
Názov zmluvy, príspevku
Sponzor, poskytovateľ príspevku, 

dotácie

dátum podpisu 

zmluvy
suma € spôsob,účel použitia

použitá 

suma €
zostatok

Zmluva o zabezpečení súťaží 

talentovanej mládeže
Nitriansky krajský zväz hádzanej 13.10.2015 75,00         

doprava osôb - Andy Trans, 

Štúrovo
75 0,00

Zmluva o zabezpečení súťaží 

talentovanej mládeže
Nitriansky krajský zväz hádzanej 18.5.2016 310,00       

doprava osôb - Andy Trans, 

Štúrovo
310 0,00

SFZ - prerozdelenie prostriedkov 

fondu podpory mládežníckeho 

futbalu

Slovenský futbalový zväz 8.11.2016 1 103,90    
doprava osôb - Andy Trans, 

Štúrovo
1103,9 0,00

Zmluva o podpore klubov aktívne 

pracujúcich s mládežou na rok 2016
Slovenský tenisový zväz 24.11.2016 50,00         

kužele na tenis - AG Sport 

s.r.o. Kost.Kračany, doprava
50 0,00

Zmluva o finančnom príspevku na 

šport detí na mládeže 
Západoslovenský tenisový zväz 10.5.2017 200,00       

tenisové ukazovateľ skôre- 

Lukur s.r.o. tlač na tričká, 

tabule -Stinet

200 0,00

Zmluva o poskytnutí finančných 

prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel športu a mládeže

Slovenský zväz hádzanej 21.5.2017 2 250,37    
doprava osôb - Andy Trans, 

Štúrovo
2250,37 0,00

Zmluva o sponzorstve v športe Elektro Demar Plus s.r.o. 1.6.2017 2 200,00

športové oblečenie - Meva 

Sport Cz s.r.o., futbalové lopty - 

Keepersport

2200 0,00

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Mesto Hlohovec 8.8.2017 300,00 výživové doplnky 300 0

Zmluva o poskytnutí dotácie na 

podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj 31.5.2017 1 700,00

šport.oblečenie, lopty - Demi 

3port, trnava
1700 0

Poskytnutie a použitie sponzorských príspevkov, finančných príspevkov, dotácií



Zmluva o finančnom príspevku na 

šport detí na mládeže č. 21792113
Slovenský tenisový zväz 4.10.2017 543,70       

tenisové lopty-Seeker s.r.o., 

ceny na turnaj - Firma Košík a 

siete s.r.o., tlač na tričká - 

GoComp Jozef Gabulya, strava 

na tenis.tábor - Caesar Pizzeria

543,7 0,00

Zmluva o finančnom príspevku na 

šport mládeže na sezónu 2018
Slovenský tenisový zväz 9.2.2018 804,00

zvýšená sieť na tenis - Sport 

Servis, Robert Nagy s.r.o., 

športové oblečenie - Bayshop 

s.r.o., tenisové lopty - DSC 

sport s.r.o., ceny na tenisový 

turnaj - Firma Košík a siete 

s.r.o.

804,0 0,0

Zmluva o poskytnutí finančných 

prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel športu a mládeže

Slovenský zväz hádzanej 19.4.2018 1955,82 0 1 955,82


