
   

Zverejnenie spôsobu použitia sponzorského na základe Zmluvy o 
sponzorstve v športe na rok 2017

Samuel Puškár                       február / 2017

       marec / 2017

 
        

kategória popis suma 

1. služby prenájom tenis.kurtov 604,50

2. réžia lopty 190,08

3. služby manažérske služby 120,00

4. výstroj obuv,odev,náčinie 733,82

5. služby         fyzioterapeut 20,00

6. služby prenájom tenis.kurtov 156,00

7. poplatky štartovné 30,00

8. réžia vyplet. a vyvaž.rakiet 110,00

9. výstroj kúpa rakiet+omotávky 386,00

spolu 2350,4

 kategória popis suma 

1. služby prenájom tenis.kurtov 604,50

2. réžia lopty 190,08

3. služby manažérske služby 120,00

4. poplatky členský poplatok 100,00

5. poplatky člen.popl. - skrinka 40,00

6. poplatky kredit do rezerv.systému 200,00

spolu 1254,58



   

       apríl / 2017

        máj / 2017

                                                                                         

            manažérske služby : 120,00        jún / 2017

          júl / 2017
          

kategória popis suma 

1. výstroj obuv,odev 80,00

2. réžia výplety , omotávky 148,00

3. služby manažérske služby 120,00

7. poplatky štartovné 62,00

spolu 410,00

kategória popis suma 

1. výstroj obuv,odev 80,00

2. réžia výplety , omotávky 148,00

3. služby manažérske služby 120,00

4. poplatky štartovné 62,00

spolu 410,00

kategória popis suma 

1. réžia regener.krém 30,20

2. réžia cest.lístok z turnaja 49,00

3. služby manažérske služby 120,00

spolu 199,2

kategória popis suma 

1. poplatky štartovné 50,00

2. réžia ubytov.na turnaji 577,75

3. výstroj obuv,odev 194,49

4. služby manažérske služby 120,00

spolu 942,24



   

   august / 2017

september / 2017

október / 2017

kategória popis suma 

1. poplatky štartovné 42,38

2. réžia ubytov.na turnaji 233,00

3. výstroj obuv,odev 281,60

4. služby manažérske služby 120,00

5. réžia výplety,šport.doplnky 176,00

spolu 852,98

kategória popis suma 

1. služby manažérske služby 120,00

spolu 120,00

kategória popis suma 

1. réžia prenájom tenis.kurtov 
zimná sezóna 2017/2018

3794,00

2. služby manažérske služby 120,00

spolu 3914,00



   

november / 2017

december / 2017

kategória popis suma 

1. služby manažérske služby 120,00

2. poplatky štartovné 55,00

3. réžia ubyt.na turnaji,cest.nákl. 769,70

spolu 944,70

kategória popis suma 

1. služby manažérske služby 120,00

spolu 120,00


