
Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

(ďalej ako „zmluva“) medzi: 

  

   

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

sídlo:  Hálova 16, 851  01  Bratislava 5 

zastupuje: Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka 

IČO: 17327661 

DIČ: 2020902191 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo príjmového účtu: SK1081800000007000474187 

číslo výdavkového účtu: SK8581800000007000474195 

(ďalej ako „SPŠE“) 

a 

Bratislavský futbalový zväz 

sídlo: Súmračná 27, 821 02 Bratislava 

zastupuje: PaedDr. Juraj Jánošík, predseda 

IČO:  30 809 959 

IČ DPH: SK-2023666436 

DIČ:  2021394947                                                                                                       

zaregistrovaný v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republi-

ky pod číslom VVS/1-900/90-227-6 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu: SK64 0200 0000 0001 8293 7012 

(ďalej ako „BFZ“) 

 

BFZ a SPŠE ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

 

 

Preambula 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 36 063 606 je zriaďovateľom 

SPŠE. 

Na základe dodatku č. 6 k zriaďovacej listine SPŠE je predmetom činnosti SPŠE Krajské stredisko 

športu, ktoré spolu so  športovými zväzmi a klubmi vykonáva funkciu športového strediska na rea-

lizáciu športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka 

s účinnosťou od 1. septembra 2019. 

Krajské stredisko športu podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých v Bratislavskom sa-

mosprávnom kraji, podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a oce-

ňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji. 

BFZ je ako regionálny futbalový zväz riadnym členom Slovenského futbalového zväzu. 

  



BFZ ako strešná organizácia organizovaného futbalu na území Bratislavského samosprávneho kraja 

podporuje rozvoj futbalu na území Slovenskej republiky a Bratislavského samosprávneho kraja v 

súlade s princípmi fair play a spoločenskej zodpovednosti, chráni a presadzuje záujmy svojich čle-

nov sledujúce tento najvyšší cieľ, a to nielen na úrovni regionálnej a národnej, ale aj medzinárodnej, 

v podmienkach členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a členstva Slovenského futbalového 

zväzu v medzinárodnej federácii FIFA a konfederácii UEFA. 

Výpis z Registra občianskych združení tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán participovať pri podpore organizovania 

futbalových súťaží v Bratislavskom samosprávnom kraji v priebehu septembra až decembra 

2020 so zameraním na mládež, ako aj pri vytváraní podmienok pre vykonávanie a rozvoj 

mládežníckeho futbalu. 

1.2 Návrh rozpočtu podľa predchádzajúcich bodov tvorí prílohu č. 2  tejto zmluvy. 

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1 BFZ sa zaväzuje poskytnúť dostatočné personálne a odborné zdroje na účely napĺňania pred-

metu tejto zmluvy. BFZ taktiež zabezpečí, resp. poskytne potrebné technické pomôcky a za-

bezpečí informovanie verejnosti. 

2.2 SPŠE sa zaväzuje na základe požiadavky BFZ poskytovať maximálnu súčinnosť BFZ pri pl-

není predmetu tejto zmluvy.  

2.3 SPŠE sa zaväzuje spolupodieľať na spoluorganizovaní futbalových podujatí v súlade 

s prílohou č. 3 a to tak, že zabezpečí prenájom ihrísk a telocviční a vecné dary a ocenenia 

priamym objednaním u dodávateľa.  

2.4 SPŠE sa zaväzuje finančne sa podieľať na plnení predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho 

bodu maximálne do sumy 

20.000 € (slovom: dvadsať tisíc eur), 

ktoré má Stredná priemyselná škola elektrotechnická vyčlenené vo svojom rozpočte pre po-

treby Krajského športového strediska na základe písomných žiadostí BFZ, a to procesom, kto-

rý bude transparentný, účelný a hospodárny. 

2.5 SPŠE je oprávnená kontrolovať a posudzovať relevantnosť písomných žiadostí BFZ k pred-

metu tejto zmluvy a v prípade pochybností požiadať o stanovisko Odbor školstva, mládeže 

a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. 

2.6 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včas všetky potrebné podklady, presné a úpl-

né informácie a poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť, aby boli objektívne schopné plniť 

svoje záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy. 

  



III. 

 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpísania do 31. 12. 2020. 

3.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že  si túto  zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po 

vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle,  určite,  vážne  a  zrozumiteľne,  

nie  v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpis-

mi. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že sú plne 

spôsobilé na právne úkony a že si uvedomujú právne následky uzatvorenia tejto zmluvy. 

3.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť až po dni nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle SPŠE. 

3.5 Meniť a dopĺňať túto zmluvu možno výlučne písomnými dodatkami, po dohode zmluvných 

strán, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.6 Pokiaľ táto zmluva neupravuje všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

predpismi. 

3.7 V prípade, že pre to nastanú zákonom stanovené podmienky, je príjemca povinný a podpisom 

tejto zmluvy sa zaväzuje postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta-

rávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho aktuálnom znení.  

3.8 Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo dohodou zmluvných 

strán. 

 

V Bratislave 17. augusta 2020  V Bratislave 17. augusta 2020 

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

Ing. Iveta Šafránková  PaedDr. Juraj Jánošík 

riaditeľka  predseda 

SPŠE, Hálova 16, Bratislava  Bratislavský futbalový zväz, o. z. 

 

 

 

Prílohy: 

1. Výpis z Registra občianskych združení 

2. Návrh rozpočtu 

3. Zoznam podujatí 
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Návrh rozpočtu BFZ na rok 2020 

pre SPŠE na úhradu nákladov v kategóriách do 23 rokov 

 

 

 Rozpočet 
Financovanie 

BFZ  

Financovanie 

SPŠE 

Prenájom ihrísk 

a telocviční 
10 000 € 0 € 10 000 € 

Prenájom školiacich 

priestorov na školenia 

mládežníckych trénerov 

10 000 € 10 000 € 0 € 

Vecné ceny a ocenenia 14 000 € 4 000 € 10 000 € 

Doprava športovcov 7 000 € 7 000 € 0 € 

Pranie športového 

výstroja 
2 000 € 2 000 € 0 € 

Pitný režim, lieky, výživa 1 000 € 1 000 € 0 € 

Náklady na rozhodcov, 

členov realizačného tímu, 

usporiadateľská služba 

3 500 € 3 500 € 0 € 

Spolu 47 500 € 27 500 € 20 000 € 

 

 

 

Vypracoval: Ján Farbula, Ondrej Trnovský 

 

 

http://www.futbalbfz.sk/
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Zoznam súťaží a podujatí, organizovaných Bratislavským futbalovým zväzom 

v spolupráci 

so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou, 

Krajským strediskom športu, Hálova 16, Bratislava 

 

1. Medzinárodný turnaj mladších žiakov U13 „Bratislava cup 

Termín konania: 28. 11. 2020 

Miesto konania: Športová hala Pezinok 

Počet účastníkov: 200 hráčov a členov realizačných tímov 

 

2. Zimný turnaj dorastu 

Termín konania: november - december 2020 

Miesto konania: Futbalové ihriská FK Slovan Ivanka pri Dunaji, TJ Malinovo, 

OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec 

 

3. Zimná halová liga mladších a starších žiakov 

Počet účastníkov: 500 hráčov 

Termín konania : november - december 2020 

 

 

 

 

Vypracoval: Ján Farbula 

Schválil: PaedDr. Juraj Jánošík 

 

 

 

http://www.futbalbfz.sk/

