
Zmluva o zabezpečení plaveckého výcviku žiakov ZŠ  
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 269 ods. 2  

 

medzi: 

 

 

Mgr. Alžbeta Pažáková  

Miesto podnikania:  Skubínska  cesta 14139/98, 974 09 Banská Bystrica - Skubín  

IČO: 33758719  

DIČ: 1029238298  

Zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Banskej Bystrici, 

odborom živnostenského podnikania pod č. 601-3605 

Bankové spojenie: mBank  

číslo účtu: SK03 8360 5207 0042 0222 5484 

telefón: 0949 125 781  

e - mail: betka.pazakova@gmail.com  

(ďalej len poskytovateľ)  
   

a  
   

Základná škola s materskou školou Tajovského 2, Badín 

zastúpená riad. ZŠ:  Mgr. Milanom Krúpom 

telefón: 048/4182632 

e-mail: zsbadin@zsbadin.edu.sk 

IČO : 35677813 

DIČ : 2020947885 

 (ďalej len objednávateľ )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť organizáciu a vedenie 

plaveckého kurzu  žiakov  v priestoroch  prekrytého bazéna plážového kúpaliska na Štiavničkách 

v Banskej Bystrici záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odmenu, a to za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 

 



Čl. II 

Podmienky poskytnutia služby 

    

2.1 Poskytovateľ zabezpečí organizáciu a vedenie plaveckého výcviku (ďalej len PV) pre Vašu 

ZŠ a ponesie plnú zodpovednosť za úroveň a kvalitu PV. 

2.2 Základná škola zodpovedá za prípravu PV v škole. Zabezpečí bezpečný presun žiakov  do 

areálu bazéna a späť a zabezpečuje dozor v budove bazéna, hlavne v šatni. 

2.3 Objednávateľ doručí poskytovateľovi na základe jeho žiadosti údaje potrebné pre 

vypracovanie harmonogramu pre šk. r. 2013 / 2014 písomnou formou v januári 2014.  

 

 

   

Čl. III 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

Poskytovateľ: 

3.1 doručí objednávateľovi harmonogram PV a učebný plán PV 

3.2    napíše záznam o organizácii PV a poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas PV 

3.3 pred vstupom na bazén poučí pedagogických zamestnancov vyslaných objednávateľom 

o organizácii PV a bezpečnosti počas PV 

3.4 vedie, organizuje PV a spoluzodpovedá za bezpečnosť počas PV podľa Vyhlášky MŠ 

SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. a Smernice 

MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní PV žiakov ZŠ 

3.5 prideľuje družstvá a každodenne dáva úlohy učiteľom a metodicky ich usmerňuje 

3.6 priamo  učí najslabšie družstvo neplavcov 

3.7 zabezpečuje učebné pomôcky pre výuku na vlastné náklady 

3.8 v spolupráci s Mestom Banská Bystrica zabezpečuje „Mokré vysvedčenia“ pre deti 

3.9 v prípade neposkytnutia služby v zmluvne dohodnutom čase z dôvodu prekážky na 

strane poskytovateľa, je tento povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez  

meškania, v čo najkratšom čase; neposkytnutá služba nebude fakturovaná 

3.10 v prípade chrípkovej epidémie vyhlásenej Úradom verejného zdravotníctva, alebo inej 

mimoriadnej udalosti, pre ktorú sa prerušilo poskytovanie PV, môže poskytovateľ 

zmeniť harmonogram a skrátiť PV o jeden deň všetkým školám; úpravy harmonogramu 

PV sa realizujú v písomnej podobe 

 

 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

Objednávateľ:  

4.1 zabezpečí od žiakov prevzatie dokladov k realizácii PV: 

potvrdenie od lekára a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 

4.2 zodpovedá za poistenie všetkých účastníkov PV proti úrazom 

4.3 zabezpečí potrebný počet učiteľov na výučbu (na 10 detí jeden učiteľ) a zodpovedá za to, 

že učitelia sú primerane plavecky zdatní 



4.4 súhlasí s tým, že učitelia objednávateľa podliehajú metodickému vedeniu poskytovateľa 

a riadia sa jeho pokynmi; každý pedagogický zamestnanec je zodpovedný za plnenie 

výchovného a výcvikového plánu a zdravie a bezpečnosť žiakov svojho družstva 

4.5 v prípade, že objednávateľovi vo využití služby v zmluvne dohodnutom čase bráni 

prekážka na strane objednávateľa, je tento povinný oznámiť túto skutočnosť 

poskytovateľovi minimálne 7 kalendárnych dní dopredu. V prípade nedodržania 

uvedeného termínu je objednávateľ povinný zaplatiť aj za takúto neodobratú službu, to 

neplatí, ak prekážka na strane objednávateľa vznikne v čase kratšom ako 7 kalendárnych  

dní pre zmluvne dohodnutým časom poskytnutia služby a objednávateľ túto skutočnosť 

bez zbytočného odkladu oznámi poskytovateľovi. 

 

 

Čl. V 

Rozsah PV a Cena 

 

5.1 Mesto Banská Bystrica garantuje vyhradenie bazéna pre plavecké kurzy regionálnych  ZŠ  

v rozsahu 7 dní   

5.2 Výučba prebieha v trvaní 2 vyučovacie hodiny denne. Strany sa dohodli, že odmena 

poskytovateľa predstavuje 12,- EUR (slovom dvanásť eur) za jednu vyučovaciu hodinu. 

5.3 Odmena poskytovateľa za riadne poskytnuté služby je splatná na základe faktúry, ktorú  

je poskytovateľ oprávnený vystaviť vždy po skončení príslušného PV. Splatnosť faktúry 

je tridsať (30) dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia faktúry 

objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtového dokladu v zmysle 

právneho poriadku Slovenskej republiky a musí v nej byť riadne identifikovaný príslušný 

PV a uvedený počet odučených vyučovacích hodín. V prípade, že faktúra neobsahuje 

niektorú z náležitostí podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený  

poskytovateľovi faktúru v lehote splatnosti vrátiť za účelom vykonania opravy faktúry,                                                                                                     

v takom prípade sa splatnosť  faktúry prerušuje a nová doba splatnosti začína plynúť 

dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry. 

 

 

 

 

Čl. VI 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

   
6.1 Táto zmluva je uzavretá na dobu do 30. 6. 2014 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť predčasne  

6.2.7 písomnou dohodou zmluvných strán  

6.2.8 písomným odstúpením od  zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, v prípadoch                      

podstatného  porušenia  zmluvy druhou stranou v zmysle § 345 ods. 2 

Obchodného zákonníka,  pričom odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, prípadne 

vrátenia tejto zásielky zmluvnej strane, ak druhá zmluvná strana túto zásielku 

neprevzala v odbernej lehote. 

 

 



 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

7.2. Obsah tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať jedine písomnými dodatkami k zmluve 

      - podpísanými oprávnenými zástupcami strán.  

      7.3.  Pri riešení ďalších otázok neupravených v tejto zmluve, sa zmluvné strany budú riadiť  

              ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a to: jeden exemplár pre  

  objednávateľa a jeden exemplár pre poskytovateľa.  

7.5.  Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak  

        súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpísali.  

 

 

V Banskej Bystrici dňa ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:  ..............................  Objednávateľ:   .................................. 


