
Zmluva o sponzorstve v Sporte
uzavretá v zmysle $ 50 a nasl. zákona o športe a $ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi stranami zmluvy, a to na strane jednej ako

Sponzorom:

obchodné meno: NIKÉ ,spol. s r.o.

So sídlom: Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava

V zastúpení: Ing. Roman Berger — konateľ -

Reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro,

vložka č.:309/B = E

IČO: 00 603 741
DIČ: 2020382056
IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: © Tatra banka a.s.

Číslo účtu 2628828013/1100
e-mailový kontakt: ©roman.berger(Anike.sk

(ďalej len „Niké“)

a na druhej strane

Sponzorovaným:

názov: Slovenský Futsal, občianske združenie

So sídlom: Trnavská cesta 486/100, 821 01 Bratislava-Ružinov

V zastúpení: . Ing. Tomáš Takáč - predseda

Registrácia: register mimovládnych neziskových organizácii č. VVS/1-900/90-3262

ICO: 31825443
IC DPH: SK2021119199
IBAN: SK66 0900 0000 0000 1149 5643

e-mailový kontakt: takac@futsalslovakia.sk

(ďalej len „Slovenský futsal“)

ako subjektmi oprávnenými a spôsobilými k uzavretiu tohto právneho úkonu.

Preambula

Niké je obchodná spoločnosť, ktorá ako prvá slovenská stávková spoločnosť na Slovensku

podniká v oblasti hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z.z., o hazardných hrách v platnom

a účinnom znení („zákon o hazardných hrách“).

Slovenský futsal (ďalej len „SF“) je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu , ktorý

je národným športovým zväzom vzmysle $ 16 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe („zákon

0 športe“) a je v zmysle zákona o športe riadne zapísaný v registri právnických osôb v športe.

SF je zároveň organizátorom najvyššej mužskej a ženskej futsalovej súťaže v Slovenskej

republike.

Niké má záujem podporovať SF ako sponzor z pozície generálneho partnera SF.



  

1.

1.

CLI
Predmet, účel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán V súvislosti

s poskytnutím sponzorského („sponzorské“) ako aj v súvislosti s prezentáciou spoločnosti

Niké v spojení s účelom, na ktorý je poskytnuté sponzorské.

Uzavretím tejto zmluvy saNiké zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou (najmä

prezentácia spoločnosti Niké ako sponzora) poskytnúť SF podľa podmienok uvedených

v tejto zmluve sponzorské na účely skvalitnenia športovej činnosti, vrátane úhrady

nevyhnutných prevádzkových nákladov súvisiacich s organizáciou najvyššej mužskej

a ženskej futsalovej ligy.

SF sa zaväzuje použiť sponzorské za účelom skvalitnenia športovéj činnosti vykonávanej SF

a úhrady prevádzkových nákladov SF. .

ČI. II
Prezentácia Niké

Spoločnosť Niké sa na základe tejto zmluvy stáva generálnym partnerom SFato tak pre a)

ligové futsalové súťaže organizované v Slovenskej republike (vrátane Slovenského pohára

mužov) v mužskej, ženskej kategórií,

b) slovenskú futsalovú reprezentáciu, fak mužskú ako aj ženskú, vo všetkých vekových

kategóriách.

aje počas trvania tejto Zmluvy oprávnená na exkluzívnej báze používať označenie

„generálny partner“ v spojitosti s menom a logom SF vrátane log jednotlivých súťaží ako

aj log jednotlivých klubov účastných v daných súťažiach, a to pri akejkoľvek komunikácii

a akýchkoľvek materiáloch a výstupoch Niké, vrátane vlastných PR areklamných

kampaniach bez ohľadu na formu takejto komunikácie, materiálov a výstupov.

Niké na základe tejto zmluvy sa stáva tzv. „generálnym partnerom“ pre najvyššiu mužskú

a ženskú futsalovú ligu, ktorá bude v tu dohodnutom období nositeľom označenia „Niké

Futsal Extraliga“ pre mužskú súťaž a „Ženská Niké Futsal Liga“ pre ženskú súťaž a je

oprávnená používať tento názov v akejkoľvek svojej komunikácii vrátane reklamnej

a marketingovej prezentácie. Niké je taktiež oprávnená používať spoločné logo („spoločné

logo“) slúžiace na označenie „Niké Futsal Extraliga“ a „Ženská Niké Futsal Liga“

dohodnuté v tejto zmluve a za týmto účelom si zmluvné strany vzájomne poskytujú

nevýhradnú, teritoriálne neobmedzenú licenciu na dobu trvania tejto zmluvy na základe

ktorej je každá zmluvná strana oprávnená užívať spoločné logo v akejkoľvek svojej

komunikácii vrátane reklamej alebo marketingovej komunikácii a najmä (ale nielen) je

oprávnená toto spoločné logo zverejniť, šíriť, používať v tlačenej i online komunikácii. Pre

odstránenie pochybností je cena za používania spoločného loga zahrnutá v plneniach

posktovaných podľa tejto zmluvy.



   3. Strany zmluvy sa dohodli na nasledovných formách plnenia prezentácie Niké ako sponzora

SE v pozícii generálneho partnera SFa v pozícii titulárneho partnera mužskej „Niké Futsal

Extraliga“ a ženskej „Ženská Niké Futsal Liga“ zodpovedajúcich predmetu zmluvy tak, Že

SF ako sponzorovaný sa zaväzuje zabezpečiť po dobu trvania tejto zmluvy v prospech Niké

ako sponzora prezentáciu Niké nasledovne:“

A. Titulovanie spoločnosti ako Generálny partner

4. SF sa zaväzuje

a. uvádzať výlučne spoločnosť Niképri svojej komunikácii Niké ako generálneho

partnera, najmä pri komunikačných kanáloch a forme. pri ktorej sa spravidla

uvádzajú sponzori,
,

b. zabezpečiť, že pri akejkoľvek prezentácii bude spoločnosť Niké (vrátane jej loga,

obchodného mena) vždy vo vzťahu k akýmkoľvek iným sponzorom v dominantnej

pozícii.

c. zabezpečiť, že spoločnosť Niké bude vždy uvádzaná ako generálny sponzor

v súvislosti s jednotlivými súťažami v akýchkoľvek komunikátoch v rámci ktorých

sa bežne uvádzajú sponzori vrátane tlačových konferencií

d. umožniť zástupcovi Niké ako generálneho partnera spoluodovzdávať pri

slávnostnom odovzdávaní hlavnej ceny pre víťaza základnej časti ako aj víťaza

play- off „Niké Futsal Extraliga“ a „Ženská Niké Futsal Liga“

B. Namingligy, spoločné logo a oficiálny názov (pre mužsků a ženskú extraligu)

5. SF sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy:

a. používať v súvislosti s najvyššou mužskou a ženskou futsalovou ligou výlučne

označenie ligy dohodnuté v tejto zmluve obsahujúce označenie spoločnostiNiké

ato pri akejkoľvek komunikácii (online, internet, sociálne siete, TV, print atď.)

(ďalej aj ako „komunikácia“) avakýchkoľvek komunikátoch (tlačové správy,

tlačové konferencie, rozhovory s hráčmi, Či trénermi, pozvánky na zápasy, postery,

plagáty, podpisové kartičky, reklamné upútavky na ligu alebo jednotlivé zápasy,

úradné hlavičky oficiálnej korešpondencie, predvyplnené e-mailové podpisy atď.)

(ďalej aj ako „komunikáť“).

b. používať výlučne spoločné logo najvyššej mužskej a ženskej futsalovej súťaže

v zobrazení dohodnutomvtejto zmluve (obsahujúce označenie spoločnosti Niké

v dohodnutom — grafickom — znázornení) ato v akejkoľvek —komunikácii

av akýchkoľvek komunikátoch.

c. chrániť spoločné logo pred akýmkoľvek zneužitím, či zneužívaním alebo

parazitovaním na mene ligy alebo spoločnom logu zo strany tretích osôb

a uplatnňovať si nároky voči akýmkoľkoľvek aktivitám tretích osôb, ktoré majú za

cieľ alebo za následok poškodiť dobré meno SF a/alebo Niké v súvislosti so

sponzoringom podľa tejto zmluvy, alebo akýchkoľvek zmlúv so SF.



 

6.

10.

11.

12.

d. nemeniť dohodnutý vizuál spoločného loga ani akékoľvek ďalšie dohodnuté

vizualizácie bez predchádzajúceho súhlasu Niké.

e. zabezpečiť, že akékoľvek tretie osoby, najmä však jednotlivé kluby, ktoré sú

účastníkmi „Niké Futsál Extraliga“ a „Ženská Niké Futsal Liga“, médiá ako aj ďalší

reklamní partneri a sponzori budú používať výlučne označenie ligy dohodnuté

v tejto zmluve a spoločné logo v dohodnutom vyobrazení.

f. podniknúť všetky dostupné faktické i právne kroky nevyhnutné na ochranu

dohodnutého názvu „Niké Futsal Extraliga“ a „Ženská Niké Futsal Liga“, ako aj

spoločného loga.
"

V prílohe č. 1 bude uvedený bližšie spôsob realizácie povinností podľa tohto písm. B

vrátane spoločného loga. :

Niké je oprávnená po podpiste tejto zmluvy podať prihlášku ochrannej známky —

spoločného loga.

SF poskytuje týmto bezodplatné oprávnenie spoločnosti Niké používať logá jednotlivých

klubov, ktoré sú účastníkmi súťaží v súvislosti s ktorými je Niké genetálnym sponzorom.

SF vsúvislosti s prezentáciou Niké ako generálneho sponzora slovenskej futsalovej

reprezentáciea titulárneho partnera „Niké Futsal Extraliga“ a „Ženská Niké Futsal Liga“.

SF vyhlasuje, že je oprávnená takéto oprávnenie podľa tohto bodu spoločnosti Niké udeliť

a zaväzuje sa nahradiť spoločnosti Niké akúkoľvek škodu, ktorá by Niké mohla vzniknúť

v súvislosti s používaním týchto log, pričom škodou sa rozumie najmä akýkoľvek nárok

klubu voči Niké v súvislosti s používaním loga klubu zo strany Niké,

C. Dresy

SF zabezpečí umiestnenie loga Niké na dresoch atréningovom oblečení všetkých

účastníkov „Niké Futsal Extraliga“ a „Ženská Niké Futsal Liga“ A logo súťaže na na

dresoch účastníkov. Rovnako zabezpečí logo aj na dresoch rozhodcov na prednej Časti, aj

na zadnej časti.

SF zabezpečí umiestnenie loga Niké na dresoch a tréningových oblečeniach slovenskej

reprezentácie mužov, žien, vrátane všetkých kvalifikačných zápasoch hraných na území SR.

(mimo územia SR, ak tomu nebránia iné právne predpisy)
a

V prílohe č. 2 bude uvedený bližšie spôsob realizácie povinností podľa tohto písm. C.

D. Panely a LED panely

SF zabezpečí:

Pri TV prenosoch

— Nálepky na palubovke — 4 nálepky pri všetkých TV zápasoch reprezentácie

— Sito v bránke — logo po celej šírke sita vo všetkých halách účastníkov. -

— Statické bannery — 4 bannery o rozmere 2x1,25 m vedľa obidvoch brán vo

všetkých halách účastníkov



 

— Statické banery opřoti kamere — pri zápasoch reprezentácie 3 banery s brandom

Niké rozmerom 3x1 m apri zápasoch „Niké Futsal Extraliga“ alebo „Ženská Niké

Futsal Liga“ 2 banery s brandom Niké s rozmerom 3x1 m a jedným banerom

súťaže s rozmerom 2x1 m

— Vprípade ak bude SF disponovať LED panelom, zaväzuje sa tento LED panel

využiť pri všetkých televíznych zápasoch. Celková dížka prezentácie Niké na

tomto LED panely nesmie byť kratšia ako 15 minút.

Pri všetkých ostatných zápasoch —. o.

— Sito v bránke — logo po celej šírke sita vo všetkých halách účastníkov.

— Statické bannery — 4 bannery o rozmere 2x1,25 m vedľa obidvoch brán vo

všetkých halách účastníkov ja

— Statické banery oproti kamere — pri zápasoch „Niké Futsál Extraliga“ alebo

„Ženská Niké Futsal Liga“ jeden baner súťaže s rozmerom 2x1 m

13. V prílohe č. 3 bude uvedený bližšie spôsobrealizácie povinností podľa tohto písm. D. ©

E. Sponzorské steny a ostatné plnenie

14, SF zabezpečí:

— dominantné zobrazenie loga Niké (minimálne v rozsahu 20% celkovej plochy) na

sponzorských stenách, fotostenách ligovej súťaže, pohárovej súťaže aj

reprezentácií, ako aj logo „Niké Futsal Extraliga“ alebo „Ženská Niké Futsal Liga“

na stolíku zapisovateľov — vo všetkých halách účastníkov ako aj na všetkých

reprezentačných zápasoch.

15. V prílohe č. 4 bude uvedený bližšie spôsob realizácie povinností podľa tohto písm. E.

ČI. III
Povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti SF:

SF sa zaväzuje:

a) použiť sponzorské len na účel a za podmienok stanovených touto zmluvou

b) zabezpečiť nerušený výkon všetkých práv, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú pre Niké,

c) znášať náklady aktivít dohodnutýchvčl. II, pričom sponzorovaný prehlasuje, Že

náklady na uvádzanie prezentácie Niké nepresiahnu 10/4 sponzorského:

d) dodať Niké dokumentačné materiály o reklamnom plnení uvedenom v článku Il,

a to minimálne jedenkrát za štvrťrok počas platnosti tejto zmluvy,

e) vpredstihu, minimálne 5 dní, ak je to objektívne možné, informovať Niké

o nemožnosti plniť povinnosti podľa tejto zmluvy v súlade s článkom II zmluvy:
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f) dodržiavať záväzky a podmienky exkluzivity podľa článku VII tejto zmluvy,

g) informovať na požiadanie Niké o stave plnenia z tejto zmluvy.

h) vsúlade s $ 51 záona o športe zverejniť túto zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa

podpisu oboma zmluvnými stranami

i) priebežne zverejňovať informácie © spôsobe použitia sponzorského najneskôr do

25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky

sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa $ 51 ods. 5 zákona o športe. Ak

sponzorovaný vedie príjmy na osobitnom bankovom účte podľa $8 51 ods. 5 zákona

o športe, zaväzuje sa postupovať v súlade s týmto ustanovením.

2. Povinnosti Niké:

Niké sa zaväzuje:

a) poskytnúť v prospech a na účet SF sponzorské vo výške a v lehotách dohodnutých

v čl. IV tejto zmluvy,

b) dodať podklady pre všetky formy prezentácie Niké uvedené vtejto zmluve,

c) používať označenie „generálny partner“ vždy tak, aby sa tým nepoškodzovalo dobré

meno a povesť SF, ako aj oprávnené záujmy SF

ČI. IV
Finančné platobné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Niké poskytne sponzorské v celkovej sume 115.000,- EUR

bez DPH („ročné sponzorské“) za každý celý rok danej hernej sezóny.

2. Prvá časť vo výške % ročného sponzorského bude uhradená na základe faktúry vystavenej

k 15.7. príslušného roka.

3. Druhá časť vo výške "% ročného sponzorského bude uhradená na základe faktúry vystavenej

k 15.1. nasledujúceho roka.

4. Finančné plnenia dohodnuté podľa tohto článku budú účtované auhrádzané na základe

doručeného daňového dokladu — faktúry, vystavenej v súlade so zákona č. 431/2002 Z.z.,

o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty všetko v platnom znení

(resp. v súlade s predpismi, ktoré tieto zákony nahradia). Akékoľvek finančné plnenia

uvedenévtejto zmluve sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. V prípade, ak sa na

príslušné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy vzťahuje daň z pridanej hodnoty,finančné

plnenie podľa tejto Zmluvy bude zvýšené o daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými

právnymi predpismi.

5. Splatnosť faktúr je 14 dní po doručení faktúry na adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví

zmluvy. Fakturovaná suma je uhradená momentom pripísania fakturovanej čiastky na účet

SF.

6. Akékoľvek prezentačné plnenia, ktoré SF poskytuje spoločnosti Niké na základe tejto

zmluvy, poskytuje za tu dohodnuté sponzorské a bez uplatňovania akýchkoľvek ďalších

poplatkov.

7. V prípade zníženia počtu odohraných zápasov v danom aktuálnom ročníku najvyššej

mužskej a ženskej „Niké Futsal Extraliga“ alebo „Ženská Niké Futsal Liga“ o viac ako 5 %
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10.

a

2

oproti plánovanému počtu zápasov sa znižuje ročné sponzorské pripadajúce na daný

aktuálny ročník proporčne (príklad: za predpokladu odohratia 100% počtu plánovaných

ligových zápasov prislúcha ročné sponzorské v plnej výške - vprípade zrušenia 50%

polovice zápasov sa znižuje ročné sponzorské alikvótne o 50% a pod.).

V prípade predčasného zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, vzniká SF nárok na

ročné sponzorské len pomerne za obdobie trvania daného herného ročníka najvyššej

slovenskej mužskej „Niké Futsal Extraliga“ alebo ženskej „Ženská Niké Futsal Liga“. SF

sa zaväzuje vrátiť tú časť ročného sponzorského, ktoré „bolo uhradené za obdobie po

predčasnom zániku zmluvy.

V prípade nastania akýchkoľvek skutočností, ktoré majú vplyv na výšku sponzorského, SF

sa zaväzuje sumu, ktorá má byť vrátená spoločnosti Niké, dobropisovať v súlade s právnymi

predpismi a to všetko bez zbytočného odkladu po vzniku dôvodu na vrátanie odplaty, resp.

časti odplaty. Nárok na vrátenie sponzorského je splatný v lehote 30 dní odo dňa, kedy

nastala skutočnosť, na základe ktorej je SF povinný vrátiť poskytnuté sponzorské. V prípade

nároku spoločnosti Niké na vrátenie sponzorského, SF výslovne súhlasí s možnosťou

zápočtu predmetnej pohľadávky spoločnosti Niké voči finančným záväzkom spoločnosti

Niké z tejto zmluvy vyplývajúcich.

Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, je jediným plnením za poskytnuté

plnenia zo strany SF dohodnuté sponzorské. Pre odstránenie pochybností, ak nie je

dohodnuté výslovne inak, SF nemá nárok na úhradu nákladov voči Niké v súvislosti

s plnením tejto zmluvy.

CI. V

Doručovanie

Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené, pokiaľ boli prevzaté

adresátom.

Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak písomnosti, ktoré boli odoslané na adresu účastníka

uvedenúvzáhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu písomne oznámenú druhému účastníkovi,

avšak ich prevzatie bolo odmietnuté, alebo neboli prevzaté v odbernej lehote, a to v deň

odmietnutia prevziať písomnosť, resp. 3. (slovom: tretí) deň odo dňa uloženia zásielky na

pošte, pokiaľ sa zásielka vrátila odosielateľovi s uvedením, že ju adresát v odbernej lehote

nevyzdvihol. Ak ktorákoľvek zmluvná strana zmení obchodné meno alebo sídlo alebo sa

zmenia iné podstatné údaje spôsobujúce zmarenie doručenia písomnej zásielky, je táto strana

povinná bezodkladne oznámiť zmenu údajov druhej zmluvnej strane. Ak nebola zmena

oznámená, platia posledné známe údaje písomne oznámené.

. Kontaktné údaje

Niké

Vo veciach zmluvných a obchodných

robert.vizvari@nike.sk

Vo veciach marketingových plnení

karel.safar@nike.sk



  
SF

Vo veciach zmluvných a obchodných

takac@futsalslovakia.sk

Vo veciach marketingovych plneni

ambrozek@futsalslovakia.sk ,

ČI. VI.
Prehlásenia a sankčné dojednania

1. SF výslovne prehlasuje a zaručuje sa vo vzťahu k Niké, že:

a) je oprávneným poskytnúť plnenie, na ktoré sa touto zmluvou zaviazal,

b) neexistujú Žiadne práva, nároky alebo zmluvné vzťahy, ktoré by, bránili SF platne

a účinne uzavrieť túto zmluvu a platne plniť svoje záväzkyztejto zmluvy,

c) neexistujú Žiadne práva tretích osôb voči SF, ktoré by mohli byť uzavretím tejto

zmluvy dotknuté,

d) táto zmluva je zo strany SF podpísaná oprávnenou osobou, ktorá je oprávnená za

SF závázne konať a SF platne a účinne zavázovať,

e) náklady na prezentáciu Niké nepresiahnu 10% sponzorského poskytnutého počas

trvania tejto zmluvy,

f) vyhlásenia a ubezpečenia poskytnuté SF vtejto zmluve sú pravdivé a budú

pravdivé a úplné počas celej doby trvania tejto zmluvy,

g) zabezpečí, že kluby najvyššej súťaže mužov a žien budů podmienky tejto zmluvy

dodržiavať (v rozsahu v akom je to nevyhnutné na zabezpečenie práv Niké z tejto

zmluvy) a že v prípade, ak podmienky tejto zmluvy nebudú zo strany akéhokoľvek

klubu dodržané, považuje sa to za porušenie tejto zmluvy zo strany SF.

2. Niké prehlasuje, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a nie je voči

nej vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nej

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. V rovnakom rozsahu túto

skutočnosť vyhlasuje i štatutárny zástupca Niké v prehlásení, ktoré tvorí prílohu č. 5 tejto

zmluvy.

3. Strany zmluvy prehlasujú a zaväzujú sa pri plnení práv a povinností dohodnutých touto

zmluvou postupovať vždy spôsobom nepoškodzujúcim dobré meno a odôvodnené záujmy

ktorejkoľvek na tejto zmluve zúčastnenej strany.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať v najväčšom rozsahu, ktorý umožňujú dotknuté

právne predpisy, mlčanlivosť autajenie o skutočnostiach, subjektoch, materiáloch,

dokumentácii, právach, nadobudnutých pri plnení predmetu tejto zmluvy, so zverenými

vecami amateriálmi nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára, čo zabezpečia aj

u tretích subjektov v právnom alebo inom vzťahu k nim, to všetko pod sankciou náhrady

nákladov, škôd, ušlého zisku a inej ujmy z takéhoto konania na strane zmluvy vzniknutej.

5. Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť dôverné informácie:

a) kompetentnému súdnemu alebo inému príslušnému rozhodovaciemu orgánu, pre

účely súdneho alebo iného konania začatého a vedenéhovsúvislosti s obchodnými

vzťahmi medzi stranami, alebo



ak je ich poskytnutie vyžiadané príkazom kompetentného súdu alebo iného orgánu

štátnej alebo úzeninej samosprávy, alebo

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, v zmysle ktorého je strana

povinná takúto dôvernú informáciu poskytnúť, alebo

vládnej, bankovej, daňovej alebo“ kontrolnej autorite, ktorá je oprávnená a

kompetentná ich vyžadovať.

6. Strany zmluvy sadoj ednávajú tak, že strana porušením povinností zo zmluvy dotknutá musí

stranu zmluvy porušujúcu písomne vyzvať k odstráneniu zisteného vzniknutého porušenia

a/alebo nežiaduceho stavu a zároveň poskytnúť na odstránenie porušenia/nežiaduceho stavu

primeranú lehotu nie menej ako 14 dní.

7. Omeškanie s úhradou finančného plnenia zakladá právo SF účtovať zmluvnú pokutu vo

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. V prípade ak sa Niké dostane

do omeškania súhradou sponzorského a zároveň neuhradí splaťné sponzorské ani

v dodatočnej lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní od doručenia písomnej upomienky zo

strany SF. SF nie je povinný poskytovať plnenie podľa tejto Zmluvy po dobu trvania tohto

omeškania a dobu nevyhnutne potrebnú na znovuobnovenie poskytovania plnení podľa tejto

Zmluvy potom, ako Niké uhradí omeškané plnenie.

8. Niké má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR voči SF za každé jedno porušenie

povinnosti SF súvisiacej s prezentáciou Niké podľa článku II tejto zmluvy, ak nedôjde

k náprave ani v dodatočnej lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Niké na

nápravu. Niké má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody vo výške, ktorá presahuje

zmluvnú pokutu.

 

ČI. VII.
Podmienky exkluzivity

1. Niké bude počas celej doby spolupráce v pozícii výlučného generálneho partnera SF. Pri

prezentácii akýchkoľvek reklamných partnerov či sponzorov bude Niké vždy

v najvizibilnejšej a najdominantnejšej pozícii vporovnaní sinými prezentáciami

a označeniami.

2. Žiadny iný reklamný partner alebo sponzor SF nemôže byť označovaný spôsobom

zameniteľným alebo porovnateľným s pozíciou generálneho partnera SF. Najmä nesmie byť

akýkoľvek reklamný partner alebo sponzor SF označovaný ako generálny či hlavný partner

SF, alebo obdobnými ekvivalentami.

3. Niké bude počas trvaniazmluvy exkluzívnym partnerom SF v oblasti hazardných hier. Po

dohode zmluvných strán ana žiadosť jednotlivých klubov, môže Niké udeliť výnimku

z tohto ustanovenia pre konkrétny klub, v rozsahu ktorý presne vopred a písomne schváli

Niké.

4. SF sa zaväzuje neuzavrieť akúkoľvek zmluvu s akokoľvek osobou ohľadne reklamy, či

prezentácie prevádzkovania hazardných hier.

5. SF sa zaväzuje neuzavrieť zmluvu s osobou podnikajúcou v oblasti hazardných hier alebo

osobou, ktorá pre inú osobu propaguje hazardné hry, predmetom ktorej (alebo dôsledkom

ktorej) by bola propagácia hazardných hier alebo obchodného mena, loga či brandu

prevádzkovateľa hazardných hier.



  

 

6. V prípade, ak SF poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tohto článku VII, vzniká

spoločnosti Niké právo na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR za každé jedno porušenie

povinnosti zo strany SF, ak nedôjde k náprave ani v dodatočnej lehote 14 dní odo dňa

doručenia výzvy zo strany Niké na nápravu. Niké má popri zmluvnej pokute nárok na

náhradu škody vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu.

ČI. VIII.
Doba trvania Zmluvy

1. Táto Zmluva je platná a záväzná dňom jej podpísania. Účinky tejto zmluvy nastávajú

21.6.2022 a zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu odo dňa uzavretia tejto

zmluvy do 31.12.2024 avšak v prípade, ak do skončenia doby trvania tejto Zmluvy dôjde

k predíženiu platnosti Zmluvy so SFZ, alebo jej nahradeniu novou zmluvou nazáklade

ktorej bude môcť SF aj naďalej poskytovať tu dohodnuté plnenia, predlžuje sa platnosť

a účinnosť tejto Zmluvy bez nutnosti akéhokoľvek úkonu ktorejkoľvek Zmluvnej strany o

automaticky do 30.6.2023.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Niké má prednostné právo (opciu) na

predíženie doby trvania tejto Zmluvy do 30.6.2027 — t.j. o dobu dvoch ďalších súťažných

ročníkov (t.j. vo vzťahu k súťažnému ročníku 25/26 a 26/27). Toto právo si Niké môže

uplatniť najneskôr do 30.9.2024 (avšak v prípade automatického predlženia tejto Zmluvy

do 30.6.2025 sa môže táto opcia uplatniť najneskôr do 31.3.2025) zaslaním oznámenia

o uplatnení opcie na predíženie doby trvania tejto Zmluvy. Doručením oznámenia

o uplatnení opcie sa táto Zmluva automaticky predlžuje o dobu uvedenú v tomto bode za

tu dohodnutých podmienok.

3. V prípade, ak SF bude spochybňovať opčné právo Nikéa/alebo predíženie doby trvania

tejto Zmluvy na základe opcie podľa bodu 2. tohto článku, má Niké nárok na zmluvnú

pokutu vo výške 10.000,- EURazároveň, ak SF uzavrie akúkoľvek zmluvu s treťou

osobou, bude povinná vydať spoločnosti Niké akékoľvek obohatenie prijaté od takejto

tretej osoby za obdobie trvania porušenia tejto Zmluvy.

a

ČL IX.
Ukončenie zmluvy

1. Pred uplynutím v článku VIII.. dojednanej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť týmito

spôsobmi:

a) Písomnou dohodou zmluvných strán,

b) Odstúpením v prípade podstatného porušenia zmluvných dojednaní ktoroukoľvek zo

zmluvných strán, pričom za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie

s úhradou sponzorského, ktoré nebude uhradené ani v následnej lehote 14 dní po

doručení písomnej urgencie. Podstatným porušením je aj (i) porušenie povinností SF
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podľa článku II, (ii) porušenie akýchkoľvek vyhlásení SF uvedených v článku VI bode

1 ako aj (iii) porušenie povinností SF uvedených v článku VII (podmienky

exkluzivity), a to za predpokladu, že k náprave zo strany SF nedôjde ani v lehote 14

dní po doručení písomnej výzvy. Podstatným porušením je aj porušenie povinnosti

Niké uvedenej v článku III odsek 2 písm. c) tejto zmluvy, ato za predpokladu, že

k náprave zo strany Niké nedôjde ani v lehote 14 dní po doručení písomnej výzvy.

. c) Okamžitým odstúpením v prípade opakovaného porušenia zmluvných povinností,

ktorým sa rozumie porušenie tej istej povinnosti viac ako (2) dvakrát.

d) Odstúpením predpokladaným priamo v texte zmluvy.

e) Jednostranne odstůpením zo strany Niké v prípade ak:

o dójde k takej zmene právnych predpisov, .V dôsledku ktorej dôjde k nárastu

pomeru dane z príjmu, odvodov z hazardných hier, prípadne akýkoľvek

osobitných odvodov alebo poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním hazardných

hier, avšak najskôr možno toto právo uplatniť až po uplynutí jedného roka

spolupráce a len po uplynutí príslušného herného ročníka najvyššej slovenskej

„Niké Futsal Extraligy“ a „Ženská Niké Futsal Ligy“, počas ktorého došlo

k takej zmene právnych predpisov,

o z dôvodu platnej a účinnej zmeny právnych prepisov dôjde k zákazu alebo

podstatnému obmedzeniu možnosti reklamy hazardných hier, alebo subjektov

prevádzkujúcich hazardné hry alebo ak spoločnosť Niké právoplatne stratí

licenciu alebo má pozastavenú činnosť, avšak najskôr možno toto právo uplatniť

až po uplynutí jedného roka spolupráce a len po uplynutí príslušného herného

ročníka najvyššej slovenskej mužskej „Niké Futsal Extraliga“ a ženskej „Ženská

Niké Futsal Liga“, počas ktorého došlo k takej zmene právnych predpisov

o spoločnosť Niké stratí oprávnenie podľa osobitnej zmluvy vyhotovovať

a realizovať prenos audiovizuálnych záznamov akýchkoľvek podujatí vo vzťahu

ku ktorým je generálnym partnerom.

o Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť vňom vymedzený dôvod

odstúpenia od zmluvy. Zmluva zanikne dňom, v ktorom bolo odstúpenie od

zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, pričom nárok SF na prijatú odplatu je

zachovaný len vo výške odplaty alikvótne pripadajúcej na obdobie ku dňu

zániku zmluvy.

o Odstúpením zo strany Niké nevznikajú spoločnosti Niké žiadne ďalšie

povinnosti a ani nevzniká SF právo na náhradu škody alebo na akékoľvek

plnenie po zániku zmluvy.

o Táto zmluva sa bez ďalšieho zrušuje dňom zániku marketingovej zmluvy

(Marketingová zmluva) zo dňa 21.6.2022 uzatvorenej medzi Niké a SF a/alebo

zánikom Zmluvy o poskytnutí licencie a spolupráci zo dňa 21.6.2022

uzatvorenej medzi Niké a SF.
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Cl. X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy, na ktoré

vznikne nárok Niké voči SF počas jedného herného ročníka najvyššej slovenskej mužskej

„Niké Futsal Extraliga“ a ženskej „Ženská Niké Futsal Liga“ súťaže nemôže presiahnuť

sumu ročného sponzorského.

2. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy odstúpením, zaniká táto zmluva ku dňu

doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane, pričom SF ostáva nárok na prijaté sponzorské

zachovaný len vo výške sponzorského alikvótné pripadajúceho na obdobie ku dňu zániku

zmluvy. ‘
3. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou vyhotovenou dohodou zmluvných strán,

potvrdenou oprávneným zástupcami strán zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

môžu byť prílohy, ktoré budú takto označené a zmluvnými stranami podpísané.

4. Zmluvné strany sa dojednávajú, že právne vzťahy touto zmluvou založené a neupravené sa

spravujú zákonom o športe, Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky a na predmet

zmluvy sa vzťahujúcimi ďalšími hmotnoprávnymi normami právneho poriadku Slovenskej

republiky.

5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov oO

mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho

poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Počet rozhodcov je 3.

6. Strany zmluvy vyhlasujú, že toto písomné vyhotovenie zmluvy je ich úplným vyjadrením

dohodnutých práv a povinností, ktorým nahrádzajú všetky do podpisu zmluvy medzi nimi

vzniknuté dojednania v písomnej či inej forme.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,

že zodpovedá ich skutočnej, ničím neobmedzenej slobodnej a vážnej vôli, túto bez tiesne,

nápadne nevýhodných podmienok, predpísaným spôsobom konania ich menom potvrdili.

 

Niké: SF:

podpis: Th
Meno: Ing. Tomáš Takáč

Funkcia: predseda
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Prilohy:

Príloha č. 1 — Sponzoringové plnenie označenie mužskej a ženskej futsalovej ligy podľa

písmena B :

Príloha č. 2 — Sponzoringové plnenie podľa písmena C — dresy a tréningové oblečenie

Príloha č. 3 — Sponzoringové plnenie podľa písmena D — panely a LED panely

Príloha č. 4 — Sponzoringové plnenie podľa písmena E — sponzorské steny a ostatné

plnenie .

Príloha č. 5 — Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu Niké ©
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Príloha č. 1 — Sponzoringové plnenie označenie mužskej a ženskej futsalovej ligy podľa

písmena B

+ Niké Futsal Extraliga

    

niké
FUTSAL

EXTRALIGA

% Ženská Niké Futsal Liga

   

v, £ sarnlr O AYŽ SKÁ
PŽENSKÁniké © fiir 
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Príloha č. 2 — Sponzoringové plnenie podľa písmena C — dresy a tréningové oblečenie

Dresy

Reprezentácia

Veľkosť loga: min. 20 x 15 cm

Umiestnenie: na hrudi pod znakmi

    

  (os
nike
je tipovanie

jetipovanie

 

Ligové súťaže

Logo ligy

Veľkosť loga: min. 20 x 15 cm

Umiestnenie: na hrudi naľavo

Logo Niké:

Veľkosť loga: min. 15 x 15 cm

Trenky — ľavá časť dole

 

rukáv — ľavá časť — biele písmo na tmavom drese, čierne písmo na svetlom drese

niké
je tipovanie
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Rozhodcovia

Logo Niké:

Veľkosť loga: 20x15 cm

Umiestnenie: na hrudi a vzadu na chrbte

Svetlé dresy — čierne písmo

Tmavé dresy — biele písmo

niké
jetipovanie 
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Príloha č. 3 — Sponzoringové plnenie podľa písmena D — panely a LED panely

LED panel
ak disponuje SF LED panelmi, pri všetkých TV zápasochminimálne 15 minút priestoru pre Niké

|mikéVo ké niké room niké ove niké boom niké onom niké room

Baner pri bráne
po dva kusy pri každej bráne — rozmer 2 x 1,25 m

Nálepka na palubovke
rozmer 3 x 1 m — ak ich umiestnenie umožnia pravidlá organizátora zápasu a správcu haly

 

Statický baner
rozmer3 x 1 m

a

Sito v brane

v oboch bránach rozmer 3 x 2m

 



Hi
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Baner ligovej súťaže
rozmer 2 x 1 m

 

  

 

niké
FUTSAL

EXTRALIGA

Rozmiestnenie vizuálov počas zápasov .

LED panel na zápase

Podľa schváleného vizuálu:

— LED panel
— Nálepky na palubovke — 4x

— Sito v bránke — 2x

— Banery pri bráne — 4x

 

Reprezentácia

- ak LED panel na zápase nie je

Podľa schváleného vizuálu:
— Nálepky na palubovke — 4x
— Sito v bránke — 2x

— Statické banery — 3x

— Banery pri bráne — 4x 3
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Ligové zápasy v TV

- ak LED panel na zápase nie je

Podľa schváleného vizuálu:

— Nálepky na palubovke — 4x

— Sito v bránke — 2x

— Statické banery — 2x

— Banery pri bráne — 4x

— Baner ligovej súťaže — 1x

 

Ligové zápasy — ostatné zápasy

Podľa schváleného vizuálu:

— Sito v bránke — 2x

— Banery pri bráne — 4x

— Baner ligovej súťaže — 1x
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Príloha č. 4 — Sponzoringové plnenie podľa písmena E — sponzorské steny a ostatné

plnenie

Sponzorská stena — pri reprezentačných zápasoch mužova žien, pri ligových dueloch aaj

domácich pohárových súbojoch zobrazenie loga Niké minimálne v rozsahu 20 %. Navyše pri

ligových stretnutiach aj logo súťaže.

Stolík zapisovateľov

pri ligových zápasoch na stolíku zapisovateľov baner súťaže
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Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcuNiké

Cestné prehlásenie

Dolupodpísaný Ing. Roman Berger — konateľ spôlažnosť NIKÉ, spol. sr.o. („Niké“) so sídlom:

Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, týmto v mene spoločnosti Niké čestne prehlasujem, že

spoločnosť Niké má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a nie je voči nej

vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nej zamietnutý

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

V Bratislave, dňa24 2022

  

  

V To ovos osovo so vn voovovoce

ng. Roman Berger

konateľ NIKE, spol. s r.o.
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