
Uzotvorenó podto

Sponzol:
Sídlo:
tčo:
lč opH:
DlČ:
Zopísoný:

číslo účtu:

Zostúpenó:

(d'olej len sponzor)

Sponzorovoný klub:

Sídlo:
lčo:
DlČ:
Bonkové spojenie,:
číslo účtu:
Registrovonó:
ZosŤúpený:

ZMIUVA OSPONZOR§TVE V ŠPORTE

§50 o §5l zókono č.44Ol2O15 o športe o o zmene o doplnení
niektorých zókonov (dblej len zmluvo)

Zmluvné sirony
3óS.bonk, o. s.
Dvořókovo nóbrežie 4,811 02 Brotislovo
3l 34o89o
SK7020000ó80
2o2o 2,9 4221
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
BroŤislovo l, oddiel: So, vložko c.:50l /B
sK58 ó500 0000 0002 071 5 óoo2

lng. Andrej Zoťko, predsedo predstovenstvo

lng. Peler Hojko, člen predstovenstvo

Slóvio Ekonomic kó univerzilo Brotislqv,l, o.z.
občionske združenie
Hoonovo 52,85l 04 Brotislovo
42 18 11 01
2023175198
VUB Brotislovo
SK53 0200 0000 0028, 2784 7559 BlC: SUBASKBX
no MV §R c. VVS/1-90O/90-3623
PoedDr. Vlodimírrom Hončíkom, prezidentom (opróvnenie o
štotutórovi- príloho č.l)

(v dblšom len sponzorovoný])

uzoivórojú túto sponzorskú zmluvu:

preombulo

l, 3óS.bonk, o. s. je okciovó spoločnosť, ktoró no zóklode bonkového povolenio
podnikó no územíSlovenskej republiky. Medzi hlovné činnosli 3ó5.bonk, o. s. potrí
poskytovonie úverov o prijímonie vklodov. Pre vylúčenie pochybností, pod
pojmom Sponzor so rozurnie tiež 3ó5.bonk, o. s., odštepný zóvod Poštovó bonko,
so sídlom Dvořókovo nóbrežie 4, Brotislovo - mestskó čosť Storé Mesto B1 l 02, lČO:
3l 340 890, zopísonó v Obchodnom regisŤriOkresného súdu Broiislovo l. oddiel:So,
vložko č.: 50l/B (d'olej len,,Poštovó bonko"). Zmluvné strony so dohodli no
vzójomnej spolupróci zo účelom propogócie obchodného meno odštepného
zóvodu poštovó bonko.
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l.

Člónok t
Predmel zmluvy

Sponzorovoný je športovó orgonizócio, ktoró je zopísonó r,, lnformočnom systéme
športu (lSS) v Registri próvnických osób v športe o mó spósobilosť prijímotelb
verejných prostriedkov.
PredmeŤom zmluvy je poskytnutie priomeho peňožného plnenio podlb člónku 2
zmluvy o vo výške stonovenej v člónku 2 bodu 1 zmluvy (d'olej len sponzorské) zo
strony sponzoro. Sponzorovoný je členom Slovenskej volejbolovei federócie
registrovoný no slovenskom športovom portóli
https://sport.iedu.sk/Compony/Compony/l lZ01 o zovózuje so umožniť sponzorovi
spójoť svoje obchodné meno o/olebo oznočenie sponzoro olebo sponzorom
poskytovoné služby so sponzorovoným v rozsohu o zo pcldmienok uvedených v
zmluve o sponzorovoný so zovózuje využiť sponzorské no dohodnutý úcel uvedený
v člónku 2 bode 2zmlwy o v súlode s člónkom 2 bodu 3 zrrrluvy.

Člónok z
Účel o rozsoh sponzorského

Sponzor poskyine sponzorovonému sponzorské - peňožný príspevok vo výške
l0 000 EUR (slovom desoťŤisíc eur) o to vo dvoch dótuntoch sploŤnosti. Prvó,
vo výške 5 000 EUR (slovom póťtisíc eur) v termíne do lS.okŤóbra 2021. Druhó.
vo výške 5 000 EUR (slovom póťtisíc eur) v termíne do 30 júno 2022.
Cielbm sponzorského je podporo športových oktivít, tréningovej o súťožnej
činnosti volejbolového druXŤvo žien Slóvie Ekonomickó univezito Brotislovo -
l9. nósobného mojstro SR o l5, nósobného víťozo Slovenského pohóro.
Sponzorovoný so zovózuje doložiť sponzorovi presnú pl<inovonú špecifikóciu
o plónovoný rozsoh použitio sponzorského v súlode s jeho dekl<rrovoným
účelom v zmysle člónku 2 bodu 2 tejto zmluvy. nojneskór do l0 dní od
účinnosti tejto zmluvy. V prípode nesplnenio predmetnelj podmienlry v donej
lehote sponzorovonému zonikó nórok no vyplotenie sponzorského
o v prípode, ok už bolo sponzorské vyploŤené, je spon;zorovoný povinný ho
vróŤiť nojneskór do uplynutio lehoty v zmysle predchódzojúcej vety,
Nie sú dohodnuŤé iné osobitné podmienky, ktoré musísponzorovoný splniť no
poskytnutie sponzorského.
Sponzor so zovózuje, že poskytne sponzorovonému fin<rnčné prostriedky vo
výške sponzorského bezhotovostným prevodom no bonkový účet
sponzorovoného uvedený v zóhloví tejto zmluvy. Akc, voriobilný symbol k
plotbe so použije lČO sponzorovoného.

člónot g
Obdobie lrvonio zmluvy

l. Zmluvo so uzotvóro no <jobu určitú od 0,] . 10. 2C)21 do 3l . 12 .2022 s

možnosťou predÍženio no zóklode uzovreŤio písomného dodotku k zmluve.

Člónok a
Próvo, povinnosli o ěeslné vyhlósenie sponzoro

l. Sponzor so zovózuje poskytnúť sponzorovonému spclnzorské vo výške, v
termíne, zo podmienok o no účel podl'o člónku 2 tejto zmluvy.

2. Sponzorovoný je povinný bezodklodne, ovšok nojneskór 30 dní pcl skončení
kolendórneho roko, poskyŤnúť Sponzorovi informócie o použiŤí sponzorského
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l.

2.

3.

o doklody preukozujúce jeho použitie. Štotutórny orgón sponzoro podpisom
tejto zmluvy súčosne česŤne vyhlosuje, že:

o. vočisponzorovi nie je vedené konkurzné kononie, nie je v konkuze,
v reštrukturolizócii o nebol proti nemu zomietnutý nóvrh no vyhlósenie
konkurzu pre nedostotok mojetku o

b. sponzor nemó evidovoné nedoplotky poistného no zdrovotné
poistenie, socióln,= poisienie o príspevkov no sŤorobné dóchodkové
sporenie.

Člónot s
Próvo o povinnosti sponzorovoného

Sponzorovoný so zovózuje použiť sponzorské výlučne no účel, zo
podmienok o v obdobípodlb člónku 2.

Sponzorovoný so zovó;ruje použiť sponzorské do konco Ťrvonio zmluvy
v zmysle člónku 3 bodu 1 tejto zmluvy.
Sponzorovoný bude poč:os doby účinnosŤizmluvy uvódzoť obchodné meno
o logo3óS.bonk, o. s.. oclštepný zóvod PošŤovó bonko v spojení s účelom. no
ktoni bolo sponzorské pclskytnuŤé o vykonóvoť dblšie činnosŤi pre sponzoro o
to všeŤko v nosledovnom rozs<rhu:

o. umiesfnenie logo 3óS.bank, o. s., odštepný zóvod Poštovó bonko no
dresoch hróčok používoných počos volejbolových zóposov (nóvrh
umiesínenio logo j,= potrebné vopred odobriť so sponzorom),

b. umiesfnenie 2 ks rek/omných bonnerov 3ó5,bank, a. s., odšíepný zóvod
Pošíovó bonko o ve/kosfi ospoň 1,7 x l m na polubovke šporlovei holy
v ktoreibudú domóce zópasy prebiehať tok, aby boliv z.óbere-M komery,

c. uvedenie aktívnehcl /ogo 3ó5.bonk o. s., odšfe pný zóvod Pošfovó bonko no
webe sponzorovoného /wvwv.slovioueubo.skJ, rovnako oj v rómci SoMe
sponzorovoného (FB, lG, Linked in, web)

d, umiesfňovonie /ogo 3ó5,bank, o. s., odšíepný zóvod Poštovó bonko no
sponzorskej stene o v tločových moterióloch klubu (bulletiny, progromové
plogóty, permonentky, fotky klubu o pod,),

e. spo/uprtico pri tvorbe tločových spróv (citóty sponzorovaného) o SoMe
3ó5.bonk, o. s., odšíepnÝ zóvod Poštovó bonko zo účelom propagócie
spol u pró ce me dzi o bo mo subiekíomi

Sponzorovoný je povinnli nojneskór do 30 dní po skončení kolendórneho roko
poskytnúť Sponzorovi prrdporné podktody k propogócii jeho obchodného
meno o logo v súlode s bodom 2 iohŤo Čtónku (t.j. fotodokumentóciu nopr.
zo športových podujoŤí. no ktorej bude viditel'né logo sponzoro no dresoch
hróčok o bonneroch; kópiu z webovej strónky sponzorovoného s uvedením
logo sponzoro o pod.).
Zmluvu o sponzorstve v iíporŤe, jej zmeny o doplnenio zverejní sponzorovoný
nojneskór do 30 dní oclo dňo jej podpisu obomo zmluvnými stronomi no
webovej sŤrón ke sponzorovoného (www.slovioueu bo.sk) .

Ak sponzorské nebolo použité do konco obdobio, no ktoré bolo zmluvo
uzovretó, olebo ok nebolo použité v súlode s dohodnutým účelom, je
sponzorovoný povinný vróŤiť sponzorovi nevyčerponú sumu sponzorského
olebo sumu, ktoró bolo použitó v rozpore s dohodnutým účelom.
Sponzorovoný je povinný sponzorské vrótiť v lehote do 15 dní odo dňo
doručenio písomnej výzvy sponzoro no vrótenie sponzorského v prípode ok
sponzorovoný nevyužívo sponzorské v súlode so stonoveným účelom v zmysle
člónku 2 bodu 2 zmluvy olebo v zókonom stonovených prípodoch, nopr. ok
so sponzorovoný spró,,zo k sponzorovi olebo k zriodbvotel'ovi sponzoro,
okcionórom sponzoro olebo spoločnosŤiom v skupine sponzoro Ťok, že Ťým
hrubo porušuje dobré rnrovy. Písomnú výzvv pocllb tohŤo odseku sponzor
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odošle formou doporučenej zósielky no odresu sídlo sponzorovoného,
uvedenej vzóhloví tejto zmluvy.7o deň doručenio písomnej výzvy podl'o
tohŤo odseku so povožuje 1S-ty deň po odosloní doporučenej zósielky
sponzorom. Písomnó výzvo podlo tohŤo odseku so povožuje zo doručenú oj
v prípode neprevzoŤio doporučenej zósielky.
Sponzorovoný je povinný priebežne zverejňovoť infclrmócie o spósobe
použtio sponzorského nojneskór do 25, dňo nosledujúceho kolendórneho
mesioco no webovej strónke sponzorovoného (www.s/ovioueubo.sk) olebo
príomo sponzorovi.
Sponzorovoný podpisom tejto zmluvy poŤvrdzuje, že mó spósobilosť
prijímoŤel'o verejných prostriedkov, ktorú preukozuje v súlode so zmluvou.

člónok e
Zónik zmluvy

Toto zmluvo so uzotvóro no dobu určitú, uvedenú v člónku 3 zmluvy o
zonikó k poslednému dňu tohto obdobio. Zmluvné strony deklorujú možnosť
predÍženio spolupróce v prípode ich vzójomného písornného dohovoru.
Sponzor je opróvnený od zmluvy písomne odstúpiť, ok sponzorovoný
používo sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.
Sponzorovoný je opróvnený od zmluvy odstúpiť, ok sponzor nesplní
povinnosti určené v člónku 4 tejto zmluvy.
Sponzor je opróvnený zmluvu vypovedoť bez udonio dóvodu, min. všok 2
mesioce pred termínom vyplotenio druhej sumy v zmysle člónku 2 bodu 'l

tejŤo zmluvY, 
č!ónok 7

zóverečné usionovenio

l. Tóto zmluvo so uzoŤvóro v 2 vyhotovenioch, po jednom pre koždú
zmluvnú stronu.
Tóto zmluvo nodobúdo plotnosť o účinnosť dňom podpísonio štotutórnymi
zóstupcomi obidvoch strón.
Próvo o povinnosti zmluvných strón neuprovené v tejto zmluve so riodio
píslušnými ustonoveniomi zókono c. 440/2015 Z.z. o športe o zókono c.
40 l 1 9 64 Zb. Občionskeho zókonníko.
Zóstupcovio oboch zmluvných strón vyhlosujú, že sú opróvnení túto zmluvu
podpísoť, že svoju vól'u uzovrieť túto zmluvu prejovili slobodne o vóžne, že
tóto zmluvo nebolo uzovretó v tiesnionizo inok jednostronne nevýhodných
podmienok, že svoje prejovy povožujú zo dostotočné,zrozumitel'né o určité,
preto ju no znok súhlosu podpisujú.
AkékolVek zmeny o dodotky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne
písomnou formou o po vzójomnejdohode oboch zmluvných strón.
Zmluvne strony so zovózujú, že všetky spory vyplývojúcezreolizócie, výklodu
olebo ukončenio tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak
nie je vyriešenie sporu cestou dohody možné, móže so ktorókolVek zo
zmluvných strón obrótiť no miestny o vecne príslušný súd o riešiť spor súdnou
cestou.
Zmluvne strony so dohodli, že pokiol v dósledku zmeny či odlišného výklodu
próvnych predpisov olebo judikotúry súdu bude v niektorom z ustonovení
tejŤo zmluvy nójdený dóvod neplotnosti próvneho úkonu, zmluvo oko celok
noďolej plotí, pričom zo neplotnú bude možné povožovoť ibo tú čosť, ktorej
so dóvod neplotnosti priomo týko. Zmluvné strony so zovózujú toto
ustonovenie doplniť či nohrodiť novým dojednoním, ktoré bude
zodpovedof oktuólnemu výklodu próvnych predpisov o zmyslu účelu tejto
zmluvy. Pokiol' v niektoných porogrofoch nebude možné riešenie tu
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uvedené o zmluvo by bolo neplotnó, zmluvné strony so zavózujú
bezodklodne po tomto zisŤení uzovrieť novú zmluvu, v ktorej prípodný
dóvod neplotnosti bude odstrónený o doposiol' prijoté plnenio budú
zopočítoné no plnenie zmluvných strón podl'o tokejto novej zmluvy.
Podmienky tokejto nov,ejzmluvy vychódzojú pritom z póvodnejzmluvy.

8. Neoddelitel'nou súčos,ťou tejŤo zmluvy je výpis z informočného sysŤému
športu (lSS) o spósobilosti prijímotelb verejných prostriedkov
sponzorovoného (prílolro č.2zmluvy). Počos nefunkčnosti lSS je v súlode s §
50 ods. 4 písm. o) Zól<ono č. 44O/2O15 7.z. o šporŤe (d'olej len Zókon) o
Metodickýrn usmernetrím MSVVoS SR c. 11/2O1ó {dblej len Usmernenie)
nomiesio výpisu o spósobilosti prijím<rŤelb verejných prostriedkov súčosťou
zmluvy o sponzorstve v šporŤe:
o) čestné vyhlósenie sponzorovoného (príloho č.3 zmluvy), že: 1. mó

stonovy v súlode s {3 l 9 ož23 Zókono o športe. ok je sponzorovoným
športový zvóz oleb<> nórodnó šporiovó orgonizócio, 2. činnosť športovej
orgonizócie je v súl,cde s § 19 až23 Zókono, ok je sponzorovoným
šporŤovó orgonizóc:io s próvnou formou občionskeho zciruženio, 3. mu
nebolo v lehote še:;ť mesiocov pred podpisonr zmluvy o sponzorstve v
športe uloženó sonl<cio za zóvažné porušenie povinnosti podl'o § 98
ods. l Z<ikono.

V Brotislove dňo:

Zo sponzoro:

29. 09. 202l

Zo sponzorovoného:

i

V Brotislove dňo 23.09.2021

\^,]§.-\!t
'., í ,"l.j (

i,rl''tlc(

PoedDr. Vtodimír Hončík

prezident

Slóvio Ekonomickó univeaito Brotislovo, o.z.

V Brotislove, dňo

lng. Andrej Zoťko

predsedo predstovenstvo

3ó5.bonk, o. s.

gAvn exomrEú UlllYERzlíA
BRATl§tAvA

tla8noil 52,8§1 04 Bnírlava
Éo: 12í8110t 0É. 2m3l75t98

]
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RADA zAKLADAJúctctt čleNov zonužrntl

Slóvio Ekonomickó univezito Brotislovo (v súlode so zókonom o športe § 44O/2O15 7.z.)

V súlode so Zókonom o športe § 44Ol2O15 7 .z. p|otného od O1 .0l .20l ó, so Spróvno rodo
občionskeho združenio Slóvio Ekonomickó univezito Brotislovo, registrovoného no MV SR pod
c, VVS/1-9OO/90-36232, so dňo 16.12.201ó uznieslo no zmene Stonov občionskeho zdruŽenio
pod sŤoronovým nózvom Slóvio Ekonomickó univerzito Brotislovo, skrótene Slóvio EU BA.

V zmysle uprovených sŤonov zvolilo menovite 3-člennú Rodu zoklodojúcich členov združenio
oko nojvyšší orgón združenio o prezidento združenio.

Členovio Rody zoklodojúcich členov združenio zóroveň poverili prezidento združenio
predložením uprovených stonov združenio do 3 dní MV SR k ich registrócii.

Rodo zoklodojúcich členov združenio:

PoedDr. Vlodimír Hončík, nor. i 6.04.1944v Ružomberku, bytom Višňovó l l, Brotislovo 83l Ol, c.
OP 246204, prezideni združenio o šŤotutórny zóstupco

Mgr. Evo Podhornó, nor.27.11 .1971 v Komórne, byŤom Krojinskó cesto 506155,9OO 21 Svótý Jur
Brotislovo c. OP JG 999219 - štotutórny zóstupco združenio

Mgr. Mortin Hončík, nor. l2)0.1972v Brotislove, bytom Ósmo 22,BroIislovo 83l Ol, c. OP EB 510
152, - člen Rody zoklodojúcich členov združenio

V Brotislove dňo: 23.09.2021

/a, 3ós.bonk, o. s., DVořókoVo nóbíežie 4.8'l] 02 Brolislovo
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Čestné vyhlósenie

Slóvio Ekonomickó univezito Brotisloyc., o.z. čestne že je spósobilý pre prijímonie
finončných prostriedkov z verejných zdrojov o od sponzorov

Uvedené vyhlósenie predklodóme z dóvodu zotiol'nefunkč ti informočného systému v športe
(lSS) no MSVVoS SR. Vzhtodom k nefunkčnosti lSS no MSVV
uzotvorenó medzi slóviou Ekonomickó univezito Brotislovo
no webovej strónke www.slovioeubo.sk

SR, zmluvo o sponzorstve v športe
Poštovou bonkou, o.s. je zovesenó
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poedDr.vlodimír Hončík + podpis nosledne pojde

Čestné vyhlósenie

Slóvio Ekonomickó univezito Brotislova, o.7. čestne vyhlosu

Mó stonovy v súlode s § l9 ož23 Zókono o šporŤe povinnosť
univezito Brotislovo je v súlode s § 19 qž23 Zókono,

Nebolo združeniu v lehote šesť mesiocov pred podpisom o sponzorstve v športe uloženó
sonkcio zozóvožné porušenie povinností podl'o § 98 ods. l Z kono

V Brotislove dňo 23.W.2O2l

PoeDr. Vlodimír Hončík, prezident zduženio
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