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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Občianskeho združenia FC ŠTK 1914 Šamorín, so sídlom: Hlavná 37, 931 01 Šamorín, 

IČO: 30 999 995 k Zmluve o poskytovaní podmienok na výkon športovej činnosti 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1  Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy o poskytovaní podmienok na výkon športovej činnosti (ďalej ako „Zmluva“), bližšie 
upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na jednej strane Poskytovateľ (v 
Zmluve označený aj ako „Klub“) a na druhej strane Objednávateľ (v Zmluve označený aj ako 
„Rodič“).   

1.2 Za účelom podpory športu - futbalu vo vzťahu k mládežníckym športovcom, Poskytovateľ na 
základe Dohody o spolupráci uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN, 
a.s. Sídlo: Športová 450/29, 931 01 Šamorín IČO: 46 179 119, ktorá vlastní futbalové práva k 
futbalovému klubu FC ŠTK 1914 Šamorín, finančne podporuje oblasť športu, čím sa usiluje 
o športový rozvoj mládežníckych športovcov. 

 
Článok II. 

Vymedzenie pojmov 
 
2.1 Zmluvou sa na účely týchto VZP rozumie Zmluva oposkytovaní podmienok na výkon športovej 

činnosti, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Objednávateľom. 

2.2 Poskytovateľomsana účely týchto VZP rozumieObčianske združenie FC ŠTK 1914 Šamorín, so 

sídlom: Hlavná 37, 931 01 Šamorín, IČO: 30 999 995, zápis v registri Občianskych združení pod 

č. VVS/1-900/90-4302-1. 

2.3 Objednávateľom sana účely týchto VZP rozumie zákonný zástupca hráča v prípade, ak hráč 

nedovŕšil vek 18 rokov. V prípade, ak hráč ku dňu podpisu Zmluvy dovŕšil vek 18 rokov, príp. 

nadobudol spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu pred dovŕšením veku 18 rokov podľa 

platných právnych predpisov, za Objednávateľa sa považuje Hráč. 

2.4 Zmluvnými stranami na účely týchto VZP sa rozumejú Poskytovateľ a Objednávateľ. 

2.5 Hráčom sa účely týchto VZP rozumie osoba, ktorej sa zo strany Poskytovateľa poskytujú 

podmienky na výkon športovej činnosti v prospech Futbalového klubu. 

2.6 Trénerom sa na účely týchto VZP rozumie osoba poverená Futbalovým klubom, ktorá podľa 

pokynov Futbalového klubu poskytuje Hráčovi vopred určené podmienky na výkon športovej 

činnosti. 

2.7 Futbalovým klubom sa na účely týchto VZP rozumie Futbalový klub FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN,a.s., 

so sídlom: Športová 450/29, 931 01 Šamorín, IČO: 46 179 119. 

2.8 Slovenský futbalový zväz (v skratke „SFZ“) sa na účely týchto VZP rozumie Slovenský futbalový 

zväz, so sídlom: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308. 

2.9 ISSF sa na účely týchto VZP rozumie Informačný systém slovenského futbalu.  

 

Článok III. 
Predmet Zmluvy 

 
3.1 Predmetom Zmluvy je poskytovanie podmienok na vykonávanie športovej činnosti zo strany 

Poskytovateľa v prospech Hráča, ako aj úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán 
špecifikovaných nižšie. 
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3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Hráčovi podmienky na vykonávanie športovej činnosti 
v mene Futbalového klubu, pričom Objednávateľ sa za vytvorené podmienky na vykonávanie 
športovej činnosti pre Hráča zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi tréningový príspevok podľa článku 
VII. týchto VZP. 

3.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti platí, že ak v týchto VZP,príp. Zmluve, nie sú konkrétne 
podmienky (poskytované na výkon športovej činnosti) výslovne uvedené, má sa za to, že takéto 
podmienky nie sú zahrnuté v rozsahu poskytovania podmienok na výkon športovej činnosti, 
pričom Objednávateľ sa nemôže oprávnene domáhať, aby ich Poskytovateľ poskytoval nad 
rámec podmienok dohodnutých v týchto VZP, príp. Zmluve. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti Poskytovateľa 
 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Hráča podmienky na vykonávanie športovej činnosti, 
ktoré zahŕňajú výlučne nasledovné: 
-  zabezpečenie účasti na futbalových podujatiach (majstrovské, prípravné, pohárové, príp. iné 

stretnutia),    
- registrácia hráča na matrike SFZ, 
- zabezpečenie tréningového procesu na tréningových plochách a telocvičniach, pričom 

podrobnosti týkajúce sa tréningového procesu, ako aj súvisiacich činností sú uvedené 
v Týždennom pláne tréningov a zápasov družstiev Futbalového klubu, umiestnenom na 
webovom sídle Futbalového klubu, ako aj vo webovej aplikácii AGENDA ŠTK ŠAMORÍN (ďalej 
len ako „Agenda ŠTKŠamorín“. 

- osobitný tréningový proces pre hráča na poste brankára, 
- materiálne vybavenie a zabezpečenie tréningových pomôcok (materiálne vybavenie nezahŕňa 

individuálne vybavenie pre hráča), 
- kvalifikované trénerské a odborné vedenie,  
- účasť na iných ako športových podujatiach a aktivitách organizovaných Futbalovým klubom 

(spoločenské, benefičné, charitatívne a pod. aktivity), 
- informovanie Objednávateľa (rodiča Hráča) o progrese Hráča. 

4.2 Poskytovateľ má právo na zaplatenie tréningového príspevku za poskytnuté podmienky na 
výkon športovej činnosti podľa článku VII. týchto VZP. 

4.3  Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto VZP (vrátane príloh), pričom 
každú zmenu vo VZP sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť tak, že vo webovej aplikácii AGENDA ŠTK 
ŠAMORÍN umiestni aktualizované znenie VZP. 

4.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou ukončiť poskytovanie podmienok na 
výkon športovej činnosti v prípade, ak sa Hráč dopustí: 

- opakovaného hrubého porušenia disciplíny v tréningovom procese, počas presunu na zápas a zo 
zápasu, v priebehu zápasu, alebo v čase kedy sa zúčastňuje podujatia organizovaného 
Futbalovým klubom; alebo 

- opakovaného porušenia Kódexu Futbalistu Futbalového klubu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
týchto VZP (Príloha č. 1). 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

 
5.1 Objednávateľ je povinný za vytvorené podmienky na vykonávanie športovej činnosti pre Hráča 

zaplatiť Poskytovateľovi tréningový príspevok, špecifikovaný v článku VII. týchto VZP. 
5.2 Objednávateľ je vo vzťahu k Poskytovateľovi ďalej povinný: 

- informovať Poskytovateľa o akejkoľvek zmene jeho údajov, ako aj údajov týkajúcich sa Hráča, 
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- bezodkladne informovať Trénera, prípadne Poskytovateľa o zdravotných, príp. iných 
obmedzeniach, ktoré Hráčovi bránia dostaviť sa na tréningy, zápasy alebo na podujatie 
organizované Futbalovým klubom,  

-  zabezpečiť Hráčovi materiálne vybavenie podľa pokynov Trénera, resp. Poskytovateľa, 
- informovať Poskytovateľa o zámere Hráča ukončiť pôsobenie vo Futbalovom klube (ukončiť 

trvanie Zmluvy), prestúpiť/ hosťovať v inom klube,  
5.3 Objednávateľ má právo na poskytnutie podmienok v prospech Hráča v takom rozsahu, v akom 

sú obsiahnuté v Zmluve a týchto VZP. 
5.4 Objednávateľ má právo zúčastňovať sa tréningového procesu, zápasov, pričom má právo na 

poskytnutie informácií ohľadom napredovania, výkonnosti, správania Hráča, ako aj ďalších 
informácií týkajúcich sa športovej činnosti Hráča. 

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti Hráča 

 
6.1 Hráč sa touto zmluvou zaväzuje voči Futbalovému klubu plniť tieto základné povinnosti : 

- vykonávať športovú činnosť vo Futbalovom klube v súlade so svojimi predpokladmi 
a požiadavkami Futbalového klubu, 

-  zúčastňovať sa tréningového procesu, prípravy na futbalové súťaže a futbalových stretnutí, 
na ktoré je nominovaný a snažiť sa vynakladať v nich maximálne úsilie podľa svojich 
najlepších možností a schopností,  

-  dostaviť sa včas na tréning, futbalové stretnutie, alebo iné podujatie v rámci Futbalového 
klubu,   

- dodržiavať Kódex futbalistu Futbalového klubu (ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy – Príloha č. 
1), rešpektovať pokyny trénerov ich asistentov a funkcionárov Futbalového klubu,  

- napomáhať pri dodržovaní disciplíny v športovom kolektíve, správať sa voči osobám 
podieľajúcim sa na príprave stretnutí a tréningovom procese v športovom duchu, 
nepoškodzovať dobré meno a záujmy Futbalového klubu, a to najmä mediálnymi 
vyhláseniami, verejne alebo na sociálnych sieťach, 

- chrániť majetok Futbalového klubu, ktorý mu bol poskytnutý pred stratou alebo poškodením, 
- nezúčastniť sa bez písomného súhlasu Futbalového klubu prípravy a súťaží v iných 

futbalových kluboch a športových odvetviach. 
6.2 Hráč má právo na plnohodnotné poskytovanie podmienok na výkon športovej činnosti v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy a VZP. 
6.3 Hráč ma ďalej právo na: 
 -  na hodnotenie svojich športových výkonov, 
 -  byť nominovaný na súťažné, prípravné, príp. iné futbalové stretnutie, 
 -  prestúpiť do iného klubu v súlade s platnými predpismi SFZ, 
 -  vzdať sa vykonávania športovej činnosti. 

 
 

Článok VII. 
Tréningový príspevok 

 
7.1 Tréningový príspevok za poskytovanie podmienok na výkon športovej činnosti (ďalej len 

„Tréningový príspevok“)je určený Predpisom o určení výšky tréningového príspevku(ďalej len 
„Predpis“), ktorý stanovuje jeho výšku pre jednotlivé vekové kategórie Futbalového klubu – 
Príloha č. 2 k Zmluve. 

7.2 Začiatok súťažného ročníka pre jednotlivé vekové kategórie, ako aj splatnosť Tréningového 
príspevku stanovuje Predpis. 
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7.3 Tréningový príspevok sa uhrádza mesačne za príslušný tréningový mesiac, pričom je možné 
uhradiť tréningový príspevok aj jednorazovo za celý súťažný ročník, prípadne polročne v dvoch 
platbách. 

7.4 Poskytovateľ identifikuje platby Tréningového príspevku na účte pomocou variabilného 
symbolu, ktorým je identifikačné číslo Hráča uvedené v systéme ISSF (registračné číslo). 

7.5 V prípade omeškania Objednávateľa s platbou Tréningového príspevku o viac ako 30 (tridsať) dní 
má Poskytovateľ právo pozastaviť Hráčovi poskytovanie podmienok na výkon športovej 
činnostiaž do momentuzaplatenia dlžnej sumy, pričom trvanie a platnosť Zmluvy tým nie sú 
dotknuté. 

7.6 V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou Tréningového príspevku viac ako 60 
(šesťdesiat) dní, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia bodu 8.3 
písm. c) VZP. 

7.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku Tréningového príspevku 
stanovenéhoPredpisomvždyaž na nasledujúcu futbalovú sezónu. O zmenách výšky Tréningového 
príspevku podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa 
najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od prijatia rozhodnutia o zvýšení výšky Tréningového príspevku. 
Poskytovateľ sa zaväzuje, žezvýšenie Tréningového príspevku bude vychádzať najmä, nie však 
výlučne zo zvýšenia jeho prevádzkových nákladov, zvýšenia mzdy Trénerov, údržbu hracích plôch 
a platieb za energie. Zvýšenie Tréningového príspevku v zmysle tohto bodu sa nepovažuje za 
zmenu podmienok Zmluvy. 

7.8 Objednávateľ berie na vedomie, že Tréningový príspevok za poskytovanie podmienok na výkon 
športovej činnosti pre Hráča nepokrýva celkové náklady Futbalového klubu na vytvorenie 
podmienok podľa Zmluvy a VZP. V rozsahu, v akom Tréningový príspevok nepostačuje na 
pokrytie týchto nákladov, hradí zvyšné náklady na poskytnutie týchto podmienok Poskytovateľ. 

 
Článok VIII. 

Ukončenie Zmluvy 
 

8.1 Platnosť zmluvy končí : 

a) dohodou Zmluvných strán, 

b)  dňom prestupu Hráča do iného klubu, ak Poskytovateľ s prestupom písomne súhlasil,  

c) dňom prestupu Hráča do iného klubu, aj napriek nesúhlasu Poskytovateľa; avšak pre tento 

prípad sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľmôže od Objednávateľa požadovať 

doplatok výchovného (za predpokladu, že výsledná suma je kladná), ktorý sa vypočíta tak, že 

od výchovného (podľa Tabuľky č.1 – ustanovenie článku 36, ods. 10 Registračného 

a prestupového poriadku SFZ v platnom znení)sa odpočíta: 

 I.  celkováhodnota zaplatených Tréningových príspevkov a 

 II. zaplatené odstupné podľa článku 37 Registračného a prestupového poriadku SFZ 

v platnom znení (ďalej len ako „Doplatok výchovného“); 

Doplatok výchovného sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na zaplatenie Doplatku výchovného, ktorá bude 

obsahovať presné vyčíslenie výšky Doplatku výchovného, ktorú je Objednávateľ povinný 

uhradiť v prípade, ak ho Poskytovateľ bude požadovať; Objednávateľ berie na vedomie 

skutočnosť, že Futbalový klub je aktuálne zaradený do kategórie klubov „III. – Ostatné“, 

pričom zaradenie Futbalového klubu do kategórie klubov sa môže meniť. 

8.2 Ustanovenie o Doplatku výchovného v zmysle bodu 8.1 písm. c) tohto článku VZP sa 
neuplatnív prípade, ak Hráč: 

 - dlhodobo stratí záujem a prestane vykonávať športovú činnosť, 
   -  prestúpi do iného športového klubu pôsobiaceho a podporovanéhomestomŠamorín.  
- prestúpi do iného klubu po predchádzajúcej písomnej dohode. 
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Tabuľka č. 1 (Registračný a prestupový poriadok SFZ v platnom znení – článok 36, ods. 10) 

* súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahne uvedený vek 

Akadémia -  vzťahuje sa na situáciu, ak je Futbalový klub vlastní licenciu Akadémie 

ÚTM -  vzťahuje sa na situáciu, ak je Futbalový klub vlastní licenciu Útvaru talentovanej mládeže 

Ostatné -   vzťahuje sa na situáciu, ak Futbalový klub nevlastní licenciu Akadémie alebo Útvaru 

talentovanej mládeže  

8.3 Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak: 
a)   sa Hráč aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu opakovane dopustil porušenia povinností 

uvedených v článku VI., bod 6.1 VZP, 
b)  Hráč trpí zdravotným obmedzením, ktoré mu ďalej neumožňuje plnohodnotne vykonávať 

športovú činnosť v prospech Futbalového klubu,pričom toto obmedzenie Hráč preukáže 
lekárskym potvrdením, 

c) je Objednávateľ v omeškaní s úhradou Tréningového príspevkuza poskytovanie podmienok 
na výkon športovej činnosti viac ako 60 (šesťdesiat) dní. 

8.4  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy,ak: 
a) Hráč trpí zdravotným obmedzením, ktoré mu ďalej neumožňuje plnohodnotne vykonávať 

športovú činnosťv prospech Futbalového klubu, pričom toto obmedzenie Hráč preukáže 
lekárskym potvrdením, 

b) Hráč stratí záujem vykonávať športovú činnosť, v dôsledku čoho nebude vykonávať športovú 
činnosť pre žiadny športový klub,  

c)  bez udania dôvodu v lehote 1 (jedného) mesiaca od uzatvorenia Zmluvy. 
8.5 Odstúpením od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a je platné odo dňa jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane.  
8.6 Odstúpením od Zmluvy sa táto zmluva zrušuje od Začiatku, s výnimkou dojednania 

zakladajúceho právo Poskytovateľa na zaplatenie dohodnutého Doplatku výchovného 
v zmyslečlánku VIII., bodu 8.1 písm. c)VZP. 

8.7 Dokumenty týkajúce sa zániku zmluvy, najmä odstúpenia od Zmluvy, si Zmluvné strany       
doručujú písomne doporučenou poštovou zásielkou. 

 
Článok IX. 

Ochrana osobných údajov 
 

9.1  Za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a dobu 
nevyhnutnú pre uplatnenie práv a povinností zmluvných strán, bude Poskytovateľ v súlade so 

NÁKLADY KLUBU NA VÝCHOVU HRÁČA NA JEDEN SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 

VEK* KATEGÓRIA KLUBU 

 
I. - Akadémia I. - ÚTM III. – Ostatné 

9-11 EUR 200 EUR 200 EUR 200 

12-15 EUR 1.200 EUR 800 EUR 600 

16-19 EUR 3.000 EUR 1.500 EUR 1.000 

20-23 EUR 10.000 EUR 5.000 EUR 2.500 
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zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, spracúvať osobné údaje Hráčav 
nasledovnom rozsahu: 

 - registračné číslo, 
- meno a priezvisko, 
- dátum narodenia, 
-bydlisko 
- číslo telefónu, 
- e-mail a heslo, 
- údaj o zdravotnej poisťovni, 
- fotografie, 
- fyzické parametre (výška, váha, veľkosť ošatenia), 
- údaje o školskom zariadení ktoré navštevuje (názov, adresa, posledný priemer vysvedčenia), 
- výkonnostné parametre a štatistiky, 
- registračné údaje zo Slovenského futbalového zväzu, 
- názov a stručný popis zranenia hráča,  
- údaje o zaplatení Tréningového príspevku a údaje o dlžnej sume k nemu (ďalej ako „Osobné 
údaje Hráča“). 

9.2 Za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a dobu 
nevyhnutnú pre uplatnenie práv a povinností zmluvných strán, bude Poskytovateľ, v súlade so 
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, spracúvať osobné údaje zákonného 
zástupcu Hráča v nasledovnom rozsahu: 
- meno, priezvisko 
- dátum narodenia, 
- adresa trvalého pobytu, 
- výška (v cm), 
- číslo telefónu, 
- e-mail a heslo, 
- povolanie, 
- zamestnávateľ, 
- údaje o zaplatení Tréningového príspevku a údaje o dlžnej sume k nemu (ďalej ako „Osobné 
údaje zákonného zástupcu Hráča“)  
(Osobné údaje Hráča a Osobné údaje zákonného zástupcu Hráča ďalej spolu ako „Osobné 
údaje“). 

9.3 Za účelom technickej podpory aplikácie Agenda ŠTK Šamorín, vývoja jej ďalších častí a ich 
nasadenie do riadnej prevádzky má k Osobným údajom prístup spoločnosťGaRTs.r.o., so sídlom: 
Papraďová 3, Bratislava 821 01 , IČO: 36 035 831, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25619/B, ktorázároveňzabezpečí zničenie Osobných údajov 
pri odvolaní súhlasu Objednávateľa s ich spracúvaním. 

9.4 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že pred poskytnutím Osobných údajov mu bolo zo strany 
Poskytovateľa oznámené, že jeho Osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracúvať 
Poskytovateľ, pričom tieto budú spracúvané výlučne za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy, 
že oprávnená osoba, ktorá získala jeho Osobné údaje mu preukázala svoju totožnosť, že bol 
poučený o tom, že Osobné údaje poskytol dobrovoľne a že bol poučený o svojich právach ako 
dotknutej osoby. 

9.5 S právami dotknutej osoby podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VZP, sa Objednávateľ 
môže oboznámiť po prihlásení do Agendy ŠTK Šamorín, v sekcii Ochrana osobných údajov. 

9.6 Objednávateľ vyslovuje svoj súhlas s tým, aby Poskytovateľ uchovával jehoOsobné údaje. 
Poskytovateľ uchováva a zničí tieto Osobné údaje v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. v platnom 
znení. Po uplynutí doby uchovávania Osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje Osobné údaje 
zničiť v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
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9.6 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracúvaním Osobných 
údajov, pričom v tomto prípade sa Poskytovateľ zaväzuje zničiť Osobné údaje bezodkladne po 
odvolaní súhlasu Objednávateľa so spracúvaním Osobných údajov. 

9.7 Poskytovateľ vyhlasuje, že Objednávateľ nie je povinný poskytnúť Osobné údaje, avšak 
neposkytnutie Osobných údajov môže mať za následok nemožnosť plnenia záväzkov 
Poskytovateľa zo Zmluvy. 

 
 
 Súhlas so spracovaním osobných údajov 

         Objednávateľ vyslovuje svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov v zmysle čl. IX                
                       týchto VZP 

 
 

Článok X. 
Riešenie sporov 

 
10.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou alebo týchto VZP sa budú Zmluvné 

strany usilovať vyriešiť primárne dohodou , pričom za týmto účelom vynaložia maximálne 
úsilie. 

10.2 V prípade, ak sa Zmluvné strany na riešení sporu nedohodnú, má dotknutá zmluvnástrana 
právo obrátiť sa na miestne príslušný všeobecný súd. 

 
Článok XI. 

Mlčanlivosť 
 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a 
informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí Zmluvy, ako aj 
o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy. 

11.2  Porušenie povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku VZP možno považovať za podstatné 
porušenie Zmluvy a druhá zmluvná strana má právo od Zmluvy okamžite odstúpiť. Záväzok 
zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania Zmluvy. 

 
Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 
12.1  V prípade rozporu Zmluvy a týchto VZP má prednosť ustanovenie Zmluvy.  
12.2  Poskytovateľ má povinnosť informovať Objednávateľa o všetkých zmenách ustanovení VZP 

vrátane príloh k VZP, akoaj o všetkých zmenách Zmluvy a jej príloh.  
12.3 Ustanovenia VZP spolu s prílohami k VZP, ako aj prílohy k Zmluve môže Poskytovateľ meniť 

jednostranne s tým, že takátozmena sa nepovažuje za zmenu Zmluvy. Zmena obsahu VZP a 
obsahu ich príloh, ako aj prílohZmluvy budevždy účinná nasledujúci deň po ich oznámení 
Objednávateľovi. 

12.4 Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2018. 
 
 
Prílohy: 

- č. 1 Kódex futbalistu Futbalového klubu 
 

 


