
 

Príspevok za M SR družstiev mužov a žien. 

       Na základe výsledkov na Majstrovstvách Slovenska v súťaži družstiev mužov a žien 

29.8. 2013 budú Vám poukázané  finančné prostriedky: 

 

MUŽI      ŽENY 

1.miesto      350 €   1.miesto      350 € 

2.miesto      240 €   2. miesto      240 € 

3.miesto      170 €   3. miesto      170 € 

4.miesto      110 €   4. miesto      110 € 

5.miesto        80 €   5. miesto        80 € 

6.miesto        50 €   6. miesto        50 € 

 Uvedené finančné prostriedky  Vám zašleme ako úhradu časti nákladov za 

zabezpečenie účasti členov jednotlivých družstiev na uvedených Majstrovstvách Slovenska. 

 

Žiadame Vás o zaslanie faktúry na adresu: 

Slovenský atletický zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava, na základe ktorej Vám prostriedky 

poukážeme . 

––––––––––– 

Text  - účel platby na faktúre: 

Fakturujeme Vám časť nákladov na zabezpečenie účasti členov nášho družstva na M SR 

družstiev mužov a žien pre rok 2013 v sume ........ €. 

 

Prvotné doklady sú uložené v účtovnej evidencii  TJ ,.. oddiel 

Príloha: kópie dokladov 
 

Príspevok na cestovné za účasť na M SR družstiev žiakov a žiačok a M SR družstiev 

dorastencov a dorasteniek. 

Vo výške cestovného vlakom pri využití  zľavy, podľa: 

PREPRAVNY PORIADOK ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKO, A. S., 

Časť B., článok B 17 – skupina. 

Prvý dospelý cestujúci zaplatí obyčajné cele cestovné bez zľavy. Každý ďalší dospelý 

cestujúci zaplatí cca 75% ceny obyčajného celého cestovného a každé dieťa zaplatí 

cca 40% ceny obyčajného celého cestovného. 

Zľavnene cestovne podľa Cenníka č. 10., platí v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. 

 

Prevedenie: 

V prípade cesty vlakom:  

po M SR poslať na SAZ faktúru s kópiou cestovných lístkov- so zľavou pre skupinu, so 

zoznamom súťažiacich účastníkov i s dátumom narodenia (maximálne dve osoby nad 18 

rokov). 

V prípade cesty spoločným autobusom:  

poslať faktúru za cestu, maximálne v sume prepočítanej zľavy podľa prepravy vlakom so 

zľavou, so zoznamom súťažiacich účastníkov i s dátumom narodenia(maximálne dve osoby 

nad 18 rokov). 

V prípade cesty autobusom verejnej dopravy: :.... , so zoznamom súťažiacich účastníkov i s 

dátumom narodenia (maximálne dve osoby nad 18 rokov). 


