
Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2021 

v rámci projektu „Dajme spolu gól“ 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1. Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica 

Dr. Clementisa 59, 909 01 Skalica 

IČO: 378 42 129 

Zastúpená: Mgr. Oľga Luptáková, riaditeľka Materskej školy 

(ďalej len „ MŠ Skalica“) 

 

2. Milan Vašíček 

Hurbanova 703/40, 908 48 Kopčany 

IČO: 540 50 880 

IBAN: SK33 0900 0000 0050 7257 9683 

Trénerská licencia č. : T – UEFAB - 004505 

(ďalej len „Tréner“) 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Tréner bude na základe tejto zmluvy zabezpečovať 

realizáciu pohybovo – športovej činnosť so zameraním na futbal v rámci projektu 

„Dajme spolu gól“ (ďalej len DSG) v rozsahu 1x v kalendárnom týždni (v pondelok) 

v trvaní 45 minút vždy v čase od 10:00 hod do 10:45 hod v mesiacoch  november 2021 

a február, marec, apríl, máj 2022 podľa rozpisu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Tréner 

bude zabezpečovať realizáciu činností pre pracovisko Dr. Clementisa. 

 

 

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Tréner je zodpovedný za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie a vyhodnotenie 

pohybovo – športovej aktivity pre deti so zameraním na futbal a zodpovedá za 

bezpečnosť detí počas tejto aktivity v areáli futbalového ihriska Skalica. 

2. MŠ Skalica zabezpečí prevod detí z pracoviska MŠ Skalica do areálu futbalového 

ihriska, kde bude prebiehať pohybovo – športová aktivita so zameraním na futbal 

v rámci projektu DSG za prítomnosti učiteliek MŠ Skalica. 



 

 

3. Tréner je v rámci realizácie projektu DSG povinný: 

a) postupovať podľa manuálu na registráciu trénerov do platformy my.sportnet.online 

a manuálu na registráciu aktivity do platformy DSG (manuály sú zverejnené na 

stránke www.dajmespolugol.sk), 

b) potvrdiť úvodnú registráciu dieťaťa zákonným zástupcom do platformy 

my.sprtner.online (DSG) k danej MŠ 

c) zabezpečovať dokumentáciu pohybovo – športovej aktivity so zameraním na futbal 

vrátane krátkeho popisu každej aktivity so zameraním na futbal spolu nahratím 

fotodokumentácie ( 2 – 3 fotky) z vykonanej aktivity podľa metodických 

dokumentov SFZ a evidenciu zúčastnených osôb (chlapci, dievčatá) cez portál 

www.dajmespolugol.sk 

d) evidovať účastníkov projektu DSG, tzn. každej pohybovo – športovej aktivity so 

zameraním na futbal cez platformu www.dajmespolugol.sk  

e) dodržiavať a konať v súlade s propozíciami projektu DSG, vynakladať maximálne 

úsilie s cieľom zodpovedného plnenia svojich povinností a konať osobne 

s odbornou starostlivosťou a podľa svojich najlepších schopností a možností, 

f) chrániť všetok majetok zverený mu zo strany MŠ Skalica najmä sa oň náležite starať, 

tak aby nedochádzalo ku škodám na majetku, 

g) počínať si pri výkone činností podľa zmluvy tak, aby nedochádzalo k ujme na 

zdraví, živote a majetku. 

4. Tréner vystaví faktúru za trénerskú činnosť po vykonaní poslednej pohybovo – 

športovej aktivity zameranej na futbal v mesiaci máj 2022 vo výške 50 € za každý 

mesiac realizácie projektu čiže celkom 250 € (slovom dvestopäťdesiat eur). Faktúra 

musí obsahovať všetky zákonné náležitosti. 

5. MŠ Skalica uhradí faktúru z vyplateného finančného príspevku zo SFZ pre MŠ na 

realizáciu projektu DSG  do 15 dní od jej doručenia MŠ Skalica na účet trénera uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. 

6. MŠ Skalica zabezpečí podpísaný súhlas  zákonných zástupcov detí zapojených do 

projektu DSG na účasť na projekte a so spracovaním osobných údajov dieťaťa 

uvedených prostredníctvom webovej stránky projektu DSG – www.dajmespolugol.sk , 

ktorej prevádzkovateľom je SFZ (v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, emailová adresa zákonného zástupcu) a to za účelom ich evidencie, 

jednoznačnej identifikácie osoby a spracovania poskytovateľom v rámci realizácie 

projektu DSG a s použitím obrazových alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa 

zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu DSG za účelom 

marketingového zviditeľnenia predmetných športových aktivít. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dajmespolugol.sk/
http://www.dajmespolugol.sk/


Článok III 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán v písomnej forme, inak je dohoda neplatná, 

b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných  strán aj bez udania dôvodu 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená, 

c) MŠ Skalica môže okamžite ukončiť zmluvu jej vypovedaním s účinnosťou dňom 

doručenia výpovede trénerovi, ak tréner hrubým spôsobom porušil svoje 

povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Tréner bude pohybovo  - športovú činnosť so zameraním na futbal vykonávať vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť ako samostatne zárobkovo činná osoba, 

pričom nejde o pracovnoprávny vzťah.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.05.2022. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle MŠ Skalica 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu 

vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

 
V Skalici dňa 22.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Vašíček        Mgr. Oľga Luptáková 

                   tréner                               riaditeľka MŠ Skalica 

 

 

 



          

Príloha č. 1 k zmluve o trénerskej činnosti 2/2021 

 v rámci projektu "Dajme spolu gól" 

          

Rozpis pohybovo - športovej činnosti so zameraním na futbal 

          

   Dr. Clementisa    

 November 2021        

  08.11.2021 od 10:00 do 11:45    

  15.11.2021 od 10:00 do 11:45    

  22.11.2021 od 10:00 do 11:45    

  29.11.2021 od 10:00 do 11:45    

          

 Február 2022        

  07.02.2022 od 10:00 do 11:45    

  14.02.2022 od 10:00 do 11:45    

  21.02.2022 od 10:00 do 11:45    

  28.02.2022 od 10:00 do 11:45    

          

 Marec 2022        

  07.03.2022 od 10:00 do 11:45    

  14.03.2022 od 10:00 do 11:45    

  21.03.2022 od 10:00 do 11:45    

  28.03.2022 od 10:00 do 11:45    

          

 Apríl 2022        

  04.04.2022 od 10:00 do 11:45    

  11.04.2022 od 10:00 do 11:45    

  25.04.2022 od 10:00 do 11:45    

          

 

Máj 
2022         

  02.05.2022 od 10:00 do 11:45    

  09.05.2022 od 10:00 do 11:45    

  16.05.2022 od 10:00 do 11:45    

  23.05.2022 od 10:00 do 11:45    

  30.05.2022 od 10:00 do 11:45    

          

          

          

 


