
Zmluva o spolupľáci a podpore
pri zabezpečeni' realizácie pľojektu „Dajme spolu gól"

uzatvorená podb § 51  a nasl. Občianskeho zákonníka

medzj Úmito zmluvnými stranami:

ldentiĺikátor zmluvy:

Názov:

Sĺdlo:

lčo:
lč DPH:

F`egistrácia:

V mene ktorého koná:

(dalej len „poskytovateľ")

a

Názov:

Si'dlo (fakturačná adresa):

IČo:

lč  DPH:

IBAN:

V mene ktorého koná:

(cíalej len „prjjĺmateľ")

Názov zariadenia (Mš / ZŠ s MŠ):

Korešpondenčná adresa zariadenia:

Status prij i'mateh:

861096ed-7bld4f4c-84d6-32dsb9759cse

Slovenský futbalový zväz
Tomášiková 30C, 821  01  Bratislava

00687308

SK 2020898913

Ministerstvo vnútra SR, č.: WS/1 -909/90-91

Ján  Kováčik, pľezident SFZ

Obec Rudňany
Rudňany 234, 05323 Rudňany

00329533

2020717842

SK0302000000000024120592

Bc. Rastislav Neuvinh, štatutárny zástupca MŠZŠ s MŠZŠ

MS  Rudňany 89

Zimné 89, 05323 Fludňany

Materská škola

Preambula

SFZ ako  národný športový zväz zodpovedný za  rozvoj  mládežni'ckeho futbalu  na Slovensku  má záujem  realizovat projekt

„Daime spolu gól"(dalej len ,projekt DSG"), ktorého hlavnou úlohou je popularizovat futbal u detĺ v mater§kých a základných
školách.

Projekt DSG sa uskutočňuje v kalendárnych mesiacoch tak, že jedenkrát v Úždni spravidla v ten istý deň a čas bude pre

dievčatá  a  chlapcov  realizovaná  športovo-pohybová  aktivita  so  zameranĺm  na  futbal/záujmová  činno§t - futbal  (dalej  len

„pohybovo  - športová  aktivita`|.  Organizáciu  športovo-pohybovej aktivity so zameranĺm  na futbal  zabezpečia  kvalifikovanĺ
tréneri s platnou futbalovou  licenciou.

Realizácia  projektu  DSG  si  vyžiada  okrem  peísonálneho zabezpečenia v podobe  kvalifikovaných trénerov ai  mateľiálno-

technické vybavenie a krytie nákladov vzniknutých  na strane prijĺmateh.

Zmluvné  strany po vzájomnej  dohode  uzatvárajú túto zmluvu  o  spolupráci  a podpore  pri  zabezpečení  realizácie  projektu

„Daime spolu gól" (dalej len ,zmluva`|:

čl.I
Predmet zmluvy

Predmetom  a  Účelom  tejto  zmluvy  je  Úprava  práv  a  povinností  zmluvných  stľán  pri  realizácii  projektu.  Poskytovateĺ sa
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zaväzuje  po§kytnút  priji'matebvi  na  základe  tejto  zmluvy  materiálno-technické  vybavenie  a  finančné  pľo§tľiedky  na  re-

alizáciu  projektu  DSG  a  prijĺmateĺ sa  zaväzuje  plnil si  povinnosti  súvisiace  najmä  so  zabezpečeni'm  organizácie  aktivĺt,

ktoré mu vyplývajú z účasti na projekte.  Prijímatelia sú vyberani' na lokálnom princĺpe zohbdňujúcom proporčné rozdelenie

finančných prostriedkov, a to podb poradia zaslania podkladov podb bodu 3.2. Všeobecných zmluvných podmienok (dalej

len  „VZP"),  ktoré  tvoria  neoddeliteĺnú  súčasl tejto  zmluvy.  Poskytovateĺ si  týmto  zároveň  vyhradzuje  právo  z  kapacitných

dôvodov nezaradit priii'mateh do realizácie proiektu.

čl.  ll
Poskytnutie materiálno-technického vybavenia

(1 )   Poskytovatel sa zaväzuje posknnút priji'matebvi na realizáciu projektu naineskôr do dňa oľganjzácie prvej športovo-

pohybovej  aktivity/záujmovej  činnosti  -futbal  jednorázovo  tréningové  pomôcky  a športové  potreby  (pre  najviac  15
deti' v 1  skupine) v tomto rozsahu:

a)   futbalové lopty -vekost č.1  v počte  15 ks

b)   futbalové lopty -vekost č.3 odhhčená -v počte 6 ks

c)   sĺeka na lopty v počte 2 ks

d)   rozlišovacie vesty (1  farba -oranžová ) -v počte  10 ks

e)   označovacie  mév (klobúčiky -4 sady po  10 ks) -v počte 40 ks

f)   prekážka (15cm) -v počte  10 ks

g)   set kužebv (10 kužebv + 5 tyč0 -v počte 1  ks

h)   koordinačný rebrĺk osemuholni'k -v počte 2  ks

i)   malé bránky prenosné (pop up)  1  páľ -v počte  1  ks.

j)   vak na materiálne zabezpečenie  (na všetky pomôcky) -v počte  1  ks

k)   malé pumpy -v počte  1  ks

1)   tričká pre detĺ (žlté -univerzálna vekos{) -v počte 30 ks (2  skupiny po 15 deti).

m)   tričká pre trénerov (modré, vekost M a L) -v počte 2 ks

(2)   Ustanovenie  odseku  1  sa  nevztahuje  na  prijĺmateh,  ktoú  vyššie  uvedené  materiálno-technické  zabezpečenie  od

poskytovateh  obdržal  v  predchádzajúcjch  škol§kých  rokoch.  Takýto  priji'matelia  obdľžia v termĺne  podh odseku  1
len  tričká  pre  deti  (Žlté -univerzálna vekost)  -v  počte  30  ks  (2  skupiny  po  15  deti)  a tričká  pre  trénerov  (modré,

vekost M a L) - v počte 2 ks.

čl.  llI
Poskytnutie finančných prostriedkov

(1 )   Poskytovateĺ posky[ne priji'matebvi fĺnančné prostíiedky -bežné výdavky vo výške 50,-euľ (slovom „pätdesiat eur`)
za jeden  kalendámy  mesiac výkonu  opľávnených  aktivĺt  za  každú  ciebvú  skupinu  podb  prĺlohy  č.  2 tejto  zmluvy,

ktoré sú  účelovo určené na Úhradu nákladov spojených s realizáciou pľojektu  DSG.

(2)   Flnančné prostriedky budú poskytnuté prijĺmatebvi bezhotovostným prevodom na bankový účet prijĺmateb vymedzený
v záhlavi' tejto  zmluvy alebo v jej  prilohách  kumulati'vne  za  oprávnené  aktMty zrealizované  na jeseň  v termi'ne  do

31.01. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, kedy boli športovo-pohybové aktivny zrealizované a za oprávnené

aktMV zrealizované na jar v termi'ne do 31.07.  pri`slušného kalendárneho roka.

(3)   Za  oprávnenú  aktivitu  sa považuje aktivita,  ktorá  bola zaevidovaná trénerom  v  súlade  s  VZP  (vyplnené formuláre,
evidencia a dokumenv v zmysle VZP) a ktorá bola uskutočnená v súlade s touto zmluvou.

(4)   Finančné  prostriedky  budú  v plnei  výške  vyplatené  za  podmienky,  že  prijĺmateĺ zrealizuje  minimálne  3 oprávnené
aktiw mesačne. V pri'pade, že prjji'mateĺv úhrne za polrok nezrealizuje dostatočný počet oprávnených aktivi't, výška
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finančných  prostriedkov  podb  odseku  1  sa  bude  pomerne  krátil  Priiímatel je  v  celosti  zodpovedný  za  realizáciu

opľávnenej  aktívity  s  Vm,  Že  finančné  prostriedky  na  komplexné  zabezpečenie  úhrady  výdavkov  potrebných  na

realizáciu oprávnených aktivĺt nad  rámec finančných  prostriedkov poskytnuvch  podh tejto zmluvy je možné vykryt

z vlastných zdrojov priji'mateh, zo vzdelávacĺch  poukazov podh zákona č.  597/2003 Z.z.  o financovani' základných

škôl,  stredných  škôl  a  školských  zariadeni`,  prĺpadne  z  finančných  prostriedkov  vybraných  od  rodičov/zákonných

zástupcov deti'.

(5)   Priiímateĺtýmto berle na vedomie, Že ĺinančné prostriedky môžu byt uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpoč{u a na
ich použi'vanie pľostriedkov štátneho rozpočtu §a vzbhuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej

správy  a  o  zmene  a  doplnenĺ niektoúch  zákonov  a  zmluva  o  poskytnuti' prĺspevku  uznanému  športu  uzatvorená

medzj  Mini§terstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a poskytovatebm.

čl. lv
Povinnosti priji'mateľa

(1 )   Priji'mateí sa zaväzuje

a)   \qM/orit pohybovo-športové aktivity so zameranĺm  na futbal  a zabezpečit účasl 10 až  15 deti' (chlapcov aj dievčat),

b)   zabezpeči{ pre materskú školu organizáciu pohybovo-športovei aktĺviv so zameranĺm na futbal jedenkrát v kalendárnom

týždni v trvani` 45 minút spravidla v čase od  10.00 hod do 10.45 hod.  (v pri'pade dvoch skupi'n na jednej škole,  druhú

skupinu  v  čase  od  10.45  hod  do  11.30  hod.);  v  prĺpade,   že  nie  je  možnost  realizovat  projekt  v  dopoludňajši'ch

hodinách je  možné aktivitu  presunút na poobedie  so začiatkom  od  14.00  hod.  do  15.00  hod.  alebo  inú  dohodnutú

hodinu,

c)   zabezpečil  pre  žiakov  1.ročni'ka  základnej  školy  organízáciu  záujmovej  činnosti  -futbal  jedenkrát v  kalendárnom

ýždni v trvani' 45 minút v popoludňajšĺch hodinách,

d)   organizovat pohybovo-športovú aktivitu so zamerani'm na futbal v rámci pľojektu v obdobi' a pre ciebvú skupinu podb

prilohy č. 2 tejto zmluvy,

e)   zabezpečit počas pohybovo-športovej aktiviv so zamerani'm na futbal pri'tomnost triednych učitebv MŠZŠ s MŠZŠ

alebo  iných  učitebv,  ktori'  budú  dohliada[  na  ostatné  deti,  ktoré  sa  pohybovo-športovei  aktiviv  so  zameranĺm  na

fiitbal akti'vne nezúčastňujú,

f)   zabezpečil na realizáciu  pohybovo-športovej aktMV so zamerani'm na futbal  (MŠ) alebo záujmovej činnosti -futbal

(ZŠ)  počas celej doby proiektu jedného alebo dvoch športových odbornil{ov - kvalifikovaných trénerov s platnou fut-
balovou  licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzĺ prĺjĺmatebm a trénerom; prijĺmateĺje povinný

zabezpečil účast dvoch  trénerov vždy vtedy,  ak sa aktivity  zúčastňuje  viac ako  10  deti'.  V  osobitnej  zmluve  medzi

prijĺmatebm a špor[ovým odborníkom  (trénerom)  bude premietnuté, že tľéner je povinný postupovat podb manuálu
na  registráciu  trénerov do  platformy my.sportnet.online,  že  tréner ie  zodpovedný za celkovú  pľĺpravu,  organizáciu,

vedenie  a vyhodnotenie  pohybovo-Športovej  aktivity  pre  deti  so zamerani'm  na futbal,  vrátane  krátkeho  popisu  ak-

tivity  spolu  s  nahratĺm  fotodokumentácie  (2-3  fotky)  z  každej  vykonanej  pohybovo-športovej  aktivity  do  3  dnĺ  od

realizácie  aktivity  a to  podh  manuálu  na  vytvorenie  aktjvity  do  plafformy  DSG  (všetky  manuály  sú  zverejnené  na

stránke  www.dajmespolugol.sk),  a  zároveň  zodpovedá  za  bezpečnost  deti'  počas  pohybovo-špoľtovej  aktivity  so

zamerani'm  na  futbal  podb  tejto  zmluvy  v  areáli  školského  dvora  materskej  školyzš  s  MŠZš  a  v ieho  blĺzkosti

(futbalové  ihrisko),

g)   zabezpečit v spolupráci s rodičmi zapojených deti' zaevidovanie zúčastnených osôb (chlapcov, dievčat) do platformy
DSG = online ľegistráciu diehb zákonným zástupcom, pričom ale rodičia sÚ zodpovedm' za regi§tráciu diebb podh

manuálu na registráciu deti' do platformy (manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolugol.sk). Súčasbu reg-

istľácie je  aj súhlas so  spracovanĺm osobných  údajov diehh (GDPR)  uvedených  prostrednĺctvom webovej stľánky

projektu  DSG  -  www.dajmespolugol.sk,  ktorej  prevádzkovatebm  je  SFZ`  v  rozsahu:  meno  a  priezvisko  ďehh,

pohlavie, dátum narodeni'a, adresa trvalého bydliska, emailová adresa zákonného zástupcu, a to za účelom eviden-
cie,  jednoznačnej  identifikácie  osoby  a  spracovania  poskytovatebm  v  rámci  reallzácie  projektu  DSG  a  s  použítĺm

obľazových a/alebo audiovizuálnych záznamov diehh zachytených  počas pohybovo-športovej aktivity v rámci pro-

jektu DSG za účelom marketingového zviditelnenia predmetných športových aktivi't ako aj zi'skania pri'padných pod-
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porovatebv, sponzorov a partnerov pľojektu  DSG.
Registráciu diebb do projektu DSG po zaregistrovani' zákonných zástupcom  (rodičom) schvaluje športový odbornik
-tréner v spolupráci s triednym učitebm,  ktorí sú uvedeni' v pri'lohe č.1.

Evidencia  Účastni'kov  projektu  je  súčaslou  podmienok  na  vyplatenie  finančného  pri'spevku  zo  SFZ  pľe  MŠZŠ  s

MŠÄZŠ na realizáciu projektu DSG,

h)   zabezpečĺl podpis  vyhlásenia  (prĺloha  č.1 )  oprávnenými  osobami  o  prevzatĺ zodpovednosti  deti`,  za  bezpečnosl a

zdravie dietab počas pohybovo-špor[ovej aktivity kvalifikovanými tľénermi s platnou futbalovou licenciou,

i)   zabezpeči{ informovaný súhlas zákonného zástupcu diehh a GDm s Účas[ou na pohybovo-šponovej aktivite podb

osobitného formulára (podpis zákonného zástupcu ďehh).

čl.v
Výkon kontroly

Priiímateĺ sa  zaväzuje  umožnit  posknovatebvi  vykonal  kontrolu  prjebehu  pohybovo-športovej  aktivity  so  zameranĺm  na

futbal/záujmovej  činnosti-tutbal  počas  celej  doby  realizácie  proiektu  a  umožnit vstup  do  priestorov  realizácie  pohybovo-

Športovej aktivity so zameranĺm  na futbal.

čl. vl
Záverečné ustanovenia

(1)   Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú  do  dňa  Úplného  splnenia  povinností zmluvných
strán  podb tejto zmluvy.

(2)   Táto zmluva nadobúda platnost dňom iej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosl v deň nasledujúci po dni jej
zverei.nenia na prĺslušnom webovom sĺdle.  Nadobudnutím  účinnosti tejto zmluvy sa zároveň zrušia všetky zmluvné

vztahy zmluvných strán Vkajúce sa realizácie projektu DSG uzatvorené pred nadobudnut['m Účinno§ti tejto zmluvy a

táto zmluva v plnom ľozsahu nahrádza všetky predchádzajúce dohody zmluvných strán ohbdom  realizácie projektu

DSG.

(3)   Poskytovatel  môže  od  tejto  zmluvy  okamžite  odstúpit a  ým  vylúčit  prijímateh  z  realizácie  projektu,  ak  priji'mateĺ
najmenej  4  po  sebe  nasledujúce  Vždne  nezrealizoval  oprávnenú  aktivity  alebo  ak  opakovane  alebo  závažným

spôsobom  porušuje túto  zmluvu.  Odstúpenie od  zmluvy je  účinné  dňom ieho  doručenia  druhej  zmluvnej  strane.  V

prĺpade odstúpenia od zmluvy môže by( vylúčený prijĺmateĺ nahradený iným priji'matebm z prĺslušného regiónu, a to

podb poľadia zaslaných podkladov v §Úlade s bodom 3.2. VZP, ktoré neboli z kapacitných dôvodov posknovatebm
akceptované.  V prĺpade odstúpenia od zmluvy je vylúčený prijímateĺ povinný vrátil kompletné materiálno-technické

vybavenie, ktoré obdržal od poskytovateb podb preberacieho protokolu, a to do rúk oprávnenej osoby poskytovateb

do  15  kalendárnych  dni' odo dňa doručenia  pi'§omného odstúpenia od tejto zmluvy.  Vylúčený priii'mateĺ zodpovedá

za škody spôsobené na materiálno-technickom vybavení poskytnutom poskytovatebm okrem bežného opotrebenia

a na základe vyči'slenia vzniknutei  škody je povinný vzniknutú škodu  poskytovatebvi  nahradit na základe pi'somne]

Žiadosti poskytovateh.

(4)   Túto zmluvu  možno meni| dopĺňat alebo upravoval výlučne  na základe vzájomnej dohody zmluvných  strán,  a to vo
forme pi'somných vzostupne čĺslovaných dodatkov k tejto zmluve podpĺsaných všetkými zmluvnými stranami.

(5)   Právne vzhhy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia pri'slušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonni'ka.

(6)   Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnos{
a/alebo účinnost  nie je tým  dotknutá platnost a/alebo Účinnost ostatných  ustanoveni'.  Namiesto neplatných a/alebo

neúčinných ustanoveni' a na vyplnenie medzier sa použije právna Úprava, ktorá pokiaĺje to pľávne možné sa najviac

približuie zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do Úvahy.

(7)   Táto  zmluva je  vyhotovená  v  dvoch  ľovnopisoch  s  platnostou  originálu,  po jeclnom  rovnopise  pre  každú  zmluvnú
stranu.
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(8)   Zmluvné  strany vyhlasujú,  že túto zmluvu  uzatvorili  dobrovolne,  prejav  ich vôle je  slobodný,  vážny,  určiv a zrozu-
miteĺný a znenie tejto zmluvy si  prečĺtali  a je v plnom  súlade s  ich  prejavenou  vôbu,  na znak čoho ju vlastnoručne

podp,'sali.

v8.!.!.'.!!.w!.kb.......,ďmÄ..f.!.:.!.P!...4.!./.3

Za poskytovatera Za pľijímateľa

Bc.  Rastislav Neuvirth

(štatutárny zástupca MŠZŠ s
MŠzŠ)
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Príloha č.  1

Vyhlásenie
oprávnených osôb o pľevzati' zodpovednosti za bezpečnosl detí poča§ realizácie pohybovo-športových aktivi't so

zameranĺm  na futbal alebo záujmovej činnost{ -futbal

Na základe zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečenĺ realizácie pľoiektu „Dajme spolu gól 2019/2020" a so súhlasom

zákonného zástupcu priji'mateĺ Obec Fludňany vyhlasuje, že za bezpečnost deti' počas trva"a pohybovo-športových aktivi't

so  zamerani'm  na  futbal  alebo  záujmovej  činnosti  -  futbal  v  areáli  školského  dvora  MŠÄZŠ  s  MŠZŠ  a  v  jeho  bli'zkosti

zodpovedajú  nižšie  podpi'saní tréneri,  a to v čase  od  prevzatia deti'  od  triednej  učiteky  na  pohybovo-šponovú  aktivitu  so

zamerani'm  na ĺutbal  až  do  ich  odovzdania triednej  učiteke  po  skončení pohybovo-športovej  aktivity  (dalej  aj  ,pprávnené

osobť).

Zoznam oprávnených osôb

Sportoví odborníci -tréneľi:
Tréner:  Dávid  Farkašovský -Tréner fl--UEFAB-001988)

Názov zariadenia: Mš Rudňany 89
Triedny učiteĺ MŠ:     jý&    jÁWz?      <Áfcy/,'J9úTzťí7ĺĺ4

UčiteĺMŠ:      ,`~zÄ77c4;          ~z74zýÁ>zz7'

Triednyučitelzš:

učltelzš:

Štatutámy zástupca MŠÄZŠ s MŠÄZŠ:  Bc.  Rastislav Neuvirth

V  .Í.:.:.:.f.::.::/.„..ďNA    /iz  Ô9  ÍĹJ/9
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Prl'loha č.  2

časový a vecný rámec realizácie projektu DSG

Cieĺová skupina:

É  1 . Žiaci materskej školy

D   2.  Žiaci základnej  školy

oprávnené obdobie ľealizácie aktivít za cieľovú skupinu 1 :
Školskýrok2019/2020

•   Jesenná časl školského roka 2019/2o20

É október

É novembeľ

•   Jarná čast školského roka 2019/2020

É február

É marec

É apľ,,,

Úmáj

Bankový účet na vyplatenie finančných prostriedkov za ciebvú skupinu  1  (ak je iný, ako bankový účet vymedzený v záhlavĺ

tejto zmluvy):

l BAN : S K3709000000005032534907
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