencii 2017
Všetky uznesenia boli splnené.
b) kontroluje plnenie dlhodobých zámerov činnosti P-SLA
Konferencia SLA 2017 prijala Koncepciu činnosti SLA a hlavné smery rozvoja 2018-2022.
Z celkovej činnosti SLA je možné konštatovať, že za ďalší rok (v poradí druhý) od prijatia
koncepcie Predsedníctvo SLA zabezpečilo:
A. v oblasti športových odvetví:
 prípravu projektu spoločnej športovej prípravy pre športovcov v spolupráci
s partnerom, ktorého spustenie by malo byť už v tejto sezóne pod názvom NLC
(národné lyžiarske centrum) minimálne pre AD a BU, ostatné v príprave
 pravidelná účasť generálneho sekretára na školeniach ohľadom aplikácie
zákona o športe a implementácie informačného systému športu
 účasť kontrolórky SLA na školeniach organizovaných HKŠ
 informovanie predsedov športových odvetví o povinnostiach vyplývajúcich
najmä zo zákona o športe iných predpisov SR (napr. Zákon o ochrane osobných
údajov a tzv.GDPR)
 implementácia zákonov a predpisov do činnosti športových odvetví
 oboznamovanie sa s vplyvom tých ktorých výsledkov na výšku príspevku
z MŠVVŠ SR a FIS a nasmerovanie aktivít na navýšenie príspevku
B. v oblasti šport a zdravie
 aj v tejto sfére je dôležité spustenie projektu spoločnej športovej prípravy, nakoľko
je takto možné sledovať a merať aj trénovanosť a rozsah tréningov mladých
športovcov v oblasti zdravia a jeho dosahu tréningov na zdravie – prevencia
úrazov a zranení
 SLA každoročne organizuje prostredníctvom športových klubov projekty World
Snow Day, projekty podporené FIS komisiou
C. V oblasti vzdelávania športových odborníkov
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D.





E.




F.




G.

H.

Vzdelávanie pod vedením manažéra vzdelávania prinášalo prvé výsledky. Tieto
výsledky bude potrebné zanalyzovať v dlhšom časovom horizonte a vyhodnotiť
prínosy. Síce je 1 rok fungovania krátky čas na hodnotenie, no napriek tomu
možno vidieť značné prínosy už dnes.
Veľmi pozitívne je vnímaná účasť trénera najlepšej pretekárky, trénera svetovej
úrovne – M.Gemzu na školení pre trénerov
Veľmi dobre je tiež zorganizovanie školenia pre trénerov freestylového lyžovania
v Jasnej z hľadiska rozvoja disciplíny
Účasť manažérky vzdelávania na každom vzdelávacom kurze / seminári
KRK má za to, že reforma komisie vzdelávania bola úspešná, ale je nutné ďalej
pracovať na stanovených cieľoch a posilniť právomoci, rešpekt a dosah
manažérky vzdelávania
v oblasti organizácie športových podujatí
výrazný posun v organizovaní celonárodných súťaží v snoubordingu – školská liga
tradične vysoká úroveň tradičných významných podujatí
veľmi vysoká účasť na pretekoch Slovenského pohára v alpských disciplínach,
čo je na jednej strane úspech, na druhej strane sa ukázala dôležitosť existencie
súťaží nižších úrovní, napr. krajské, okresné a i. pod hlavičkou SLA
veľa rôznych súťaží najmä v alpských disciplínach, ktoré nie sú monitorované SLA
na úrovni školských súťaží (napr. Tatranská liga, východoslovenská, horehronská
liga pod.) – bolo by vhodné tieto podchytiť pod SLA
propagácia podujatí konaných mimo SLA na webovej stránke SLA vrámci
podpory rozvoja športu – potrebné diferencovať z dôvodu výpočtu
delegačného kľúča na jednotlivé ČS
v oblasti výberu a výchovy talentovaných športovcov
aktívna príprava a pred-realizačné procesy (výber trénera, pretekárov apod)
projektu spoločnej prípravy športovcov – jednak pre BU, jednak pre AD s
partnerom
aktualizácia predpisu o talentovanej mládeži
aktívna spolupráca s riaditeľom OŠG Banská Bystrica
rokovania ohľadom partnerov a podporovateľov projektu NLC
v oblasti sociálneho zabezpečenia a rezortných stredísk
rokovania na rezortných strediskách za účasti štatutárov SLA, generálneho
sekretára a športových riaditeľov
bude potrebné pracovať na zlepšení vzťahov s rezortnými strediskami
je zarážajúce, že v rezortoch sú zaraďovaní športovci, ktorí nespĺňajú kritériá
rezortu, ale tí, ktorí splnia a navrhne ich SLA zaradení nie sú. SLA si však plní svoju
povinnosť a úlohu voči rezortu – nominovať pretekárov. Zaradenie už však
podlieha rozhodovaniu rezortu.
v oblasti diverzifikácie riadenia činností SLA
1.rok fungovania obchodnej spoločnosti SLA
Ako sa ukázalo, personálne zmeny majú veľký vplyv na plnenie úloh, pričom len
zmena na poste administratívneho pracovníka pre registrácie vyvolala na čas
značné zníženie úrovne. Dnes môžeme chvalabohu konštatovať opäť vrátenie
sa na predchádzajúcu úroveň poskytovaných služieb a plnenia úloh sekretariátu
v oblasti registrácie. Do budúcna je potrebné sa z tejto skúsenosti poučiť a dávať
extrémne pozor na výber zamestnanca. Tiež sprísniť komunikáciu s novým
zamestnancom.
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Na podnet KRK vznikla nová smernica, ktorá určuje vyúčtovanie cestovných
náhrad jednotlivým športovcom a funkcionárom, ktorá je v súlade so zákonom
o cestovných náhradách a zjednocuje pravidlá pre všetkých.
c) kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu SLA a dozerá na dodržiavanie
finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonáva revíziu
záverečnej bilancie a vyhotoví o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí PSLA a KoSLA – (príloha č.1)
Kontrolór SLA priebežne kontroluje doklady pred ich úhradou, pričom veľmi dobre
spolupracuje sekretariát pri tejto činnosti, no napriek tomu je potrebné konštatovať, že
tento systém vyžaduje presnosť a pravidelnosť všetkých zúčastnených strán, inak
úhrada predmetných dokladov môže trvať aj 3-4 týždne. To je zapríčinené
nedostatočnou disciplínou pri zadávaní informácií nevyhnutných k úhrade
zodpovednými osobami, ako napr. kapitola a zdroj úhrady, mandát platby, súhlas
zodpovednej osoby v danom športovom odvetví a pod. a najmä komunikáciou
s vyúčtovateľom a jeho následné doplnenie chýbajúcich podkladov.
d) kontroluje hospodárnosť lyžiarskych podujatí na SR usporiadaných
a dotovaných SLA alebo na základe poverenia SLA, reviduje ich vyúčtovanie na
základe poverenia P-SLA
KRK vykonala kontrolu hospodárnosti, účelnosti a správnosti vyúčtovania dokladov
všetkých podujatí, ktorým bola pridelená dotácia na základe zmluvy medzi SLA
a ministerstvom. Organizátorom bola poukázaná dotácia formou refundácie. Formálne
nedostatky a požiadavky na doplnenie predložených dokladov zo strany kontrolórky
SLA boli odstránené obratom u všetkých organizátorov ešte pred odoslaním financií.
V prípade, že doklady neboli doplnené (jedná sa spravidla o kópie dokladov
konečného prijímateľa), nebola uskutočnená refundácia.
e) kontroluje dodržiavanie stanov SLA a rieši podnety členov a úsekov týkajúcich
sa prípadov porušovania stanov SLA a ostatných predpisov SLA
i. KRK riešila podnety členov SLA:
Popis: výpočet hlasov delegátov
Pôvod podnetu: Martin Gavalier a Denisa Gavalierová, členovia SLA za ÚLT
Zistenia KRK: KRK zistila formálne nedostatky, i nedostatky pri výpočte hlasov delegátov
na ČS LT, ktoré odôvodnila v správe o kontrolnej činnosti sp. zn. 04-01/2018
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: prijaté opatrenia zo strany predsedníctva LT
v súlade so správou o kontrolnej činnosti
Popis: posúdenie súladu priebehu zasadnutia a prijatia rozhodnutí členskej schôdze AD
v súlade s predpismi SLA
Pôvod podnetu: KRK na základe žiadosti J.Garaja a P.Dluhoša o stanovisko KRK
Zistenia KRK: KRK zistila menej závažné, ale i závažné nedostatky ktoré odôvodnila
v správe o kontrolnej činnosti sp. zn. 05-01/2018
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: Zvolanie členskej schôdze AD s voľbami do
predsedníctva AD
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Popis: preskúmanie správnosti postupu osôb zodpovedných za prihlasovanie na
preteky v ŠO AD, a organizátorov SlP a FIS pretekov masters v AD
Pôvod podnetu: Ing. Branislav Lengyel, člen SLA za AD
Zistenia KRK: KRK ku dňu vyhotovenia tejto správy neukončila kontrolu
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: KRK začala kontrolu a vyžiadala si potrebné
informácie a dokumenty
ii. KRK uskutočnila tieto kontroly:
Kontrolovaný subjekt: športové odvetvia
Predmet kontroly: schválenie delegačných kľúčov a výpočet hlasov delegátov pre
členské schôdze 2019
Zistenie KRK: KRK zistila viacero omylov a najmä nesprávnych výpočtov. Niektoré
výpočty boli chybou ľudského faktora, niektoré na základe členstva a športovej aktivity
pretekárov vo viacerých úsekoch. Všetky pochybenia zistené KRK boli odstránené ešte
pred odoslaním pozvánok s počtom hlasov delegátov, jedine v prípade AD to bolo až
po zaslaní pozvánok.
Návrh opatrenia zmena počtu hlasov delegátov
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontroly boli ukončené, opatrenia prijaté
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: správa zvereného majetku – evidencia motorových vozidiel
Zistenie KRK: kontrola nie je ukončená ku dňu vyhotovenia tejto správy
Návrh opatrenia: kontrola nie je ukončená ku dňu vyhotovenia tejto správy
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola prebieha
Kontrolovaný subjekt: SLA
Predmet kontroly: použitie dotácie z MŠVVŠ SR pre vybraných športovcov (tzv. účelové
dotácie)
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne, KRK žiadala doplnenie dokladov ako napr.
zoznam ubytovaných a pod., kontrolórka trvá najmä na dodaní kópií dokladov
konečného prijímateľa
Návrh opatrenia: predkladať vyúčtovania na kontrolu štvrťročne
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: zápisy z Konferencie SLA, Predsedníctiev SLA a predsedníctiev úsekov
Zistenie KRK: pri väčšine zápisov chýbajú originály, pri niektorých prílohy
Návrh opatrenia: dodanie všetkých zápisov do stanoveného termínu, pričom KRK
vykoná kontrolu dodania zápisov. Následne KRK vyvodí dôsledky
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola KRK naplánovaná na september
2019
Kontrolovaný subjekt: Predsedníctvo SLA
Predmet kontroly: kontrola plnenia prijatých uznesení
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne
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SLA poskytuje financie na organizáciu podujatí spravidla formou refundácie, príp.
priamou úhradou nákladov, z toho dôvodu nebolo nutné uskutočniť kontrolu
financovania podujatí priamo v kluboch, ktoré organizujú podujatia.
iii. iná činnosť členov KRK:
Členovia KRK sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Predsedníctiev športových odvetví
a členských schôdzí športových odvetví, predsedníčka KRK zasadnutí Predsedníctiev
SLA.
KRK spolu s kontrolórkou okrem iného:
o poskytovala stanoviská jednotlivým členom SLA, športovým odvetviam
a Predsedníctvu SLA podľa zadania požiadaviek
o požiadala sekretariát o zosúladenie bezpečnostného projektu SLA s nariadením
Európskej komisie o ochrane osobných údajov pre EU
o kontrolovali bežnú činnosť SLA a športových odvetví, pričom sa zamerali hlavne
na hospodárenie a čerpanie štátneho príspevku, zavedenie systematickej
kontroly, aktualizáciu a nové legislatívne poriadky, ktoré usmerňujú postupy
a činnosť členov SLA
Kontrolórka za sledované obdobie najmä:
o zúčastnila sa školení organizovaných Hlavnou kontrolórkou športu (HKŠ)
o konzultovala s HKŠ postupy pri vyúčtovaniach v súvislosti so Zákonom o športe
o konzultovala s HKŠ podnety
o konzultovala s HKŠ činnosť a spôsoby vyúčtovania činnosti športových
odborníkov
o odporučila spôsob vyúčtovania odmeny športových odborníkov
o pripomienkovala legislatívne poriadky
o priebežne kontrolovala na pravidelnej báze predložené doklady a príp. žiadala
o doplnenie, alebo nápravu
o poskytovala poradenstvo a súčinnosť sekretariátu, športovým odvetviam
a členom predsedníctva podľa požiadaviek
o viedla zasadnutia KRK
o podieľala sa na príprave smernice o účtovaní cestovných náhrad
KRK podľa Čl. 16, bod 16.6. stanov zasadá spravidla 1x za 2 mesiace, minimálne 1x
štvrťročne:
KRK v sledovanom období zasadala spolu šesťkrát, všetky zápisy sú zverejnené na
webovej stránke SLA.
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D. ZÁVER
KRK hodnotí veľmi pozitívne nastavenia kontrolných mechanizmov pri čerpaní štátnych
prostriedkov. Kontrolór kontroluje takmer každý doklad ešte pred jeho úhradou. Veľmi
pozitívne je prijatie legislatívnych poriadkov a predpisov a ich aktualizácia, ktorá je
nevyhnutná na to, aby SLA mohla dodržiavať zákony o športe. Táto práce síce nie je
veľmi populárna ani výsledky nie je vidieť, je však nevyhnutná.
KRK oceňuje, že napriek výraznému legislatívnemu zaťaženiu v súvislosti so Zákonom
o športe a najmä v súvislosti s nariadením Európskej komisie ohľadom ochrany
osobných údajov a každodennej práci ohľadom príprav športovcov na podujatia od
ich športovej prípravy, cez zabezpečenie tréningového procesu a výjazdov, až po
účasť na pretekoch, registráciu a ostatné úlohy vyplývajúce zo stanov SLA, sa SLA
venuje novým projektom, pracuje na novej vízii výchovy talentovanej mládeže,
prípravy systematického vzdelávania športových odborníkov a súčasne zvláda aj
plnenie zákonných povinností.

Poprad, 16. mája 2019
Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA
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Bilancia
plnenie/čerpanie štátnych prostriedkov SLA
poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR
Manažment SLA a Sekretariát SLA
Správa a prevádzka asociácie
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj) P-SLA

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)+ Mikrobus 20.000 eur

146 547,63

66,37

19 952
166 566

19 884,62
166 432,25

67,38
133,75

Plnenie

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

57 877,76

MSJ 2018

25 000

15 391,51

9 608,49

SP 2018

18 750

25 685,97

-6 935,97

RD 2018

27 422

27 018,38

403,62

Rozvoj

42 292

43 785,96

-1 493,96

20 000
185 464

20 000,00
189 759,58

0,00
-4 295,58

MTZ

Plnenie

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

86 710,00

290,00

MSJ 2018

30 000

8 999,92

21 000,08

SP 2018

42 550

41 719,70

830,30

RD 2018

34 845

64 049,38

-29 204,38

76 772
271 167

63 444,23
264 923,23

13 327,77
6 243,77

Plnenie
13 500

Čerpanie
10 192,75

Ostáva čerpať
3 307,25

MSJ 2018

0

0,00

0,00

SP 2018

0

RD 2018

1 529

5 478,13

-3 949,13

11 783
26 812

9 834,13
25 505,01

1 948,87
1 306,99

1 000

Čerpanie
4 019,02

Ostáva čerpať
-3 019,02

MSJ 2018

0

0,00

0,00

SP 2018

0

0,00

0,00

RD 2018

782

1 636,87

-854,87

10 325
12 107

6 139,94
11 795,83

4 185,06
311,17

Plnenie
12 000

Čerpanie
13 589,41

Ostáva čerpať
-1 589,41

MSJ 2018

15 200

7 537,44

7 662,56

SP 2018

3 300

3 364,60

-64,60

RD 2018

2 894

15 963,60

-13 069,60

14 446
47 840

8 443,77
48 898,82

6 002,23
-1 058,82

Rozvoj

Talent

Rozvoj

Plnenie
Talent

Rozvoj

Talent

Rozvoj

Úsek lyžovania na tráve
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.
MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Plnenie

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Čerpanie

Ostáva čerpať

19 000

24 801,11

MSJ 2018

3 300

3 300,00

0,00

SP 2018

4 950

5 502,67

-552,67

-5 801,11

9 146

8 773,21

372,79

15 632
52 028

16 003,04
58 380,03

-371,04
-6 352,03

Plnenie
11 500

Čerpanie
11 151,58

Ostáva čerpať
348,42

MSJ 2018

15 200

15 205,00

-5,00

SP 2018

7 600

3 957,20

3 642,80

Rozvoj

Úsek snoubordingu
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

0,00

Talent

RD 2018
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Ostáva čerpať

87 000

Úsek akrobatického lyžovania
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Čerpanie

-5 877,76

Talent

Úsek severskej kombinácie
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Ostáva čerpať

52 000

Skokanský úsek
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Čerpanie

Talent

Úsek alpských disciplín

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Ostáva čerpať

146 614

CELKOM:

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

31.12.2018

Čerpanie

Rozvoj

Bežecký úsek

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

01.01-31.12.2018

Plnenie
Prevádzka

CELKOM:

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

01.01-31.12.2018

Talent

2 533

2 463,85

69,15

15 740
52 573

20 147,57
52 925,20

-4 407,57
-352,20

MTZ
osobný automobil
CELKOM:

Korekcia Plán
16 000
16 000

Čerpanie
16 000,00
16 000,00

Ostáva vrátiť

Šport mládeže (kluby)
Šport mládeže (kluby) MIN.

Korekcia Plán
146 880

Čerpanie
141 950,00

Ostáva vrátiť
4 930,00

OVERALL

Korekcia Plán

Čerpanie

RD 2018
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Príspevok SLA 2018

Rozvoj

977 437

976 569,95

0,00
0,00

Ostáva čerpať
867,05

Bilancia
plnenie/čerpanie štátnych prostriedkov SLA
poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR
Účelové dotácie - Národný športový projekt

01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2018

Plnenie

Čerpanie

Ostáva čerpať

Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov
Velez-Zuzulová Veronika

43 171

43 171,00

0,00

Vlhová Petra

28 781

28 781,00

0,00

Žampa Adam

43 171

43 171,00

0,00

Team event MS 2017 Andreas Žampa

26 982

26 982,00

0,00

26 982
169 087,00

26 982,00
169 087,00

0,00
0,00

937,50

Čerpanie
937,50

Ostáva čerpať
0,00

Team event MS 2017 Petra Vlhová

937,50

937,50

0,00

Team event MS 2017 Matej Falat

937,50

937,50

0,00

Team event MS 2017 Andreas Žampa

937,50

937,50

0,00

Univerziáda 2018 Matej Falat

500,00

500,00

0,00

Univerziáda 2018 Barbara Kantorová

500,00

500,00

0,00

Trénerská činnosť Miroslav Majerčák
CELKOM:

500,00
5 250,00

500,00
5 250,00

0,00
0,00

Team event MS 2017 Matej Falat
CELKOM:
Odmeny za výkony a činnosť
Team event MS 2017 Veronika Velez-Zuzulová

OVERALL

Národný športový projekt 2018

Plnenie

Plnenie
174 337

Čerpanie
174 337,00

Ostáva čerpať
0,00

