
Z M L U V A    O    S P O L U P R Á C I 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

ďalej len „zmluva“ 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:  Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

IČO:  00397687 

DIČ:  2022845255 

IČ DPH:  SK2022845255 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:  SK4881800000007000242255 

SWIFT:  SPSRSKBAXXX 

Štatutárny orgán:  Dr.h.c., prof.h.c, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, poverený výkonom 

funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Právna forma: verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

(ďalej len „univerzita“ alebo „STU“) 

a  

 

Obchodné meno:  Vysokoškolský športový klub STROJÁR Slovenskej technickej 

univerzity Bratislava 

Sídlo:  Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava-Staré Mesto 

IČO:  42270839 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa  

Číslo účtu:  5044043371/0900 

IBAN: SK4809000000005044043371 

SWIFT: GIBASKBX 

Štatutárny orgán:  Mgr. Alena Cepková, PhD., prezidentka 

Právna forma: Združenie. Zapísaný v zozname združení vedenom na MV SR, spis číslo 

VVS/1-900/90-414 20-1 

 

(ďalej len „klub“) 

Článok I 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je určenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri 

športových podujatiach, ktorých sa zúčastňujú študenti STU a pri využívaní športovísk STU 

s cieľom podporovať a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského športu. 

 



Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Univerzita  

a) súhlasí s použitím označenia „Slovenská technická univerzita v Bratislave“ v 

príslušnom gramatickom tvare, s možnou modifikáciou označenia na „Slovenská 

technická univerzita Bratislava“ v príslušnom gramatickom tvare v názve športového 

klubu „Vysokoškolský športový klub STROJÁR Slovenskej technickej univerzity 

Bratislava“; 

b) poskytne podľa svojich možností klubu športové zariadenia STU podľa vopred 

dohodnutých podmienok, resp. v prípade športových objektov aj na základe 

samostatne uzatvorených zmlúv na užívanie príslušných objektov; 

c) poskytne klubu účelovo určené finančné prostriedky na rok 2021 pridelené STU 

v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2021. Finančné prostriedky sa poskytujú 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2021 na činnosť 

klubu. STU poskytne klubu v priebehu roka 2021 finančné prostriedky v celkovom 

objeme 21.527,- EUR (slovom dvadsaťjedentisíc päťstodvadsaťsedem eur). Finančné 

prostriedky budú poskytnuté bezhotovostne na bankový účet klubu uvedený 

v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy; 

d) poskytne klubu účelovo určené finančné prostriedky na rok 2021 pridelené STU v 

rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2021. Finančné prostriedky sa poskytujú v 

súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2021 pre 

individuálnych športovcov vedených v klube. Finančné prostriedky budú poskytnuté 

bezhotovostne na bankový účet klubu uvedený v úvodných ustanoveniach tejto 

zmluvy a klub je povinný ich vyplatiť individuálnym športovcom podľa tohto rozpisu: 

o Adrián Drobný, Kátlovce 16, 919 55 Kátlovce, športová streľba:  960,- Eur 

o Monika Chochlíková, Duklianskych hrdinov 24, 911 05 Trenčín, Kickbox:  960,- Eur 

o Hana Kuklová, Murániho 24, 949 11 Nitra, karate:     800,- Eur 

 

e) v prípade, že bude univerzite upravená účelová dotácia pre klub zo strany 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, STU v rovnakej výške upraví 

dotáciu pre klub. Úprava výšky dotácie bude realizovaná prostredníctvom písomného 

dodatku k tejto zmluve. 

 

2. Klub sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky podľa bodu 1 písm. c) a d) tohto 

článku v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Použitie finančných prostriedkov je 

klub povinný zúčtovať písomne do 31.01.2022. 

3. Klub sa zaväzuje predložiť doklady preukazujúce poskytnutie finančnej dotácie podľa 



bodu 1 písm. d) tohto článku priamo v zmluve uvedeným fyzickým osobám do 

31.01.2022. 

4. Klub sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky v zmysle tejto zmluvy používať účelne 

a hospodárne v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a ich použitie evidovať v 

svojej účtovnej evidencii.  

5. Klub vyhlasuje, že disponuje súhlasmi so spracovaním osobných údajov všetkých osôb 

uvedených v bode 1 písm. d) tohto článku, a to na účely plnenia tejto zmluvy; tieto 

súhlasy musí byť klub kedykoľvek schopný STU preukázať. 

6. Klub je povinný: 

a) písomne doručiť univerzite do 31.01.2022 na adresu jej sídla podľa tejto zmluvy, 

s doplnením údajov o adresátovi „pre Radu športu STU“, nasledujúce dokumenty: 

- čestné prehlásenie štatutárneho orgánu klubu, že dokument potvrdzujúci 

zaregistrovanie na Ministerstve vnútra SR bol ku dňu 31.12.2021 stále platný. 

- správu o športovej činnosti  za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „správa“). 

Súčasťou správy bude aj:  

o údaj o celkovom počte členov klubu k 31.12.2021, 

o menovitý zoznam najmenej 50% členov klubu, ktorí k 31.12.2021 ešte 

nedovŕšili 27 rokov veku, pre deklarovanie splnenia podmienok 

vyžadovaných Slovenskou asociáciou univerzitného športu,  

o menovitý zoznam najmenej 10% členov klubu, ktorí sú študentmi STU alebo 

zamestnancami STU alebo absolventmi STU k 31.12.2021, pre deklarovanie 

splnenia podmienok vyžadovaných univerzitou. Pri menách treba uviesť 

názov fakulty STU alebo inej súčasti STU, 

o  harmonogram využívania športovísk STU (tréningy, zápasy alebo súťaže). 

 

Článok III 

Sankcie 

 

1. Použitie finančných prostriedkov poskytnutých klubu podľa tejto zmluvy v rozpore s jej 

ustanoveniami sa pokladá za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách a súvisiacich právnych predpisov. 

2. Pri porušení ktoréhokoľvek ustanovenia čl. II bodov 2, 3 alebo 4 sa klub zaväzuje 

bezodkladne vrátiť STU  poskytnuté finančné príspevky v celkovom objeme podľa 

čl. II ods. 1 písm. c) tejto zmluvy. 

 

 

 

 

 



Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len na základe písomných dodatkov k zmluve, ktoré 

sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021; tým nie je dotknuté oprávnenie STU 

uplatniť sankčné postihy voči klubu aj po uplynutí doby uvedenej v tomto bode. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že po prečítaní tejto zmluvy jej obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak súhlasu ju podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa    

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Dr.h.c., prof.h.c, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, 

poverený výkonom funkcie rektora Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

VŠK STROJÁR STU 

Mgr. Alena Cepková, PhD. 

prezidentka 


