
ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 50 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoŠ” a pre túto zmluvu ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená medzi 

 
 

Obchodné meno:  KPMG Slovensko spol. s r.o. 

Sídlo:    Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

IČO:    31 348 238 

DIČ:    2020312866 

IČ DPH:   SK7020000053 

Z a p í s a n á  v :  O b c h o d n o m  r e g i s t r i  O S  Ba  I ,  o d d i e l :  S r o ,  

v l o ž k a  č .  4 8 6 4 / B  

Bankové spojenie:  SK9711000000002629712020 

Číslo účtu:   2629712020/1100 

Zastúpený:                                   Kenneth Patrick Ryan, konateľ 

Ing. Ľuboš Vančo, konateľ 
                                                          

(ďalej len „Sponzor“) 

 

Športová organizácia:        Slovenská golfová asociácia o.z. 

Sídlo:                                     Kukučínova 26, 831 02 Bratislava               

IČO:                                            50284363 

DIČ:                                           2120366138 

DIČ DPH:   SK2120366138   

ID v IS športu:                            12538 

Zapísaná v:                         Register občianskych združení Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. spisu: VVS/1-900/90-485 62 

Bankové spojenie:           SK8211000000002947048954 

Číslo účtu: 294704 8954/1100 

Zastúpená:                                   Ing. Rastislav Antala, prezident 

                                                    Miroslav Rusnák, viceprezident 

                

(ďalej len „Sponzorovaný“ a pre Sponzora a Sponzorovaného ďalej aj „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

súvisiacich s poskytnutím sponzorského Sponzorom na podporu a rozvoj športovej 

činnosti Sponzorovaného v období od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

2. Sponzorovaný je športovou organizáciou vykonávajúcou športovú činnosť v zmysle 

ZoŠ. Sponzorovaný je národným športovým zväzom s názvom Slovenská golfová 

asociácia občianské združenie.  

 

 

Čl. II. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Sponzor sa v zmysle tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť sponzorské v súlade s 

ustanovením § 50 ZoŠ a Sponzorovaný je povinný využiť sponzorské na účel uvedený 

v čl. III tejto zmluvy, pričom tento účel súvisí so športovou činnosťou, ktorú 

Sponzorovaný vykonáva. 

2. Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť Sponzorovi spájať obchodné meno a označenie 

Sponzora a/alebo jeho služieb so Sponzorovaným (ďalej len „uvádzanie Sponzora“). 

 



3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady Sponzorovaného na uvádzanie obchodného mena 

a loga Sponzora v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, nesmú 

presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 

4. Sponzor podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že 

a. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a 

b. voči Sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v 

reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku. 

5. Sponzorovaný vyhlasuje, že mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom tejto 

Zmluvy uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 ZoŠ. 

6. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia 

sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Povinnosť 

podľa prvej vety Sponzorovaný nemá, ak vedie príjmy a výdavky sponzorského na 

osobitnom bankovom účte, ktorý umožňuje bezplatne, diaľkovo a nepretržite 

sprístupňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského tretím osobám, pričom 

zobrazovaný musí byť prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume 

zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, 

texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Sponzorovaný podpisom tejto zmluvy 

potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ktorú preukazuje v 

súlade so touto Zmluvou. 

7. Sponzor podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že Sponzorovaný vykonáva športovú 

činnosť v súlade s predpismi organizátora alebo riadiaceho orgánu príslušnej športovej 

súťaže, v ktorej Sponzorovaný vykonáva športovú činnosť. Sponzor podpisom tejto 

Zmluvy  taktiež berie na vedomie, že športová činnosť vykonávaná Sponzorovaným 

môže byť regulovaná ďalšími predpismi národného športového zväzu.  

 

 

Čl. III 

SPONZORSKÉ 

 

1. Sponzor poskytuje Sponzorovanému sponzorské vo forme priameho peňažného plnenia 

vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur). Sponzor prevedie Sponzorovanému 

sponzorské bezhotovostným prevodom na účet Sponzora č. 2947048954/1100 najneskôr 

do 31.10.2021.  

2. Účelom sponzorského je podpora športovej činnosti členov Sponzorovaného. 

Sponzorské bude použité na zabezepčenie organizácie najvyššej výkonnostnej súťaže 

SKGA TOUR.    

3. Sponzorovaný sa týmto zaväzuje, že bude zobrazovať obchodné meno a logo Sponzora 

a označenie služieb Sponzora na svojej webstránke nasledujúcou formou:  
a. Zverejnenie loga Sponzora na oficiálnej webovej stránke Sponzorovaného 

www.skga.sk pod názvom „Partner SKGA“, pričom toto logo musí byť aktívnym 

odkazom, t.j. po kliknutí na logo sa otvorí webová stránka Sponzora v novom okne, 

b. Umiestnenie loga Sponzora na reklamnej stene SKGA Tour, 

c. Administrácia a propagovanie súťaže „KPMG Challenge Trophy“ organizovanú 

Sponzorom, ktorá bude prebiehať počas ročníka 2021 (viď príloha). 

4. Sponzor týmto poveruje Sponzorovaného na použitie svojho loga a názvu KPMG, 

pričom však toto poverenie bude limitované dobou platnosti a predmetom tejto zmluvy a 

bude použité výlučne na účely propagácie a reklamy Sponzora v zmysle tejto zmluvy. 

Sponzorovaný nepoužije obchodné meno Sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci 

alebo škodlivý pre záujmy Sponzora. 

5. Sponzorovaný sa zaväzuje každú konkrétnu prezentáciu Sponzora uskutočniť len na 

základe písomných podkladov dodaných Sponzorom a po odsúhlasení finálnej 

vizualizácie Sponzorom. 

6. Sponzorovaný je povinný využiť sponzorské v období do 31.12.2021. O využití 

sponzorského Sponzorovaný informuje sponzora do 30 dní po jeho využití alebo 

kedykoľvek na základe písomnej výzvy sponzora. 



7. V prípade, že Sponzorovaný nepoužije sponzorské v súlade s touto zmluvou,  je povinný 

vrátiť Sponzorovi poskytnuté sponzorské, resp. jej časť použitú v rozpore 

s ustanoveniami tejto zmluvy a to najneskôr do 30 dní od obdržania výzvy na vrátenie 

sponzorského použitého v rozpore s touto zmluvou. Preukázanie použitia sponzorského 

v súlade s touto zmluvou je povinnosťou a zodpovednosťou Sponzorovaného. V prípade, 

že Sponzorovaný dostatočne nepreukáže použitie sponzorského v súlade s touto 

zmluvou, má sa za to, že sponzorské bolo použité v rozpore s ustanoveniami tejto 

zmluvy. 

 

Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Súčasťou tejto zmluvy je výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa 

verejných prostriedkov sponzorovaného okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto 

článku. 

2. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu 

nemožno takto vykonať, Sponzorovaný ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné 

zverejnenie, Sponzorovaný informáciu zverejní na svojom webovom sídle. Povinnosť 

zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje 

nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu. 

3. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov preukazuje Sponzorovaný v zmysle ZoŠ 

ako aj v zmysle metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 11/2016 nasledovne: 

a. Sponzorovaný zverejní údaje o svojej osobe podľa ustanovenia § 81 ods. 1 ZoŠ ak 

ide o právnickú osobu, na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle 

národného športového zväzu, ktorého je členom, 

b. v súlade s ustanovením § 50 ods. 4 písm. a) ZoŠ je namiesto výpisu o spôsobilosti 

prijímateľa verejných prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe 

i. tlačená verzia zobrazenia webovej stránky so zverejnenými údajmi podľa 

ustanovenia § 81 ods. 1 ZoŠ, 

ii. čestné vyhlásenie v zmysle čl. II ods. 5  Zmluvy. 

4. V súlade s ustanovením § 51 ods. 4 ZoŠ je Sponzorovaný povinný priebežne 

zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca po použití sponzorského alebo jeho časti na svojom 

webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom; 

to neplatí, ak Sponzorovaný tieto informácie zverejňuje prostredníctvom verejne 

prístupného transparentného účtu podľa ustanovenia § 51 ods. 5 ZoŠ. Vykazovanie 

použitia sponzorského musí byť nepretržite verejne prístupné. Sponzorovaný je povinný 

bezodkladne písomne alebo elektronicky oznámiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky adresu webového sídla, na ktorom sú zmluva o 

sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského zverejnené. 

5. Sponzorovaný berie na vedomie, že Sponzor sa zaviazal dodržiavať a dodržiava všetky 

príslušné právne predpisy upravujúce boj s korupciou, ktoré sa na Sponzora vzťahujú. 

Sponzorovaný vyhlasuje a zaväzuje sa, že počas trvania tejto zmluvy a počas 

poskytovania plenení, ktorých poskytovanie s touto zmluvou súvisí: 

a. neautorizuje, neponúkne, neposkytne, nebude vyžadovať, neprijme ani nebude 

súhlasiť s ponúknutím alebo poskytnutím akéhokoľvek úplatku (či už priamo alebo 

prostredníctvom sprostredkovateľa, napr. obchodného agenta), a to ani v prípade, že 

by bolo takéto konanie legálne alebo dovolené príslušnými zákonmi alebo 

miestnymi zvyklosťami; 

b. nebude uskutočňovať akékoľvek zľahčujúce platby („facilitation payments“), pokiaľ 

nehrozí okamžité a vierohodné ohrozenie života, fyzickej integrity alebo slobody; 

c. vyhne sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo vzbudzovať dojem účasti 

Sponzorovaného na korupčnom konaní; 

d. prijme opatrenia potrebné na vyhodnotenie a zmiernenie rizika, že akákoľvek tretia 

strana, ktorá koná v jeho mene (sprostredkovatelia, distribútori, poradcovia, atď.) 

ponúkne, sľúbi, poskytne, požiada alebo prijme úplatok v jeho mene; a 



e. implementuje a za každých okolností zachová primerané postupy upravujúce 

povinnosti v súlade s týmto ustanovením. 
6. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

7. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu 

a jedno vyhotovenie slúži pre účely zverejnenia zmluvy v zmysle bodu 2 tohto článku. 

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že zmluvu nepodpísali za nápadne 

nevýhodných podmienok, jej obsah si prečítali, obsahu porozumeli, poznajú právne 

následky zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.  

9. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku a spravuje sa slovenským právnym 

poriadkom. 

10. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, 

nemá táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na ostatné ustanovenia 

zmluvy.  Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v úzkej súčinnosti a bez odkladu nahradia 

toto ustanovenie novým, pričom ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú s neúčinnými 

alebo s neplatnými ustanoveniami  v rozpore, ostávajú v platnosti a účinnosti. 

11. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a zaniká 

vysporiadaním všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. 

 

 

V Bratislave dňa 1.3.2021 
 

______________________    ____________________ 

Ing. Rastislav Antala     Kenneth Patrick Ryan 

Prezident      Konateľ  

SKGA        KPMG Slovensko spol. s r.o. 

 

 

______________________    ____________________ 

Miroslav Rusnák                     Ing. Ľuboš Vančo 

Viceprezident                                                      Konateľ 

SKGA       KPMG Slovensko spol. s r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k ZMLUVE O SPONZORSTVE V ŠPORTE 

č. 202101 
 

uzatvorenej podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

KPMG a SKGA začiatkom apríla oznámia, ktoré jamky v rámci SKGA Tour budú 

tvoriť KPMG Challenge Trophy, t.j. súťaž pre hráčov SKGA Tour. 

 

Hráči musia odohrať aspoň 18 z 30 jamiek a v priebehu celej SKGA Tour, a súťažiť 

tým o KPMG Challenge Trophy. Výhercom sa stane hráč s najnižším skóre v 

pomere k paru na jeho najlepších KPMG Challenge jamkách, kde sa bude počítať 18 

jamiek. V prípade rovnosti skóre, počíta sa lepšie skóre na 1. počítanej jamke, 2. 

počítanej jamke, 3. počítanej jamke, atď. obdobne až po18 počítanú jamku. Poradie 

jamiek je chronologické podľa ich číselného poradia a ihrísk SKGA Tour. Trofej sa 

víťazovi odovzdá počas slávnostného večera Golfista roka 2021. 

 

KPMG Challenge Trophy sa hrá v jednej kategórií, kde sú spojení A: Muži HCP do 

13,0 a B: Ženy HCP do 18,4  

 

KPMG Challenge Trophy jamky budú vybrané KPMG Challenge Trophy súťažným 

výborom v spolupráci s KPMG a SKGA. 

 

Členmi KPMG Challenge Trophy súťažného výboru sú: 

•  Richard Farkaš, KPMG Slovensko 

•  Rastislav Antala, prezident SKGA 

•  Kamil Balga, generálny sekretár SKGA 

•  Rastislav Michalák, manažer turnajov SKGA 

 

Jamky budú vybrané na základe ich obtiažnosti a zaujímavosti na jednotlivých 

ihriskách. 

 

 

V Bratislave dňa 1.3.2021 

 

  

Za Sponzorovaného:     Za Sponzora: 

 

 

______________________           ____________________ 

Ing. Rastislav Antala     Kenneth Patrick Ryan 

Prezident      Konateľ  

SKGA        KPMG Slovensko spol. s r.o. 

 

 

______________________    ____________________ 

Miroslav Rusnák                     Ing. Ľuboš Vančo 

Viceprezident                                                       Konateľ  

SKGA       KPMG Slovensko spol. s r.o. 
 


