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Zmluva 
o zabezpečení usporiadania a 

spoluorganizovania podujatia FINA  
 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Slovenská plavecká federácia 
so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 

zapísaná na MV SR pod.č. VVS/1-900/90-320 

zastúpená : Mgr. Ivan Šulek - prezident SPF 

IČO: 36 068 764, DIČ: 2021658199 

bankové spojenie: VÚB, a.s;  

 číslo účtu v tvare IBAN: SK13 0200 0000 0030 7422 5951  

Tel : +421 2 38 105 478 

Email:  prezident@swimmsvk.sk  

 

(ďalej len „SPF ako Spoluorganizátor č. 1 “) 

 

a 

 

Plavecký klub 
(ďalej len „Spoluorganizátor č. 2“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu (ďalej aj ako „zmluva“): 

 
 

 

Čl. 1   

Predmet zmluvy 

 

1. SPF ako Spoluorganizátor č. 1 je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia 

založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá 

na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu a je dobrovoľným 

združením jeho členov pôsobiacich na území Slovenskej republiky v rámci plaveckého hnutia. 

2. Spoluorganizátor č. 2  je ako športová organizácia riadnym členom SPF. 

3. Predmetom zmluvy je dohoda medzi zmluvnými stranami o materiálnom, technickom, 

organizačnom zabezpečení  a spoluorganizovaní  podujatia FINA:  

 

  xxx 

 

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti SPF ako Spoluorganizátora č. 1 

 

1. SPF ako Spoluorganizátor č. 1 sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou zabezpečiť 

na náklady SPF nasledovné: 

1.1. v súlade a za podmienok podľa Smernice SPF o poskytovaní náhrad za materiálne 

zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich činnosť v prospech SPF vyplatenie náhrad za 

mailto:prezident@swimmsvk.sk


 

2 

materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť na podujatí 

špecifikovanom v čl. 1 tejto zmluvy.  

1.2. úhradu nákladov spojených s ubytovaním, stravou a nákladov spojených s PCR testami 

rozhodcovského zboru - dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť na podujatí 

špecifikovanom v čl. 1 tejto zmluvy. 

1.3. bezplatného poskytnutia elektronického časomerného zariadenia Omega vrátane jeho dopravy 

do miesta a z miesta podujatia, ak sa vyžaduje. 

2. SPF ako Spoluorganizátor č. 1 na vlastné náklady zabezpečí  Spoluorganizátorovi č. 2 a  v 

primeranom termíne  dodá a dopraví reklamné panely s logotypmi SPF, reklamných partnerov SPF 

v príslušných prevedeniach a formátoch, a to najmä nálepky, panely, transparenty, vlajky, zástavky 

a pod.  

 

 

Čl. 3 

Práva a povinnosti Spoluorganizátora č. 2   

 
1. Spoluorganizátor č. 2 je povinný, pred a počas konania podujatia, zabezpečiť dodržiavanie, 

všetkých príslušných uznesení vlády SR, vyhlášok a nariadení ÚVZ SR v súvislosti s aktuálnou 

pandemickou situáciou COVID 19, ktoré sú platné pre usporiadanie hromadných športových 

podujatí.  

2. Spoluorganizátor č. 2 sa zaväzuje a je povinný za podmienok stanovených touto zmluvou 

zabezpečiť na vlastné náklady:  

2.1. úhradu nákladov prenájmu bazénu a súvisiacich priestorov, 

2.2. úhradu nájmu zariadení a techniky súvisiacich s potrebou podujatia, 

2.3. úhradu nákladov pohárov a medailí,  

2.4. úhradu nákladov inzercie, reklamných tlačovín a materiálov slúžiacich na propagáciu 

podujatia (inzerát  v periodiku, plagáty, postery, letáky podujatia a pod.), 

2.5. tlmočnícke a prekladateľské služby, ak sa vyžadujú, 

2.6. úhrada nákladov na zdravotné zabezpečenie podujatia, strážnu službu, požiarnu službu, 

2.7. úhradu nákladov na zabezpečenie online prenosu, ak takáto povinnosť je stanovená 

v súťažných predpisoch určených medzinárodnou organizáciou 

2.8. vyplatenie finančných cien športovcom podľa propozícií podujatia,  

2.9. občerstvenie rozhodcovského zboru - dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku 

činnosť na podujatí a technický materiál pre množenie rozlosovania, priebežných 

výsledkov aj celkových výsledkov podujatia,   

2.10. úhradu nákladov za výrobu tričiek, rúšok pre dobrovoľníkov vykonávajúcich 

dobrovoľnícku činnosť na podujatí . 

3. Spoluorganizátor č. 2  je povinný a súčasne sa zaväzuje, že zabezpečí, aby sa na SPF pod 

označením a jej logom odkazovalo vo všetkých tlačových vyhláseniach a iných verejných správach 

Spoluorganizátora č. 2 ako na spoluorganizátora podujatia  alebo slovami v tomto zmysle.  

4. Spoluorganizátor č. 2 je povinný a súčasne sa zaväzuje, že zabezpečí, aby sa logo SPF uvádzalo 

ako Spoluorganizátor podujatia vo všetkých mediálnych kampaniach a podkladoch ( printy, médiá, 

weby, e-banery). Logo SPF ako Spoluorganizátora podujatia bude umiestnené v reklamných 

prestávkach priameho TV prenosu ako aj jeho záznamu. 

5. Spoluorganizátor č. 2 je povinný a súčasne sa zaväzuje zabezpečiť označenie nižšie uvedených 

objektov logom SPF, a to nasledovne: 

a)   minimálne štyri (4) panely po obvode bazéna 50m (v rozmere  148cm x 74 cm) (príslušné 

panely za tým účelom zabezpečí a Spoluorganizátorovi č. 2 dodá SPF); 
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b)  na paneloch pri/za stupňami víťazov resp. na reklamnom paneli za stupňami víťazov 

(príslušný rollup/iný panel za tým účelom zabezpečí a Spoluorganizátorovi č. 2 dodá SPF);  

c)   na všetkých oficiálnych tlačovinách, plagátoch, letákoch, bulletinoch, billboardoch 

podujatia;  

d)  vo výsledkovej listine. 

6. Spoluorganizátor č. 2 sa súčasne zaväzuje, že nebude požadovať úhradu štartovného od športovcov 

- reprezentantov SR, ktorý majú splnený limit na ME v Budapešti v roku 2021 a zároveň budú 

štartovať na podujatí xxx 2021.  

 
 

Čl. 4 
 Osobitná podmienka pre usporiadanie podujatia  

 

1. V súvislosti s tou skutočnosťou, že ide o podujatie plaveckých pretekov zaradených do kalendára 

medzinárodnej plaveckej federácie FINA, čo znamená, že preteky sú nominačnými pretekmi  na 

významné medzinárodné súťaže akými sú OH, OHM a MS  a ME v plávaní,  je Spoluorganizátor 

č. 2  povinný byť pripravený: 

a) umožniť a vytvoriť podmienky pre Agentúru, ktorá na pretekoch môže kedykoľvek  vykonať 

úlohy na úseku Svetového antidopingového programu, 

b) pre plnenie činností Agentúry vyčleniť pre Agentúru a jej dopingových komisárov jeden 

samostatný priestor (miestnosť) a tento označiť podľa pokynu Agentúry, 

c) vyčleniť podľa potrieb Agentúry a po dohode s ňou, minimálne jednu osobu, ktorá bude 

poskytovať Agentúre v mieste podujatia asistenciu. 

2. Náklady Agentúry na plnenie úloh Svetového antidopingového programu uhrádza SPF ako 

Spoluorganizátor č. 1.    

 
 

Čl. 5 

Ukončenie zmluvy 

 

Zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu vzájomnou dohodou alebo výpoveďou, SPF ako 

Spoluorganizátor č. 1 má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Spoluorganizátor č. 2  bude voči 

SPF postupovať v rozpore s dobrými mravmi, resp. svojím konaním poškodí záujmy SPF. 

 

Čl. 6 

  Záverečné ustanovenie 

 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov.  

2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

ustanoveniami predpisov SPF, Občianskeho zákonníka a Zákona o športe. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na korektnom riešení prípadne vzniknutých rozporov. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.  

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

obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  
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V Bratislave, dňa  

 

  

 

______________________   __________________ 

Plavecký klub               Slovenská plavecká federácia 
zast.      zast. Mgr. Ivan Šulek – prezident 

   

 

 


