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ZMLUVA  O SPOLUPRÁCI  

PRI REALIZÁCII PROJEKTU  REGIONÁLNEHO CENTRA HÁDZANEJ 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2  zák. č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Názov:    Slovenský  zväz hádzanej 

 Sídlo:    Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  

 IČO:    30 774 772 

DIČ:    ............................... 

 Registrácia občianskeho združenia: Ministerstvo vnútra SR č. VVS/1-900/90-732 

Zastúpený:   Jaroslav Holeša, prezident SZH 

(ďalej aj iba ako „SZH“) 

 

1.2. Obchodné meno/Názov: Mesto Dunajská Streda 

 Sídlo:    Hlavná 50/16 

 IČO:    00 305 383 

 DIČ:    1129968 

 IČ DPH:   nie je platiteľom 

 Zastúpené:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

 (ďalej aj iba ako „Spolupracujúca strana“) 

 

1.3. Obchodné meno/názov: MŠK Dunajská Streda 

 Sídlo:    Alžbetínske nám. 1203/7 

 IČO:    50 399 098 

DIČ:    ............................ 

 IČ DPH:   nie je platiteľ 

Zapísaný/registrovaný:  MV SR dňa 27.06.2016 (deň vzniku)  

pod č. VVS/1-900/90-49026. 

Zastúpený:   ............................ 

 (ďalej aj iba ako „Základný klub“)  

 (ďalej zmluvné strany spoločne iba ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1. SZH je národným športovým zväzom pre šport - hádzanú  v súlade so zák. č.  440/2015 Z.z.  

o športe (ďalej aj iba ako „zákon o športe“) a podľa osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o uznaní  za národný športový zväz č.: 2016-12947/39135:144-30AA zo 

dňa 22.09.2016, pričom medzi jeho ciele patrí aj starostlivosť o mládež v športovej oblasti, 

starostlivosť o talentovaných športovcov,  či výber a príprava športovcov do športovej 

reprezentácie. 

2.2. Spolupracujúca strana má záujem na podpore športovania  detí a mládeže a šírenia tak zdravého 

spôsobu  života.  

2.3. Základný klub je športovou organizáciou a  športovým klubom podľa zákona o športe, ktorý 

vykonáva športovú činnosť  a vytvára vhodné podmienky  na vykonávanie športu, a to hádzanej, 
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ďalej podmienky na organizovanie súťaží a na prípravu a  účasť družstiev v súťaži.  V Základnom 

klube pôsobia  družstva  mladšieho a staršieho dorastu a má kompletnú žiacku základňu.  

2.4. Zmluvné strany týmto prejavili svoju vôľu podieľať sa a spolupracovať pri  podpore a rozvoji 

zdravého spôsobu života  detí a mládeže, a to  podporou a rozvojom hádzanej, tým že  sa 

zaväzujú spolupracovať na  projekte regionálneho centra hádzanej  pôsobiaceho v regióne,  tak 

ako je to uvedené v tejto zmluve. 

 

Článok III. 

Definície pojmov 

3.1. Ak sa kdekoľvek v zmluve používa pojem „športovec“ v jednotnom, či množnom čísle rozumie 

sa tým veková kategória  detí a mládeže, rovnako  dievčat ako aj chlapcov.  

3.2. Ak sa kdekoľvek v zmluve používa pojem „súťažný ročník“  rozumie sa  tým  obdobie určené  

predpismi  SZH,  v ktorom prebiehajú súťaže v hádzanej, a ide o čas od 01. júla každého 

kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. 

3.3. Za  „zmluvu“ sa považuje vždy táto zmluva, ak nie je  explicitne určené inak, ako aj všetky  

písomné dohody a dodatky, ktorými sa táto zmluva dopĺňa alebo mení,  na ktoré zmluva odkazuje 

ako aj  prílohy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

3.4. Pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné: 

3.4.1. odkaz na ustanovenie zmluvy je odkazom  na takéto ustanovenie v znení  všetkých jeho 

neskorších  zmien, 

3.4.2. odkaz na právny predpis je odkazom na takýto predpis  v znení jeho neskorších  zmien, 

ak  dôjde k zrušeniu  právneho predpisu, potom sa odkaz vzťahuje  na právny predpis, 

ktorým bol zrušený právny predpis nahradený, ak takého niet, potom na  právny  predpis, 

ktorého  aplikácia  je pre jeho obsah a účel najbližšia obsahu a účelu zamýšľaného 

zmluvou, odkaz na právny predpis je odkazom na právny predpis Slovenskej republiky, 

3.4.3. slová v jednotnom čísle zahŕňajú  aj ich  množné číslo a naopak. 

3.5. Všetky pojmy  definované v tomto článku zmluvy ako aj  v texte zmluvy sa v rovnakom   

význame používajú vo všetkých  dokumentoch tvoriacich zmluvu, ak nie je výslovne ustanovené 

inak. 

 

Článok IV. 

Regionálne centrum hádzanej pri Základnom klube 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na  spolupráci pri realizácii projektu  regionálneho centra hádzanej 

(ďalej aj iba ako „RCH“) pri Základnom klube s cieľmi a úlohami, tak  ako je  to uvedené ďalej.  

4.2. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že realizátorom projektu RCH  je SZH  a tento projekt je  

v súlade s podmienkami  dohodnutými v tejto zmluve  podporovaný  zmluvnými stranami 

v rozsahu a spôsobom definovaným v tejto zmluve a v smernici SZH o zriadení regionálnych  

centier hádzanej (ďalej aj iba ako „Smernica o RCH“).  

4.3. Smernica o RCH  tvorí  prílohu č.  1 k tejto zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Smernica o RCH  môže byť jednostranne zmenená  SZH v prípade, že dôjde k zmene  platných 

právnych predpisov  Slovenskej republiky a/alebo dôjde k zmene  zmlúv, na základe ktorých SZH 

získal finančné prostriedky na  realizáciu  projektu RCH z verejných prostriedkov a/alebo  

prostriedkov z európskych fondov prostredníctvom operačných programov a/alebo dôjde k zmene 

predpisov SZH  ako národného športového zväzu, ktorý  je oprávnený  regulovať športovú 

činnosť v športe hádzaná v rozsahu a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej 
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republiky a/alebo potreba zmeny vyplynie z činnosti SZH. Zmenu  Smernice o RCH  oznámi 

SZH  zmluvným  stranám bez meškania. 

4.4. Zmluvné strany sa  dohodli, že cieľom  projektu RCH je  podpora športu - hádzanej medzi deťmi 

a mládežou v danom regióne a tým aj  podpora zdravého spôsobu života zatraktívnením  

podmienok pre tento šport,  ďalej najmä  výchova športovcov ako hráčov hádzanej, zvyšovanie 

výkonnosti týchto športovcov a zavedenie súčasných trendov metodiky trénovania hádzanej do 

života  športovcov. 

4.5. RCH je projekt, do ktorého sú zapojené športové kluby  uvedené v zozname  klubov RCH pri 

Základnom klube, ktorý ako príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. O zaradení 

ďalšieho klubu do projektu RCH, či  vyradení  klubu z projektu RCH   rozhoduje  výlučne  SZH  

v súlade so svojimi predpismi. Na  zmenu  prílohy  č. 2 spočívajúcu v zápise ďalšieho klubu  do 

projektu RCH pri Základnom klube, či vyradení  klubu z tohto  projektu, postačuje podpísanie 

prílohy štatutárnym zástupcom SZH. SZH  oznámi  zmenu prílohy č. 2 ostatným účastníkom 

zmluvy. 

4.6. Zmluvné strany akceptujú úlohy projektu RCH definované v Smernici o RCH, a to o.i. najmä : 

4.6.1. v jednotnom zabezpečení  metodickej  činnosti pri  zabezpečovaní športovej činnosti - 

hraní hádzanej športovcami,  

4.6.2. zabezpečenie organizačnej činnosti pri vykonávaní športu - hraní hádzanej športovcami, 

4.6.3. v spolupráci so školami, 

4.6.4. v rešpektovaní  súťaží a turnajov organizovaných SZH,  

4.6.5. v zabezpečení kontrolnej činnosti napĺňania metodických, organizačných, či iných 

podmienok určených pre  kluby, či už touto zmluvou a/alebo inými  zmluvnými  

dokumentmi, ktorými je Základný klub a/alebo klub viazaný a/alebo  predpismi SZH 

a/alebo rozhodnutiami orgánov SZH,  

4.6.6.  v podpore komunikácie športovcov a športových odborníkov v anglickom jazyku, ktorý 

je oficiálnym komunikačným jazykom Európskej hádzanárskej federácie (EHF)  

a Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF), ktorej členom je SZH, 

a to všetkých  klubov zaradených pod Základný klub a uvedených v prílohe č. 2. 

4.7. Zmluvné strany sa bez výhrad dohodli,  že  v projekte  RCH  sa bude postupovať pri trénovaní  

a vedení prípravy  športovcov výlučne podľa  metodiky trénovania  hádzanej, ktorej vypracovanie  

zabezpečí SZH (ďalej aj  iba ako „Metodika“)  a zmluvné strany sa  zaväzujú v súlade s touto  

dohodou postupovať a plniť záväzky, ktoré pre ne vyplynú z tejto zmluvy. 

4.8. Metodika  určuje obsah  športovej prípravy podľa jej jednotlivých zložiek, a to: 

4.8.1. kondičného  programu, 

4.8.2. technickej prípravy, 

4.8.3. taktickej prípravy, 

4.8.4. mentálnej prípravy, 

pričom  táto športová príprava vychádza z kontroly zaťaženia a odpočinku športovcov a kladie  

dôraz na  individualizáciu  zaťaženia  z hľadiska individuálnej  kondície a techniky športovca. Pre 

účely použitia Metodiky sa deti a mládež rozdeľujú na: mladšie žiactvo, staršie žiactvo, mladší 

dorast, starší dorast.  Metodika sa v celom rozsahu uplatňuje u mladšieho a staršieho dorastu  a  

v rozsahu kondičného programu a základov technickej prípravy u mladšieho a staršieho žiactva.  

4.9. Zmluvné strany sa  dohodli,  že  ciele a úlohy RCH pri Základnom klube budú personálne pre 

SZH zabezpečovať hlavný tréner RCH, asistent hlavného trénera RCH, tréner pre starší dorast 

a tréner pre mladší dorast RCH  na základe zmluvného vzťahu so SZH a v súlade s touto 
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zmluvou, Smernicou o  RCH, inými zmluvnými dokumentmi,    predpismi SZH a rozhodnutiami 

orgánov SZH. 

 

Článok V. 

Predmet zmluvy 

5.1. Predmetom  tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci na  realizácii 

projektu RCH pri Základnom klube a napĺňaní jeho cieľov a úloh podľa tejto zmluvy.    

5.2. Spolupráca zmluvných strán podľa bodu 5.1. tejto zmluvy spočíva v zabezpečení  materiálneho, 

finančného a personálneho fungovania projektu RCH v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto 

zmluve.  

5.3. Zmluvné strany sa zaväzujú konať vždy  podľa svojich najlepších  možností tak, aby projekt RCH 

mohol byť realizovaný riadne a včas, a aby bola garantovaná  udržateľnosť  projektu, cieľov  

a úloh projektu RCH. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť  realizátorovi projektu, či ním 

určeným osobám,  potrebnú súčinnosť a to takým spôsobom, aby   projekt RCH bol v danom 

regióne plne funkčný a realizovateľný v súlade so  zmluvou a Smernicou o  RCH. 

5.4. Zmluvné strany  berú na  vedomie, že SZH sa  bude ako realizátor projektu RCH uchádzať 

o finančné prostriedky  pre tento projekt  RCH: 

5.4.1. z verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu  a/alebo  rozpočtu 

samosprávy, 

5.4.2 z Európskeho ........... fondu v rámci operačného programu ...............................................   

pre realizáciu tohto projektu, 

a v súlade s tým sa  zmluvné strany zaväzujú  poskytnúť  SZH  pre uvedené potrebnú súčinnosť. 

Rovnako sa zmluvné strany zaväzujú v celom rozsahu akceptovať záväzky, ktoré SZH vyplynú 

zo spolufinancovania projektu prostredníctvom verejných zdrojov a/alebo zdrojov z európskych 

fondov.  

  

Článok VI. 

Práva  a povinnosti  SZH 

6.1. SZH ako realizátor projektu zabezpečuje vypracovanie Metodiky,  podľa ktorej  sa bude 

vykonávať športová príprava/tréning športovcov v RCH. Vzhľadom k tomu, že Metodika 

predstavuje  odborný športový materiál, Spolupracujúca strana ani Základný klub nie sú 

oprávnené zasahovať, upravovať, meniť, či limitovať obsah Metodiky a/alebo jej uplatňovanie 

v podmienkach RCH.  Základný klub má právo vyjadriť sa k Metodike v súvislosti s konkrétnymi 

špecifikami.  

6.2. SZH sa podieľa  na realizácii projektu vo  forme a rozsahu takto: 

6.2.1. uhrádza odmenu hlavného trénera RCH,  odmenu asistenta hlavného trénera RCH, 

odmeny trénerov mladšieho a staršieho dorastu  RCH za ich činnosť, ktorou zabezpečujú 

plnenie  úloh projektu RCH, a to  na  zmluvnom základe medzi týmito osobami a  SZH, 

ak sa nedohodne inak, 

6.2.2. zabezpečuje materiálnu podporu RCH, t.j.  športový materiál a podľa ekonomických 

možností SZH  finančne zabezpečuje náklady na stravovanie a cestovanie družstiev 

mladšieho a staršieho dorastu RCH na  súťaže výberov RCH,    

6.2.3. organizuje súťaže družstiev  výberov RCH mladšieho a staršieho dorastu v hádzanej  a    

zabezpečuje  odmeny účastníkov súťaže, 

 6.2.4. prípadne iným materiálnym, či finančným  príspevkom podľa svojich možností, 
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vždy podľa  rozpočtu pre projekt RCH na daný rok, resp. súťažný ročník, ktorý musí vždy  

schváliť výkonný  výbor SZH. 

6.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že  rozpočet pre  projekt RCH na jednotlivé roky/súťažné 

ročníky  zostavuje a schvaľuje  výhradne SZH. SZH  oboznámi zmluvné strany s takto 

schváleným  rozpočtom.  

6.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že SZH je  oprávnený  upraviť rozsah  svojich záväzkov 

uvedených  v bode 6.2. tejto zmluvy, ak si to vyžiada  zmena  príslušných právnych predpisov 

Slovenskej republiky alebo  Európskej únie alebo iná zmena  podmienok projektu RCH, či zmena  

Smernice o  RCH. 

6.5. Zmluvné strany uznávajú, že SZH má výhradné právo pri určovaní a výbere osôb, ktoré  

zabezpečujú činnosť RCH, t.j.  osôb uvedených v bode 6.2.1. tejto zmluvy.   

6.6. Zmluvné strany berú na vedomie,  že  ak  sa pre realizáciu projektu použijú finančné prostriedky  

podľa bodu 5.4. tejto zmluvy, tak SZH   má právo žiadať o predloženie dokladov preukazujúcich  

použitie takýchto prostriedkov v súlade so zmluvnými  podmienkami  ich použitia a v súlade 

s platnými  právnymi  predpismi Slovenskej republiky. SZH  oznámi  požiadavky na  použitie  

takýchto prostriedkov vždy najneskôr  pri ich poskytnutí.   

6.7. SZH   je oprávnený  v čase a spôsobom  určeným rozhodnutím orgánu SZH a/alebo predpisom 

SZH  vyhodnocovať  činnosť RCH pri Základnom klube, za týmto účelom vykonávať  kontrolnú 

činnosť, a  v súlade s kontrolnými zisteniami  vyvodiť zodpovednosť voči Základnému  klubu 

v rozsahu a spôsobom podľa tejto zmluvy a/alebo predpisov SZH.  

6.8. SZH je oprávnený  konzultovať so Základným klubom a Klubom možnosti  rozvoja športovej 

výkonnosti športovca s ohľadom na jeho budúcu športovú kariéru. 

 

Článok VII. 

Práva a povinnosti Spolupracujúcej strany  

7.1. Spolupracujúca strana  je vlastníkom alebo má iné právo umožňujúce rozhodovať o užívaní 

športovej haly  a športovísk uvedených v prílohe  č. 3 k tejto zmluve, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou  zmluvy. Ak Spolupracujúca strana nemá práva  podľa predchádzajúcej vety, toto 

ustanovenie sa  na ňu nevzťahuje a príloha č. 3 sa k zmluve neprikladá. 

7.2. Spolupracujúca strana   je zriaďovateľom základných škôl uvedených  v prílohe č. 4 k tejto 

zmluve, ktorá je  jej neoddeliteľnou súčasťou. Toto ustanovenie sa vzťahuje a platí  iba  pre 

Spolupracujúcu stranu, ktorá je  mestom. 

7.3. Spolupracujúca strana  sa bude  podieľať na nákladoch na  projekte  RCH vo výške min. 30 % 

z celkových nákladov na projekt  RCH, pričom  uvedené zahŕňa náklady ako vo forme peňažných 

prostriedkov, tak náklady vo forme  poskytnutia práv  (napr. práv užívania športovej haly) 

uvedených ďalej v zmluve. Spolupracujúca strana  je oprávnená vybrať si  spôsob akým má 

záujem podieľať sa  na projekte RCH pri Základnom klube, a to buď   finančným príspevkom 

alebo poskytnutím práv - užívania športovej haly, či športoviska, príp.  iným spôsobom. SZH 

a Spolupracujúca strana   vždy  pred začiatkom  súťažného ročníka prerokujú  obsah a formu, 

ktorými sa  Spolupracujúca strana  bude  podieľať na realizácii projektu RCH v danom  súťažnom 

ročníku. Výsledkom rokovaní týchto zmluvných strán budú zmluvné dokumenty  upravujúce 

spôsob akým sa Spolupracujúca strana  podieľa na realizácii projektu RCH (napr. zmluva o nájme 

podľa bodu 7.4. tejto zmluvy, zmluva o dotácii a pod.), ktorých  doba platnosti sa môže 

vzťahovať aj  na viac súťažných ročníkov. Tieto zmluvné dokumenty  zmluvné strany uzatvárajú 

v súlade  s touto zmluvou a v súlade so Smernicou o  RCH. 
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7.4. Ak sa  na Spolupracujúcu stranu vzťahuje prvá veta bodu  7.1. zmluvy  a  Spolupracujúca strana 

sa rozhodne  podieľať na projekte RCH poskytnutím práv v zmysle bodu 7.3. tejto zmluvy, tak jej 

záväzok spočíva v poskytnutí užívania,  t.j. prenájmu športovej haly, príp.  iného  športoviska 

podľa prílohy č. 3,  pre účely  športovej prípravy, tréningov mladšieho a staršieho dorastu  a tiež 

pre súťaže družstiev zaradených do RCH, všetko v súlade s rozpisom činnosti RCH pre  

konkrétny súťažný ročník, pričom tento rozpis vypracuje  SZH. 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie podľa bodu 7.4. tejto zmluvy  sa započíta na  podiel na 

nákladoch na realizácii projektu RCH,  ku ktorému sa zaviazala Spolupracujúca strana  podľa 

bodu 7.3. tohto článku zmluvy, ak sa Spolupracujúca strana  a SZH nedohodnú inak. 

7.6. Spolupracujúca strana  garantuje a zaväzuje sa zabezpečiť v rozsahu svojich kompetencií a 

možností, že   školy podľa prílohy č. 4  k tejto zmluve  budú zaradené do projektu RCH, a to 

v maximálnej možnej  miere tak,  že  sa zapoja  žiaci týchto škôl a pedagogický alebo iný 

zamestnanci školy do aktivít projektu RCH. Toto  ustanovenie sa vzťahuje a platí iba  pre 

Spolupracujúcu  stranu, ktorá  je mestom.  

7.7. Spolupracujúca strana  je oprávnená  vzniesť SZH námietku k rozpočtu podľa bodu 6.3. tejto 

zmluvy, ak  by sa na základe uvedeného mala  Spolupracujúca  strana  podľa bodu 7.3. tejto 

zmluvy podieľať na  projekte RCH  vo  výške plnenia, ktoré by prevyšovalo hodnotu 

....................... EUR. Na  základe toho je SZH  povinný  rokovať so Spolupracujúcou stranou  

o úprave a zmene rozpočtu pre projekt RCH, v rozsahu, ktorý sa dotýka Spolupracujúcej strany.  

I. možnosť: Ak nedôjde k dohode  zmluvných strán (t.j. Spolupracujúcej strany a SZH),  tieto sa 

pre takýto prípad dohodli, že  Spolupracujúca strana sa bude podieľať na projekte RCH   podľa 

bodu 7.3. tejto zmluvy plnením  max.  ............................ EUR  

ALEBO  II. možnosť:  Ak nedôjde k dohode zmluvných strán (t.j. Spolupracujúcej strany a SZH), 

tieto sa pre takýto prípad dohodli,  že Spolupracujúca strana sa bude podieľať na projekte  RCH  

podľa bodu 7.3. tejto zmluvy plnením  maximálne  vo výške, ktorá zodpovedá  výške plnenia  

Spolupracujúcej strany  podľa bodu 7.3. tejto zmluvy v poslednom súťažnom ročníku. 

 

Článok VIII.  

Práva a povinnosti Základného klubu 

8.1. Základný klub  je povinný poskytnúť SZH potrebnú súčinnosť, rovnako je  povinný túto 

súčinnosť poskytnúť aj osobám, ktoré zabezpečujú  činnosť RCH, a to  hlavnému trénerovi RCH, 

asistentovi hlavného trénera RCH, ako aj  trénerovi mladšieho a staršieho  dorastu RCH  v celom 

rozsahu pri napĺňaní  činnosti RCH.  

8.2. Základný klub  je povinný okrem iného aj: 

8.2.1. rešpektovať  rozpis tréningov  mladšieho a staršieho dorastu zaradeného do RCH,  

8.2.2. viesť  akúkoľvek športovú činnosť vo vekovej kategórii  športovcov mladšieho 

a staršieho dorastu v súlade s Metodikou a vo vekovej kategórii mladšieho a staršieho 

žiactva v  rozsahu podľa bodu 4.8.  tejto zmluvy /t.j. kondičný program a základy 

technickej prípravy/,  

8.2.3. umožniť  inovatívne zmeny  vo formách a metódach  pri športovej príprave/tréningoch  

podľa Metodiky, 

8.2.4. zabezpečiť využívanie  finančného  a materiálneho zabezpečenia projektu RCH v súlade 

s touto zmluvou, Smernicou o RCH  a pokynmi SZH, 

8.2.5. umožniť zástupcom SZH, najmä  hlavnému trénerovi  RCH, asistentovi hlavného trénera 

RCH, trénerovi mladšieho a staršieho dorastu  RCH alebo iným  určeným osobám:   (i) 

vstup do priestorov, v ktorých prebieha  športová príprava/tréning,  (ii) výkon kontroly  
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uplatňovania a  postupovania podľa Metodiky a dodržiavania Metodiky, (iii) výkon 

kontroly dodržiavania  hodnotiacich kritérií na základe ktorých bol klub vybraný za 

Základný klub, (iv) výkon kontroly   záväzkov z tejto zmluvy a/alebo Smernice o   RCH, 

či  predpisov SZH a/alebo rozhodnutí orgánov SZH, 

8.2.6. konzultovať so SZH, resp. osobou určenou SZH, vždy  pred nasledujúcim súťažným   

ročníkom, prihlášky  do všetkých súťaží organizovaných  SZH, vrátane súťaží, kde SZH  

pôsobí ako spoluorganizátor, ktoré Základný klub zamýšľa   podať pre nasledujúci 

súťažný ročník  v súlade s internými predpismi SZH. 

8.3. Základný klub je povinný v prípade zistení nedostatkov pri kontrolnej činnosti  podľa bodu  8.2.5.  

tejto zmluvy zabezpečiť odstránenie nedostatkov, za ktoré zodpovedá,  v lehote určenej SZH vo 

výzve na odstránenie nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov  nesmie byť kratšia ako 30 

dní.  Ak Základný klub neodstráni nedostatok alebo nedostatky  ani po dvoch písomných  

výzvach, SZH je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v súlade a spôsobom podľa bodu 11.6.2.  

v spojení s bodom 11.9. tejto zmluvy. Základný klub  nenesie zodpovednosť za dodržiavanie a 

plnenie  povinností Klubov, ktoré spadajú pod Základný klub. 

8.4. Základný klub je oprávnený navrhnúť hlavného trénera RCH, asistenta trénera RCH  a trénerov  

pre mladší a starší dorast RCH. Hlavného trénera RCH a asistenta trénera RCH  musí odsúhlasiť 

SZH, resp. osoba určená SZH, a na základe toho SZH uzatvorí zmluvy  s odsúhlasenými 

osobami.  Základný klub nie je  nijakým spôsobom  oprávnený  odvolať  uvedené osoby, t.j. 

hlavného trénera RCH a asistenta trénera RCH,  z trénerských pozícii RCH a Základného klubu, 

pre ich odvolanie Základný klub potrebuje súhlas SZH, resp. osoby určenej SZH. Výber osôb na 

pozície trénera mladšieho dorastu RCH a trénera staršieho dorastu RCH, ako aj ich akékoľvek 

odvolanie z týchto pozícií,  musí byť vždy konzultované  medzi SZH a Základným  klubom.  

8.5.  Základný klub je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly, auditu alebo  iného overovania  

súvisiaceho s týmto záväzkovým vzťahom, ktorý sa týka a/alebo súvisí s projektom RCH,  jeho 

financovaním, či materiálnym zabezpečením so strany SZH, príp.  orgánov určených  právnymi 

predpismi Slovenskej  republiky. V tejto  súvislosti je Základný klub povinný predkladať  všetky 

doklady, ktoré preukazujú  využitie a/alebo vyúčtovanie  finančného a materiálneho zabezpečenia 

poskytnutého Základnému klubu pre účely realizácie  projektu RCH, a to v súlade s podmienkami  

ich použitia a v súlade s platnými právnymi  predpismi SZH. V prípade, že v dôsledku porušenia 

povinnosti Základného klubu pri použití a/alebo vyúčtovaní použitia  prostriedkov poskytnutých 

Základnému klubu pre realizáciu projektu RCH vznikne SZH  škoda a/alebo na základe toho 

bude SZH  povinný vrátiť finančné prostriedky poskytnuté Základnému klubu a/alebo bude SZH  

zo strany oprávnených orgánov  verejnej moci uložená sankcia, pokuta,  zmluvná pokuta, 

akékoľvek úroky, či iný peňažný  záväzok, Základný klub za uvedené zodpovedá a SZH má voči 

Základnému klubu nárok na náhradu takto vzniknutej škody, či  peňažného záväzku SZH v celom 

rozsahu.   

8.6. Základný klub sa zaväzuje  strpieť akékoľvek ďalšie úkony, ktorých vykonanie bude potrebné na 

splnenie zákonných povinností SZH, ktoré SZH vyplývajú z platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky a/alebo zo zmlúv prostredníctvom ktorých SZH  finančne, materiálne alebo 

iným spôsobom zabezpečuje  realizáciu projektu RCH. 

8.7. Základný klub  týmto čestne vyhlasuje, že: (i) má vysporiadané  vzťahy so  štátnym  rozpočtom 

Slovenskej republiky, (ii) nie je voči nemu vedené konkurzné  konanie, nie je v konkurze, 

v reštrukturalizácií a nebol  proti nemu  zamietnutý  návrh na vyhlásenie  konkurzu pre 

nedostatok majetku, (iii) nie je voči nemu  vedený výkon rozhodnutia, (iv) neporušil 

v predchádzajúcich  troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, 
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(v) nemá evidované  nedoplatky poistného  na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 

a príspevkov na  starobné dôchodkové  sporenie. Základný klub sa  zároveň zaväzuje 

bezodkladne informovať  SZH  o vzniku ktorejkoľvek skutočnosti   podľa predchádzajúcej vety. 

Základný klub  berie na   vedomie, že zodpovedá  za neoznámenie a/alebo utajovanie takejto 

skutočnosti SZH v celom rozsahu.    

8.8. Základný klub  sa zaväzuje postupovať a plniť si povinnosti športovej organizácie, ktoré sú 

potrebné pre splnenie zákonných požiadaviek  na spôsobilosť  prijímateľa verejných prostriedkov 

a to v čase, spôsobom a v rozsahu, ktorý určuje  zákon o športe. V prípade, ak Základný klub  túto 

spôsobilosť stratí, je povinný bez meškania o uvedenom  informovať  zmluvné strany a zároveň 

stráca nárok na  peňažné alebo iné  plnenia pre realizáciu projektu RCH  poskytované z verejných 

zdrojov a zdrojov z európskych fondov.  

8.9. Základný klub RCH je povinný  zabezpečiť  účasť športovcov na súťažiach  výberov RCH   a tiež 

ich účasť na iných akciách projektu RCH.  

8.10. Športovci  RCH  nastupujú  na  súťaže a/alebo športové zápasy, s výnimkou súťaží výberov RCH, 

za Základný klub alebo klub, a to podľa svojej klubovej príslušnosti.  

 

Článok IX. 

Ostatné práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán  

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať Smernicu o   RCH a postupovať v súlade s ňou, zároveň 

sa  zmluvné strany zaväzujú rešpektovať predpisy SZH a rozhodnutia orgánov SZH, týkajúce sa  

a/alebo  súvisiace s projektom RCH. 

9.2. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne propagovať projekt  RCH a jeho aktivity  vhodným 

spôsobom,  a to prostredníctvom webových sídel zmluvných strán, ďalej v priestoroch 

Základného klubu, či školách podľa bodu 7.2. tejto zmluvy, ktoré sa zúčastnia realizácie projektu 

RCH. 

9.3. Vzhľadom  k tomu,  že projekt RCH bude  realizovaný aj z finančných prostriedkov podľa bodu 

5.4. tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že  v prípade všetkých informačných dokumentov 

a tabúľ budú tieto obsahovať  informáciu o spolufinancovaní  projektu RCH z prostriedkov podľa 

bodu 5.4. tejto zmluvy. 

9.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že  budú rešpektovať všetky záväzky SZH, ktoré  na seba prevezme 

SZH na  základe zmlúv podľa  bodu 5.4. tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu RCH 

a rovnako sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť SZH  všetku súčinnosť potrebnú pre splnenie 

takýchto záväzkov, ak  táto súčinnosť bude z ich strany potrebná. 

 

Článok X. 

Marketingové  a iné práva 

10.1. SZH ako realizátorovi  projektu RCH patria  všetky práva a právom chránené  záujmy z toho 

vyplývajúce  a s tým súvisiace v zmysle  platného právneho predpisu Slovenskej republiky, 

vrátane akýchkoľvek komerčných, reklamných, promočných, či marketingových práv týkajúcich 

sa a/alebo súvisiacich s projektom RCH. 

10.2. SZH  patrí výlučné právo na  udeľovanie súhlasov na použitie  obrazových, zvukových 

a obrazovo-zvukových prenosov  a záznamov  zo súťaží a iných podujatí, ktoré sa organizujú 

v rámci projektu RCH. 

10.3. SZH je  oprávnený  pri vykonávaní športu, t.j. pri športovej príprave a/alebo v športovej súťaži 

týkajúcej sa a/alebo  súvisiacej s projektom RCH, monitorovať športovca zaradeného do projektu 

RCH, a to aj bez jeho súhlasu v súlade so zákonom o športe. Z monitorovania môžu byť 
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vyhotovené obrazové, zvukové, obrazovo - zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti 

športovca. Toto monitorovanie je možné iba pre účely posudzovania  športového výkonu 

športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov SZH. Použitie 

záznamov  nesmie byť v rozpore  s oprávnenými záujmami športovca a nesmie  bezdôvodne 

zasahovať do jeho práv na  ochranu súkromia  nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu 

monitorovania a zaznamenávania  športového výkonu športovca. 

10.4. SZH je oprávnený pri vykonávaní  činnosti športového odborníka  v súvislosti s  projektom RCH, 

vykonávať  monitorovanie športového odborníka pôsobiaceho v projekte RCH.  Z monitorovania 

môžu byť vyhotovené obrazové, zvukové alebo  obrazovo-zvukové záznamy, a to pre účely 

posudzovania  výkonu činnosti športového  odborníka  alebo majetkového zhodnotenia  

záznamov SZH. Použitie záznamov  nesmie byť v rozpore  s oprávnenými záujmami športového  

odborníka a nesmie  bezdôvodne zasahovať do jeho práv na  ochranu súkromia  nad rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie účelu.  

10.5. Zmluvné strany sa  dohodli,  že v prípade akéhokoľvek daru a/alebo finančného plnenia pre účely 

projektu RCH od tretej strany,   je  prijímateľom daru a/alebo prijímateľom iného plnenia alebo 

poskytovateľom reklamného plnenia za odplatu  vždy SZH, ak  sa zmluvné strany  nedohodnú 

písomne inak. 

  

Článok XI. 

Trvanie zmluvy 

11.1. Zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

01.07.2017, s výnimkou podľa bodu 11.2. tejto zmluvy.   

11.2. Zmluvné strany sú si vedomé, že v prípade, ak  ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorú je 

Spolupracujúca strana  povinná zverejniť, tak   zmluva nadobúda účinnosť až dňom  

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V prípade, že deň zverejnenia bude skorší ako deň 

01.07.2017, tak sa zmluvné strany  dohodli, že  táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.07.2017.  

Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že zmluva  sa začína plniť až dňom nadobudnutia jej 

účinnosti.    

11.3. Zmluva sa  uzatvára na dobu neurčitú. 

11.4. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou všetkých troch zmluvných strán k dohodnutému 

času, ktorým je vždy posledný deň  súťažného ročníka, t.j. 30. jún. 

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu nie je možné vypovedať. 

11.6. SZH je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

11.6.1. ktorákoľvek zmluvná strana (t.j. Spolupracujúca strana, Základný klub) poruší túto 

zmluvu spôsobom, ktorý znamená podstatné porušenie tejto zmluvy, t.j. také porušenie, 

ak  strana porušujúca  zmluvu vedela  v čase uzavretia  zmluvy alebo v tom  čase  bolo 

rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu, že SZH  

nebude mať  záujem na plnení pri takomto porušení zmluvy, 

11.6.2.  v prípade, ak Základný klub  neodstráni zistené nedostatky v stanovenej lehote určenej 

vo výzvach podľa bodu 8.3. tejto zmluvy, pričom  lehota na odstránenie 

nedostatkov nesmie byť kratšia ako 30 dní. 

11.7. Spolupracujúca strana  je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak ktorákoľvek zmluvná strana (t.j. 

SZH, Základný klub) poruší túto zmluvu vo vzťahu k Spolupracujúcej strane  spôsobom, ktorý 

znamená podstatné porušenie tejto zmluvy, t.j. také porušenie, ak  strana porušujúca  zmluvu 

vedela  v čase uzavretia  zmluvy alebo v tom  čase  bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 
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účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu, že Spolupracujúca strana  nebude mať  záujem na 

plnení pri takomto porušení zmluvy, 

11.8. Základný klub je  oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak ktorákoľvek zmluvná strana (t.j. 

Spolupracujúca strana, SZH) poruší túto zmluvu spôsobom, ktorý znamená podstatné porušenie 

tejto zmluvy, t.j. také porušenie, ak  strana porušujúca  zmluvu vedela  v čase uzavretia  zmluvy 

alebo v tom  čase  bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej 

obsahu, že Základný klub   nebude mať  záujem na plnení pri takomto porušení zmluvy. 

11.9. Odstúpenie od zmluvy  podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy  sa musí vykonať 

písomne a musí byť doručené  ostatným zmluvným stranám.  Zmluva zaniká pri   odstúpení vždy  

posledným dňom aktuálneho súťažného ročníka, t.j. vždy najbližší 30. jún. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

12.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné  len formou písomných  dodatkov, ktoré  podpíšu všetky 

zmluvné  strany, ak zmluva neurčuje inak. 

12.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia platným právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, predovšetkým  zák. č.  513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom 

znení.  

12.3. Akékoľvek spory  týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo  jej vzniku a/alebo jej vlastnosti, ako aj  

právnych vzťahov  touto  zmluvou založených a/alebo z nej vyplývajúcich a/alebo s ňou 

súvisiacich a/alebo  práv a povinnosti z nej vyplývajúcich  a/alebo ňou založených a/alebo od nej 

odvodených sú príslušné rozhodovať súdy  Slovenskej republiky 

12.4. Ak sa  ukáže niektoré ustanovenie tejto zmluvy  celkom alebo z časti ako neplatné a/alebo 

neúčinné,  nemá to žiaden  vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré 

budú i naďalej platné a účinné. V takomto prípade sa neplatné a/alebo neúčinné  ustanovenie 

zmluvy nepoužije a použijú sa ostatné ustanovenia tejto zmluvy a ustanovenia platných  právnych 

predpisov Slovenskej republiky, najmä  ustanovenia Obchodného zákonníka.  

12.5. Zmluvné strany sa  dohodli, že  táto zmluva v celom rozsahu  zaväzuje aj právnych nástupcov 

zmluvných strán.  Právny nástupcovia zmluvných strán, bez ohľadu na titul právneho 

nástupníctva,  sú povinní rešpektovať ustanovenia tejto zmluvy a práva a povinnosti  ňou 

založené.  

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že  prípadný výklad tejto zmluvy musí zodpovedať Smernici o RCH. 

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v  4 rovnopisoch, dva  vyhotovenia pre SZH, jedno vyhotovenie  pre 

Spolupracujúcu stranu a jedno pre Základný klub.  

12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú je prílohy podľa jej textu.  

12.9. Zmluvné strany  týmto vyhlasujú, že  dojednania v tejto zmluve  vznikli na základe slobodnej, 

vážnej, zrozumiteľnej  a určitej vôle zmluvných strán zbavenej akéhokoľvek omylu,  nie v tiesni 

a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú, že si  túto zmluvu 

prečítali jej ustanovením porozumeli, na znak čoho ju podpisujú.    

 

V Bratislave, dňa _________________                

za Slovenský zväz hádzanej: 

 

__________________________________ 

    Jaroslav Holeša,  prezident SZH 
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V ___________, dňa ___________________ 

za Spolupracujúcu stranu: 

 

_____________________________________ 

 

 

 

V ___________, dňa ___________________ 

za Základný klub: 

 

____________________________________ 

 

 


