
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:  Tatra banka, a.s. 
Sídlo:    Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 
IČO:    00 686 930 
DIČ: 
IČ DPH:                                      SK 7020000944 
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 

vložka č. 71/B 
Bankové spojenie:                       TATRA BANKA a.s. 
Číslo účtu:                                   2001003800/1100 
Zastúpený:                                   Michal Liday, generálny riaditeľ 
(ďalej len „Sponzor“)                 Peter Mažerik, riaditeľ odboru komunikácie  
 
Športová organizácia:        Slovenská golfová asociácia o.z. 
Sídlo:                                     Kukučínova 26, 831 02 Bratislava               
IČO:                                            50284363 
DIČ:                                           2120366138 
DIČ DPH: 
ID v IS športu:                             
Zapísaná v:                         Register občianskych združení Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. spisu: VVS/1-900/90-485 62 
Bankové spojenie:           SK82 1100 0000 0029 4704 8954  
 
Zastúpená:                                   JUDr. Tomáš Stoklasa, prezident 
                                                     Ing. Tibor Hubík, člen prezídia 
                
(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 1.1.2017 do 31.12.2017. 

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 jeho výrobku so Sponzorovaným (ďalej len „uvádzanie Sponzora“). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na uvádzanie Sponzora nesmú presiahnuť 10 % 
hodnoty sponzorského. 

4. Sponzor podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že 



a. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
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 a  

c. Sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 

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 30.000 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur).  
Sponzor prevedie Sponzorovanému sponzorské bezhotovostným prevodom na účet č. 
IBAN: SK82 1100 0000 0029 4704 8954 najneskôr do 15.1.2018. 

2. Účelom sponzorského je podpora športovej činnosti členov národného reprezentačného 
tímu Slovenskej republiky. 

3. Sponzorovaný sa týmto zaväzuje, že bude zobrazovať celoročne obchodné meno a logo 
Sponzora a označenie produktu Sponzora na svojej webstránke formou reklamného 
bannera vo formáte 366x280px na homepage stránok, v emailovej komunikácii na 
svojich členov a v náborovej komunikácii smerovanej na potenciálnych členov. Ako aj 
priamu marketingovú podporu vo forme umiestnení reklamných nosičov (ako napríklad 
bannery, „beach flagss“, apod.) na vybraných podujatiach organizovaných 
sponzorovaným  predovšetkým pre študentskú kampaň Sponzora na vybraných 
súťažiach organizovaných Sponzorovaným.  

4. Sponzorovaný je povinný využiť sponzorské v období do 31.12.2018. O využití 
sponzorského Sponzorovaný informuje sponzora do 30 dní po jeho využití alebo 
kedykoľvek na základe písomnej výzvy sponzora. 

5. 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. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 
6. 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. 
7. 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.  

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

9. 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. 

10. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a zaniká 
vysporiadaním všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. 

 
	
V	Bratislave	dňa	.....................	 	 																												V	Bratislave,	dňa	......................	 	
	
	 	
........................................................	 	 	 	 ........................................................	
								za	Sponzorovaného	 	 	 	 	 za	Sponzora	
Michal	Liday,	Peter	Mažerik																																																	Tomáš	Stoklasa,	Tibor	Hubík	


