
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TRÉNERSKÝCH SLUŽIEB
uzatvorená v súlade s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

1. Prijímateľ:
Obchodný názov: Materská škola
Sídlo: Komenského 1964/11,075 01 Trebišov
IČO: 35544619
Zastúpený: Mgr. Andrea Demková, riaditeľka školy
(ďalej len „prijímateľ“)

2. Poskytovateľ:
Športový odborník -  hlavný tréner: Mgr. Kobeľa Dušan, MBA 
Sídlo: M.R.Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
Organizátor: MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 
IČO: 00188549

Článok I 
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok, za ktorých inštruktor bude poskytovať 
Materskej škole ( ďalej len MS ] inštruktorské služby. Inštruktorské služby sa budú týkať 
tréningov korčuľovania na ľade (korčuliarský program) vykonávaných z poverenia Materskej 
školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov.

Článok II.
Spoločné ustanovenia

2.1 Inštruktor sa zaväzuje pre prijímateľa zabezpečiť odborný a kvalifikovaný tréningový 
proces podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
2.2 Tréningový proces bude zameraný na rozvoj základných korčuliarskych zručností. 
Inštruktor je fyzická osoba, oprávnená vykonávať trénerskú činnosťou v oblasti športu -  
korčuľovania.

Článok III. 
Povinnosti prijímateľa

3.1 MS je povinná umožniť inštruktorovi riadne plnenie jeho záväzku a poskytnúť mu 
potrebnú súčinnosť, najmä tým, že mu zabezpečí priestor na vykonávanie činnosti.
3.2 MS je povinná bezodkladne informovať poskytovateľa o zmene termínu alebo zrušení 
tréningovej jednotky kurzu korčuľovania na vopred dohodnutom telefónnom čísle deň vopred.
3.3 Organizovať pohybovo-športovú aktivitu so zameraním na korčuľovanie v časovom 
intervale dvoch týždňov pre dve skupiny detí, od 21.1.2019 do 31.1.2019 v čase od 10:00 do 
11:00 hod.
3.4 Zabezpečiť počas pohybovo-športovej aktivity so zameraním na korčuľovanie, prítomnosť 
triednych učiteliek MŠ, ktoré budú dohliadať na deti, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. 
hygienických, atď.) nebudú v danú chvíľu na ľade nachádzať.
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3.5. Zabezpečí, aby všetci účastníci kurzu používali počas trvania kurzu vhodné oblečenie na 
ľad (otcpľovačky, overaly, rukavice).

Článok IV.
Povinnosti poskytovateťa

4.1. Inštruktor sa zaväzuje vykonávať pre MS činnosti tvoriace predmet tejto zmluvy 
a postupovať pri tom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čo najlepšie využívať 
svoje odborné znalosti a dbať na bezpečnosť deti.
4.2. Zodpovedá za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie a vyhodnotenie pohybovo-športovej 
aktivity pre deti so zameraním na korčuľovanie podľa tejto zmluvy na zimnom štadióne 
v Trebišove.
4.3. Zabezpečí, aby všetci účastníci kurzu používali počas trvania kurzu ochranné prostriedky 
-  ochranu hlavy (prilbu) a kvalitnú korčuliarsku obuv.
4.4. Počínať si pri tejto činnosti tak, aby pri realizácii predmetu zmluvy nedochádzalo k ujme 
na zdraví, živote a majetku. Inštruktor zodpovedá za škodu spôsobenú pri plnení predmetu tejto 
Zmluvy.

Článok V. 
Záverečné ustanovenie

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobru trvania korčuliarskeho kurzu.
5.2 Dohodnutý obsah tejto Zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných 
strán, formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami, 
ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Dohodnutý obsah nahrádza všetky prípadné ústne 
alebo písomné dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú otázok upravených v 
Zmluve.
5.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom 
sídle prijímateľa.
5.4 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre prijímateľa 
a jeden pre poskytovateľa.
5.5 Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy celkom alebo sčasti stane neplatným, neuplatniteľným 
alebo nezákonným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť, uplatniteľnosť alebo nezákonnosť 
zostávajúcej časti Zmluvy. V takom prípade ako aj v prípade neplatnosti, neuplatniteľnosti 
alebo nezákonnosti celej Zmluvy sa strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré budú v čo najväčšej miere zodpovedať účelu sledovanému dotknutými 
ustanoveniami alebo uzatvoriť novú zmluvu, ktorá bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu 
sledovanému pôvodnou Zmluvou.
5.6 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
5.7 Akékoľvek spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 
Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sú Zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť 
rokovaniami a vzájomnou dohodou.
5.8 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich 
osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely 
právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
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5.9 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich 
porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva 
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú.

V Trebišove...... dňa... ^  ^ ^

Mgr. Kobeľa Dušan, MBA 
Športový odborník - Tréner

Mgr. Demková Anurea /  
riaditeľka MŠ /
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