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ppppre reprezentáciu SR v plávaní a re reprezentáciu SR v plávaní a re reprezentáciu SR v plávaní a re reprezentáciu SR v plávaní a synchronizovanomsynchronizovanomsynchronizovanomsynchronizovanom plávaní plávaní plávaní plávaní    

 
 
 Slovenská plavecká federácia uzavrela so spoločnosťou PPH FORDEX Sp. z o.o. (ďalej len 
„Generálny partner reprezentácie SR“), ktorá je exkluzívnym distribútorom značky SPEEDO pre 
Poľskú, Českú republiku, Slovenskú republiku a Maďarsko, s účinnosťou od 31.1.2013 Sponzorskú 
zmluvu z ktorej zmluvy, pre Slovenskú plaveckú federáciu, ako aj pre členov reprezentačných 
družstiev SR, vyplýva plnenie záväzkov. 
 
 Týmto usmernením Slovenská plavecká federácia (ďalej len „SPF“), s odkazom na body 7 
až 11 II. časti Štatútu reprezentanta SR, členom reprezentačných družstiev SR, dáva na vedomie 
záväzky a povinnosti plynúce z predmetnej Sponzorskej zmluvy, ktorými sú členovia 
reprezentačných družstiev SR viazaní a sú ich povinní dodržiavať a plniť. 
 
 V Zmysle predmetnej Sponzorskej zmluvy je každý člen reprezentačného družstva SR 
(ďalej len „člen Tímu“) na každej akcii, kde vystupuje ako člen Tímu (domáce, medzinárodné 
súťaže, spoločenské a charitatívne podujatia a pod.) povinný najmä: 
      
1. Nosiť, používať a propagovať Výrobky Speedo alebo špecifikované Výrobky Speedo vždy pri 

účasti na domácom, zahraničnom a medzinárodnom plaveckom podujatí (vrátane tréningov a 
rozplávaní na týchto podujatiach) v rámci aj mimo územia SR, a to všetko pod sankciou 
možnosti ukončenia Sponzorskej zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade ak tento záväzok 
nebude dodržaný. (pozn. SPF je povinná a zároveň oprávnená Generálneho partnera 
reprezentácie SR požiadať o akúkoľvek opodstatnenú výnimku pre člena Tímu).  

2. Ako člen Tímu pózovať na športové alebo reklamné fotografie vo Výrobkoch Speedo. 

3. Zúčastňovať sa na všetkých verejných vystúpeniach (vrátane, bez obmedzenia všeobecnej 
povahy,  televíznych vystúpení, propagácie obchodu, predajne alebo propagačných akcií, 
veľtrhov a pod.), alebo zúčastňovať sa  na všeobecných športových alebo propagačných 
činnostiach Generálneho partnera reprezentácie SR ako člen Tímu vo Výrobkoch Speedo. 

4. Nenosiť ani nepoužívať žiadne výrobky konkurujúce Výrobkom Speedo počas účasti (v mene 
Tímu alebo inak) na niektorej z činností alebo účasti na domácom, zahraničnom 
a medzinárodnom plaveckom podujatí (vrátane tréningov a rozplávaní na týchto podujatiach) 
v rámci aj mimo územia SR. 



    

5. Udržiavať Výrobky Speedo, ktoré nosí alebo používa, v čistom a dobrom stave a neupravovať 
ani dopĺňať, ani nezakrývať ochranné a iné rozlišovacie značky Speedo, nachádzajúce sa na 
Výrobkoch Speedo, ani nevystavovať na nich logotyp ani značku inej osoby, spoločnosti alebo 
právnickej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Generálneho partnera 
reprezentácie SR. 

6. Na výzvu SPF byť k dispozícii Generálnemu partnerovi reprezentácie SR, a to v rozsahu 2 
(dvoch) rôznych dní na propagačné vystúpenia (vrátane medzinárodných vystúpení) v mene 
Generálneho partnera reprezentácie SR  za každý zmluvný rok počas platnosti Sponzorskej 
zmluvy, to všetko  predovšetkým na športových klinikách, plaveckých a športových 
výstavách, obchodoch, predajniach, veľtrhoch a na iných miestach, stretnutiach a 
podujatiach. Generálny partner reprezentácie SR  sa zaväzuje rešpektovať a zabezpečiť to, aby 
žiadne takéto osobné vystúpenia nenarušovali ani nezasahovali do jednotlivých ani do 
kolektívnych súťažných plaveckých aktivít člena Tímu, ani do prípravy a tréningu na ne. 

7. Nepoužiť ani neposkytnúť tretej osobe právo používať mená, podpisy, fotografie alebo 
podobizeň člena Tímu v súvislosti s ktorýmikoľvek výrobkami konkurujúcimi Výrobkom 
Speedo bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu Generálneho partnera 
reprezentácie SR a SPF. 
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