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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 zabezpečuje pod-

mienky 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 vrcho-

lovej úrovni a reprezentuje Slovenskú republiku na významných športových súťažiach nepočujúcich a ktorá 

je zaradená v zozname priamo podporovaných športovcov v zmluve medzi DVS a Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 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 poskyto-

vaní a poberaní finančných prostriedkov na špecializované činnosti v oblasti telesnej výchovy a kultúry pre 

potreby zabezpečenia športovej prípravy TOP deaflympionika a reprezentácie Slovenskej Republiky na me-

dzinárodných 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 procesu 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 základe predlože-

ných plánov. Výstupy formou nariadení, či odporúčaní prednesie priamo na pracovnom 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 hradených aktivitách. 

7. TOP deaflympionik si za účelom efektívnej komunikácie s poskytovateľom vyberá osobu zúčtovateľa. Jeho 

úlohou je odbremeniť TOP deaflympionika najmä od administratívnych úloh, ktoré priamo nesúvisia s trénin-

govou prípravou. Zúčtovateľ zjednodušuje a urýchľuje realizáciu 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 harmonogram čerpania finančných pro-

striedkov a pri dokladovaní vyúčtovania sa riadiť pokynmi generálneho sekretára DVS. 

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

nosť a výsledky.  

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

tový 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 požadovalo vrátiť finančné plnenie za takýto materiál, všetky fi-

nančné 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. 

13. TOP deaflympionik je povinný vo svojej príprave dodržiavať zásady správnej životosprávy, nepoužívať nepo-

volené a zakázané podporné prostriedky. 
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14. TOP deaflympionik je povinný najmä v športovej príprave a súťažiach uplatňovať princípy Fair Play a vystu-

povať 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 vy-

žiadanie 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 výpoveďou jednej zo 

zmluvných strán, doručenou druhej zmluvnej strane.  

2. Zmluvný vzťah zanikne aj v prípade ak DVS stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov 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 Občianskeho zá-

konníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

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

rokovaním, o ktorom bude spísaný záznam poskytnutý obom zmluvným stranám.  

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.  



 

 

 

 

 

Zmluva č.     X/2020 

o podpore nepočujúceho športovca kategórie 

TOP DEAFLYMPIONIK 

Strana 4 

 

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

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

údajov.  

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 


