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Z m l u v a    o    u s p o r i a d a n í 
atletickej súťaže s názvom  

„JBL Jump Fest“ 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 

1)  Slovenský atletický zväz (ďalej len „SAZ“) 

sídlo:    Bajkalská 7A, 831 04  Bratislava 
zastúpený:   Ing. Vladimír Gubrický, generálny sekretár SAZ 

IČO:    36063835 

DIČ:    2021658243 
IBAN:    SK17 0200 0000 0017 8547 1754  

SWIFT:    SUBASKBX 

 

                                             a 
 

2) Atletika Košice o.z. (ďalej len „usporiadateľ“)                                            

sídlo:    Dúhová 26, 040 01 Košice 
zastúpený:   Stanislav Návesňák, predseda oddielu 

IČO:    50076302 

DIČ:    2120453291 
IBAN:    SK60 0200 0000 0036 4043 1953 

 

       

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z usporiadania atletickej súťaže 
s názvom „JBL Jump Fest“ (ďalej len „súťaže“), ktorá sa uskutoční dňa 4. septembra 2019 v centre mesta Košice. 

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti SAZ 
SAZ sa zaväzuje: 

• poskytnúť usporiadateľovi finančné prostriedky na organizáciu súťaže maximálne do výšky 3 000,00 eur 

vrátane DPH, a to formou dohody o refundácií alebo prefakturáciou nákladov po skončení podujatia, 

• informovať usporiadateľa o svojich marketingových partneroch, resp. o marketingových partneroch obchodnej 

spoločnosti Slovenská atletika s. r. o., ktorých požaduje prezentovať počas súťaže, 

• dodať usporiadateľovi reklamné bannery prípadne iné reklamné predmety svojich marketingových partnerov, 
resp. marketingových partnerov obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s. r. o., 

• príspevok bude uhradený príjemcovi príspevku po predložení príslušných dokladov vo forme refundácie. Na 

základe žiadosti usporiadateľa je možné poskytnutie zálohy. 

 
SAZ má právo: 

• krátenia dotácie na základe úrovne organizácie podujatia a dodržania všetkých ustanovení tejto zmluvy. 
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Čl. IV. 

Povinnosti usporiadateľa 

 

Usporiadateľ sa zaväzuje: 

• zorganizovať súťaž v adekvátnych podmienkach, v súlade s pravidlami atletiky IAAF, ustanoveniami 
súťažného poriadku SAZ, 

• zabezpečiť dôstojný otvárací ceremoniál a dôstojné vyhlasovanie víťazov, 

• zabezpečiť spracovanie výsledkov pretekov a výsledky zaslať po ich skončení bez zbytočného odkladu na 

uverejnenie na stránke SAZ, 

• akceptovať marketingových partnerov SAZ, resp. obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s. r. o. a umožniť 

ich propagáciu podľa požiadaviek SAZ, 

• pri propagácii súťaže používať názov a symboliku SAZ, ako aj názvy a logá marketingových partnerov SAZ, 
resp. obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s. r. o., 

• uhradiť náklady súvisiace so súťažou spôsobom vyplývajúcim zo smerníc SAZ - odmeny a náhrady rozhodcov 

a ďalších funkcionárov pretekov vyplácať len na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v zmysle 

aktuálneho znenia Zákona o športe (viď. Čl. V), 

• zúčtovať náklady súťaže v termíne do 30 dní od uskutočnenia atletickej súťaže a to spôsobom podľa 
požiadaviek SAZ, 

• zabezpečiť lekársku starostlivosť počas súťaže, 

• vytvoriť podmienky pre prácu médií počas súťaže, 

• zabezpečiť vodné podmienky pre moderátora, livestreamu a časomiery počas celého priebehu súťaže. 

 

Čl. V. 

Oprávnené výdavky usporiadateľa 

 

Oprávnené výdavky súvisiace s organizáciou uvedenej súťaže zahŕňajú náklady vynaložené na: 

• nájom priestorov, zariadení a techniky,  

• ostatné výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie a organizovanie športového podujatia,  

• náhrady za stratu času rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí na základe zmluvy o dobrovoľníckej 

činnosti vrátane výkazu dobrovoľníckej činnosti a potvrdenia o jej vyplatení,  

• zdravotné zabezpečenie podujatia, strážna služba, požiarna služba a vodná záchranná služba, 

• dopingovú kontrolu,  

• športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,  

• účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú,  

• nákup vecných cien pre športovcov,  

• poistenie podujatia,  

• propagáciu podujatia okrem výdavkov súvisiacich na propagáciu komerčných partnerov,  

• technické zabezpečenie. 
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Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmeny tejto zmluvy môžu byt urobené len vo forme písomného a očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný 

obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z nich každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 

4. Ak usporiadateľ nezúčtuje náklady do 30 dní od uskutočnenia atletickej súťaže, tak stráca nárok na 

preplatenie oprávnených nákladov spojených s organizáciou danej atletickej súťaže. 
 

 

V Bratislave dňa 07. augusta  2019 

 

           

 
 

 

 
 

 

  
  ..........................................................  ...........................................................  

  

Ing. Vladimír Gubrický               Stanislav Návesňák                         

generálny sekretár SAZ               Atletika Košice o.z. 

 

 


