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Číslo zmluvy ministerstva: 2016/228 
 

uzatvorená podľa §269 ods. 2  Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami: 
 

(ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako: „Zmluva“) 
 
 
1.   
 Názov:    Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 Sídlo:    Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava  
 IČO :     00 151 742 

DIČ:    2020798351 
 IČ DPH:    nie je platcom DPH 
 Zastúpené:   Ing. Peter Kažimír, minister financií SR 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
 Číslo účtu:   7000001400/8180 
 Číslo účtu v tvare IBAN:  SK59 8180 0000 0070 0000 1400 
 (ďalej v príslušnom gramatickom tvare aj ako : “Ministerstvo”) 
 
 
a 
 
 
2. 
 Názov:     GLOBSEC 
 Sídlo:    Kuzmányho 4031/3, 974 01, Banská Bystrica 
 IČO:    31780920 

DIČ:     2020983261 
IČ DPH:    nie je platcom DPH  

 Zastúpené:   Mgr. Milan Solár, viceprezident a CEO 
 Bankové spojenie:  Tatra Banka, a. s. 
 Číslo účtu:   2621099129/1100 
 Číslo účtu v tvare IBAN:  SK63 1100 0000 0026 2109 9129 

SWIFT :    TATRSK BX 
 
 (ďalej v príslušnom gramatickom tvare aj ako : „GLOBSEC”) 
 
 
(ďalej tiež spoločne, v príslušnom gramatickom tvare “zmluvné strany”) 
 
 

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1 V záujme zefektívnenia a prehĺbenia vzájomnej spolupráce pri projekte so zameraním na európske 

ekonomicko-politické témy v rámci verejnej diplomacie Slovenskej republiky, sa zmluvné strany 
rozhodli v súvislosti s pripravovaným projektom upraviť platformu spolupráce a vzájomné práva 
a povinnosti zmluvných strán na medzinárodnej Konferencii „GLOBSEC Tatra Summit a GLOBSEC 
Tatra Summit Investičné fórum“ (ďalej spoločne ako „Konferencia“), ktorá sa bude konať v Bratislave 
v dňoch 27. – 30. októbra 2016, a ktorej hlavným organizátorom je GLOBSEC. Spoluorganizátorom 



Dohoda o strategickom partnerstve 

 

2/3 

 

podujatia sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.  

1.2 Konferencia je pokračovaním spoločného formátu pre finančné, ekonomické a politické otázky 
európskej integrácie, projektu GLOBSEC Tatra Summit. Zameranie Konferencie bude dvojaké: 
diskusie sa budú venovať otázkam digitálnej agendy, energetickej únie, PPP projektov, penzijných 
fondov a dopravy. Druhá časť Konferencie sa bude venovať otázkam hospodárskej a menovej únie, 
migračnej krízy, fiškálnych pravidiel a ďalším. 

1.3 GLOBSEC je nezávislá, nestranícka mimovládna organizácia - občianske združenie, s cieľom 
budovania platformy o európskych ekonomických, finančných a politických témach, ktorá napomáha 
k zvýšeniu hlasu Slovenskej republiky v regióne a v EÚ. Cieľom organizácie je budovanie silnej, 
konštruktívnej, ale aj kritickej európskej komunity na Slovensku, schopnej dlhodobo kultivovať a 
formovať verejnú, odbornú a politickú debatu o budúcnosti Európy a postavenia Slovenska v nej.  

1.4 Ministerstvo ako orgán štátnej správy primárne zodpovedný za finančnú politiku Slovenskej 
republiky a ako partner Konferencie poskytuje záštitu nad podujatím z úrovne Ministra financií 
Slovenskej republiky, poskytuje súčinnosť pri odbornej tvorbe agendy a pozývaní oficiálnych 
predstaviteľov zo Slovenska i zo zahraničia. Cieľom Ministerstva ako oficiálneho partnera je využiť 
Konferenciu pre efektívnu komunikačnú a analytickú platformu európskej hospodárskej a menovej 
politiky z pozície Slovenskej republiky.  

 
II. 

Predmet zmluvy 
 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie rámca spolupráce a určenie vzájomných práv a povinností 

zmluvných strán pri príprave a realizácii vlajkového projektu a pri organizácii piatej medzinárodnej 
konferencie „GLOBSEC Tatra Summit a GLOBSEC Tatra Summit Investičné fórum“, ktorého hlavným 
organizátorom a zakladateľom je GLOBSEC. Spoluorganizátorom Konferencie sú Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.  

 
III. 

Práva a povinnosti GLOBSEC-u 
 

3.1 GLOBSEC ako organizátor sa zaväzuje obsahovo, organizačne, logisticky, mediálne a administratívne 
zabezpečiť prípravu a realizáciu Konferencie. GLOBSEC sa zároveň zaväzuje parciálne finančne 
zabezpečiť náklady spojené s organizáciou Konferencie. 

3.2 GLOBSEC sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť predovšetkým:  
3.2.1 prenájom reprezentačných priestorov pre konanie Konferencie,  
3.2.2 technické a organizačné pokrytie Konferencie, a to:  

a) program a obsah Konferencie (pozvánky a účasť); 
b) vizuál podujatia a propagáciu Konferencie a partnerov; 
c) logistiku (personál na konferencii, priestory, technické a iné vybavenie, nahrávanie, 

cestovné náklady a ubytovanie); 
d) catering. 

3.2.3 mediálne pokrytie Konferencie (mediálny plán propagácie pred, počas a po Konferencii, 
realizácia mediálnych plánov a organizácia tlačovej besedy a brífingov), 

3.2.4 vypracovanie analytických výstupov expertov. 
3.3 GLOBSEC je oprávnený a povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky výhradne za účelom 

zabezpečenia prípravy a realizáciu Konferencie. Kópie subdodávateľských faktúr, na ktorých úhradu 
boli použité finančné prostriedky Ministerstva, sa GLOBSEC zaväzuje doručiť na Ministerstvo po ich 
obdržaní od subdodávateľov, najneskôr do 15.12.2016.  

3.4 Do ukončenia doby trvania tejto Zmluvy sa GLOBSEC zaväzuje vyhotoviť správu z podujatia. 
GLOBSEC je povinný finančne vysporiadať poskytnuté prostriedky na základe kópií 
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subdodávateľských faktúr, na ktorých úhradu boli použité finančné prostriedky Ministerstva. 
Nevyčerpané prostriedky je GLOBSEC povinný vrátiť na účet Ministerstva do 30 dní po skončení 
Konferencie, najneskôr však  do 15.12.2016. 

3.5 Kontaktné údaje GLOBSEC oznámi kontaktnej osobe na Ministerstve po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy písomne, alebo elektronickou formou. 
 
 

IV. 
Práva a povinnosti Ministerstva 

 
4.1 Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti poskytuje záštitu nad Konferenciou z úrovne Ministra financií 

Slovenskej republiky, poskytuje potrebnú súčinnosť pri odbornej tvorbe agendy, pozývaní oficiálnych 
predstaviteľov zo zahraničia a ďalšej organizačnej príprave Konferencie. Bližšie podrobnosti si 
zmluvné strany dohodnú osobne, písomne alebo formou elektronickej komunikácie, vrátane 
oznámenia kontaktných údajov zástupcov Ministerstva. 

4.2 Ministerstvo sa zároveň ako partner tohto vlajkového projektu zaväzuje finančne podporiť 
Konferenciu, v celkovej výške 50.000,- EUR (slovom päťdesiattisíc eur), a to formou pokrytia 
nákladov priamo súvisiacich s obsahovým, logistickým, mediálnym, technickým a organizačným 
zabezpečením prípravy a realizácie Konferencie.  

4.3 Ministerstvo poskytne GLOBSEC-u  finančné prostriedky podľa bodu 4.2 prostredníctvom 
bezhotovostnej transakcie na účet GLOBSEC-u, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to do 7 dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. 

4.4 Ministerstvo nezodpovedá za akékoľvek položky fakturované nad celkovú výšku finančnej podpory: 
50.000,- EUR (slovom päťdesiattisíc eur). 

 
 

V. 
Doba trvania Zmluvy 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2016. 
5.2 Túto Zmluvu je možné pred uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná ukončiť iba písomnou dohodu 

zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia povinností zmluvných strán 
uvedených v článku III. a článku IV. Zmluvy. 

5.3 GLOBSEC sa zaväzuje použiť Finančnú podporu výlučne na úhradu výdavkov spojených 
s realizáciou Konferencie v súlade so Zmluvou. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v 
predchádzajúcej vete je GLOBSEC povinný vrátiť Ministerstvu Finančnú podporu vo výške, ktorú 
GLOBSEC nepoužil na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Konferencie v súlade so Zmluvou, a 
to do 3 pracovných dní od doručenia výzvy Ministerstva. 

 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
6.2 Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

6.3 Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti 
v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia. 

6.4 Zmeny a doplnky Zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán. 
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6.5 Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 origináloch. 
6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli vážne a slobodne a zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená, že ustanovenia dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, že túto dohodu neuzavreli 
v omyle, že si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 
podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa 25.10.2016 
 
 
 

................................................                                 .............................................................. 
Ministerstvo financií SR                                 GLOBSEC 
Ing. Peter Kažimír              Mgr. Milan Solár 
minister                      výkonný viceprezident a CEO 

    
 


