
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ PODUJATIA 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi nasledovnými 
zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Národné Športové centrum 

sídlo: Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 

konajúci: riaditeľ Národného športového centra 

IČO: 30853923 

DIČ: 2021764888 

IČ DPH:  

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK87 8180 0000 0070 0059 0559 

(ďalej len "objednávateľ") 

 

a 

 

Realizátor:  

sídlo:  

identifikačné číslo:  

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

konajúci prostredníctvom:  

 

(ďalej len "realizátor") 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1.      Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).  Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania podľa § 117 ZVO- zákazka s nízkou hodnotou. 

 

1.2.  Hlavnou myšlienkou   organizovaných  podujatí je rozhýbať  bežné obyvateľstvo a propagovať 
myšlienku, že pohyb  a fyzická aktivita je dôležitý faktor zdravia každého jedinca obzvlášť v tomto 
postpandemickom období. Úlohou podujatí je zaujať návštevníkov a predstaviť im rôzne druhy športu 
a motivovať ich k aktívnemu pohybu priamo na mieste bez potreby špeciálneho športového 
vybavenia zo strany návštevníkov. 



 

 1.3. Táto zmluva sa vzťahuje na nasledovné   2 spoločensko – športové podujatia:  

a) názov podujatia: BeActive Sportvillage, miesto konania Štrbské pleso v termíne:   

              4.9.2021 Čas:  min. cca 4- 5 hodín( v časovom rozpätí 14/15-19/20 hod.) 

Miesto konania: verejné priestranstvo, ľahko dostupné pre širokú verejnosť 

b) názov podujatia: BeActive Night, miesto konania Bratislava Ružinov v termíne:  25.9.2021 

              Čas:  min. cca 4- 5 hodín( v časovom rozpätí 14/15-19/20 hod.) 

Miesto konania: verejné priestranstvo, ľahko dostupné pre širokú verejnosť 

 

1.4. Podujatia uvedené v bode 1.2. tejto zmluvy (ďalej len "podujatia") sa uskutočňujú na základe  
projektu „ Európsky týždeň športu“ financovaného prostredníctvom Európskej Únie.   

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1.  Predmetom zmluvy je komplexné  organizačné zabezpečenie dvoch spoločensko-športových  
podujatí  uvedených  v článku I. úvodných ustanoveniach,  ods. 1.3. písm. a), b) tejto zmluvy.  
  
 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1. Realizátor sa zaväzuje, že za  podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa Výzvy 
na predkladanie cenových ponúk zabezpečí komplexne organizačne  (materiálne, personálne, 
náklady na dovoz, ubytovanie a iné)  dve  spoločensko-športové  podujatia uvedené v článku I. 
úvodných ustanoveniach,  ods. 1.3. písm. a), b) tejto zmluvy.   
 
3.2.  Realizátor sa zaväzuje:  
- aktívne spolupracovať pri tvorbe programu s  objednávateľom, miestnymi zastupiteľstvami a 
agentúrami podieľajúcimi sa na mediálnych a PR kampaniach Európskeho týždňa športu a propagácií 
samotného podujatia. Scenár a všetky organizačné záležitosti sa zaväzuje realizátor prerokovať  
s objednávateľom  a prípadné zmeny musia byť vždy objednávateľom odsúhlasené. 

 - predložiť  objednávateľovi  programu  program so scenárom oboch eventov s disciplínami a 
športovým obsadením  v lehote   dvoch týždňov od uzavretia Zmluvy. Schválenie objednávateľom - 
štatutárom NŠC prebehne do 2 pracovných dní od  jeho predloženia a v prípade pripomienok zo 
strany objednávateľa  je  realizátor povinný  pripomienky zapracovať do 2 pracovných dní. 

-  vykonať priestorovo-technické zabezpečenie podujatí, t.j.  zabezpečiť verejné priestranstvo, 
ľahko dostupné pre širokú verejnosť. 

- zabezpečiť minimálne  6 športových aktivít  na podujatí v  Bratislave – Ružinov  a minimálne 
 8 športových aktivít na Štrbskom plese. Realizátor sa zaväzuje  pri všetkých aktivitách na oboch 
podujatiach  zabezpečiť materiálno-technické vybavenie vrátane športového vybavenia. 
- zabezpečiť účasť minimálne 4 aktívnych športovcov/osobností, minimálne 2 bývalých 
športovcov 



-   zabezpečiť  zapojenie  do športových aktivít známych aktívnych športovcov aj bývalých 
športovcov, s vysokou sledovateľnosťou tak individuálnych ako aj kolektívnych športov s úspešným 
dosiahnutým výsledkom na podujatiach ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá 
Európy, svetový pohár. Vybraní športovci budú k dispozícií pre mediálnu kampaň samotného 
podujatia (ambasádor) a na prípadnú autogramiádu, ktorá môže byť súčasťou programu 

-  nakontaktovať a zapojiť športové zväzy/kluby, záujmové a športové krúžky, športovcov  a 
športových odborníkov vo všetkých vekových kategóriách  a pripraviť im priestor na ich prezentáciu a 
vytvoriť športoviská, či vhodné prostredie v danej lokalite a organizačne ich zabezpečiť. 

- zabezpečiť ozvučenie a pódium  

- zabezpečiť moderátora – známeho z celoštátnych slovenských televíznych a rozhlasových 
médií so skúsenosťou minimálne 5 rokov 

 

- zabezpečiť adekvátne personálne zabezpečenie organizácie na každom športovisku tak, aby 
bol zaistený bezpečný a plynulý chod každého športoviska pod dohľadom príslušného personálneho 
zabezpečenia organizácie na každom športovisku 

- zabezpečiť profesionálneho fotografa a foto dokumentácie z podujatí  v nasledovnom 
rozsahu: minimálne 10x záberov z každej disciplíny, min. 2x hromadné fotografie na pódiu, 2 x 
večerná hromadná fotografia 

- zabezpečenie video dokumentácie –  v rozsahu: vytvorenie videozáznamu z každého 
podujatia samostatne: Jeho následné zostrihanie do 1 x prezentačného spotu v trvaní do max 3 
minút, zabezpečenie zostrihania jedného spoločného spotu v trvaní do 5 minút za obe akcie spolu. Na 
všetkých videozáznamoch bude  vytvorená grafika v podobe potrebných popisov a log podľa 
inštrukcií objednávateľa 

- dodať Foto a video dokumentáciu z podujatí  do 10 dní od realizácie jednotlivého podujatia 

- zabezpečiť  a uhradiť ak je potrebné aj všetky cestovné a ubytovacie náklady účastníkov 
podujatia(športovci, moderátor, členovia organizačného tímu agentúry) 

- zabezpečiť občerstvenie a snack pre organizačný tým 

- zabezpečiť  prenájom  potrebných priestorov tak externých ako aj interných (napr. šatne, 
úložný priestor, sklad a pod.) 

- zabezpečiť  potrebné náčinia na športovanie, postavenie športoviska 

- zabezpečiť potrebnú zdravotnícku starostlivosť 

- zabezpečiť branding logami #BeActive  a NŠC na pódiu a každom športovisku  

-  zabezpečiť všetky povolenia súvisiace s organizáciou podujatia ako aj prehrávaním hudby 

- zabezpečiť dodržiavanie pandemických   opatrení ohľadom ochorenia  Covid-19 , t.j. v 
prípade  potreby  obmedziť počet ľudí sa zaväzuje mať vypracovaný plán sledovania limitu účastníkov 
podujatia a v prípade potreby ho aj  aplikovať  , zabezpečiť  dodržiavanie sprísnených  hygienických 
noriem , t.j zabezpečiť dezinfekcie na jednotlivých stanovištiach . 

- pre prípad nemožnosti zorganizovať podujatie ako je  uvedené v Opise predmetu zákazky 
vzhľadom na platné protipandemické opatrenia,  sa realizátor  zaväzuje upraviť program po dohode 
s objednávateľom .  Pre uvedený prípad  sa realizátor zaväzuje zabezpečiť   podujatie online 



- mať pripravený náhradný plán  pre prípad neočakávanej zmeny počasia, ktorý bude vopred 
odsúhlasený NŠC minimálne  15 dní pred termínom podujatia 

 -    informovať objednávateľa minimálne 15 dní pred termínom podujatia o potrebnom počte 
cien a propagačných predmetov do súťaží konaných v rámci programu 

3.3. Realizátor sa zaväzuje, že pri zabezpečení podujatia bude rešpektovať všetky riadne a včas 
uplatnené požiadavky a pokyny objednávateľa /vyhlasovateľa. V prípade rozporu medzi takýmito 
požiadavkami alebo pokynmi majú prednosť požiadavky alebo pokyny objednávateľa. 

3.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú včas poskytovať všetku súčinnosť, ktorá bude 
nevyhnutná pre riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

3.5. Realizátor včas oznámi objednávateľovi osoby z radov svojich zamestnancov/ osôb ním 
poverených, ktoré budú zabezpečovať plnenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

3.6.  Objednávateľ  oznámi realizátorovi  osoby z radov svojich zamestnancov,  ktoré budú 
vykonávať kontrolný dohľad nad priebehom prípravy a uskutočnenia podujatí.   Za objednávateľa  
bude vykonávať kontrolný dohľad nad priebehom prípravy a uskutočnenia priebehu jednotlivých 
podujatí  projektový manažér Národného športového centra,  poprípade iná osoba poverená 
projektovým manažérom Národného športového centra.  

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

 

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.  Cena je stanovená vrátane všetkých nákladov a poplatkov (napr. mzdové 
náklady, dopravné náklady, poštovné a iné) a musí zahŕňať všetky požiadavky uvedené vo Výzve   na 
predkladanie cenových ponúk vrátane dopravy na miesto dodania a všetkých nákladov spojených s 
realizáciou predmetu zákazky. Výška finančného plnenia je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

4.2. Úhrada finančného plnenia na jednotlivé podujatia bude realizovaná formou 
bezhotovostného  platobného styku na základe zúčtovacích faktúr na každé podujatie samostatne.  
 Predmet zmluvy je splnený riadnym dodaním a  uskutočnením  všetkých  služieb v zmysle článku III. 
tejto zmluvy.  
Faktúra bude obsahovať náležitosti platnej legislatívy SR v čase konania podujatia. Prílohou faktúry 
bude rozpis jednotlivých služieb týkajúcich sa podujatia.  Splatnosť faktúry pri splnení všetkých 
náležitostí je 7 dní. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k 
faktúre, bude takáto faktúra realizátorovi  vrátená. Realizátor je povinný predložiť novú faktúru, v 
takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 
4.3.  Objednávateľ  sa zaväzuje poskytnúť realizátorovi   preddavok  vo výške 20%  zo sumy 
uvedenej v prílohe č.1.  najneskôr 7 dní od účinnosti zmluvy   na základe vystavenej zálohovej faktúry 
zo strany objednávateľa. 

Článok V.  
Zmluvné pokuty 

 

5.1. Objednávateľ a realizátor sa dohodli, že pri nedodržaní  ktoréhokoľvek zo  záväzkov  zo strany 
realizátora  uvedených a bližšie špecifikovaných v článku III. tejto zmluvy  si zmluvné strany dojednali 
zmluvnú pokutu. Realizátor je povinný  zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  30 % z 
ceny  vyčíslenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku uvedeného 
v článku III. tejto zmluvy.  



5.2. Pri nedodržaní termínu  a miesta určenia podujatia  zaplatí realizátor  objednávateľovi  
zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny  vyčíslenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. To neplatí v prípade ak 
bude príčinou zrušenia podujatia vis major.( napr. Covid 19, veterná smršť, neočakávané prírodné a 
iné javy) 

5.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú 
možno vymáhať samostatne. 

5.4. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa článku IV.   má realizátor nárok  na 
úrok z omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

Článok VI.  
Predčasné skončenie zmluvy 

 
6.1. Túto zmluvu je možné kedykoľvek skončiť na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných 
strán. V tomto prípade náklady realizátora, ktoré do skončenia zmluvy vynaložil na zabezpečenie 
podujatia nebudú  zo strany objednávateľa uhradené.  Zároveň je realizátor povinný vrátiť 20 % 
preddavok, ktorý mu bol poskytnutý v zmysle článku IV ods.  4.2. tejto zmluvy 

6.2. Žiadna zo strán nie je oprávnená túto zmluvu vypovedať. 

6.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných 
prípadov: 

a) ak realizátor oznámi objednávateľovi, že nie je schopný zabezpečiť podujatie na požadovanej 
úrovni, 

b) ak z konania realizátora bude zrejmé, že nie je schopný zabezpečiť podujatie na požadovanej 
úrovni, 

c) ak realizátor bude pri zabezpečení podujatia postupovať spôsobom, ktorý by ohrozoval dobré 
meno objednávateľa alebo podujatia. 

6.4. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy podľa bodu 6.3. písm. a) tejto zmluvy nemá 
realizátor právo na náhradu  vynaložených nákladov na podujatie, ktoré mu vznikli do času doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy.  

6.5. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy podľa bodu 4.3. písm. b), c) tejto zmluvy je 
realizátor povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zrušením 
podujatia alebo s jeho zabezpečením v náhradnom termíne alebo na inom mieste. 

 

Článok  VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

7.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán v 
písomnej forme. 

7.3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami 
spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7.4. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou  zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 



7.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. 

7.6. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť 
ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

7.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za 
dostatočne jasnú, určitú a zrozumiteľnú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpisujú. 

 

V Bratislave dňa                                                                   V ..............................dňa  

                                                                                                          

                                                                                                

--------------------------------------------------------                         ............................................................... 
   

 Národné športové centrum- riaditeľ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k zmluve 

ROZPIS   NÁKLADOV 

  

 

 

Názov zákazky / zmluvy:  

Návrh scenára a organizácia Európskeho týždňa športu 

 

Organizačné zabezpečenie spoločensko – športových podujatí :  

                                                                                       Cena bez DPH            DPH                Cena Spolu s DPH 

-04.09.2021 Štrbské Pleso:  

-25.09.2021 Bratislava – Ružinov: 

-náklady na dovoz, ubytovanie a iné: 

 

Celková cena :       .  

 

 

 


