
ZÁPISNICA  
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 14. februára 2020 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík. Ospravedlnený Miloš 

Štefek. 

Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist Prizvaný: Peter Madlenga - ospravedlnený  

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček - ospravedlnený, Zapisovateľ: Dušan Dědeček.  

Program: 

1. Informácia o oponentúrach športových plánov, rozhodnutiach, odporúčaniach a ná-

vrhu Trénerskej Rady DVS, schválenie, resp. zamietnutie návrhu. 

2. Zmluvy s TOP deaflympionikom, DVS reprezentantom a športovým odborníkom. 

3. Diskusia, ostatné 

a. prípad Štetková Ema,  

b. platenie – neplatenie členského príspevku ICSD, žiadosť o vrátenie duplicitnej 

platby, 

c. informácie, smernice. 

 

Prítomných uvítal prezident p. Birka. 

 Ku bodu 1.  

Informácia o oponentúrach športových plánov, rozhodnutiach, odporúčaniach a návrhu Trénerskej 

Rady DVS, schválenie, resp. zamietnutie návrhu. 

- p. Dědeček informoval o zložení komisie, priebehu oponentúr, pripomienkach a podmienkach 

ktoré boli uložené. Tieto boli ku dnešnému termínu zapracované do Plánov športovej prípravy 

(PŠP). Krátko spomenul oponentúry a ich úroveň spred roku 1989, keď oponentúry boli o obsahu 

a metodike športovej prípravy a nie o finančných plánoch, 

- p. Dědeček konštatoval, že všetky pripomienky komisie boli správne zapracované do PŠP, 

- p. Birka pripomenul požiadavky atletickej skupiny na občasné tlmočenie do PJ, čo bolo prijaté 

a akceptované, 

- p. Maťovčík tlmočil požiadavku rodičov M. Antušekovej, ktorí by chceli byť zúčtovateľmi pro-

striedkov poskytovaných na prípravu ich dcéry, čo p. Dědeček namietal neadekvátnym vzdelaním 

rodičov a možnými problémami vyplývajúcimi z takého postavenia (naštudovanie smerníc DVS, 

súlad s PŠP a pod.). V prípade, že rodičia chcú výdavky kontrolovať, môžu si kedykoľvek vyžiadať 

výpis zo športovcovho účtu. Okrem toho všetky výdavky sú priebežne zverejňované na webe DVS 

s aktualizáciou ku 25. dňu v mesiaci,     

- p. Maťovčík ďalej informoval o svojej predstave a plánoch s novou členkou cyklotímu Teréziou 

Birošovou a jej zahrnutí do reprezentačného tímu na majstrovských súťaží koncom roku 2020, 

- p. Dědeček navrhol hlasovať o PŠP všetkých športovcov. Hlasmi 4 prítomných boli predložené 

plány schválené. 

 

Ku bodu 2  

Zmluvy s TOP deaflympionikom, DVS reprezentantom a športovým odborníkom. 
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- p. Dědeček krátko informoval o predloženom návrhu zmluvy, spomenul ústup od pôvodného zá-

meru taxatívne obmedziť výdavky v skupinách s nižším objemom prostriedkov (v záujme efektív-

nejšieho využívania prostriedkov). V prípade, že zistí neracionálne čerpanie, navrhne smernicu, 

ktorá upraví efektivitu využívania štátnych prostriedkov, 

- Takisto informoval o ústupku v zmluve s TOP deaflympionikom od zodpovednosti športovcov 

a členov RT za neuskutočnené aktivity, i keď z objektívnych dôvodov. Riešenie takých prípadov 

bude realizované centrálnym poistením športovcov a RT proti škodám, 

- p. Krist rozobral tento problém s tým, že v konečnom dôsledku by za takéto škody mal niesť zod-

povednosť VV DVS a preto sú takéto opatrenia na mieste, 

- v ďalších informáciách o zmluvách s DVS reprezentantom a športových odborníkom prítomných 

informoval najmä o návrhu zmeny postoja k uznávaniu športovej kvalifikácii podľa Slovenského 

športového portálu, kde sú informácie nepresné a skreslené. Preto DVS vytvorí vlastný systém 

uznávania odborných kvalifikácií na základe predložených dokumentov. 

- Prítomní členovia VV súhlasili so znením predložených zmlúv. 

Ku bodu 3  

Diskusia, ostatné. 

- p. Dědeček informoval o problematike komunikácie medzi trénerom a rodičmi Emy Štetkovej,  

- p. Birka informoval o svojom názore na uvedenú problematike, interpretoval niektoré vyjadrenia 

p. Štetku sprostredkovane, 

- p. Krist upozornil p. Birku, že má hájiť záujmy DVS a nie p. Štetku, ktorý má predniesť svoje požia-

davky a otázky samostatne, 

- v ďalšom p. Dědeček informoval o preplatku ICSD z roku 2018 a problémoch vymôcť od sekreta-

riátu ICSD buď zápočet, alebo navrátenie prostriedkov, 

- p. Dědeček pripomenul kvôli J. Štetkovi smernicu č. 11, v ktorej sú definované jasne úlohy a pod-

mienky jednotlivých členov realizačných tímov, 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 18/20 Plány športovej prípravy na rok 2020 13 deaflympionikov - I. Krištofičová, A. Babič, J. 

Maťovčík, E. Jurková, M. Tutura, N. Bačenková, E. Štetková, T. Keinath, R. Jelínek, M. 

Antušeková, A. Lepotová, D. Pristač, T. Pristačová. 

č. 19/20 Znenie zmluvy s TOP Deaflympionikom, DVS reprezentantom a športovým odborní-

kom (príloha). 

VV berie na vedomie 

č. 20/20 Informácie o centralizovanom poisťovaní športovcov a členov RT pri zahraničných vý-

jazdoch. 

č. 21/20 Informácie pp. Dědečka a Birku o problémoch pri zabezpečení odbornej prípravy Emy 

Štetkovej, ktorú riešia jej rodičia. 

č. 22/20 Informácie p. Dědečka o problémoch s komunikáciou sekretariátu ICSD, aj pri riešení 

preplatku . 

VV neukladá žiadnu úlohu 

zapísal Dušan Dědeček, gen. sekretár   ........................................... 

12. marca 2020 
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Príloha 1  

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:    Deaflympijský výbor Slovenska 

So sídlom:    Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 1 

Zastúpený:    Mgr. Peter Birka, prezident 

IČO:     42254388 

Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s., č. účtu 2920861945 / 1100 

(ďalej len „DVS“) 

a 

Športovec:     

Bydlisko:     

Rodné číslo:   

Bankové spojenie:     číslo účtu:  

(ďalej len „TOP deaflympionik“) 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 

„Zmluva“): 

 

Článok I. 

Preambula 

1. DVS je národnou športovou organizáciou, ktorá ako občianske združenie v zmysle stanov za-

bezpečuje podmienky pre športovú prípravu svojich členov - športových reprezentantov 

a športovo talentovanú mládež so sluchovým postihnutím. 

2. TOP Deaflympionik je fyzická osoba so sluchovým postihnutím, ktorá ako člen DVS vykonáva 

šport na vrcholovej úrovni a reprezentuje Slovenskú republiku na významných športových sú-

ťažiach nepočujúcich a ktorá je zaradená v zozname priamo podporovaných športovcov v 

zmluve medzi DVS a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďa-

lej len „MŠVVaŠ SR“). 

3. TOP deaflympionik svojím podpisom vopred prijal Štatút reprezentanta a riadi sa ním. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv, povinností a zodpovednosti zmluvných strán 

pri poskytovaní a poberaní finančných prostriedkov na špecializované činnosti v oblasti teles-

nej výchovy a kultúry pre potreby zabezpečenia športovej prípravy TOP deaflympionika a re-

prezentácie Slovenskej Republiky na medzinárodných súťažiach.  

2. Výška pridelených prostriedkov v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR (príloha zmluvy) je pre rok 

2020 .............€. 
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Článok III. 

Povinnosti a záväzky zmluvných strán. 

1. DVS sa zaväzuje pre TOP deaflympionika zmluvne zabezpečiť služby športového odborníka, 

ktoré pre potreby Zmluvy znamenajú odbornú prípravu a odborné vedenie tréningového pro-

cesu reprezentantov. 

2. DVS sa zaväzuje do 14 dní od doručenia kompletného a následne schváleného vyúčtovania 

previesť finančné prostriedky za vyúčtovanie na horeuvedený účet TOP deaflympionika (alebo 

zúčtovateľa) formou refundácií výdavkov. Nekompletné vyúčtovanie zostane neuhradené až 

do momentu doplnenia. 

3. O schválení vyúčtovaní rozhoduje generálny sekretár, alebo iný poverený pracovník DVS.  

4. DVS raz ročne pripraví oponentúry harmonogramu čerpania finančných prostriedkov na zá-

klade predložených plánov. Výstupy formou nariadení, či odporúčaní prednesie priamo na pra-

covnom stretnutí. 

5. DVS priebežne (raz za 30 dní), zverejňuje čerpanie prostriedkov TOP deaflympionika na svojej 

webovej stránke, alebo na vyžiadanie zašle TOP deaflympionikovi prehľad čerpaním k dátumu 

vyžiadania. 

6. DVS v mene TOP deaflympionika uzatvára poistenie proti škodám spôsobeným nepredvídanou 

udalosťou spojených s neúčasťou TOP deaflympionika a jeho realizačného tímu na vopred hra-

dených aktivitách. 

7. TOP deaflympionik si za účelom efektívnej komunikácie s poskytovateľom vyberá osobu zúč-

tovateľa. Jeho úlohou je odbremeniť TOP deaflympionika najmä od administratívnych úloh, 

ktoré priamo nesúvisia s tréningovou prípravou. Zúčtovateľ zjednodušuje a urýchľuje realizá-

ciu zúčtovania pridelených prostriedkov. 

8. TOP deaflympionik je povinný prostredníctvom svojho zúčtovateľa podľa ods. 4 predkladať 

DVS vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov a to v nadväznosti na schválený harmono-

gram čerpania finančných prostriedkov a pri dokladovaní vyúčtovania sa riadiť pokynmi gene-

rálneho sekretára DVS. 

9. TOP deaflympionik je povinný bezodkladne a včas oznámiť DVS na e-mailovú adresu of-

fice@deaflympic.sk každú zmenu vo vzťahu k členom realizačného tímu resp. každú okolnosť, 

ktorá by mohla mať akýkoľvek vplyv na jeho športovú prípravu.  

10. Na uvedenú e-mailovú adresu zasiela TOP deaflympionik informácie o všetkých dosiahnutých 

výsledkoch a výkonoch, jeho zraneniach, chorobách a ďalších dôležitých skutočnostiach 

ovplyvňujúcich športovú výkonnosť a výsledky.  

11. Všetky zmeny a informácie podľa odseku 7, 8 a 9 je TOP deaflympionik povinný zaslať najne-

skôr do 15 dní od dátumu, kedy skutočnosť nastala, alebo kedy vznikla skutočnosť zakladajúca 

takúto informáciu. 

12. TOP deaflympionik, ako koncový užívateľ, preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek materiálne 

plnenie (športový a iný technický materiál), ktoré na účely športovej prípravy zakúpil TOP 

deaflympionik z pridelených prostriedkov podľa Čl. II.. V prípade, že by sa takýto materiál stal 

predmetom sporu medzi DVS a MŠVVaŠ SR, resp. MŠVVaŠ by z akýchkoľvek dôvodov požado-

valo vrátiť finančné plnenie za takýto materiál, všetky finančné záväzky vyplývajúce z takéhoto 

rozhodnutia MŠVVaŠ preberá na seba TOP deaflympionik. V prípade ak na základe rozhodnutia 

MŠVVaŠ bude DVS povinné vrátiť finančné plnenie za takýto materiál, je TOP deaflympionik 

povinný uhradiť požadované finančné plnenie na účet DVS. 
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13. TOP deaflympionik je povinný vo svojej príprave dodržiavať zásady správnej životosprávy, ne-

používať nepovolené a zakázané podporné prostriedky. 

14. TOP deaflympionik je povinný najmä v športovej príprave a súťažiach uplatňovať princípy Fair 

Play a vystupovať čestne aj v občianskom živote. 

15. TOP deaflympionik nikde a nijakým spôsobom nebude prezentovať zdraviu škodlivé látky, či 

iné správanie, ktoré je v rozpore so zdravým životným štýlom. 

16. TOP deaflympionik je povinný viesť si evidenciu o svojich športových aktivitách (tréningový 

denník) a na vyžiadanie umožní zástupcovi poverenému DVS nahliadnuť do týchto záznamov. 

17. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť plnenie Zmluvy. 

 

Článok IV. 

Doba poskytovania služieb. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od podpísania tejto zmluvy do ukončenia zmluvnej 

podpory MŠVVŠ SR (príloha). 

 

Článok V. 

Ukončenie zmluvného vzťahu. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah založený Zmluvou môže byť ukončený písomnou výpove-

ďou jednej zo zmluvných strán, doručenou druhej zmluvnej strane.  

2. Zmluvný vzťah zanikne aj v prípade ak DVS stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostried-

kov a to dňom právoplatnosti rozhodnutia a takejto právnej skutočnosti. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia. 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán bližšie neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Ob-

čianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že spory, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení Zmluvy budú pred-

nostne riešiť rokovaním, o ktorom bude spísaný záznam poskytnutý obom zmluvným stra-

nám.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná v zmysle 

Zákona č. 546/2010 Z. z.  

4. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán formou jej 

písomných dodatkov. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostane každá 

zmluvná strana.  

6. TOP deaflympionik svojím podpisom súhlasí s používaním jeho osobných údajov, ktoré je po-

skytovateľ oprávnený používať pre svoje interné potreby a v súlade so Zákonom č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov.  
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy pred jej podpisom oboznámili, že Zmluva 

sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou a že Zmluvu neuzatvorili v tiesni, alebo 

za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Bratislave,  

........................................     ....................................... 

za DVS                                 za TOP deaflympionika 
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Príloha 2  

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:    Deaflympijský výbor Slovenska 

So sídlom:    Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 1 

Zastúpený:    Mgr. Peter Birka, prezident 

IČO:     42254388 

Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s., č. účtu 2920861945 / 1100 

(ďalej len „DVS“) 

a 

Športovec:     

Bydlisko:     

Rodné číslo:   

Bankové spojenie:     číslo účtu:  

(ďalej len „Reprezentant DVS“) 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 

„Zmluva“): 

 

Článok I. 

Preambula 

4. DVS je národnou športovou organizáciou, ktorá ako občianske združenie v zmysle stanov za-

bezpečuje podmienky pre športovú prípravu svojich členov - športových reprezentantov 

a športovo talentovanú mládež so sluchovým postihnutím. 

5. Reprezentant DVS je fyzická osoba so sluchovým postihnutím, ktorá: 

a. ako člen DVS sústavne vykonáva šport na vrcholovej úrovni a 

b. reprezentuje Slovenskú republiku na významných športových súťažiach nepočujúcich 

a 

c. ktorá je vybraná rozhodnutím VV DVS do kategórie Reprezentant DVS. 

6. Reprezentant DVS svojím podpisom vopred prijal Štatút reprezentanta a riadi sa ním. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

3. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv, povinností a zodpovednosti zmluvných strán 

pri poskytovaní a poberaní finančných prostriedkov na špecializované činnosti v oblasti teles-

nej výchovy a kultúry pre potreby zabezpečenia športovej prípravy Reprezentanta DVS a re-

prezentácie Slovenskej Republiky na medzinárodných súťažiach.  

4. Výška pridelených prostriedkov v zmysle rozhodnutia VV DVS (príloha zmluvy) je pre rok 2020 

.............€. 
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Článok III. 

Povinnosti a záväzky zmluvných strán. 

18. DVS sa zaväzuje pre Reprezentanta DVS zmluvne zabezpečiť služby športového odborníka, 

ktoré pre potreby Zmluvy znamenajú odbornú prípravu a odborné vedenie tréningového pro-

cesu reprezentantov. 

19. DVS sa zaväzuje do 14 dní od doručenia kompletného a následne schváleného vyúčtovania 

previesť finančné prostriedky za vyúčtovanie na horeuvedený účet Reprezentanta DVS (alebo 

zúčtovateľa) formou refundácií výdavkov. Nekompletné vyúčtovanie zostane neuhradené až 

do momentu doplnenia. 

20. O schválení vyúčtovaní rozhoduje generálny sekretár, alebo iný poverený pracovník DVS.  

21. DVS na vyžiadanie zašle Reprezentantovi DVS prehľad čerpaním k dátumu vyžiadania. 

22. Reprezentant DVS si za účelom efektívnej komunikácie s poskytovateľom vyberá osobu zúčto-

vateľa. Jeho úlohou je odbremeniť TOP deaflympionika najmä od administratívnych úloh, ktoré 

priamo nesúvisia s tréningovou prípravou. Zúčtovateľ zjednodušuje a urýchľuje realizáciu zúč-

tovania pridelených prostriedkov. 

23. Reprezentant DVS je povinný prostredníctvom svojho zúčtovateľa podľa ods. 4 predkladať DVS 

vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov a to v nadväznosti na schválený harmonogram 

čerpania finančných prostriedkov a pri dokladovaní vyúčtovania sa riadiť pokynmi generálneho 

sekretára DVS. 

24. Reprezentant DVS je povinný bezodkladne a včas oznámiť DVS na e-mailovú adresu of-

fice@deaflympic.sk každú zmenu vo vzťahu k členom realizačného tímu resp. každú okolnosť, 

ktorá by mohla mať akýkoľvek vplyv na jeho športovú prípravu.  

25. Na uvedenú e-mailovú adresu zasiela Reprezentant DVS informácie o všetkých dosiahnutých 

výsledkoch a výkonoch, jeho zraneniach, chorobách a ďalších dôležitých skutočnostiach 

ovplyvňujúcich športovú výkonnosť a výsledky.  

26. Všetky zmeny a informácie podľa odseku 5, 6 a 7 je Reprezentant DVS povinný zaslať najneskôr 

do 15 dní od dátumu, kedy skutočnosť nastala, alebo kedy vznikla skutočnosť zakladajúca ta-

kúto informáciu. 

27. Reprezentant DVS je povinný vo svojej príprave dodržiavať zásady správnej životosprávy, ne-

používať nepovolené a zakázané podporné prostriedky. 

28. Reprezentant DVS je povinný najmä v športovej príprave a súťažiach uplatňovať princípy Fair 

Play a vystupovať čestne aj v občianskom živote. 

29. Reprezentant DVS nikde a nijakým spôsobom nebude prezentovať zdraviu škodlivé látky, či iné 

správanie, ktoré je v rozpore so zdravým životným štýlom. 

30. Reprezentant DVS je povinný viesť si evidenciu o svojich športových aktivitách (tréningový den-

ník) a na vyžiadanie umožniť zástupcovi poverenému DVS nahliadnuť do týchto záznamov. 

31. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť plnenie Zmluvy. 
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Článok IV. 

Doba poskytovania služieb. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od podpísania tejto zmluvy do konca roku 2020. 

Článok V. 

Ukončenie zmluvného vzťahu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah založený Zmluvou môže byť ukončený písomnou výpove-

ďou jednej zo zmluvných strán, doručenou druhej zmluvnej strane.  

4. Zmluvný vzťah zanikne aj v prípade ak DVS stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostried-

kov a to dňom právoplatnosti rozhodnutia a takejto právne skutočnosti. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia. 

8. Práva a povinnosti zmluvných strán bližšie neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Ob-

čianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že spory, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení Zmluvy budú pred-

nostne riešiť rokovaním, o ktorom bude spísaný záznam poskytnutý obom zmluvným stra-

nám.  

10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná v zmysle 

Zákona č. 546/2010 Z. z.  

11. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán formou jej 

písomných dodatkov. 

12. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostane každá 

zmluvná strana.  

13. Reprezentant DVS svojím podpisom súhlasí s používaním jeho osobných údajov, ktoré je po-

skytovateľ oprávnený používať pre svoje interné potreby a v súlade so Zákonom č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov.  

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy pred jej podpisom oboznámili, že Zmluva 

sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou a že Zmluvu neuzatvorili v tiesni, alebo 

za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Bratislave,  

........................................     ....................................... 

za DVS                                 za Reprezentanta DVS 
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Príloha 3 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    Deaflympijský výbor Slovenska 

So sídlom:    Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 1 

Zastúpený:    Mgr. Peter Birka, prezident 

IČO:     42254388 

Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s., č. účtu 2920861945 / 1100 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ:     

So sídlom:     

Registrácia (oprávnenie):   

Dátum vzniku príslušnosti:  

IČO:      

Bankové spojenie:     číslo účtu:  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 

„Zmluva“): 

 

Článok I. 

Preambula 

7. Objednávateľ je občianskym združením, ktoré podľa svojich stanov zabezpečuje podmienky 

pre športovú prípravu reprezentantov a športovo talentovanú mládež. 

8. Poskytovateľ je fyzickou osobou, ktorá má objednávateľom uznané oprávnenie na výkon špe-

cializovaných činností v oblasti telesnej výchovy a športu a ktoré je v súlade s požiadavkami 

na športovú špecializáciu v danom športovom odbore 

9. Bližšie informácie o úlohách a postavení poskytovateľa ako člena realizačného tímu športovca 

sú špecifikované v 11. smernici DVS. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

5. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 

služieb vo forme špecializovaných činností v oblasti telesnej výchovy a kultúry poskytovate-

ľom pre potreby zabezpečenia športovej prípravy športovcov zaradených v systéme podpory 

športovej prípravy Objednávateľa, ktorá priamo súvisí zo zaradením do tímu vybraných špor-

tovcov zmluvne podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a Deaflympijským výborom Slovenska.  
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Článok III. 

Povinnosti a záväzky zmluvných strán. 

32. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť výkon špecializovaných činností v ob-

lasti telesnej kultúry - telesná výchova a šport – služby trénera, ktoré pre potreby Zmluvy 

znamenajú odbornú prípravu a odborné vedenie tréningového procesu športovcov určených 

Objednávateľom. 

33. Poskytovateľ je povinný pri plnení Zmluvy poskytovať služby uvedené v Článku II. Zmluvy 

podľa pokynov a deklarovaných záujmov Objednávateľa osobne, s odbornou starostlivosťou 

a na profesionálnej úrovni tak, aby boli dosiahnuté určené výkonnostné ciele športovcov. Ak 

Poskytovateľ neposkytne služby osobne, zodpovedá v plnom rozsahu za všetky preukázané 

škody spôsobené Objednávateľovi. 

34. Poskytovateľ sa zaväzuje predkladať Objednávateľovi faktúru s výkazom o odpracovaných 

hodinách vždy ku 7. dňu mesiaca, nasledujúcom po mesiaci (období) poskytnutých služieb.  

35. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť každú zmenu vo vzťahu k športovcom 

resp. každú okolnosť, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na športovú prípravu športovca a 

to elektronicky na e-mailovú adresu office@deaflympic.sk.  

36. Na uvedenú e-mailovú adresu zasiela Poskytovateľ informácie o všetkých dosiahnutých vý-

sledkoch a výkonoch športovca, jeho zraneniach, chorobách a ďalších dôležitých skutočnos-

tiach ovplyvňujúcich výkonnosť a výsledky športovca. 

37. Objednávateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za poskytované služby odplatu vo výške nále-

žiacej kvalifikácii Objednávateľa, s hodinovou sadzbou však maximálne do výšky tabuľkových 

hodnôt uvedených v hárku „Systém“ Výkazu trénera 2020 o odpracovaných hodinách až do 

vyčerpania rozpočtu daného športovca, alebo objemu určeného objednávateľom. 

38. Objednávateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi na základe vystavenej faktúry a výkazu o od-

pracovaných hodinách za príslušné obdobie doručenej do sídla Objednávateľa do 14. kalen-

dárnych dní odo dňa jej doručenia, ak nie je dohodnuté inak.  

39. Objednávateľ sa zaväzuje prijímať vystavené faktúry poskytovateľa aj elektronickou cestou 

(e-mailom) z ním určenej emailovej adresy. 

40. Výkaz o odpracovaných hodinách kontroluje a odsúhlasuje poverený zástupca Objednáva-

teľa.  

41. Objednávateľ sa zaväzuje úzko spolupracovať s Poskytovateľom a oznamovať mu všetky dôle-

žité informácie týkajúce sa organizačného a finančného zabezpečenia športovca (ov) a reali-

začného tímu počas doby poskytovania služieb. 

42. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by 

mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť plnenie Zmluvy. 

Článok IV. 

Doba poskytovania služieb. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od 01.01.2020 a v zmysle horeuvedených článkov, ak 

nie je dohodnuté inak. 
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Článok V. 

Ukončenie zmluvného vzťahu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah založený Zmluvou môže byť ukončený: 

a. uplynutím doby poskytovania služieb, 

b. písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, doručenou druhej zmluvnej strane, 

c. zánikom oprávnenia Poskytovateľa poskytovať služby, 

d. vyčerpaním prostriedkov určených na prípravu športovca. 

6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa zmluvné strany dohodli, že výpovedná lehota je aj 

dátum vyčerpania prostriedkov daného športovca (ov). 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia. 

15. Práva a povinnosti zmluvných strán bližšie neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Ob-

čianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

16. Zmluvné strany sa zaväzujú, že spory, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení Zmluvy budú pred-

nostne riešiť rokovaním, o ktorom bude spísaný záznam poskytnutý obom zmluvným stra-

nám.  

17. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná v zmysle 

Zákona č. 546/2010 Z. z.  

18. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán formou jej 

písomných dodatkov. 

19. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostane každá 

zmluvná strana.  

20. Poskytovateľ svojím podpisom súhlasí s používaním jeho osobných údajov, ktoré je Objedná-

vateľ oprávnený používať pre svoje interné potreby a v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov.  

21. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy pred jej podpisom oboznámili, že Zmluva 

sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou a že Zmluvu neuzatvorili v tiesni, alebo 

za nápadne nevýhodných podmienok. 

22. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ môže faktúry predkladať aj elektronickou cestou 

a odberateľ ich úhradou na účet dodávateľa uvedený vo faktúre uznáva ako riadne podpí-

sané. 

 

V Bratislave, 1.1. 2020 

........................................     ....................................... 

za Objednávateľa      za Poskytovateľa 

 

 


