
Dodatok č. ... 
k zmluve o spolupráci a podpore 

pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól“  v platnom znení 
 

uzatvorený podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Identifikátor zmluvy: 
 
Názov:    Slovenský futbalový zväz 
Sídlo:    Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava  
IČO:    00687308 
IČ DPH:    SK 2020898913 
Registrácia:   Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-909/90-91 
V mene ktorého koná:  Ján Kováčik, prezident SFZ 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a  
 
Názov:     
Sídlo (fakturačná adresa):     
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
V mene ktorého koná:    , štatutárny zástupca MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ  
(ďalej len „prijímateľ“) 
 
Názov zariadenia: 
Korešpondenčná adresa zariadenia: 
Status prijímateľa:  Základná škola 
    Základná škola s materskou školou 
    Materská škola      
 
Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI, ods. 4 zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu 
„Dajme spolu gól“ v platnom znení (ďalej len "zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy: 
 
1. V čl. VI  sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú: 

„(4) Prijímateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť v prípade, že nemôže projekt v súlade s touto 
zmluvou realizovať. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

(5) V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany prijímateľa a v prípade, že dôjde k ukončeniu tejto zmluvy 
z dôvodu, že prijímateľ nemá záujem alebo nie je možné zo strany prijímateľa projekt realizovať v ďalšom školskom 
roku a zároveň prijímateľ nerealizoval projekt 5 a viac rokov, prijímateľ je povinný vrátiť kompletné materiálno-
technické vybavenie, ktoré obdržal od poskytovateľa podľa preberacieho protokolu, a to na adresu poskytovateľa 
do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy alebo do 7 dní odo dňa, kedy 
oficiálne informoval poskytovateľa, že nebude projekt v ďalšom školskom roku realizovať. Prijímateľ zodpovedá za 
škody spôsobené na materiálno-technickom vybavení poskytnutom poskytovateľom okrem bežného opotrebenia 
a na základe vyčíslenia vzniknutej škody je povinný vzniknutú škodu poskytovateľovi nahradiť na základe písomnej 
žiadosti poskytovateľa.   

 
 



(6) V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany prijímateľa a v prípade, že dôjde k ukončeniu tejto zmluvy 
z dôvodu, že prijímateľ nemá záujem alebo nie je možné zo strany prijímateľa projekt realizovať v ďalšom školskom 
roku a zároveň prijímateľ realizoval projekt 5 a viac rokov, prijímateľ nie je povinný vrátiť poskytovateľovi 
materiálno-technické vybavenie. Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 11.“. 

2. V prílohe č. 1 zmluvy sa na konci vkladá text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku. 
 
3. V prílohe č. 2 zmluvy sa na konci vkladá text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku. 
 
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a  je 
vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany 
po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a 
na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť  v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na príslušnom webovom sídle. 
 
 
 
V ….........................., dňa .......................   
 
 
 
Za poskytovateľa     Za prijímateľa 
 
 
...................................................    ................................................... 
    Ján Kováčik       
   prezident SFZ                  (štatutárny zástupca MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ) 
 
 



Príloha č. 1 
Vyhlásenie  

oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí počas realizácie pohybovo-športových 
aktivít so zameraním na futbal alebo záujmovej činnosť - futbal 

 
 
Na základe zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól 2020/2021“ a so 
súhlasom zákonného zástupcu prijímateľ ............................................ vyhlasuje, že za bezpečnosť detí počas 
trvania pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal alebo záujmovej činnosti – futbal v areáli školského 
dvora MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ a v jeho blízkosti zodpovedajú nižšie podpísaní tréneri, a to v čase od prevzatia detí od 
triednej učiteľky na pohybovo-športovú aktivitu so zameraním na futbal až do ich odovzdania triednej učiteľke po 
skončení pohybovo-športovej aktivity (ďalej aj „oprávnené osoby“). 
 

Zoznam oprávnených osôb 
 
Športoví odborníci - tréneri:  
 
Tréner:       Podpis ............................................. 
 
Tréner:       Podpis ............................................. 
 
Tréner:       Podpis ............................................. 
 
Tréner:       Podpis ............................................. 
 
Názov zariadenia: 
 
Kontaktná osoba (riaditeľ/ka MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ):  .................................................. 
 
Triedny učiteľ:      .................................................. 
 
Učiteľ :       .................................................. 
 
  
    
Štatutárny zástupca MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ   ..................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Príloha č. 2 
Časový a vecný rámec realizácie projektu DSG 

 
Cieľová skupina:  □ 1. žiaci materskej školy 
   □ 2. žiaci základnej školy 
 
Oprávnené obdobie realizácie aktivít za cieľovú skupinu 1. 
Školský rok 2020/2021  
 
Jesenná časť školského roka 2020/2021  
mesiace:    
   □ október 
   □ november 
    
 
Jarná časť školského roka 2020/2021 
mesiace:   
   □ február  
   □ marec 
   □ apríl 
   □ máj 
 
 
Oprávnené obdobie realizácie aktivít za cieľovú skupinu 2. 
Školský rok 2020/2021  
 
Jesenná časť školského roka 2020/2021  
mesiace:    
   □ október 
   □ november 
    
 
Jarná časť školského roka 2020/2021 
mesiace:   
   □ február  
   □ marec 
   □ apríl 
   □ máj 
 
 


