
 

                                                            VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM 
 

 

 

Dohoda č. VŠC-21-1/2018 o vzájomnej spolupráci so  

Slovenským zväzom judo 
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

                                                       

Čl. I. Strany Dohody 

 

    Slovenský zväz judo 

    Trnavská cesta 39,  

    831 04, Bratislava 3 

    IČO: 17 308 518 

    zastúpený:  Ján Krišanda 

                                                                           

 (ďalej len „SZJ“) 

 

 VŠC DUKLA Banská  Bystrica 

 Hutná 3 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 00800520  

 v zastúpení: pplk. Mgr. Roman Benčík – riaditeľ VŠC 

 (ďalej len „VŠC“) 

 

Čl. I. Výklad pojmov: 

 

a) SZJ je Národným športovým zväzom v súlade v súlade s § 16 a nasl. Zákona č. 

440/2015 z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

b) VŠC DUKLA Banská Bystrica je  rezortné športové stredisko s právnou formou štátnej 

rozpočtovej organizácie Ministerstva obrany SR vykonávajúce činnosť v súlade s § 3 

písm. c) Zákona č. 440/2015 z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Čl. II. Predmet dohody 

 

a) Predmetom dohody je spolupráca SZJ  a  VŠC pri vytváraní podmienok športovej 

prípravy vrcholových športovcov pri účasti na zahraničných a domácich športových 

podujatiach, reprezentačných sústredeniach a pri zabezpečovaní služobných ciest 

zamestnancov VŠC, profesionálnym vojakom vykonávajúcim na VŠC štátnu službu podľa 

zákona č. 281/2015 Z.z. a športovcom VŠC na základe Zmluvy o amatérskom vykonávaní 

športu a Zmluvy o výchove talentovaného športovca (ďalej len „športovcom VŠC“), 

realizovaných na základe nominácií SZJ, za účelom štátnej reprezentácie. 

 
Čl. III. Práva a povinnosti strán Dohody 

 

 3.1. Práva a povinnosti SZJ: 

 

a) uhradiť zamestnancom VŠC pobytové náklady a cestovné náhrady vyplývajúce zo 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pri podujatiach organizovaných 

Národným športovým zväzom v zmysle smerníc SZJ. 

b) hradiť poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre vyslaných zamestnancov VŠC. 

c) kooperovať s riaditeľom VŠC pri procese zaraďovania športovcov do strediska 

d) podieľať sa na organizácii športových podujatí 

 

 

 



 

3.2. Práva a Povinnosti VŠC 

 

a) zabezpečiť ostatnú športovú prípravu, 

b)zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a  funkčné vyšetrenia športovcom – reprezentantom 

v plánovanom rozsahu, 

c) zabezpečiť ďalšie sociálne a organizačné podmienky vyplývajúce zo zamestnaneckého 

vzťahu osôb, na  ktoré sa vzťahuje predmet dohody 

d) využívať športové náčinie, ktoré je majetkom Národného športového zväzu, na výkon 

športovej prípravy športovcov VŠC DUKLA Banská Bystrica 

 

3.3. Podmienky vysielania na pracovné cesty (sústredenia a preteky): 

 

a) SZJ vyžiada zamestnanca VŠC na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou je 

nominačný list, 

b) VŠC po schválení, uverejní odoslanie na pracovnú cestu v dennom rozkaze riaditeľa 

VŠC a odvolá sa na túto dohodu, 

c) dňom a hodinou nastúpenia na pracovnú cestu je zamestnanec v plnej starostlivosti SZJ. 

 

3.4. Podmienky poskytnutia služobných motorových vozidiel VŠC DUKLA na 

podujatia organizované Národným športovým zväzom 

 

Vzájomné práva a povinností strán Dohody pri poskytovaní motorových vozidiel 

VŠC: 

 

a) VŠC poskytne na športové podujatie organizované SZJ služobné cestné motorové 

vozidlo špecifikované v dennom rozkaze riaditeľa VŠC. 

b) jazda musí byť uverejnená v dennom rozkaze riaditeľa aspoň deň pred jej vykonaním 

a musí byť v súlade s plánom jázd VŠC.  

c) VŠC poskytne služobné cestné motorové vozidlo v dohodnutých termínoch jeho 

protokolárnym odovzdaním vodičovi určenému riaditeľom VŠC, ktorý jeho prevzatím 

preberá za toto vozidlo hmotnú zodpovednosť a zodpovednosť za požadovanú evidenciu 

používania tohto vozidla. Vodič vozidla musí byť zamestnancom VŠC alebo 

profesionálnym vojakom vykonávajúcim na VŠC štátnu službu podľa zákona č. 281/2015 

Z.z., pričom musí byť držiteľom preukazu o vykonaní zdokonaľovacej odbornej prípravy 

vodiča Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

d) SZJ bezodkladne nahlási určenému zamestnancovi VŠC každú poistnú udalosť a každé 

poškodenie cestného motorového vozidla uvedeného v bode 1 tohto článku zmluvy. 

e) SZJ v prípade poškodenia motorového vozidla zodpovedá za jeho navrátenie späť do 

SR, ak nebude možný bezplatný odvoz vozidla prostredníctvom asistenčnej služby 

poisťovne. 

f) SZJ sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, ktorá je obsahom 

realizovanej aktivity podľa tejto Dohody (aj pri spoločenských podujatiach konaných v 

súvislosti s touto činnosťou, alebo inej jej propagácie – tlačové správy) výslovne uvedie, 

že aktivita bola resp. je spolu realizovaná v spolupráci s VŠC. Netýka sa to súťaží priamo 

organizovaných SZJ. 

 g) strany dohody sa zaväzujú počas realizácie aktivít podľa tejto dohody komunikovať, 

spolupracovať v záujme dosiahnutia účelu tejto zmluvy a nezatajovať žiadne udalosti 

spojené so zvereným dopravným prostriedkom. 

 h) preukázané výdavky, ktoré vzniknú jednej zo strán dohody nedodržaním 

 podmienok resp. porušením ustanovení tejto dohody druhou stranou, je táto 

 strana partner povinná bezodkladne uhradiť spôsobom na účet určený strane, ktorej   

preukázané výdavky podľa tohto článku vznikli. 



 

Čl. IV. Platnosť dohody 

 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od jej účinnosti do 31.12. 2018. 

 

Čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

a) Predmetná dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej strany  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

b) Dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so z. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Zúčastnené strany súhlasia so zverejnením dohody v 

Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete. 

c) K zmene dohodnutých podmienok zmluvného vzťahu môže dôjsť len formou 

písomného dodatku na základe vzájomnej dohody zúčastnených strán alebo pokiaľ by 

to vyplynulo zo zmien a doplnkov právnych noriem, inak sú neplatné. 

d) Zúčastnené strany sa ďalej dohodli, že v prípade porušení ustanovení tejto dohody 

môže každá zo zúčastnených strán túto dohodu vypovedať. Výpovedná lehota je 

1 mesiac a táto začína plynúť prvý kalendárny deň v mesiaci nasledujúcom po 

doručení výpovede. 

 

e) Pokiaľ nie je v tejto dohode dohodnuté inak, na vzťahy založené touto dohodou sa 

primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 

f) Dohoda je vyhotovená v 4 rovnocenných výtlačkoch, z ktorých SZJ  a VŠC obdržia 

po dvoch výtlačkoch. 

 

g) Zúčastnené strany po prečítaní tejto dohody prehlasujú, že jej obsahu porozumeli 

a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju 

podpisujú. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 19.1. 2018 

 

 

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

                 Ján Krišanda                              pplk. Mgr. Roman Benčík 

      prezident SZJ                                                                riaditeľ VŠC Dukla 


