
    1 

Usmernenie Rady SPF č. 4 / 2014  

Platnosť od: 16.1.2015 

Účinnosť od: 16.1.2015 

 

 

 

 

U S M E R N E N I E  

R A D Y  S P F  
 

č. 4/2014 

 

pre organizátorov podujatí  zaradených do  

Slovenského pohára družstiev v plávaní  

 
 

 Slovenská plavecká federácia uzavrela so spoločnosťou FPD CORPORATION SK a. s. 

sponzorskú zmluvu na základe ktorej, sa spoločnosť FPD CORPORATION SK a. s. (ďalej len 
„Generálny partner Slovenského pohára družstiev v plávaní“ alebo „Generálny sponzor pohára“) 
stala generálnym reklamným partnerom podujatia Slovenskej plaveckej federácie Slovenský pohár 

družstiev v plávaní v rokoch 2014 až 2017.  
Slovenská plavecká federácia môže prípadne aj i inými spoločnosťami uzatvoriť 

sponzorskú zmluvu na základe ktorej, sa dané spoločnosti  (ďalej len „partner Slovenského pohára 
družstiev v plávaní“ alebo „Sponzor pohára“) stanú partnerom podujatia Slovenskej plaveckej 

federácie Slovenský pohár družstiev v plávaní na roky 2014 až 2017.  

 V zmysle Sponzorských zmlúv pre Slovenskú plaveckú federáciu, ako aj pre jej členov 

organizujúcich/spoluorganizujúcich podujatie Slovenský pohár družstiev v plávaní v roku 2014, 

resp. v rokoch 2014 až 2017  (ďalej len „Podujatie”)  vyplýva plnenie v Sponzorských zmluvách 

dohodnutých záväzkov. 

 

 Týmto usmernením Slovenská plavecká federácia (ďalej len „SPF“), dáva na vedomie 

záväzky a povinnosti plynúce z predmetnej Sponzorskej zmluvy, ktorými sú členovia SPF  viazaní 

a sú ich povinní dodržiavať a plniť pri organizácii, spoluorganizácii vyššie uvedeného podujatia.  

 

 V zmysle predmetnej Sponzorskej zmluvy je každý člen SPF, ktorý organizuje, 

spoluorganizuje  podujatie Slovenský pohár družstiev v plávaní (ďalej len „Organizátor “) na 

území Slovenskej republiky  povinný najmä: 
     

1. Zabezpečiť, aby sa podujatie označovalo názvom: „FPD Slovenský pohár družstiev  v plávaní 
2014 (2015,2016.2017)”. 

2. Zabezpečiť, aby sa na Generálneho partnera a partnera Slovenského pohára družstiev 

v plávaní pod označením ochrannou známkou Generálneho partnera (ďalej len „Logo FPD“)  

ochrannou známkou partnera/partnerov(ďalej len „Logo partnera“) odkazovalo vo všetkých 

tlačových vyhláseniach a iných verejných správach Organizátora ako na partnera podujatia 



    2 

alebo slovami v tomto zmysle. Logo FPD a logo partnera sa musí uvádzať aj v poznámkach pod 

čiarou na všetkých reklamách súvisiacich s podujatím t.j. podujatím, ktoré je zaradené do 

Slovenského pohára družstiev v plávaní, pričom logo FPD ako logo Generálneho partnera 

musí byť zodpovedajúc jeho postaveniu zvýhodnené a zvýraznené oproti logu partnera, ako aj  

iným logám, graficky pozične a pod. (pozn. materiál logotypov v príslušných prevedeniach 
a formátoch na takýto účel zabezpečí a Organizátorovi dodá SPF v primeraných termínoch 
prípravy tlače, ktoré Organizátor včas oznámi SPF. SPF súčasne  Organizátorovi oznámi 
skutočnosť, že uzatvorila s inými spoločnosťami sponzorskú zmluvu na základe ktorej, sa dané 
spoločnosti stali partnerom Slovenského pohára družstiev v plávaní). 

3. Zabezpečiť a zaručiť aby sa Logo FPD a logo partnera uvádzalo v publikáciách, na listoch a 

obálkach, na prednej strane všetkých programov Podujatia, značkách upozorňujúcich na 

Podujatie, výsledkových listinách Podujatia, ako aj v poznámkach pod čiarou na všetkých 

reklamách, materiáloch súvisiacich s Podujatím, pričom logo FPD ako logo Generálneho 

partnera musí byť zodpovedajúc jeho postaveniu zvýhodnené a zvýraznené oproti logu 

partnera/partnerov , ako aj  iným logám, graficky pozične a pod. (pozn. materiál logotypov v 
príslušných prevedeniach a formátoch na takýto účel zabezpečí a prijímateľovi dodá SPF v 
primeraných termínoch prípravy tlače).  

4. Na každom Podujatí SPF zabezpečiť označenie nižšie uvedených objektov Logom FPD 

a logom partnera/partnerov , a to nasledovne: 

a) minimálne dva (2) panely po obvode bazéna (v rozmere  148cm x 74 cm) na všetkých 

kolách Podujatia na 25m bazéne a štyri (4) panely v rovnakých rozmeroch po obvode 

bazéna na kolách Podujatiach na 50m bazéne (príslušné panely za tým účelom zabezpečí 
a Organizátorovi dodá SPF);  

b) na paneloch za stupňami víťazov (príslušný rollup/iný panel za tým účelom zabezpečí 
a Organizátorovi dodá SPF);   

c) na všetkých tlačových materiáloch súvisiacich s Podujatím;  

d) na výsledkovej listine . 

5. Organizátor je povinný zabezpečiť preukázanie splnenia vyššie uvedených povinnosti a 

záväzkov a to formou dodania dostatočného a vypovedajúceho množstva fotodokumentácie 

(prípadne aj videodokumentácie, ak bude vyhotovovaná)  z  Podujatia  a  ďalej odovzdaním 

jedného kusu z každej a s Podujatím (kolom podujatia) súvisiacej dokumentácie, ako sú najmä 

pozvánky, propozície, výsledková listina, plagáty a pod.  

6. Nedodržanie vyššie uvedených povinností môže mať za následok uplatnenie nároku na 

náhradu škody Sponzorom pohára voči SPF, ktoré nároky budú zo strany SPF refakturované 

Organizátorovi Podujatia.  

 

Mgr. Irena Adámková 

      Prezident SPF 

               v.r. 

 
 
 


