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Tieto Všeobecné zmluvné podmienky, ako všeobecné podmienky o poskytovaní služby – tréningov 

plávania (ďalej len ako „Podmienky“) sa uzatvárajú medzi 

 

POSKYTOVATEĽOM: 

Organizácia: Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky 

Osobitná jednotka: Vodná záchranná služba SČK, miestny spolok Nové Zámky 

IČO: 00415995 

Sídlo: Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika 

E-mail: treningy@vzs-nz.sk 

Webová stránka: https://vzs-nz.sk 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“ alebo „VZS SČK Nové Zámky“ alebo „MS VZS SČK Nové Zámky“) 

 

a 

 

KLIENTOM:  

Klientom sa rozumie každá fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá vyplnila  a odoslala prihlášku  

na tréningy plávania prostredníctvom prihlášky  v tlačenej podobe alebo online, ktorá je zverejnená 

na webovej stránke VZS SČK Nové Zámky (ďalej len ako „Prihláška“) alebo FO, ktorá vyplnila 

Prihlášku  a zúčastňuje sa na tréningoch, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje MS VZS SČK 

Nové Zámky. 

(ďalej ako „Klient“) 

 

ČLÁNOK 1 

DEFINÍCIA ZMLUVY 

1.1 V rámci týchto Podmienok sa za termín „služby“ považujú tréningy plávania (ďalej aj ako 

„Tréningy plávania“), na ktoré sa Klient prihlásil. 

mailto:treningy@vzs-nz.sk
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1.2 Tréningy plávania sú súčasťou preventívnych aktivít VZS SČK Nové Zámky pred utopením 

a prevenciou pred vznikom úrazov, ohrozenia života a zdravia osôb na vodných plochách 

a v ich okolí. 

1.3 Pojem „Verejnosť“ označuje FO, ktorá nie je členom, tzn. je v členskej základni, s riadne 

vyplnenom prihláškou a splnenými podmienkami prijatia Poskytovateľa v zmysle Stanov 

Slovenského Červeného kríža a Štatútu Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného 

kríža. 

1.4 Pojem „Člen“ označuje FO, ktorá je súčasťou členskej základne Poskytovateľa, s riadne 

vyplnenom prihláškou a splnenými podmienkami prijatia Poskytovateľa v zmysle Stanov 

Slovenského Červeného kríža a Štatútu Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného 

kríža. 

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 VZS SČK Nové Zámky sa zaväzuje pravidelne poskytovať Klientovi služby a Klient sa zaväzuje 

Poskytovateľovi za poskytnuté služby zaplatiť odmenu a to za podmienok uvedených v týchto 

Podmienkach. 

 

ČLÁNOK 3 

ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Klientovi služby v rozsahu: 

a) 1 tréning, v rozsahu 60 minút, v predom stanovených dňoch a časoch, ktoré určuje 

VZS SČK Nové Zámky samostatne, a to v rámci nasledovných tréningov plávania: 

1) Zdokonaľovací tréning plavcov záchranárov a plavčíkov, 

2) Prípravné tréningy na kurz plavec záchranár (plavčík), 

3) Škola plávania pre dospelých. 

b) 1 tréning, v rozsahu 60 minút, v predom stanovených dňoch a časoch, podľa 

vzájomnej dohody medzi Klientom, resp. Klientami a VZS SČK Nové Zámky, resp. 

trénerov VZS SČK Nové Zámky (ďalej aj ako „Tréner VZS“) v rámci: 

1) Individuálny tréning plávania, 

2) Skupinové individuálne tréningy plávania. 
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3.2 Poskytovateľ môže poskytnúť Klientovi alebo skupine Klientov po vzájomnej dohode urobenú 

vopred alebo na mieste Tréning vo väčšom rozsahu, ako je stanovené v bode 3.1 tohto článku, tzn. 

v rozsahu 60 minút, pričom každá ďalšia, čo i len začatá hodina sa považuje za celú hodinu. 

3.3 Poskytovateľ má právo poskytnutie služby v širšom rozsahu, ako bolo pôvodne dohodnuté 

odmietnuť. Ak nebol rozsah predom dohodnutý, má Tréner VZS právo rozhodnúť o prípadnom 

širšom rozsahu Tréningu na mieste. 

 

ČLÁNOK 4 

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY 

4.1 Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb spoločne s prevádzkovateľom krytej plavárne 

alebo kúpaliska, či inej vodnej plochy, na ktorej sa Tréning realizuje, na základe ich vzájomnej 

dohody. 

4.2 Klient sa môže zúčastniť Tréningu, za ktorý vykonal úhradu buď formou: 

a) Úhrady Tréningu pred alebo po každom tréningu zvlášť, 

b) Úhrady 5 tréningového preukazu, 

c) Úhrady 10 tréningového preukazu, 

d) Celkovej úhrady kurzu plávania. 

4.3 VZS SČK Nové Zámky je povinná upozorniť klienta, v prípade, že nie je schopná službu 

poskytnúť v stanovenom dátume a/alebo čase, o neschopnosti z jeho strany  poskytnúť službu 

prostredníctvom svojej webovej stránky a svojich sociálnych sietí. V prípade vzájomnej dohody aj 

prostredníctvom SMS správy alebo Email-u. 

4.4 Klient, ktorý sa nevie v stanovenom dni a/alebo čase dostaviť na Tréning upovedomí o tejto 

skutočnosti Poskytovateľa alebo Trénera VZS hneď, ako sa dozvie o prekážke, ktorá  k tejto 

skutočnosti smerovala. Táto povinnosť vyplýva hlavne Klientovi, ktorý sa  zúčastňuje individuálneho 

tréningu plávania - v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže Poskytovateľ, v prípade že Klient 

nesplní túto povinnosť, o tejto skutočnosti písomne upovedomiť klienta (listom, SMS  správou, 

emailom a pod.) a upozornený zo strany poskytovateľa o prípadných  sankciách, v prípade, že 

takéto konanie Klienta bude pokračovať.  

4.5 V prípade omeškania klienta so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia voči 

Poskytovateľovi, podľa týchto Podmienok, má Poskytovateľ právo vyžadovať od Klienta zaplatenie 

prirážky za neskoré plnenie vo výške 5% daného finančného plnenia a to za každý deň omeškania. 
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4.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť podmienky nevyhnutné na riadne poskytovanie Tréningov. 

V prípade, že ich z určitých dôvodov a skutočností, ktoré nevie ovplyvniť, a tým zabezpečiť 

realizáciu Tréningu, je povinný takúto skutočnosť oznámiť Klientovi v zmysle bodu 4.3 tohto článku. 

4.7 Poskytovateľ nemá právo prenechať poskytovanie služby tretím osobám. Poskytovateľ 

zabezpečuje Tréningy plávania výlučne prostredníctvom svojich členov – Trénerov VZS. 

4.8 Vstup na plaváreň a účasť na tréningoch plávania počas obmedzení spojených s pandémiou 

COVID-19 sa riadia COVID automatom, športovým COVID automatom, právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, nariadeniami vlády a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ako aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré má v územnej pôsobnosti aj 

vodnú plochu a vodný areál, na ktorej sa Tréning realizuje, všeobecne záväznými nariadeniami 

obce, prevádzkového poriadku krytej plavárne alebo kúpaliska a jej prevádzkovateľa, interných 

pokynov prevádzkovateľa, interného metodického pokynu k tréningom plávania Poskytovateľa 

a vnútorných predpisov MS VCZS SČK Nové Zámky, ako aj ostatnými predpismi o ktorých to 

ustanoví zákon. 

 

ČLÁNOK 5 

ODMENA ZA TRÉNING 

5.1 Klient sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi za Tréning fixnú odmenu (ďalej ako „Fixná odmena“, 

„Odmena“ alebo „Úhrada“) a to nasledovne: 

a) Zdokonaľovací tréning plavčíkov a plavcov záchranárov: 

1. V rámci Verejnosti: 

i. 03,50 EUR (slovom: TRI eurá PÄŤDESIAT centov) za 1 tréning plávania 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 

ii. 30,00 EUR (slovom TRIDSAŤ euro NULA centov) za 10 tréningov plávania, 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 

2. V rámci Členov: 

i. 02,50 EUR (slovom: DVE eurá PÄŤDESIAT centov) za 1 tréning plávania 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 

ii. 20,00 EUR (slovom: DVADSAŤ euro NULA centov) za 10 tréningov plávania, 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok. 

b) Prípravné tréningy za kurz plavec záchranár (plavčík): 

1. V rámci Verejnosti: 

i. 03,50 EUR (slovom: TRI eurá PÄŤDESIAT centov) za 1 tréning plávania 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 
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ii. 30,00 EUR (slovom TRIDSAŤ euro NULA centov) za 10 tréningov plávania, 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 

2. V rámci Členov: 

i. 02,50 EUR (slovom: DVE eurá PÄŤDESIAT centov) za 1 tréning plávania 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 

ii. 20,00 EUR (slovom: DVADSAŤ euro NULA centov) za 10 tréningov plávania, 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok. 

c) Škola plávania pre dospelých: 

1. V rámci Verejnosti: 

i. 60,00 EUR (slovom: ŠESŤDESIAT euro NULA centov) za 20 tréningov 

plávania, v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok. 

d) Individuálne tréningy plávania: 

1. V rámci Verejnosti aj Členov: 

i. 10,00 EUR (slovom: DESAŤ euro NULA centov) za 1 tréning plávania, 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 

ii. 50,00 EUR (slovom: PÄŤDESIAT euro NULA centov) za 5 tréningov plávania 

v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok, 

iii. 90,00 EUR (slovom: DEVÄŤDESIAT euro NULA centov) za 10 tréningov 

plávania v stanovenom rozsahu podľa týchto Podmienok. 

5.2 Klient si nehradí vstupné v čase skupinových Tréningov, ktoré sú zverejnené na stránke 

Poskytovateľa, pričom uvedené platí aj na individuálne tréningy plávania. Ak sa Klient v rámci 

individuálnych tréningov plávania dohodne s Poskytovateľom, resp. priradeným Trénerom VZS 

o konaní Tréningu mimo vyššie uvedené časy, je klient povinný si vstup na bazén uhradiť 

samostatne, podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa vodnej plochy alebo vodného areálu, 

pričom nemá nárok na akúkoľvek náhradu alebo vrátenie časti Úhrady. 

5.3 V prípade Úhrady za 5, 10 alebo 20 Tréningov bude Klientovi vystavený Tréningový preukaz 

(ďalej len „Preukaz“), pričom doba platnosti týchto Preukazov je v prípade: 

a) ods. 5.1 bodu a), b) a d) tohto článku 4 kalendárne mesiace odo dňa zakúpenia, 

b) ods. 5.1 bodu c) tohto článku počas celej dĺžky trvania kurzu, pričom táto doba sa oznámi 

Klientom prihlásených na Školu plávania pre dospelých formou e-mailu. 

5.4 Doba platnosti Preukazov podľa ods. 5.3 tohto článku sa predlžuje zo strany Poskytovateľa 

v prípade, ak nebol schopný kvôli vyššej moci alebo iným skutočnostiam zabraňujúcim realizovať 

a organizovať Tréningy. Predĺženie doby platnosti preukazu musí byť zo strany Poskytovateľa 

primerané.  
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5.5 Predĺženie doby platnosti nie je možné zo strany Poskytovateľa v prípade, ak Klient nevykazuje 

iniciatívu účasti na Tréningoch. Uvedené neplatí, ak sa Klient nemohol zúčastňovať počas doby 

platnosti Preukazu Tréningov z dôvodu choroby, práceneschopnosti alebo iných závažných 

okolností. Tieto dôvody a okolnosti musí Klient v okamihu ich zistenia oznámiť Poskytovateľovi 

alebo Trénerovi VZS, ktorý následne vyhodnotí ich vážnosť a dohodnú sa vzájomne na ďalšom 

postupe v rámci prípadného predĺženia platnosti Preukazu. 

5.6 V prípade uplynutia doby platnosti Preukazu sa stáva Preukaz neplatným, spolu so všetkými 

prípadnými už Uhradenými Tréningami, pričom Klient nemá nárok na vrátenie akejkoľvek čiastky 

z vykonanej Úhrady. Po uplynutí doby platnosti si môže Klient znovu Uhradiť ďalšie, nové Tréningy 

a následne ďalej pokračovať v Tréningoch u Poskytovateľa. 

 

ČLÁNOK 6 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

6.1 Klient má právo: 

1) zúčastňovať sa vybraných tréningov v rozsahu stanovenom v zmysle Článku 3 týchto 

Podmienok, 

2) priaznivé podmienky na riadne zúčastňovanie sa Tréningov, 

3) žiadať od Poskytovateľa informácie ohľadom realizácie a organizácie Tréningov, 

4) vybrať si z jednotlivých typov Tréningov, ktorých sa chce zúčastniť, ako aj foriem Úhrad za 

Tréningy podľa vlastného zváženia, 

5) žiadať o predĺženie platnosti Preukazu v prípade, že boli naplnené okolnosti v Článku 5 ods. 5.4 

a 5.5 v prípade že sa klient nemohol zúčastňovať Tréningov z dôvodu choroby, 

práceneschopnosti alebo iných vážnych okolností, 

6) informovať sa o počte už absolvovaných tréningov a prípadnom zostatku v prípade, ak Klient 

vykonal Úhradu za Preukaz a čerpá vstupy na Tréningy z Preukaz, 

7) zrušiť účasť na Tréningu v dostatočnom predstihu, pričom je povinný túto skutočnosť oznámiť 

Poskytovateľovi alebo Trénerovi VZS. 

6.2 Klient má povinnosť: 

1) Uhradiť Odmenu za absolvované tréningy v zmysle týchto Podmienok, 

2) Upovedomiť Poskytovateľa v prípade, že sa nevie dostaviť na Tréning z dôvodu vzniknutej 

prekážky na strane Klienta, pričom túto skutočnosť musí oznámiť hneď ako má o nej vedomosť. 

V prípade nesplnenia tejto povinnosti má Poskytovateľ povinnosť o tejto skutočnosti upovedomiť 

klienta v zmysle Článku 4 ods. 4.4 týchto Podmienok, 
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3) Riadiť sa počas celej doby zúčastňovania sa Tréningov u Poskytovateľa pokynmi 

Poskytovateľa, Trénerov VZS, zamestnancov prevádzkovateľa vodnej plochy alebo vodného 

areálu, kde sa Tréning realizuje, vnútornými predpismi prevádzkovateľa vodnej plochy alebo 

vodného areálu, zákonnými a podzákonnými predpismi Slovenskej republiky ako aj všeobecne 

záväznými nariadeniami, v zmysle Článku 4 ods. 4.8 týchto Podmienok, 

4) Hradiť si vstupné na bazén, resp. vodnú plochu alebo vodný areál, mimo času organizovania 

skupinových Tréningov, pričom nemá nárok na náhradu alebo vrátenie časti Úhrady. 

5) Rešpektovať dobu Platnosti Preukazov a strpieť prípadné uplynutie doby platnosti Preukazu, 

6) Správať sa slušne počas realizácie Tréningu a jeho doby zdržiavania sa v areály 

prevádzkovateľa vodnej plochy a vodného areálu, kde Tréning prebieha. V opačnom prípade 

môže byť Klient vykázaný z areálu, bez nároku vrátenia časti Úhrady. V prípade, že sa bude 

uvedené opakovať, môže s ním byť zo strany Poskytovateľa služby ukončený zmluvný pomer 

bez nároku vrátenia akejkoľvek časti Úhrady, v zmysle Článku 11 ods. 11.2 týchto Podmienok, 

7) V prípade opakovaného nedostavenia sa na Tréning, bez predchádzajú upovedomenia 

o nezúčastnení sa na Tréningy, podľa Článku 4 ods. 4.4 týchto Podmienok, uhradiť sankcie za 

porušenie tejto povinnosti.  

6.3 Poskytovateľa má právo: 

1) Poskytnúť Klientovi po vzájomnej dohode väčší rozsah Tréningu alebo Tréningov, v zmysle 

ustanovení v Článku 3 týchto Podmienok, 

2) Vykázať klienta z tréningu a areálu prevádzkovateľa vodného areálu alebo vodnej plochy 

v prípade, že Klient sa nespráva slušne počas Tréningu alebo počas doby zdržiavania sa 

u prevádzkovateľa, podľa Článku 6 ods. 6.2 bodu 6 a Článku 11 ods. 11.2 týchto Podmienok, 

3) Zrušiť Tréning v prípade, že ho nie je schopný zabezpečiť, pričom je povinný túto skutočnosť 

oznámiť Klientovi, podľa Článku 4 ods. 4.3 týchto Podmienok, 

4) Písomne upovedomiť Klienta o nedostavení sa na Tréning v stanovenom dni a čase a upozorniť 

ho na možné sankcie v prípade, že sa takéto konanie zo strany Klienta opätovne zopakuje, 

v zmysle Článku 4 ods. 4.4 týchto Podmienok, 

5) Vyžadovať od Klienta zaplatenie prirážky 5% v prípade omeškania Klienta s platbou, za každý 

deň omeškania Úhrady, v zmysle Článku 4 ods. 4.4 týchto Podmienok, 

6) Vyžadovať od Klienta Úhradu za Tréningy a/alebo Preukazy, 

7) V prípade neuhradenie Fixnej odmeny za Tréning neumožniť Klientovi účasť na Tréningu, 

8) Upravovať Tréningy a prispôsobovať ich podľa potrieb Klientov alebo prevádzkovateľa, 

9) Predĺžiť dobu platnosti Preukazu pri dodržaní podmienok podľa Článku 5 ods. 5.4 a 5.5 týchto 

Podmienok, 

10) Vydávať vnútorné predpisy a metodické pokyny k Tréningom, ktoré sú všeobecne záväzné pre 

Poskytovateľa ako aj Klienta. 
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11) žiadať úhradu Tréningu alebo stiahnuť vstup za Tréning z tréningového preukazu, ak sa Klient 

viackrát nedostavil na Tréning, podľa Článku 4 ods. 4.4 týchto Podmienok, ak bol Klient na 

takéto konanie už aspoň raz upovedomení. V zmysle uvedeného ustanovenia. 

6.4 Poskytovateľ je povinný: 

1) Poskytnúť Tréning Klientovi, ktorý bol riadne prihlásený na Tréning/y, 

2) Poskytovať Klientovi Tréning v rozsahu určenom podľa Článku 3 týchto podmienok, 

3) Postupovať pri poskytovaní služieb spoločne s prevádzkovateľom vodnej plochy alebo vodného 

areálu, kde sa Tréning organizuje, 

4) Upozorniť klienta v prípade, že nie je schopný poskytnúť službu v stanovenom dni a/alebo čase, 

v zmysle Článku ods. 4.3 týchto Podmienok, 

5) Zabezpečiť podmienky nevyhnutné na riadne poskytovanie Tréningov, 

6) Organizovať a realizovať Tréningy prostredníctvom svojich členov – Trénerov VZS, 

7) Umožniť vstup Klientom na Tréning, ak spĺňajú na to všetky povinnosti, ktoré Klientom vyplývajú 

z týchto Podmienok, 

8) Poskytnúť prevádzkovateľovi vodného areálu a vodného plochu úplný zoznam Klientov 

v rozsahu meno a priezvisko Klienta kvôli evidencii, 

9) Riadiť sa platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky a ostatných záväzných predpisov 

podľa Článku 4 ods. 4.8 týchto Podmienok, 

10) Po vykonaní Úhrady zo strany Klienta vydať Klientovi potvrdenie o úhrade v tlačenej alebo 

digitálnej podobe, 

11) Priebežne kontrolovať stav Preukazov Klientov a v prípade, že im končí Platnosť alebo si 

vyčerpajú posledný z Uhradených Tréningov, upovedomiť ich o tejto skutočnosti. 

 

ČLÁNOK 7 

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

7.1 Tieto podmienky sú platné dňom ich zverejnenia. 

7.2 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňoch ich zverejnenia. 

7.3 V prípade Úhrady za Tréningy jednotlivo, tzn. každý Tréning zvlášť, je doba trvania platnosti 

týchto Podmienok na každý Uhradený Tréning zvlášť. 

7.3 V prípade Úhrady za Preukaz je doba platnosti tejto zmluvy dobou určitou, ktorá sa končí 

uplynutím posledného dňa doby platnosti Preukazu, ktorá vyplýva z Článku 5 ods. 5.3 a nasl. týchto 

Podmienok. 
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ČLÁNOK 8 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

8.1 Klient je plne zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobil Poskytovateľovi alebo 

prevádzkovateľovi vodného areálu alebo vodnej plochy, ktorú mu spôsobí pri Poskytovaní služieb 

vyplývajúcich z týchto Podmienok. 

 

ČLÁNOK 9 

DÔVERNOSŤ 

9.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu osobnú informáciu  o klientovi 

voči žiadnym tretím osobám, s výnimkou prevádzkovateľa vodnej plochy alebo vodného areálu, na 

ktorom sa Tréning realizuje, vzhľadom na evidenciu dochádzky a prípadnými povinnosťami voči 

orgánom štátnej správy, ktorému poskytne výlučne informácie v rozsahu meno, priezvisko klienta, 

aby mu bol umožnený vstup do areálu a aby nedošlo k zneužitiu tejto služby. Inak budú informácie 

použité výlučne len na účely tejto služby. 

 

ČLÁNOK 10 

ZMLUVNÁ POKUTA 

10.1 V prípade, že sa klient dostane do omeškania so zaplatením odmeny alebo jej časti  podľa 

článku 6 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť VZS SČK Nové Zámky zmluvnú  pokutu vo výške 50  z 

dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia odmeny.  

10.2 V prípade, že poskytovateľ poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9,  zaväzuje 

sa zaplatiť klientovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR (slovom: DVADSAŤ  EURO) za každé 

jedno porušenie uvedenej povinnosti.  

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty v sebe zahŕňa nárok druhej zmluvnej strany na náhradu  škody v 

plnom rozsahu. 

 

ČLÁNOK 11 

ODSTÚPENIE OD PODMIENOK 

11.1 Klient má právo odstúpiť od Podmienok z akýchkoľvek dôvodov, pričom nemá právo na 

vymáhanie a vrátenie peňažnej sumy, ktorá ostala v rámci poskytnutia služieb nevyužitá. Uvedené 

sa nevzťahuje na situáciu, kedy poskytovateľ ukončí svoju činnosť v rámci jednotlivých typov 

tréningov alebo s tréningami vo všeobecnosti. V druhom prípade má klient právo na  vymáhanie si 
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vrátenie peňažnej sumy, ktorá ostala v rámci poskytnutia služieb nevyužitá. Uvedené neplatí 

v prípade sezónnej prestávky počas leta, kedy Tréningy neprebiehajú. 

11.2 Poskytovateľ má právo odstúpiť od týchto podmienok v prípade, že klient sa chová na  

Tréningoch neslušne, vulgárne, koná proti dobrým mravom, porušuje základné zásady  správania 

sa alebo porušuje prevádzkový poriadok vodného areálu, pričom klient  stráca právo na vrátenie 

peňažnej sumy, ktorá ostala v rámci poskytovania služieb nevyužitá.  

11.3 V prípade že Klient koná alebo sa správa počas Tréningu v zmysle Článku 11 ods. 11.2 týchto 

Podmienok, musí byť upozornený a upovedomený  o tom, že sa správa nevhodným spôsobom a 

vyzvaný k tomu, aby sa  takéhoto konania v budúcnosti zdržal. V prípade že sa Klient nezdrží v 

budúcnosti takéhoto konania, má Poskytovateľ právo na okamžité odstúpenie od zmluvy. V prípade 

že od zmluvy Poskytovateľ odstúpi, tak suma, ktorú klient zaplatil  prepadá Poskytovateľovi v plnom 

rozsahu.   

11.3 Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného 

dôvodu. 

11.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení   

od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.  

 

ČLÁNOK 12  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 V tejto zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom 

čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod 

zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú zásadný vplyv  

na výklad tejto zmluvy.  

12.2 Tieto Podmienky môžu byť zmenené písomnými dodatkami Poskytovateľa, pričom 

Poskytovateľ je povinný tieto zmeny zverejniť na viditeľnom mieste na svojej webovej stránke 

a upovedomiť Klientov ústne alebo písomne o zmenách.  

12.3 Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na Tréningy, ktorú  vystavuje VZS SČK 

Nové Zámky v tlačenej aj online podobe, pričom tieto Podmienky musia byť zverejnené na webovej 

stránke Poskytovateľa. 

12.4 Každá strana znáša svoje náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia tejto zmluvy. 
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12.5 Zmluvné strany si tieto Podmienky prečítali, súhlasia s jej obsahom a svojich podpisom 

v tlačenej podobe prihlášky alebo odoslaním online prihlášky prehlasujú, že ju uzatvárajú slobodne, 

vážne a dobrovoľne a nie v tiesni ani za  nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

Dňa 16.09.2022, v Nových Zámkoch.  

 

 

 

 

 .................................................................  

 Bc. Robert Kreškóci  

 predseda VZS SČK Nové Zámky 


