
ZMLUVA O VYKONANÍ PLAVECKÉHO KURZU č.PK11/2023 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

 
Zmluvné strany 

 
Odberateľ: 
Obchodné meno:  Materská škola 
Sídlo:               Jána Kollára 896, 90101 Malacky 
Štatutárny zástupca:    Martina Novotová 
IČO:                          36064335 
DIČ:                           2021683466 
Elokované pracovisko: Záhorácka 1941/95 
Bank. spoj.:   Prima banka Slovenko, a.s. 
Číslo účtu - IBAN: SK88 5600 0000 0032 5039 1001 
(ďalej len „nájomca“) 
a 
 
Dodávateľ:  
Obchodné meno:        AD HOC Malacky 
Sídlo:   Sasinkova 2, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Rusňák 
IČO:   31796630 
DIČ:   2021461398 
IČ DPH:                     SK2021461398 
Bank. spoj.:  Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu - IBAN: SK46 5600 0000 0032 2087 0001 
(ďalej len ako „dodávateľ“ ) 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná/zrealizuje plavecký výcvik (výuku plávania) 
pre jeho žiakov. Rozsah plaveckého výcviku je 10 vyučovacích hodín v piatich pracovných dňoch, 
t.j. 2 vyučovacie hodiny denne. Plavecký výcvik bude vykonaný v priestoroch krytej plavárne ŠH 
Malina v Malackách. 
2. Predpokladaný počet žiakov oznámi odberateľ dodávateľovi najneskôr 2 pracovné dni pred 
začiatkom kurzu. 
3. Plavecký kurz budú vykonávať len kvalifikovaní inštruktori/tréneri plávania. Na každý (aj 
nedokončený) počet 8 žiakov bude pridelený minimálne jeden inštruktor. 
 
 

Článok II. 
Cieľ plaveckého výcviku 

 
1. Cieľom prípravného kurzu je zoznámiť sa a adaptovať sa na zákonitosti vodného prostredia, 
zvládnuť základné plavecké zručnosti – dýchanie, ponáranie a orientáciu pod vodou, vznášanie a 
splývanie v polohe na bruchu a chrbte, skoky do vody a napodobňovanie prvých plaveckých pohybov. 
2. Cieľom základného plaveckého kurzu je zdokonaľovať a rozširovať základné plavecké zručnosti, 
zvládnuť preplávať 25 m jedným plaveckým spôsobom. 
3. Cieľom zdokonaľovacieho kurzu je zdokonaľovať tri plavecké spôsoby, zdokonaľovať 
nadštandardné plavecké zručnosti, preplávať 25 m viacerými plaveckými spôsobmi. 

 
 



Článok III. 
Cena plaveckého výcviku 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie plaveckého výcviku zaplatiť dodávateľovi sumu: 
- 45,- € vrátane DPH 10% za každého jedného žiaka pri počte detí 15-20  
- 40,- € vrátane DPH 10% za každého jedného žiaka pri počte detí 21-25 
- 35,- € vrátane DPH 10% za každého jedného žiaka pri počte detí 26-30, 
pričom za každý deň vymeškania žiaka bude z celkovej ceny odpočítaná suma vo výške 4,- € vrátane 
DPH 10%.  
V cene je zahrnuté aj vstupné na krytú plaváreň Malina pre všetkých účastníkov plaveckého výcviku, 
zapožičanie plaveckých pomôcok a účastnícky list za splnenie plaveckého cieľa v danom kurze na 
záver plaveckého výcviku pre všetkých žiakov. 
2. Cena za plavecký výcvik bude uhradená na základe vystavenej faktúry dodávateľom. Faktúra bude 
vystavená posledný deň plaveckého výcviku, na základe prezenčnej listiny žiakov. Splatnosť faktúry 
je 14 dní po skončení plaveckého výcviku prevodom, resp. vkladom v hotovosti na účet. 
 

Článok IV. 
Termín konania plaveckého výcviku 

 
1. Plavecký výcvik bude vykonaný v termíne: 20.03.2023 – 24.03.2023, v čase 10:00 - 12:00 hod. 
 

Článok V. 
Zodpovednosť za bezpečnosť žiakov 

 
1. Dodávateľ preberá zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie žiakov počas ich pobytu v priestore 
plaveckého bazéna, to znamená vo vode, ako aj na brehu. 
2. Objednávateľ preberá zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie žiakov mimo priestorov bazénovej 
haly, to znamená v ostatných priestoroch krytej plavárne. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu možno meniť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 
2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne (bez udania dôvodu), najneskôr 
však 15 dní pred plánovaným termínom výcviku. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden 
dodávateľ. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu podpísali. 
5. Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 o slobodnom 
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
 

Článok VII. 
Podpisy 

 
Dodávateľ:      Odberateľ: 
V Malackách, dňa 15.3.2023    V Malackách, dňa  
 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 

   AD HOC Malacky                   Materská škola  
   Ing. Dušan Rusňák                                                    Martina Novotová 


