
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

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“)

Slovenská asociácia športu na školách
so sídlom Trnavská 37, 831 04 Bratislava

zapísaná na MV SR pod.č. VVS/1-900/90-4201
zast.: Mgr. Eva Murková - prezident

IČO: 17325391, DIČ: 2021305968
bankové spojenie: Unicredit Bank,a.s;

číslo účtu v tvare IBAN: SK82 1111 0000 0013 7601 5029
Email: sass@sass.sk

(ďalej len „SAŠŠ“)

I. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní a zabezpečení
účasti športovcov na nasledovnom športovom podujatí:

ISF WORLD SCHOOL SPORT GAMES U15 2021 v termíne 11.-19.09.2021 v
Belehrade, Srbsko (ďalej len „Podujatie”)

II. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. SAŠŠ sa zaväzuje na náklady SPF vykonať nasledovné úkony potrebné pre
zabezpečenie účasti športovcov a realizačného tímu SPF na Podujatí podľa zoznamu
účastníkov, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy:
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● Kompletnú účasť všetkých účastníkov Podujatia nominovaných SPF v zložení 6
chlapcov, 6 dievčat (športovcov) a 2 členov realizačného tímu

● Ubytovanie účastníkov Podujatia v oficiálnom hoteli Podujatia s plnou penziou

● Registráciu športovcov a členov realizačného tímu do akreditačného systému

● Registráciu prihlášok disciplín podľa pokynov vedúceho výpravy

● Komunikáciu s organizátorom súťaže

● Prípadnú komunikáciu s miestnymi zložkami zaisťujúcimi bezpečnosť

● Úhradu poplatkov organizátorovi súťaže, pokiaľ takéto poplatky existujú

2. SPF sa za úkony SAŠŠ podľa odseku 1 tohto článku zmluvy zaväzuje uhradiť
odplatu celkom v sume 7.000,- Eur (slovom sedemtisíc eur), čo predstavuje sumu
500,- Eur za jedného účastníka Podujatia.

3. SPF odplatu podľa odseku 2 tohto článku zmluvy SAŠŠ zaplatí na základe
vystavenej a doručenej faktúry v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

4. SAŠŠ sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať nasledovné úkony potrebné pre
zabezpečenie účasti športovcov SPF na Podujatí podľa zoznamu účastníkov, ktorý
tvorí prílohu tejto zmluvy:

● Prepravu 12 športovcov a 2-členného realizačného tím z miesta zrazu
(Bratislava) do miesta konania Podujatia

● Poistenie športovcov a realizačného tímu ako účastníkov Podujatia po celú dobu
Podujatia vrátane cesty na a z Podujatia

5. SPF sa pre zabezpečenie účasti športovcov na Podujatí zaväzuje vykonať nasledovné
úkony:

● nominovať výber športovcov - reprezentantov SR, ktorí majú predpoklad na
dosiahnutie dobrých výsledkov

● nominovať členov realizačného tímu

● odovzdanie osobných údajov nominovaných športovcov a členov realizačného
tímu v rozsahu definovanom SAŠŠ prípadne organizátorom podujatia (meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, číslo pasu, platnosť pasu, číslo mobilu,
emailovú adresu, telesné miery, výška a veľkosť oblečenia a pod.)

● odovzdanie fotografií účastníkov Podujatia (športovcov a členov realizačného tímu)

III. DOBA TRVANIA

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú a to odo dňa podpísania tejto zmluvy do
vysporiadania všetkých záväzkov podľa tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť iba na základe vzájomnej dohody a od
tejto zmluvy odstúpiť iba v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy.
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IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.

2. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené
podpisom obidvoch zmluvných strán. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou
tejto zmluvy.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z
ktorých sú po jednom určené každej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a
zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

____________________________ ____________________________________
Slovenská plavecká federácia Slovenská asociácia športu na školách

zast. Mgr. Ivan Šulek zast.: Mgr. Eva Murková
prezident prezident

Príloha:

● Menný zoznam účastníkov Podujatia za SPF
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