
l4/7
lF4

ldentifikátor zmluvy:

Názov:

Sídlo:

tčo:
tČ opH:
Registrácia:

v mene ktorého koná:

(dalej len,,poskytovateť")

a

Názov:

Sídlo (fakturačná adresa):

lčo:
tč opH:
lBAN:

v mene ktorého koná:
(dalej len,,prijímateÍ")

Názov zariadenia (MŠ / ZŠ s tvtŠ):

Korešpondenčná adresa zariadenia:

Status prijímateh:

Zmluva o spolupráci a podpore
čení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól"

uzatv{rená podh § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

41 eí 45 4d-25b c- 42e0-9221 - 5f 82 9 0 02 5 68d

Slovenský f utbalový zváz'
Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava

0068730B

SK 202089891 3

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

Ján Kováčik, prezident SFZ

Mš chmellnec
Chmelinec 141 1 , 02001 Púchov .

36129682

S K045 60 0000 0007 2307 62002

Danka Černičková, štatutárny zástupca tVtŠlZŠ s VtŠlZŠ

MŠ Chmelinec, Púchov

Chmelinec 141,1, 02001 Púchov
Materská škola

preambula

SFZ ako národný Športový zváz zodpovedný za rozvoj mládežníckeho íutbalu na Slovensku má záujem realizovaiprojekt
,,Dajme spolu gól"(ďalej len ,,projekt DSG'), ktorého hlavnou úlohou je popularizovatfutbal u detív materských a základných
školách.

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

dievČatá a chlapcov realizovaná športovo-pohybová aktivita so zameraním na íutbal/záujmová činnost- íutbal (dalej len

,,pohybovo - Športová aktivita"). Organizáciu športovo-pohybovej aktivity so zameraním na íutbal zabezpečia kvaliíikovaní
tréneri s platnou íutbalovou licenciou.

Realizácia projektu DSG sivyžiada okrem personálneho zabezpečenia v podobe kvalifikovaných trénerov aj materiálno-
technické vybavenie a krytie nákladov vzniknutých na strane prijímateh.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvár$ú túto zmluvu o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

,,Dajme spolu gól" (dalej len ,,zmluva"):

čl. l
Predmet zmluvy

Predmetom a ÚČelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu. Poskytovateí sa
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zavázuje poskytnúi prijímateíovi na základe tejto zmluvy materiálnotechnické vybavenie a finančné prostriedky na re-
alizáciu projektu DSG a prijímateísa zavázuje plnit si povinnosti súvisiace najmá so zabezpečením organizácie aktivít,
ktoré mu vypllýva|ú z úČasti na projekte, Prijímatelia sú vyberaní na lokálnom princípe zohíadňujúcom proporčné rozdelenie
finanČných prostriedkov, a to podh poradia zaslania podkladov podh bodu 3.2. Všeobecných zmluvných podmienok (dalej
len ,,VZP"), ktoré tvoria neoddeliteínú súČasttejto zmluvy. Poskytovateísi týmto zároveň vyhradzuje právo z kapacitných
dóvodov nezaradit prijímateía do realizácie projektu,

čl. tl
Poskytnutie materiálno-technického vybavenia

(1) Poskytovateí sa zavázuje poskytnút prijímateíovi na realizáciu projektu najneskór do dňa organizácie prvej športovo-
pohybovej aktivity/záujmovej Činnosti - futbaljednorázovo tréningové pomócky a športové potreby (pre najviac 15
detív 1 skupine) v tomto rozsahu:

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

b) íutbalové lopty - vekosič,3 odhhčená - v počte 6 ks

c) sieff<a na lopty v počte 2 ks

d) rozlišovacie vesty (,l íarba - oranžová ) - v počte 10 ks

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

f) prekážka (15cm) - v počte 10 ks

g) set kužeíov (,10 kužeíov + 5 tyčí) - v počte 1 ks

h) koordinačný rebrík osemuholník - v počte 2 ks

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

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

k) malé pumpy - v počte 1 ks

l) tričká pre deti (žlté - univerzálna vekost) - v počte 30 ks (2 skupiny po 15 detí),

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

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevztahuje na prijímateía, ktoný vyššie uvedené materiálno-technické zabezpečenie od
PoskYtovateh obdrŽal v predchádzajúcich školských rokoch, Takýto prijímatelia obdržia v termíne podá odseku ,|

len triČká pre deti (žlté - univerzálna vekost) - v počte 30 ks (2 skupiny po 15 detí) a tričká pre trénerov (modré,
vekosi M a L) - v počte 2 ks.

Poskytnutie r'r.i!,l'J"n prostriedkov

(1) Poslqltovateíposkytne prijímateíovi finančné prostriedky - bežné uýdavky vo výške 50,- eur (slovom ,,pátdesiat euť,)
za jeden kalendárny mesiac rnýkonu oprávnených aktivít za každú cieíovú skupinu podh prílohy č. 2 tejto zmluvy,
ktoré sú účelovo určené na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu DsG.

(2) FinanČné prostriedky budú poskytnuté prijímateíovi bezhotovostným prevodom na bankový účet prijímateh vymedzený
v záhlavítejto zmluvy alebo v jej prílohách kumulatívne za oprávnené aktivity zrealizované na jeseň v termíne do
31.01. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, kedy boli športovo-pohybové aktivity zrealizované a za oprávnené
akivity zrealizované na jar v termíne do 31 .07, príslušného kalendárneho roka.

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

(4) 'FinanČné prostriedky budú v plnejuýške vyplatené za podmienky, že prijímateí zrealizuje minimálne 3 oprávnené
aktivity mesaČne. V prípade, že prijímateív úhrne za polrok nezrealizuje dostatočný počet oprávnených aktivít, uýška
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ÍinanČných Prostriedkov Podh odseku 1 sa bude pomerne krátit. Prijímateíje v celosti zodpovedný za realizáciu
oPrávnenej aktivity s tým, Že íinančné prostriedky na komplexné zabezpečenie úhrady výdavkov potrebných na
realizáciu oprávnených aktivít nad rámec finančných prostriedkov poskytnutých podh tejto zmluvy je možné vykryt
z vlastných zdrojov Prijímateh, zo vzdelávacích poukazov podía zákona č. 5g7l2oog Z.z.. o íinancovaní záklaonlici
Škól, stredných ŠkÓl a Školských zariadení, prípadne z finančných prostriedkov vybraných od rodičov/zákonných
zástupcov detí.

(5) Prijímateítýmtoberienavedomie,Žefinančnéprostriedkymóžubyiuhrádzanézprostriedkovštátnehorozpočtuana
ich PouŽÍvanie Prostriedkov Štátneho rozpoČtu sa vztahuje zákonč.52312004Z.z. o rozpočlových pravidlách verejnej
sPrávY a o zmene a doplnení niektonich zákonov a zmluva o pos(ytnutí príspevku uznanému športu uzatvoróná
medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sR a poskytovateíom.

čl. lv
Povinnosti prijímateía

(1) Prijímateísa zavázuje

a) vytvorit pohybovo-Športové aktivity so zameraním na futbal a zabezpečii účasi 1o až 15 detí (chlapcov aj dievčat),

b) zabezPeČitPre materskú Školu organizáciu pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbaljedenkrát v kalendárnom
týŽdni v trvaní 45 minút spravidla v Čase od 10.00 hod do 10.45 hod. (v prípade dvoch skupín na jednej škole, druhú
skuPinu v Čase od 10.45 hod do 11.30 hod.); v prípade, že nie je možnosi realizovatprojekt v dopoludňajších
hodinách je moŽné aktivitu presunútna poobedie so začiatkom od 14.00 hod. do 15.00 hod. alebo inú dohodnutú
hodinu,

c) zabezPeČitPre Žiakov 1.roČníka základnej školy organizáciu záujmovejčinnosti - futbaljedenkrát v kalendárnom
týždni v trvaní45 minút v popoludňajších hodinách,

d) organizovatPohYbovo-Športovú aktivitu so zameraním na futbal v rámci projektu v obdobía pre cieíovú skupinu podía
prílohy č. 2 tejto zmluvy,

e) zabezPeČiiPoČas Pohybovo-Športovej aktivity so zameraním na futbal prítomnositriednych učiteíov ti,tšlzš s všzš
alebo iných uČiteíov, ktorí budú dohliadat na ostatné deti, ktoré sa pohybovo-športováj aktivity so zameraním na
futbal akívne nezúčastňujú,

Í) zabezPeČitna realizáciu pohybovo-Športovej aktivity so zameraním na íutbal (MŠ) debo záujmovej činnosti - futbal
(ZŠ) PoČas celej doby projektu jedného alebo dvocir športolých odborníkov - kvalifikovaných trénerov s platnou fut
balovou licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateíom a tréňerom; prijímateíje povinný
zabezPeČii ÚČastdvoch trénerov vŽdy vtedy, ak sa aktivity zú8astňuje viac ako 10 detí. V osobitnej zmluve medŽi
Prijímateíom a ŠPortovým odborníkom (trénerom) bude premietnuté, ie tréner je povinný postupovaipodh manuálu
na registráciu trénerov do Platformy my.sportnet.online, že tréner je zodpovedný za celkovú prípravu, organizáciu,
vedenie a vYhodnotenie pohybovo-Športovej aktivity pre deti so zameraním na futbal, vrátane krátkeho fopisu ak-
tivitY sPolu s nahratím Íotodokumentácie (2-3 fotky) z každej vykonanej pohybovo-špo,rtovej aktivity do 3 dní od
realizácie aktivitY a to podh manuálu na vytvorenie aktivity do platformy DSG (všetký manuály sú zverejnené na
stránke www.dajmespolugol.sk), a zároveň zodpovedá za bezpečnost detí počas pohybovo-športovej ai<tivity so
zameraním na futbal podh tejto zmluvy v areáli školského dvora materskej školy/ZŠ Š 1,rŠzš a v jeho blízkosti
(íutbalové ihrisko),

g) zabezPeČiiv sPoluPráci s rodiČmi zapojených detí zaevidovanie zúčastnených osób (chlapcov, dievčat) do platformy
DSG = online registráciu dietata zákonným zástupcom, pričom ale rodičia sú zodpovedníža registráciu oiebia pooá
manuálu na registráciu detído platformy (manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolu§d.sk). Súčastou reg-
istrácie je aj súhlas so spracovaním osobných údajov dieiata (GDPR) uvedených prostrednícivom webovej stránřy
Projektu DSG - www.dajmespolugol.sk, ktorej prevádzkovateíom je SFZ, v rozsahu: meno a priezvisko dieiaia,
Pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, emailová adresa zákonného zástupcu, a to za účelom eviden-
cie, jednoznaČnej identiÍikácie osoby a spracovania poskytovateíom v rámci realizácie projektu DSG a s použitím

, obrazoqich a/alebo audiovizuálnych záznamov dietaia zachytených počas pohybovo-špórtovej aktivity v rámci pro-
jektu DSG za ÚČelom marketingového zviditelnenia predmetných športových aktivít ako aj získania prípadných pod-
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porovateíov, sponzorov a partnerov projektu DSG.
'Registráciu 

dibt t oo projenu DSG po zaregistrovanízákonných zástupcom (rodiČom) schvaíuje ŠPortouý odborník

- tréner v spolupráci s triednym učiteíom, ktorísú uvedenív prílohe č,1.

Evidencia účastníkov projekiu je súčastou podmienok na vyplatenie finanČného príspevku zo SFZ Pre MS/ZS s

tvtŠlZŠ na realizáciu projektu DSG,

h) zabezpečii podpis vyhlásenia (príloha č.1) oprávnenými osobami o prevzatí zodpovednosti detÍ, za bezPeČnost a' 
zdravie dietaia počas pohybovo-športovejaktivity kvaliíikovanýmitrénermis platnou Íutbalovou licenciou,

i) zabezpečit iníormovaný súhlas zákonného zástupcu dietata a GDPR s účasiou na pohybovo-ŠPortovej aktivite Podh

osobitného íormuIára (podpis zákonného zástupcu dietala).

čl. v
Výkon kontroly

prijímateí sa zavázuje umožnii poskytovateíovi vykonat kontrolu priebehu pohybovo-Športovej aktivitY so zameraním na

futbal/záujmovej činnosti.futbal počas celej doby realizácie projektu a umoŽnitvstup do priestorov realizácie pohybovo-

športovej aktivity so zameraním na íutbal,

čl. vl
závereéné ustanovenia

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzafuára na dobu určitú do dňa Úplného splnenia Povinností zmluvných

strán podh tejto znrluvy.

(2) Táto zmluva nadobúda platnostdňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a ÚČinnostv deň nasledujúci Po dni jej

zverejnenia na príslušnom webovom siidle, Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa zároveň zruŠia vŠetkY zmluvné
, 

vztahý zmluvných strán fýkajúce sa realizácie projektu DSG uzatvorené pred nadobudnutím ÚČinnostitejto zmluvY a

táto zmluva v plnom rozsahú nahrádza všetky predchádzajúce dohody zmluvných strán ohhdom realizácie Projektu

DsG.

(3) pos(ltovateímóže od tejto zmluvy okamžite odstúpita tým vylúčitprijímateh z realizácie projektu, ak Prijímateí

najmónej 4 po sebe nasledujúce týždne nezrealizoval oprávnenú aktivity alebo ak opakovane alebo závaŽným

spbsobom porušuje túto zmluvu. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doruČenia druhe| zmluvnej strane. V

piipaoe odstúpenia od zmluvy móže bytvylúčený prijímateÍnahradený iným prijímatebm z PÍsluŠného regiónu, a to

podh poradia'zaslaných podŘtadov u Šúlade s OÓdom g,z.V7P,ktoré neboli z kapacitných dóvodov Poslqltovatebm

akcepiované. v prípáoe odstúpenia od zmluvy je vylúčený prijímatelpovinný vrátitkompletné materiálno-technické

vybavenie, ktoré obdržal od poskytovateh poo'h pre'Oeracióho protokolu, a to do rúk oprávnenej osobY PoskYtovateh

o-o t s t<atenoárnych dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy. VylúČený Prijímateí zodPovedá

za škody spósobené na materiálno-technickom vybavení poskytnutom poskytovatebm okrem.beŽného oPotrebenia

a na záfuade vyčíslenia vzniknutej škody je povinný vzniknutú škodu poskytovateÍovi nahradii na základe PÍsomnej

žiadosti poskytovateh.

(a) Túto zmluvu možno menit, oopíňat alebo upravovat v,lilučne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo

íorme písomných vzostupne číslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných vŠetkými zmluvnými stranami.

(5) právne vziahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia prísluŠnými ustanoveniamiObČianskeho

zákonníka.

(6) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo ÚČinné alebo neskór stratia Platnost

a/alebo účinnosi, nie je tým dotknutá platnost a/alebo účinnostostatných ustanovenÍ. Namiesto nePlatných a/alebo

neúčinných ustanovenía na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiaíje to Právne moŽné sa najviac

približujó zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaípri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany tÚto otázku brali do ÚvahY,

(7) Táto zmluva ie vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosiou originálu, po jednom rovnoPise Pre kaŽdú zmluvnú

. stranu.
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(8) Zmluvné strany vyhlasu|ú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovolne, pre|av ich vÓle je slobod ný, váŽnY, urČitý a zrozu-

miteíný . ,n.ni. telto zmluvy si prečítali a je v plnom súlade s ich prejavenou vóíou, na znak Čoho ju vlastnoruČne

podpísali.

v .,.?/. % !-,y| €...., ana,,,€...".,.7 r.fuí ?
MATERSKÁ ŠNOU

Chmelinec 1411 ^púcHov @
Za prijímateía

.,
tl,W

;;";;il;;
(štatutárny zástupca tvtŠlZŠ s

MS/ZS)

^
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