
Vykonávateľ: Milan Jamrich - MJ centrum 

Adresa ; S. Jurkoviča 1206/36, 905 01 Senica 

IČO : 40 762 556 

Č. mob. 0903 320 028, 0908 159 418 

uzavierajú zmluvu nasledujúceho znenia : 

Predmet zmluvy 

1. Objednávateľ si objednáva vykonanie tejto práce: previesť základný plavecký výcvik žiaíce^ 

základných škôl. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dostaviť sa včas na dohodnuté termíny výcvikov, prípadne včas 

informovať vykonávateľa o zmene termínu. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas a riadne zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie práce. 

4. Objednávateľ na každú výcvikovú jednotku dá vykonávateľovi aktuálny zoznam účastníkov 

plaveckého výcviku. 

5. Objednávateľ zabezpečí súhlas zodpovedného zástupcu dieťaťa s jeho účasťou na 

plaveckom výcviku a fotokópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa. 

Vykonávateľ sa zaväzuje dojednanú prácu vykonať za nižšie uvedených podmienok : 

1. Dojednaná práca : previesť základný plavecký výcvik žiakov základných škôl. 

2. Dojednaný rozsah práce : 20 hodín 

3. Prácu vykoná riadne, svedomito, podľa smernice pre plavecký výcvik doplnenej 

o teóriu a didaktiku plávania, v súlade s predpismi na zabezpečenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia účastníkov plaveckého výcviku 

4. . Plavecký výcvik žiakov vykoná v spolupráci s inštruktormi plávania, ( plavec - záchranár). 

Milan Jamrich - MJ centrum, S. Jurkoviča 1206/36, 905 01 Senica 

Zmluva o vykonaní práce 

Zmluvné strany 



Iné dohodnuté podmienky 

1. Pri základnom plaveckom výcviku žiakov ZŠ bude zabezpečený neustály pedagogický dozor 

z radov učiteľov príslušnej školy. 

2. Maximálny počet žiakov na inštruktora plávania je 15 žiakov, 

3. Za zdravie a bezpečnosť žiakov v bazéne a jeho okolí počas plaveckého výcviku sú 

zodpovední inštruktori plávania za im zverenú skupinu. 

4. Za škody spôsobené žiakmi na zariadení krytej plavárne zodpovedá objednávateľ. 

5. Mimo plaveckého bazéna / okolie bazéna počas prestávky, priestory šatne, sprchy, WC, 

vestibul / zodpovedá za bezpečnosť žiakov pedagogický dozor. 

6. Finančné plnenia sú predmetom obchodného tajomstva, riešia sa len medzi zmluvnými 

stranami, ktoré sa týmto zaväzujú dodržiavať o nich mlčanlivosť pred treťou osobou. 

Záverečné ustanovenie 

Pri riešení ďalších otázok, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

Objednávateľ: Vykonávateľ: Milan Jamrich 


