
 

 

 

 

 

Vedenie 

01.03.2021 

 

Informácia o zmluve o spolupráci medzi Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave a Atletickým oddielom 

Telovýchovnej jednoty Slávia STU Bratislava 
 

 

Predkladá:  doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.  

 prorektorka  

 

 

Vypracovali:  doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

 prorektorka 

  JUDr. Marcel Michalička 

  právny a organizačný útvar 

 

 

Zdôvodnenie: Zmluva je uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov na dobu určitú a to do 

28.2.2026. 

 

  Návrh uznesenia:  Vedenie STU berie na vedomie informáciu o zmluve o spolupráci medzi 
STU v BA a AO TJ Slávia STU Bratislava 

 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

IČO: 00397687 

DIČ: 2020845255 

zastúpená: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor 

(ďalej len „STU“ alebo „univerzita“) 

a 

Atletický oddiel Telovýchovnej jednoty Slávia STU Bratislava 

sídlo: Račianska 103, 830 03 Bratislava 33 

poštová adresa: Račianska 103, P.O.BOX 34, Pošta 33 

IČO: 42177570 

DIČ: SK2023025246 

zastúpená: Ing. Zdenek Národa, predseda 

(ďalej len „AO TJ Slávia STU“ alebo „atletický oddiel“) 

 

 

Článok 1 

Preambula 

 

STU a AO TJ Slávia STU sa dohodli na spolupráci v oblasti podpory športu. S týmto cieľom uzatvárajú 

túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva“). Východiskom tejto zmluvy je dlhoročná história AO TJ 

Slávia STU siahajúca do roku 1962, ktorá je previazaná s históriou STU a športového areálu Pavla 

Gleska (ďalej len „športový areál P. Gleska“) v areáli študentského domova (ďalej len „ŠD“) STU 

Mladá Garda. Východiskom tejto zmluvy je aj vôľa prehĺbiť vzájomnú spoluprácu pri podpore rozvoja 

športu, a to najmä atletiky na STU a reprezentácie STU na domácich i zahraničných podujatiach 

pretekármi AO TJ Slávia STU a pri propagovaní STU a športového areálu P. Gleska organizovaním 

významných pretekov a vychovávaním reprezentantov pod značkou STU. 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je rozvoj vzájomne výhodných aktivít a rôznych foriem spolupráce 

v oblasti športu, a to najmä atletiky. 

2. Spolupráca bude viesť: 

a) k podpore atletického oddielu univerzitou, 

b) k športovej reprezentácii a propagácii univerzity atletickým oddielom, 

c) k spoločným aktivitám v oblasti podpory, propagácie a rozvoja športu na STU, a to najmä 

atletiky, 

d) k spoločným aktivitám v skvalitňovaní športového areálu P. Gleska v areáli ŠD Mladá Garda. 

 
 

Článok 2 
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Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti STU: 

a) STU bude poskytovať atletický štadión v športovom areáli P. Gleska na tréningové účely 

členom AO TJ Slávia STU každý deň v prevádzkových hodinách športového areálu 

za nasledovných podmienok: 

i. v pondelky až piatky v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. bude športový areál vyhradený 

pre členov AO TJ Slávia STU a STU môže prenajať športový areál v tomto čase iným 

subjektom len vo výnimočných prípadoch na organizovanie hromadných podujatí. 

ii. kontaktná osoba STU alebo ňou poverená osoba bude informovať o organizovanom 

hromadnom podujatí podľa podbodu i. tohto písmena a tohto článku kontaktnú osobu 

AO TJ Slávia STU mailom a informácia bude zverejnená na webovej stránke Centra 

akademického športu STU (ďalej len „CAŠ STU“) a pomocou oznamov v areáli 

v dostatočnom predstihu, spravidla najmenej 72 hodín pred konaním podujatia, 

iii. vstup do športového areálu P. Gleska nebude členom AO TJ Slávia STU umožnený, ak 

sa v športovom areáli alebo na atletickom štadióne bude konať vopred ohlásené 

organizované hromadné podujatie. 

iv. STU nebude bez vedomia AO TJ Slávia STU poskytovať športové náradie a náčinie, 

ktoré je vo vlastníctve AO TJ Slávia STU, tretím osobám. 

b) STU bude prenajímať AO TJ Slávia STU atletický štadión v športovom areáli P. Gleska 

na organizovanie športového podujatia, ktoré AO TJ Slávia STU organizuje napríklad 

pre Slovenský atletický zväz alebo pre iné subjekty mimo STU. Tento prenájom bude 

poskytnutý na základe jednorazovej objednávky a spoplatnený sumou 500 eur/deň. 

c) STU bude bezodplatne poskytovať AO TJ Slávia STU atletický štadión P. Gleska 

na organizovanie športového podujatia, ktoré AO TJ Slávia STU organizuje samostatne alebo 

pre STU. STU bude pri týchto podujatiach hlavným partnerom podujatia. 

d) STU poskytne každoročne pre dvanásť pretekárov AO TJ Slávia STU ubytovanie v ŠD Mladá 

Garda za podmienok pre ubytovanie a podľa platného cenníka študentov STU. 

 

2. Práva o povinnosti AO TJ Slávia STU 

a) AO TJ Slávia STU uhradí STU poplatok za poskytovanie športového areálu P. Gleska 

nasledovne: 

 za prvý kalendárny polrok vo výške 5 € za atléta AO TJ Slávia STU a hosťujúceho 

člena AO TJ Slávia STU podľa zoznamu vypracovaného k 01. marcu príslušného 

kalendárneho roka, pričom zoznam AO TJ Slávia STU predloží STU najneskôr 

do 15. marca a poplatok uhradí do dátumu splatnosti faktúry vystavenej v tomto 

zmysle STU, 

 za druhý kalendárny polrok vo výške 5 € za atléta AO TJ Slávia STU a hosťujúceho 

člena AO TJ Slávia STU podľa zoznamu vypracovaného k 01. októbru príslušného 

kalendárneho roka, pričom zoznam AO TJ Slávia STU predloží STU najneskôr 

do 15. októbra a poplatok uhradí do dátumu splatnosti faktúry vystavenej v tomto 

zmysle STU. 

b) AO TJ Slávia STU pred každým športovým podujatím, ktoré plánuje organizovať v športovom 

areáli P. Gleska, predloží žiadosť STU písomnou formou spravidla tri mesiace vopred. 
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c) AO TJ Slávia STU sa zaväzuje, že v prípade nevyužitia pridelenej ubytovacej kapacity na ŠD 

Mladá Garda, vráti neobsadené miesta pre príslušný akademický rok STU tak, aby bolo 

umožnené na neobsadených miestach ubytovať iných študentov STU. 

d) AO TJ Slávia STU bude propagovať STU: 

i. reprezentovaním STU na atletických pretekoch nosením loga STU na dresoch, 

banneroch a oblečení členov AO TJ Slávia STU, pričom sa bude riadiť grafickým 

manuálom STU zverejneným na web stránke STU na adrese 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizaj

nmanual.pdf,  

ii. šírením dobrého mena STU umiestňovaním loga STU na propagačných materiáloch 

spojených s činnosťou atletického oddielu a s organizáciou významných športových 

podujatí organizovaných AO TJ Slávia STU, 

iii. vyhotovovaním obrazovej dokumentácie o šírení dobrého mena STU, ktorú bude 

prezentovať aj na webových stránkach, sociálnych sieťach alebo iných printových 

médiách STU a AO TJ Slávia STU. 

e) AO TJ Slávia STU bude písomne informovať STU o všetkých aktivitách, ktoré vyvíja 

v Slovenskom atletickom zväze predovšetkým ohľadom organizovania pretekov 

v športovom areáli P. Gleska a podávania žiadostí o dotácie, ktoré súvisia so štadiónom P. 

Gleska; za písomnú informáciu sa považuje elektronická pošta, kópia elektronickej pošty, 

list alebo kópia listu.  

f) AO TJ Slávia STU v čase hodín vymedzených pre tréningové aktivity AO TJ Slávia STU podľa 

bodu 1 písm. a) podbodu i. tohto článku neumožní používanie štadióna a vstup na štadión 

osobám, ktoré nie sú členmi AO TJ Slávia STU. 

g) Osoby, ktoré nie sú členmi AO TJ Slávia STU, sú povinné riešiť vstup do areálu P. Gleska 

s CAŠ STU. 

h) AO TJ Slávia STU sa bude aktívne podieľať v spolupráci s STU na zveľaďovaní športového 

areálu P. Gleska. AO TJ Slávia STU bude STU informovať o výzvach umožňujúcich získať 

finančné prostriedky na zveľadenie športového areálu P. Gleska. 

i) AO TJ Slávia STU sa zaväzuje za podpory zo strany STU robiť pravidelne nábor nových členov 

z radov študentov STU, zamestnancov STU, ich detí a rodinných príslušníkov a poskytovať 

im zľavu vo výške 20% z členských príspevkov. 

j) AO TJ Slávia STU sa zaväzuje na základe pozvánky zo strany STU propagovať svoje športové 

aktivity na podujatiach organizovaných STU za účelom ukázania možnosti športového 

vyžitia popri štúdiu na STU, napr. na začiatku akademického roka v úvode do štúdia. 

k) AO TJ Slávia STU sa zaväzuje spolupracovať s STU pri propagácii svojich športových aktivít 

na stredných školách s technickým a všeobecným zameraním za účelom ukázania možnosti 

športového vyžitia v atletike popri štúdiu na STU, 

l) AO TJ Slávia STU sa zaväzuje v prípade záujmu niektorého z pracovísk zabezpečujúcich 

výučby telesnej výchovy na STU pomôcť pri vedení predmetu telesná výchova so 

zameraním na atletiku. 

m) AO TJ Slávia STU bude nápomocný prostredníctvom jeho predsedu riešiť otázky týkajúce sa 

problematiky spolupráce STU a Telovýchovnej jednoty Slávia STU Bratislava. 

Článok 3 

Kontaktné osoby 

 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
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1. Kontaktnou osobou za STU pre spoluprácu s AO TJ Slávia STU je riaditeľ CAŠ STU, ktorý bude 

pozývaný na rokovania Výkonného výboru AO TJ Slávia STU k bodom týkajúcim sa spolupráce 

s STU. Riaditeľ CAŠ STU má právomoc na rokovania Výkonného výboru AO TJ Slávia STU 

delegovať namiesto seba inú osobu, o čom informuje AO TJ Slávia STU vopred písomne. 

2. Kontaktnou osobou za AO TJ Slávia STU pre spoluprácu s STU bude predseda AO TJ Slávia STU, 

ktorý bude pozývaný na rokovania Rady športu STU k bodom týkajúcim sa spolupráce s AO TJ 

Slávia STU alebo TJ Slávia STU. Predseda AO TJ Slávia STU má právomoc na rokovania Rady 

športu STU delegovať namiesto seba inú osobu z AO TJ Slávia STU, o čom informuje STU vopred 

písomnou formou. 

 

Článok 4 

Finančné plnenie 

 

Ďalšie finančné plnenie súvisiace s povinnosťami uvedenými v článku 3 zmluvy bude predmetom 

osobitnej zmluvy. 

 
 

Článok 5 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2021 

do 28.02.2026. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu ukončiť: 

a) dohodou, 

b) výpoveďou. 

3. Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť platnosť tejto zmluvy k akémukoľvek dátumu. 

4. Výpoveďou môžu ukončiť túto zmluvu obidve zmluvné strany, a to písomnou formou doručenou 

druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po miesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy dohodou 

alebo výpoveďou zabezpečia realizáciu už prebiehajúcich aktivít až do ich ukončenia. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

Zverejnenie zmluvy zabezpečí STU. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov, 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ustanovenie bodu 1 tohto článku 

platí primerane. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak 



 

6 

5. zasadnutie V STU, 01.03.2021 
Informácia o zmluve o spolupráci medzi STU V BA a AO TJ Slávia STU BA 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi 

tejto zmluvy. 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.          Ing. Zdenek Národa 

rektor STU        predseda AO TJ Slávia STU 

 
 
 
 
 
 
 
 


