Zmluva o sponzorstve v športe
uzatvorená podľa § 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o športe“)
Článok I
Zmluvné strany
1.

SPONZOR
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 702 257
DIČ: 2020341092
IČ DPH: SK7020000097
Štatutárny orgán: Ing. Peter Dobrý, člen predstavenstva a generálny riaditeľ, konajúci na základe
splnomocnenia
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1188/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK94 1100 0000 0026 2600 0466
(ďalej len „Sponzor“)

2.

SPONZOROVANÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA
Klub vodáctva a raftingu MISTRAL Bratislava
Jasovská 19, 851 07 Bratislava
IČO: 36069248
Štatutárny orgán: Júlia Pavelková
Zapísaná na MV SR v zozname občianskych združení pod č. VVS/1-900/90-18342
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 2770 9805
E-mail: jpavelkova77@gmail.com
(ďalej len „Sponzorovaný“)
uzatvárajú v zmysle hore uvedených právnych ustanovení Zmluvu o sponzorstve v športe
(ďalej len “Zmluva”) s nasledujúcim obsahom:
Článok II
Predmet Zmluvy

1. Sponzor sa zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému sponzorské vo forme priameho peňažného plnenia na
bankový účet Sponzorovaného uvedený v čl. I tejto Zmluvy v celkovej výške: 6.000,00 EUR (slovom :
šesťtisíc eur)
Plnenie bude prebiehať v dvoch splátkach:
k 31.09.2019 – 3.000,- € (tritisíc eur)
k 30.10.2019 – 3.000,- € (tritisíc eur)
2. Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť Sponzorovi spájať jeho názov alebo logo so Sponzorovaným a
jeho činnosťou. Reklamné plnenie v médiách a na športoviskách bude predmetom zmluvy o reklame
medzi zmluvnými stranami.
3. Sponzorovaný sa zaväzuje využiť Sponzorské na účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou,
organizovanou alebo podporovanou Sponzorovaným v zmysle Článku III tejto Zmluvy.
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Článok III
Účel a použitie Sponzorského
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Sponzorovaný použije Sponzorské na zabezpečenie nasledovnej
športovej činnosti:
 Podpora vodáctva a raftingu v klube MISTRAL
2. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva uzavretá, alebo ak nebolo
použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu
sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom (§ 51 ods. 2 Zákona o
športe).
Článok IV
Vykazovanie Sponzorského
1. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského
najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ktorom bude Sponzorské alebo jeho časť
použité.
Sponzorovaný bude priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského
 na adrese webového sídla www.raftmistral.sk
2. Sponzor má právo žiadať informácie o použití Sponzorského a doklady preukazujúce použitie
Sponzorského a Sponzorovaný je povinný Sponzorovi tieto bezodkladne poskytnúť (§ 51 ods. 5
Zákona o športe).
Článok V
Prezentovanie Sponzora
1. Sponzorovaný môže v spojení s účelom, na ktorý bolo Sponzorské poskytnuté, uvádzať
 názov alebo obchodné meno, sídlo, logo Sponzora alebo logo jeho výrobku
2. Náklady na uvádzanie Sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty Sponzorského uvedeného v čl. II ods.
1tejto Zmluvy.
3. Prezentácia Sponzora bude vykonaná spôsobom zabezpečujúcim dôstojné nakladanie s názvom
a logom Sponzora, pri vzájomnej koordinácií zmluvných strán a po poskytnutí potrebnej súčinnosti zo
strany Sponzora.
Článok VI
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a čestné vyhlásenie Sponzora
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis z informačného
systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov Sponzorovaného a to za podmienky,
že tento informačný systém zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bude
v čase podpisu Zmluvy plne funkčný.
2. Štatutárny orgán Sponzora týmto čestné vyhlasuje a svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že ku dňu
podpisu Zmluvy:
 nemá daňový nedoplatok ani nedoplatok na cle voči štátnemu rozpočtu SR,
 voči Sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie.
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Článok VII
Ďalšie povinnosti zmluvných strán
1. Zmluvu a jej dodatky zverejní Sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma
zmluvnými stranami na svojej webovej stránke. O zverejnení informuje Sponzorovaný bezodkladne
Sponzora, najneskôr však do 15 dní odo dňa zverejnenia.
2. Ak Sponzorské nebude použité do konca doby uvedenej v Článku VIII ods. 2 Zmluvy, alebo ak nebude
použité v súlade s dohodnutým účelom v zmysle Článku III ods. 1 Zmluvy, je Sponzorovaný povinný
vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu Sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s
dohodnutým účelom.
3. Sponzorovaný sa zaväzuje zdržať sa použitia peňažných prostriedkov na financovanie nelegálnych,
nemorálnych alebo inak protispoločenských aktivít v akomkoľvek štáte. Sponzorovaný prehlasuje, že
peňažný príspevok uhradený sponzorom nie je určený alebo neslúži vcelku, alebo sčasti, priamo alebo
nepriamo na úhradu sprostredkovateľovi alebo verejnej osobe alebo za účelom ovplyvnenia konania
alebo rozhodnutia tejto osoby, a že tento príspevok nie je poskytnutý sprostredkovateľovi alebo
verejnej osobe za účelom ovplyvnenia iného sprostredkovateľa alebo verejnej osoby.
Článok VIII
Trvanie a zánik zmluvného vzťahu
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami..
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2019
3. Sponzorovaný je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Sponzor poruší povinnosť vyplatiť/odovzdať
Sponzorské spôsobom podľa čl. II Zmluvy.
4. Sponzor je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Sponzorovaný používa sponzorské v rozpore
s dohodnutým účelom špecifikovaným v čl. III Zmluvy (§ 50 ods. 5 Zákona o športe).
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy 2 až 5, ktoré vyplývajú zo štandardov skupiny Veolia.
Sponzorovaný vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom priložených Príloh a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Sponzor oznamuje a Sponzorovaný berie na vedomie, že funkciu Zodpovednej osoby za sponzoring
a dobročinnosť v Sponzorovi, v zmysle svojej internej smernice „Sponzorstvo a Dobročinná činnosť“
číslo PS-00SM012, vykonáva Jaroslav Krupec, senior manažér pre právny odbor (email:
jaroslav.krupec@veolia.com).
3. Právne vzťahy neupravené zmluvnými stranami v Zmluve, sa budú riadiť právnym poriadkom
Slovenskej republiky, Zákonom o športe a predpismi občianskeho práva (§ 99 ods. 7 Zákona o športe).
4. Ustanovenia Zmluvy je možné meniť len písomnou formou prostredníctvom dodatkov Zmluvy, ktoré
tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Dodatky Zmluvy musia byť zverejnené.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden je pre Sponzora a jeden pre
Sponzorovaného.
6. Zmluvné strany si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a právnym následkom porozumeli a na znak
ničím nepodmieneného a slobodného súhlasu s jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpísali.
7. Zmluvné strany podpisom Zmluvy prehlasujú, že Zmluvu neuzavreli za nápadne nevýhodných
podmienok.
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Prílohy:
1. Výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov
Sponzorvaného
2. Antikorupčná klauzula
3. Antikorupčná klauzula pre sponzorstvo
4. Ochrana osobných údajov
5. Politika udržateľného rozvoja

V Bratislave, dňa ________

V Bratislave, dňa ________

_______________________
Veolia Energia Slovensko a.s.
Ing. Peter Dobrý
generálny riaditeľ
konajúci na základe splnomocnenia

______________________________
Klub vodáctva MISTRAL
Júlia Pavelková
štatutárny orgán
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Registre
Dokumenty a predpisy
Financovanie športu
Informačné cetrum
Prehľad dotácií
Kontakty
Pôvodné registre

1. Hlavná stránka
2. Registre
3. Register právnických osôb v športe

Klub vodáctva a raftingu MISTRAL
Bratislava
Všeobecné informácie
Identifikátor právnickej osoby: 15833
IČO: 36069248
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Júlia Pavelková, Jasovská 19, 85107 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: Adresa elektronickej pošty: Účet na príspevok uznanému športu: Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: Účet na príspevok na národný športový projekt: Účet na príspevok na športový poukaz: Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť
Údaje nie sú k dispozicii.

Činnosti príslušných fyzických osôb
Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.
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Činnosti príslušných právnických osôb
Údaje nie sú k dispozicii.

Zmluvy
Údaje nie sú k dispozicii.

Porušení povinnosti
Údaje nie sú k dispozicii.

Športové podujatia
Údaje nie sú k dispozicii.

Športové výsledky
Údaje nie sú k dispozicii.

Povinne zverejňované informácie
Údaje nie sú k dispozicii.

Kópia webovej stránky
Úvod
Médiá

Posádka

Fotogaléria

Akcie

Sponzori

Kontakty
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Naši partneri:

Úvod
Rafting je dynamický a veľmi atraktívny adrenalínový šport, ktorý si získava stále viac
priaznivcov a čoraz väčšiu popularitu u divákov. Divoká rieka a adrenalín pri jazde na
gumenom člne chytí za srdce azda každého. Športovci, turisti, malí i veľkí skúšajú raftové
dobrodružstvo pod dohľadom skúsených „guidov“. Na Dunajskej riave však denno-denne
stretnemu šesticu dievčat, ktoré sa môžu pochváliť titulmi majsteriek Európy, či
vicemajsteriek sveta v tomto krásnom prírodnom športe.

Mistral, v slovníkovej definícii prudký studený vietor, ktorý surfisti obľubujú pre obrovské
vlny, ktoré spôsobuje. Na Slovensku však každý správny vodák pozná šesticu nebojácnych
dievčat, ktoré dominujú nielen na slovenských, ale i svetových raftových podujatiach.
Mistralky jazdia spolu od roku 1998 a každý rok pridajú do svojej medailovej zbierky nejeden
medzinárodný úspech.
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Príloha č. 2
Antikoručná klauzula
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Pri plnení tejto zmluvy sa Sponzorovaný zaväzuje dodržiavať platné a účinné právne predpisy
zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, ovplyvňovanie verejných činiteľov
za účelom dosiahnutia výhod, pranie špinavých peňazí, a to najmä, ale nie výlučne pri obstarávaní
podľa predpisov vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie a týchto predpisov:
o zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení
o zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení
o zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v platnom znení
o zákon Spojených štátov Amerických o zahraničných korupčných praktikách z r. 1977 (Foreign
Corrupt Practices Act of the United States)
o zákon Veľkej Británie o podplácaní z r. 2010 (UK Bribery Act)
o zákon Francúzskej republiky č. 2016-1691 („Sapin II“) o transparentnosti, boji proti korupcii
a modernizácii hospodárskeho života zverejnený v Úradnom vestníku 10.12.2016.
Sponzorovaný sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy zaviesť a zachovávať všetky nevyhnutné a vhodné
postupy a opatrenia spôsobilé zabrániť korupčnému konaniu.
Sponzorovaný prehlasuje, že podľa jeho vedomostí, žiaden zo zástupcov, riaditeľov, zamestnancov,
alebo iných osôb konajúcich v mene Sponzorovaného pri poskytovaní plnenia Sponzorom v súlade
s touto zmluvou neponúka a nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, súhlasiť
s poskytnutím a prijatím peňazí, alebo akejkoľvek inej oceniteľnej hodnoty a neposkytne výhodu
alebo dar nijakej právnickej alebo fyzickej osobe, štátnemu úradníkovi alebo zamestnancovi,
politickej strane, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom
alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu a akejkoľvek krajiny, štátneho podniku, medzinárodnej
verejnej organizácie, za účelom korupčne ovplyvňovať túto osobu vo svojej funkcii s využitím
odmeňovania, alebo ovplyvňovania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti
vykonávanej akoukoľvek osobou, alebo za účelom zaobstarať alebo udržať akékoľvek obchodné
príležitosti pre objednávateľa, alebo získať výhodu pri výkone podnikateľskej činnosti objednávateľa.
Sponzorovaný sa zaväzuje zabezpečiť, že Sponzorovaný ani žiadny z jeho zástupcov, riaditeľov,
zamestnancov, subdodávateľov a žiadna osoba, ktorá pre Sponzorovaného, alebo v mene
Sponzorovaného pre Sponzora poskytuje plnenie nebola a nie je evidovaná žiadnym štátnym orgánom
ako vylúčená, s pozastavenou činnosťou, navrhnutá na vylúčenie alebo pozastavenie činnosti prípadne
inak nežiaduca v rámci účasti na verejnom obstarávaní a/alebo v rámci účasti na ponukách zo strany
Svetovej banky prípadne inej medzinárodnej rozvojovej banky.
Sponzorovaný sa zaväzuje po primeranú dobu, ktorou sa rozumie 5 rokov po ukončení tejto Zmluvy
zachovať súvisiacu dokumentáciu v súlade s podmienkami tohto článku Zmluvy.
Sponzorovaný sa zaväzuje, že oznámi Sponzorovi akékoľvek porušenie ustanovení tohto článku
zmluvy a to bez zbytočného odkladu odo dňa kedy sa o porušení dozvedel.
V prípade, ak Sponzor písomne upozorní Sponzorovaného na dôvodné podozrenie o porušení záväzku
Sponzorovaného vyplývajúceho z tohto článku zmluvy:
a) je Sponzor oprávnený pozastaviť plnenie z tejto zmluvy, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia
Sponzorovaného po dobu, ktorú Sponzor vzhľadom na zistenie skutočností považuje za
nevyhnutnú. Sponzorovaný berie na vedomie a súhlasí s tým, že po dobu zisťovania skutočností
nedôjde k vzniku akýchkoľvek povinností Sponzora voči Sponzorovanému plynúcich z takého
pozastavenia.
a) Sponzorovaný je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate alebo zničeniu
akýchkoľvek údajov a dokumentov vo vzťahu ku konaniu spôsobilého naplniť znaky trestného
činu.
V prípade, ak Sponzorovaný poruší akúkoľvek zo zmluvných podmienok tohto článku zmluvy je
Sponzor oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy s okamžitou
účinnosťou bez toho, aby Sponzorovanému vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie
Sponzora od Zmluvy.
Sponzorovaný sa zaväzuje, že poskytne Sponzorovi v zákonom stanovenom rozsahu náhradu škody za
akúkoľvek škodu spôsobenú Sponzorovi súvislosti s porušením prílohy č. 2 tejto zmluvy.

9

Príloha č. 3
Antikoručná klauzula pre sponzorstvo
Sponzorovaný potvrdzuje a súhlasí, že peňažný príspevok uhradený sponzorom použije výlučne na účel, na
ktorý bol sponzorom poskytnutý v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Sponzorovaný sa zaväzuje zdržať
sa použitia peňažných prostriedkov na financovanie nelegálnych, nemorálnych alebo inak
protispoločenských aktivít v akomkoľvek štáte. Sponzorovaný prehlasuje, že peňažný príspevok uhradený
sponzorom nie je určený alebo neslúži vcelku, alebo sčasti, priamo alebo nepriamo na úhradu
sprostredkovateľovi alebo verejnej osobe alebo za účelom ovplyvnenia konania alebo rozhodnutia tejto
osoby, a že tento príspevok nie je poskytnutý sprostredkovateľovi alebo verejnej osobe za účelom
ovplyvnenia iného sprostredkovateľa alebo verejnej osoby.
Príloha č. 4
Ochrana osobných údajov
Sponzor sa zaväzuje, že informuje svojich zamestnancov, štatutárnych zástupcov, splnomocnených
zástupcov a iné fyzické osoby, ktoré vystupujú v jeho mene vo vzťahu k Sponzorovanému, alebo ktoré sa
podieľajú na plnení tejto Zmluvy (ďalej len „Dotknuté osoby“) o spracúvaní ich osobných údajov
Sponzorovaným ako prevádzkovateľom osobných údajov za účelom plnenia tejto Zmluvy, a to v rozsahu
podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a to
bez zbytočného odkladu po tom, keď budú osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté Sponzorovanému.
V rámci splnenia informačnej povinnosti sa Sponzor zaväzuje oboznámiť Dotknuté osoby s dokumentom
„Informačná povinnosť prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov oprávnených zástupcov,
kontaktných osôb a osôb podieľajúcich sa na plnení dodávateľských zmlúv na strane dodávateľov
prevádzkovateľa“ zverejneným na http://www.vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
Príloha č. 5
Politika udržateľného rozvoja
Sponzorovaný berie na vedomie, že Sponzor je jednou zo spoločností skupiny Veolia, ktorá uplatňuje pri
svojej činnosti politiku udržateľného rozvoja, ktorej cieľom je podpora ľudských práv, zvyšovanie úrovne
spoločenského blahobytu a ochrana životného prostredia.
Poskytovateľ sa v súvislosti s touto politikou zaväzuje dodržiavať nielen Platnú legislatívu v predmetných
oblastiach, ale tiež rešpektovať hodnoty politiky Veolia zverejnené na https://www.veolia.sk/spolocenskazodpovednost a ďalšie normy uvedené v tomto dokumente, a to najmä:
a) Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, Dohovor OSN o právach dieťaťa a medzinárodné
zmluvy prijaté na pôde Medzinárodnej organizácie práce,
b) Platnú legislatívu v oblasti pracovného práva, najmä pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa zákazu
diskriminácie, nelegálnej práce, detskej práce, nútenej práce a práv zástupcov zamestnancov,
c) Zásadu diverzity, podľa ktorej podpora plurality a hľadanie diverzity prostredníctvom riadenia
náboru a kariérneho postupu je faktorom prispievajúcim k pokroku v spoločnosti,
d) Ciele politiky Veolia v oblasti BOZP, najmä zásadu dodávať práce, tovary a služby za podmienok,
ktoré minimalizujú nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť Pracovníkov Dodávateľa i zamestnancov
Objednávateľa, a snažiť sa o neustále zlepšovanie v tejto oblasti,
e) Platnú legislatívu týkajúcu sa ochrany životného prostredia a tiež ďalšie opatrenia na obmedzenie
negatívneho vplyvu na životné prostredie, najmä znižovaním spotreby energie a primárnych
zdrojov; znižovaním množstva odpadov vytvorených pri svojej činnosti a riadením ich likvidácie;
znižovaním emisií látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie a prevenciou
environmentálnych škôd.
Sponzorovaný sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, aby tieto povinnosti dodržiavali aj jeho zamestnanci,
viesť k dodržiavaniu uvedených povinností svojich dodávateľov a nespolupracovať s dodávateľmi, ktorí
konajú v rozpore s uvedenými zásadami.
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