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Zmluva o spoIupráci a podpore
pri zabezpečení rea!izácie proiektu ,,Dajme spolu gól"
uzatvorená podh § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

Identiíikátor zmluvy:

97 230624-637 c- 47 b0 -9b4a- 3ía2 8 5 60e5

Názov:

Slovenský íutbalový zváz

e

7

Sidlo:

Tomášiková 30C, 82,| 01 Bratislava

tČo:

00687308

lČ opH:

SK 202089891 3

Flegistrácia:

Ministerstvo vnútra SR, č,: VVS/1.909/90-91
Ján Kováčik, prezident SFZ

v mene ktorého koná:
(dalej len,,poskytovateÍ'')
d

Názov:

Materská škola, Suvorovov a 2797

Sídlo (íakturačná adresa):

Suvorovova 2797 120,01 001 Žilina

lČo:

379051

tČ opl:
lBAN:

v mene ktorého koná:
(dalej len,,prijímatel"')
Názov zariadenia (MŠ/ ZŠs MŠ):
Korešpondenčná adresa zariadenia:
Status prijimatela:

1

l2O, Ži

li

na

2

2021290612

sK08 5600 0000 0003 5526 7003
Mgr. Emília Chovancová, štatutárny zástupca tvtŠZŠs
MS/ZS

Materská škola
Suvorovova 2797l2O, 01o 01 Žilina

Materská škola

preambula
SFZ ako národný ŠPortovýzváz zodpovedný za rozvoj mládežníckeho futbalu na Slovensku má záujem realizovat projekt
,,Dajme sPolu gól"(da|ej len ,,projekt DSG"), ktorého hlavnou úlohou je popuIarizovatíutbal u detí v materských a základných

školách.

Projekt DSG sa uskutoČňuje v kalendárnych mesiacoch tak, že jedenkrát v týždni spravidla v ten istý deň a čas bude pre
dievČatá a chlaPcov realizovaná Športovo-pohybová aktivita so zameraním na futbal/záujmová činnosi - íutbat (dalej len
,,PohYbovo - ŠPortová aktivita"). Organizáciu Športovo-pohybovej aktivity so zameraním na íutbal zabezpečia kvaliíikovani
tréneri s platnou futbalovou licenciou.

Realizácia Projektu DSG si vyŽiada okrem personálneho zabezpečenia v podobe kvalifikovaných trénerov aj materiálno_
technické vybavenie a krytie nákladov vzniknutých na strane prijímateh.
ZmIuvné stranY Po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a podpore pri zabezpečenírealizácie projektu
,,Dajme spolu gól" (dalej len,,zmluva"):

čI. l
Predmet zmluvy
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finanČných prostriedkov podh odseku 1 sa bude pomerne krátit, Prijímateíjev celosti zodpovedný za realizáciu
oPrávnenej aktivity s tým, Že íinančnéprostriedky na komplexné zabezpečenie úhrady výdavkov potrebných na
realizáciu oprávnených aktivít nad rámec íinančnýchprostriedkov poskytnutých podh tejto zmluvy je možnévykryi
z vlastných zdrojov prijímateh, zo vzdelávacích poukazov podh zákona č. 597/2003 Z,z. o tinancovaní základných
Škól, stredných Škól a Školských zariadení, prípadne z íinančnýchprostriedkov vybraných od rodičov/zákonných

zástupcov detí.

(5) Prijímateítýmto berie

na vedomie, že íinančnéprostriedky móžu byiuhrá dzanézprostriedkov štátneho rozpočtu a na
ich PouŽÍvanie prostriedkov Štátneho rozpočtu sa vziahuje zákon č, 523l2OO4Z,z, o rozpočtových pravidlách verejnej

sPrávY a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorená
medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sR a poskytovateíom,

cl. lV
Povinnosti prijímateÍa
(1) PrijímateÍsa zavázuje

a) vytvorii pohybovo,Športové aktivity so zameraním na íutbal a zabezpečit účast1o až ,l5 detí (chlapcov

aj dievčat),

b) zabezPeČiiPre materskú Školu organizáciu pohybovo-športovej

aktivity so zameraním na futbaljedenkrát v kalendárnom
týŽdni v trvaní 45 minút spravidla v Čase od 10.00 hod do 10.45 hod. (v prípade dvoch skupín na jednej škole, druhú

skuPinu v Čase od 10.45 hod do 11,30 hod,); v prípade, že nie je možnost realizovat projekt v dopoludňajších
hodinách je moŽné aktivitu presunúina poobedie so začiatkom od 14,00 hod. do 15.00 hod. alebo inú dohodnutú
hodinu,

c) zabezPeČit pre Žiakov 1.roČníkazákladnej školy organizáciu záujmovej činnosti - íutbaljedenkrát v kalendárnom
týždni v trvaní45 minút v popoludňajších hodinách,

d) organizovatpohybovo,Športovú
prílohy č. 2 tejto zmluvy,

aktivitu so zameraním na íutbal v rámci projektu v obdobía pre cieíovúskupinu podh

e) zabezpeČit poČas pohybovo-športovej aktivity so zameraním na íutbal prítomnosi triednych učiteíovrvrŠlzŠs tvtŠlzŠ
alebo iných uČiteÍoqktorí budú dohliadai na ostatné deti, ktoré sa pohybovo-športovgj aktivity so zameraním na

íutbal aktitvne nezúčastňujú,

f) zabezPeČit na realizáciu pohybovo-Športovej aktivity so zameraním na futbal

(tvtŠ;ateno záujmovej činnosti - íutbal
(ZS) PoČas celej doby projektu jedného alebo dvoch športových odborníkov - kvaliíikovaných trénerov s platnou
íutbalovou licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímatelom a trénerom; prijímateíjepovinný
zabezPeČit ÚČasi dvoch trénerov vždy vtedy, ak sa aktivity zúčastňujeviac ako 10 detí. V osobitnej zmluve medii
Prijímateíom a Športovým odborníkom (trénerom) bude premietnuté, že tréner je povinný postupovaťpodh manuálu
na registráciu trénerov do platformy my.sportnet,online, že tréner je zodpovedný za celkovú prípravu, organizáciu,

vedenie a vyhodnotenie pohybovo-Športovej aktivity pre deti so zameraním na íutbal, vrátane krátkeho
[opisu aktivity spolu s nahratím Íotodokumentácie (2-3 íotky) z každej vykonanej pohybovo-športovej aktivity do 3 dní od
realizácie aktivity a to podh manuálu na vytvorenie aktivity do platformy DSG (všetky manuály sú iverejnené na
stránke www.dajmespolugol,sk), a zároveň zodpovedá za bezpečnost detí počas pohybovo-športovej ai<tivity so
zameraním na Íutbal podh tejto zmluvy v areáli školského dvora materskej školy/ZŠs vtŠzŠa v jeho ilízŘosti
(íutbalové ihrisko),

g) zabezPeČitv sPoluPráci s

rodiČmi zapojených detízaevidovanie zúčastnenýchosób (chlapcov, dievčat) do platíormy
online registráciu dietata zákonným zástupcom, pričom ale rodičia sú zodpovedníza registráciu oiefita pooá
manuálu na registráciu detído platíormy (manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolugol.sk). Súčastouregistrácie je aj súhlas so spracovaním osobných údajov dieiata (GDPR) uvedených prostredníctvom webovej stránky
Projektu DSG - www.dajmespolugol.sk, ktorej prevádzkovateíom je SFZ, v rozsahu: meno a priezvisko dietata,
Pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, emailová adresa zákonného zástupcu, alo zaúčelom evidencie, jednoznaČnej identiÍikácie osoby a spracovania poskytovateíom v rámci realizácie projektu DSG a s použilím

DSG

=

obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dietata zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci pro_
jektu DSG za ÚČelom marketingového zviditeínenia predmetných športoqich
aktivít ako aj získania priipadných pod-
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Príloha č, 2

Casový a vecný rámec realizácie projektu DSG
CieÍová skupina:

Ú l,

J

žiacimaterskej školy

2, žiaci základnej školy

Oprávnené obdobie realizácie aktivít za cieťovúskupinu 1:
Skolský rok 2022/2023

Predpokladaný poěet zapojených detí: 60
o

o

Jesenná čast školskéh o roka202212023

Ú

október

d

november

Jarná čast škotskéh o roka202212023

ú tebruár
ú marec
Ú apríl

ú mď1

SIrana7

z7

zároveň Prijímateírealizoval projekt 5 a viac rokov, prijímatelnie je povinný vrátitposkytovateíovi
materiálno-technické
vybavenie.

(7) TÚto zmluvu moŽno menit, dopÍňat alebo upravovatvýlučne na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo
Íorme PÍsomných vzostuPne ČÍslovanýchdodatkov k tejto zmluve podpísaných
vsátxlimi Žmluvnými stranami.

(B) Právne vztahY medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonn íka,

(9) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné
a/alebo účinnéalebo neskór stratia platnosi
a/alebo ÚČinnosi, nie je tým dotknutá platnosta/alebo účinnostostatných
ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo
neúČinnýchustanovenía na vYplnenie medzier sa použije právna úpráva, ktorá pokiaíje
to právne možnó sa najviac
PribliŽuje zmYslu a ÚČelu tejto zmluvy, pokiaÍpri uzatváraní tejto zmiuvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy,

(10) Táto zmluva je vYhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosiou originálu, po jednom
rovnopise pre každúzmluvnú
stranu.

(1

1

) Zmluvné stranY

vYhlasujÚ, Že túto zmluvu uzatvorili dobrovolne, prejav ich vóle je slobodný,
vážny, určitý a zrozu_
mitelný a znenie tejto zmluvY si preČítalia je v plnom súlade s ich prejavenou
uóbu, na znakčoho ju vlastnoručne

podpísali.

v

.,.

?. /(,aít....., dňa /27. Z"/Z

Za poskytor

Za prijímal
.-1 r'
'/',

'](,,

frr,y*i,

Mgr. Emília Chovancová
(štatutárny zástupca tvtŠZŠs

trlŠlzŠ)
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