
VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM                                                                      Výtlačok číslo : 1 

D U K L A  BANSKÁ BYSTRICA                                                                                  Počet listov :2 

číslo zmluvy: VŠC -7 / 2013  – M - 092 

 

 Z m l u v a 
 
o    vykonávaní     športovej     činnosti    za    VŠC   D U K L A      BANSKÁ    BYSTRICA, uzavretá  

podľa   §  51  Občianskeho  zákonníka v znení  neskorších predpisov 

 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.  Slovenská republika – Vojenské športové centrum   D U K L A 

    Hutná č.3, 974 01 Banská Bystrica,     IČO : 00800520, DIČ : 2021075309  

     v zastúpení riaditeľ      

Ing. Mgr.  Róbert KURČÍK 

 (ďalej len „VŠC“) 

2. Zákonný zástupca  Jaroslav ČERNÝ      nar. Xxxxxxxxxxx  číslo OP: xxxxxxxxxx 

trvalé bydlisko:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 Čl. II. PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie športovej činnosti maloletým športovcom  (ďalej len 
„športovec“) Dominik ČERNÝ      dátum narodenia: xxxxxxxxx PAS: xxxxxxxxxxxx 
 trvale  bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      

Športové odvetvie: Atletika  

za Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica (ďalej len „VŠC“) a ďalšie záväzné  zmluvné 
vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sa budú  obojstranne plniť za podmienok stanovených v čl. 
III. 

 

 Čl. III.  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN   Športovec sa  zaväzuje  vykonávať  
športovú  činnosť a reprezentovať VŠC, zvyšovať a udržiavať  si výkonnosť, v záujme čoho je povinný 

plniť tieto povinnosti : 

a) vykonávať športovú činnosť v stredisku vrcholového športu s umiestnením : M SR  1. miesto  

 

Miesto výkonu športovej činnosti je  Banská  Bystrica 

b) zúčastňovať sa na športových podujatiach plánovaných VŠC v športovom odvetví, ktoré športovec 
reprezentuje, 

c) dodržiavať stanovený  režim pri účasti na súťažiach, resp. ďalšej príprave, 

d) riadiť  sa pokynmi trénera,  resp. jeho  asistenta   pri   výkone  športovej  činnosti, spolupracovať s  
nimi   pri   tvorbe  tréningových  plánov,  vykonávaní  športového   tréningu   a  efektívnej účasti na 
súťažiach, 
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e) dodržiavať všetky platné právne normy,  interné  predpisy,  smernice, spoločenské pravidlá,  
vzťahujúce  sa  na športovú činnosť a vystupovať  v duchu  fair play, 

f) správať  sa  na   verejnosti   a  v  súkromí   tak,   aby  to nebolo  na  ujmu   vážnosti  VŠC  a  športu, 
ktorý reprezentuje, 

g) starať   sa   o   svoje  zdravie  a  fyzickú  kondíciu,  dodržiavať    zásady   denného  režimu,   
správnej  výživy, nepoužívať dopingové  prostriedky,  alkoholické  nápoje  a  iné toxické    látky,  
dodržiavať   zásady hygieny, rehabilitačného liečenia a regenerácie,  podrobovať sa určeným 
lekárskym vyšetreniam a liečebným  procedúram, 

h) uzavrieť osobitné zmluvné poistenie pred začatím na výkon športovej činnosti, ktoré tvorí 
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy, 

i) po  dobu  platnosti   predmetnej   zmluvy   neuzavrie    bez   súhlasu   VŠC  ďalšiu  takúto zmluvu  o  
vykonávaní   športovej   činnosti  s iným športovým klubom v SR ani v zahraničí, 

j) na súťažiach, na ktoré je nominovaný VŠC (domácich a zahraničných) štartuje v   určenom drese 
VŠC, 

k) na individuálnych štartoch doma  a  v zahraničí  môže  štartovať  v drese  (kimone)  s  
individuálnou reklamou sponzora len so súhlasom riaditeľa VŠC. 

 

2.  VŠC sa zaväzuje plniť tieto povinnosti : 

a) vytvárať    športovcovi   primerané   podmienky   pre  športovú   prípravu  a výkonnostný rast v 
súlade s touto zmluvou, poskytnúť športoviská VŠC a regeneráciu v súlade s platnými právnymi 
predpismi,   

b) zrealizovať registráciu športovca na príslušnom športovom zväze, 

c) zabezpečiť  športovca  pre  súťažnú  sezónu telovýchovným  materiálom podľa možností VŠC, 

d) poskytnúť športovcovi podľa možností VŠC úhradu  pri účasti na športových  súťažiach,                  
 sústredeniach a telovýchovne – lekárskych sledovaniach v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách. 

 

3. Za realizáciu športovej činnosti a samotného tréningového procesu zodpovedá osobný tréner,  

   Por. Mgr. Roman BENČÍK  

4. Zákonný zástupca športovca sa ďalej zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody ma majetku VŠC 
športovcom, túto nahradí v plnej výške. 

5..VŠC a zákonný zástupca športovca sa ďalej dohodli na  podmienkach styku s 
masovokomunikačnými prostriedkami:   propagovať armádny vrcholový šport a VŠC DUKLA Banská 
Bystrica. 

 

Čl. IV.  ZÁNIK  ZMLUVY 

 

1.   Platnosť tejto zmluvy končí : 

a) uplynutím dojednanej doby, 

b) dohodou zmluvných strán, pred uplynutím dohodnutej doby, 

c) okamžitým odstúpením  dohodnutých  strán, v prípade  nedodržania zmluvných   podmienok, 

d) zánikom VŠC. 

 

 

2.   Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená podľa čl. IV. bod 1  písm. c/ : 
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⇒  zo strany VŠC  ak : 

a) športovec  porušil  disciplínu  takým  zvlášť  hrubým  spôsobom, že jeho reprezentácia  VŠC je  
nežiadúca  z   dôvodov  zachovania dobrej povesti VŠC a ŠO, 

b) športovec  zaznamenal    výrazný  pokles   výkonnosť i  z  rôznych  príčin  a  jeho  výkonnosť sa pre 
VŠC  javí ako  neperspektívna, 

c) zákonný zástupca alebo športovec nedodrží podmienky tejto zmluvy. 

⇒  zo strany zákonného zástupcu ak : 

d) VŠC  nedodrží   povinnosti   voči  športovcovi   uvedené v čl. III.. bod 2  tejto  zmluvy. 

 

 

Čl. V.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva  sa uzatvára na dobu určitú,  od účinnosti do 30. 11. 2014. 

2. Po ukončení platnosti   zmluvy  je športovec   uvoľnený do iného klubu po dohode všetkých 
zainteresovaných  strán  a  výchovné  za  neho je určené podľa pravidiel príslušného  športového 
zväzu. 

3. Zmluvné  strany  sa  dohodli,   že  prípadné  spory  o  výkon   práv a   povinností    vyplývajúcich 
zo zmluvy  sa  budú  predovšetkým  riešiť  formou zmierovacieho konania. V prípade, že  sa 
zmluvné  strany nedohodnú a nedôjde k zmieru, spor sa bude riešiť  súdnou cestou. 

4. Túto zmluvu  možno zmeniť alebo doplniť len písomnou dohodou  zmluvných strán. 

 
5. Zmluva  je  vyhotovená  v štyroch rovnopisoch .s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy sú 

určené Vojenskému športovému centru DUKLA B. Bystrica, jeden rovnopis športovcovi a jeden 
rovnopis odboru financovania a konsolidácie sekcie ekonomiky MO SR.  

 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.    

7. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení 
neskorších predpisov. 

8.  Zmluvné strany súhlasia so zverejnením   zmluvy  v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na 
internete. 

 

V Banskej Bystrici  05. 12. 2013 

 
 

 

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

                  športovec                                                                  riaditeľ VŠC DUKLA B. Bystrica 

                 Ing. Mgr.  Róbert KURČÍK. 

 

 

 

 


