
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl 
 

uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 
 
 
1) Slovenský tenisový zväz 

adresa:    Príkopova 6, 831 03 Bratislava 
zapísaná:    Register občianskych združení Min.vnútra SR 
číslo zápisu:   VVS/1– 900/90-36 
IČO:   30811384 
zastúpený:          RNDr. Tibor Macko, prezident, Ing. Igor Moška, generálny sekretár 
Kontaktná osoba :  Mgr. Rudolf Horváth, tel.: 02 / 49209894, rudolf.horvath@stz.sk  
(ďalej len „STZ“) 

a                      

2) Základná škola Jaroslava Simana    
adresa:    Októbrová 16, 976 46 Valaská 
zapísaná:    v Sieti škôl a školských zariadení SR 
číslo zápisu:   kód 037828401 
IČO:   37828401 
zastúpený:          Mgr. Štefánia Piliarová, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba :  Mgr. Ivana Slašťanová, tel. 0908 385 379, TDH 442/23, Valaská  
(ďalej len „škola“) 

 
čl. I 

Predmet zmluvy 
 

 
1) Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán na projekte Tenis do škôl pre 

školský rok 2018/2019 za nižšie uvedených podmienok. 

 

 

čl. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1) STZ bezodplatne poskytne škole základný tenisový balíček (30ks plastových rakiet, 60ks 

penových lôpt, 1ks rakety pre učiteľov, 15ks detských rakiet, 30ks mäkkých lôpt, 1ks 

minitenisová sieť, metodický materiál), ktorý bude určený pre výuku tenisu v rámci učebných 

osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov 1.-4. ročníka ZŠ pre projekt Tenis do škôl (ďalej len 

„balíček“).  Hodnota balíčka  je 272,40 EUR vrátane DPH.  STZ zašle škole balíček na vlastné 

náklady v priebehu školského roka 2018/2019. Škola zašle STZ po doručení balíčka obratom 

potvrdený dodací list. 

2) Škola môže  použiť balíček len na účel podľa článku I. a II. tejto zmluvy.  

3) Škola je povinná obvyklým spôsobom uvádzať (napr. web stránka školy, nástenka, školský 

časopis, a pod.), že je zapojená do programu Tenis do škôl a balíček poskytol Slovenský tenisový 

zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

4) Škola je povinná v termíne do 31.5.2019 písomne zaslať STZ vyhodnotenie programu Tenis do 

škôl (napr. organizácia programu na hodinách telesnej výchovy, počet zúčastnených tried / detí / 

pedagógov, vlastné postrehy, vyjadrenia žiakov, kresby s tenisovou tématikou a pod.), a to 
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písomne poštou alebo emailom na: rudolf.horvath@stz.sk.  Škola je povinná na vyžiadanie zaslať 

STZ aj iné informácie, týkajúce sa projektu Tenis do škôl. 

5) STZ sa zaväzuje poskytnúť škole metodické usmernenie pri výuke tenisu na hodinách telesnej 

výchovy. 

6) STZ odporúča, aby sa učiteľ, ktorý nemá trénerskú licenciu STZ, zúčastnil školenia k programu 

Tenis do škôl, kde STZ na vlastné náklady zabezpečí lektora, ubytovanie a stravu. Termín a 

program školenia oznámi STZ v dostatočnom časovom predstihu vopred. 

7) Nedodržanie účelu použitia balíčka školou alebo nepredloženie vyhodnotenia programu je 

považované za hrubé porušenie povinnosti školy a zakladá právo STZ vyzvať školu na vrátenie 

balíčka a povinnosť školy vrátiť balíček naspäť STZ.  

 
 

čl. III 
Záverečné ustanovenia  

 
1)  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú priamo upravené touto zmluvou, sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov platných na 
území SR. 

2)  Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po 
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

3)  Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pre každú stranu po jednom, ktoré majú rovnakú 
platnosť. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským právnym 
poriadkom. 

4)  Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu 
uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné 
a určité, preto ju na znak súhlasu podpisujú.  

5)  STZ si vyhradzuje právo zverejniť na internete (resp. stanoveným spôsobom) znenie zmluvy, 
hodnotu poskytnutého balíčka pre školu, resp. zverejniť iné údaje v rozsahu a vo forme, určenej 
predpisom MŠVVŠSR, resp. určenej v Zmluve medzi MŠVVŠSR pre STZ a škola dáva týmto STZ 
súhlas s ich zverejnením. 

 
 
V o Valaskej , dňa 28.2.2019  V Bratislave, dňa ............................ 
 
 
 
 
 
-----------------------------                                                                ----------------------------- 
    za školu                                                                               za STZ 
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