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UUUU S M E R N E N I ES M E R N E N I ES M E R N E N I ES M E R N E N I E     
R A D Y  S P FR A D Y  S P FR A D Y  S P FR A D Y  S P F     

    
č. 2č. 2č. 2č. 2/2013/2013/2013/2013    

    
ppppre re re re organizátorov podujatí organizátorov podujatí organizátorov podujatí organizátorov podujatí v plávaní a v plávaní a v plávaní a 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 exkluzívny 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 jej členov 
organizujúcich/spoluorganizujúcich podujatia akými sú domáce, domáce medzinárodné súťaže, 
spoločenské a charitatívne podujatia na území Slovenskej republiky, vyplýva plnenie 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 uvedených podujatí.  
 
 V zmysle predmetnej Sponzorskej zmluvy je každý člen SPF, ktorý organizuje, 
spoluorganizuje  alebo organizuje s finančným prispením SPF podujatie (ďalej len „Organizátor “) 
na území Slovenskej republiky  povinný najmä: 
     

1. Zabezpečiť, aby sa na Generálneho partnera reprezentácie SR pod označením ochrannou 
známkou Speedo (ďalej len „Logo Speedo“) odkazovalo vo všetkých tlačových vyhláseniach a 
iných verejných správach Organizátora ako na Oficiálneho dodávateľa reprezentačného 
družstva SR v plávaní, synchronizovanom plávaní a na otvorených prírodných vodných 
plochách alebo slovami v tomto zmysle. Logo Speedo sa musí uvádzať aj v poznámkach pod 
čiarou na všetkých reklamách súvisiacich so SPF, Organizátorom alebo reprezentačným 
družstvom SR. (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). 

2. Zabezpečiť a zaručiť, aby bolo Generálnemu partnerovi reprezentácie SR dovolené bezplatné 
prevádzkovanie predajného stánku na viditeľnom mieste dohodnutom medzi Generálnym 
partnerom reprezentácie SR a Organizátorom v súčinnosti s SPF na všetkých podujatiach, 
ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je SPF a všade tam, kde má SPF svoje 
komerčné práva (ďalej len „Podujatia SPF“). 



    

3. Na požiadanie umožniť bezplatne jednu celostranovú farebnú reklamu Speedo (vo forme a s 
grafikou poskytnutou Generálnym partnerom reprezentácie SR) vo všetkých publikáciách 
vydávaných SPF a Organizátorom v súvislosti s Podujatím SPF. 

4. Zabezpečiť, aby bol Generálny partner reprezentácie SR alebo ním určený maloobchodný 
predajca Výrobkov Speedo jediným autorizovaným maloobchodným predajcom Výrobkov 
Speedo priamo na bazéne na všetkých domácich  Podujatiach SPF 

5. Zabezpečiť vystavenie Výrobkov Speedo a Log Speedo na prominentnom mieste v rámci 
priestorov, ktorý má SPF alebo Organizátor prenajatý alebo má právo užívať za účelom 
usporiadania Podujatia SPF. (pozn. Generálnemu partnerovi reprezentácie SR alebo ním 
určenému maloobchodnému predajcovi Výrobkov Speedo nebude účtované zo strany SPF 
alebo Organizátora žiadne nájomné ani predpísané žiadne náklady na akýkoľvek 
maloobchodný stánok alebo predajňu, s výnimkou prípadných poplatkov, ktoré si budú 
účtovať príslušní prevádzkovatelia objektov, kde sa Podujatie SPF organizuje). 

6. Uverejňovať v publikáciách, na listoch a obálkach SPF a Organizátora, na prednej strane 
všetkých programov Podujatí SPF, zoznamoch udalostí SPF, značkách upozorňujúcich na 
Podujatia SPF, Zoznamoch jednotlivých kôl súťaží, výsledkových listinách súťaží logo Speedo 
(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). 

7. Zaväzuje sa na žiadosť Generálneho partnera reprezentácie SR, oznámenú prostredníctvom 
SPF, poskytnúť bezplatne pre Generálneho partnera reprezentácie SR na domáce a 
medzinárodné Podujatia SPF najmenej štyri (4) vyhradené miesta na oficiálnu recepciu 
Organizátora Podujatia SPF. 

8. Na požiadanie SPF, s prihliadnutím na všetky platné právne predpisy a zásady ochrany údajov 
členov SPF a účastníkov všetkých národných a medzinárodných podujatí SPF, distribuovať 
alebo umožniť distribúciu osobitného reklamného letáku Výrobkov Speedo (pozn. prípadné 
náklady s tým spojené, ako náklady na vypracovanie letákov a na poštovné spojené 
s distribúciou znáša Generálny partner reprezentácie SR, prípadne SPF).  

9. Na každom Podujatí SPF zabezpečiť označenie nižšie uvedených objektov Logami Speedo, a to 
nasledovne: 

a) minimálne dva (2) panely po obvode bazéna (v rozmere 80cm x 260 cm) na všetkých 
Podujatiach SPF na 25m bazéne a štyri (4) panely v rovnakých rozmeroch po obvode 
bazéna na Podujatiach SPF na 50m bazéne; 

b) na nálepkách na štartovacích blokoch, prípadne na elektronickej časomiere; 
c) na paneloch medzi jednotlivými štartovacími blokmi; 
d) na paneloch alebo nálepkách pri alebo za stupňami víťazov; 
e) na všetkých tlačových materiáloch súvisiacich s udalosťou; 
f) na vlajkách na úrovni hranice 15m na každej strane bazéna; 
g) šesť (6) ďalších panelov alebo transparentov na vhodných miestach v mieste konania 

Podujatia SPF; 
h) na výsledkovej tabuli (za predpokladu, že to je technicky možné); 
i) v prípade Podujatia SPF pre Synchronizované plávanie - jeden (1) panel po obvode, a 

jeden (1) umiestnený  na pozadí štartovacej strany a jeden (1) umiestnený pri vstupe; 
j) v prípade Podujatia SPF pre Otvorené prírodné vodné plochy - jeden (1) panel alebo 

transparent na štartovacej čiare a jeden (1) na cieľovej čiare; 



    

k) identifikácia Speedo na štartovacej a cieľovej čiare. 
(pozn. materiál logotypov v príslušných prevedeniach a formátoch, nálepky, panely, 
transparenty a vlajky zabezpečí a Organizátorovi dodá SPF v primeraných termínoch prípravy 
Podujatia SPF). 

10. Umožniť a poskytnúť Generálnemu partnerovi reprezentácie SR alebo ním určenému 
maloobchodnému predajcovi Výrobkov Speedo všetku súčinnosť, aby ten mohol postaviť, 
zmontovať (a okamžite po ukončení Podujatia SPF aj demontovať) predajný stánok s jeho 
umiestením na prestížnom mieste, a to, či už v predajnom priestore konania Podujatia SPF 
alebo v okolí bazéna na mieste dohodnutom s SPF, resp. Organizátorom po predchádzajúcej 
konzultácii s prevádzkovateľom daného zariadenia, kde sa Podujatie SPF koná ( pozn. 
Generálny partner reprezentácie SR alebo ním určený maloobchodný predajca sa však 
zaviazal nepostaviť ani nezmontovať, či nepoužívať predajný stánok takým spôsobom, aby 
mohol pôsobiť nepríjemne, škodlivo, mätúco, obťažujúco, nepohodlne alebo rušivo najmä pre 
priebeh Podujatia SPF pre SPF, Organizátora alebo prevádzkovateľa zariadenia, kde sa 
Podujatie SPF koná);  

11. Nedodržanie vyššie uvedených povinností má za následok krátenie, resp. úplne nepriznanie 
finančného príspevku poskytnutého SPF Organizátorovi.  

 

 

 

Mgr. Irena Adámková 
      Prezident SPF 
               v.r. 

 
 

 


