
Dohoda o zaistení plaveckej výučby detí materskej školy 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ:  

Materská škola,  Čajakova 4, 010 01 Žilina 

zastúpený :  Mgr. Mária Mihálková, riaditeľka školy 

IČO :   37904957      DIČ: 2021759443 

číslo účtu IBAN: SK66 5600 0000 0003 3037 4013 

a 
 
Poskytovateľ: 
 

Happy Kids o.z. 

Nevädzova 5, 82101 Bratislava 

IČO: 42151783 DIČ: 2023260668 
číslo účtu IBAN: SK2302000000002936191958 

 

Uzatvára  túto  

Dohodu o zaistení plaveckej výučby detí materskej školy 

I. 

Predmet dohody 

Predmetom dohody je absolvovanie kurzu plávania deťmi Materskej školy,  Čajakova 4, Žilina 
organizovaného občianskym združením Happy Kids v termíne od 20.11.2017 do 24.11.2017. 
 

II. 

Povinnosti občianskeho združenia 

Poskytovateľ plaveckej výučby sa zaväzuje zaistiť : pre Materskú školu, Čajakova 4, Žilina v termíne od 
termíne od 20.11.2017 do 24.11.2017 výučbu plávania v krytom bazéne Hotela Diplomat v Rajeckých 
Tepliciach. 
Cieľ výučby je prispôsobený vstupnej úrovni účastníkov kurzu, ktorí sú na jej základe rozdelený do 
skupín. Výučbu vedú kvalifikovaní a zaškolení inštruktori s použitím najnovšej metodiky, moderných 
vyučovacích metód a pomôcok. Po dobu výučby na bazéne za deti zodpovedá poskytovateľ. 
 
Pracovníci o.z. Happy Kids: 
 

1. Dodržujú vopred stanovený rozvrh hodín plaveckej výučby vypracovaný poskytovateľom 
a schválený vedením materskej školy. Riadia sa zásadami bezpečnosti práce, hygieny 
a ochrany zdravia pri práci. 

2. Po príchode detí do šatne v prípade potreby pomáhajú pri prezliekaní detí a dozerajú na to, 
aby si deti pripravili všetky potrebné veci k plaveckej výučbe. 

3. Od nástupu detí v priestore šatne až po odprevadenie detí do šatní preberajú plnú 
zodpovednosť za deti. 



4. Po ukončení plaveckej výučby (vyučovacia jednotka trvá 60 minút) odvádzajú deti  do 
priestorov šatní, kde ich odovzdajú sprevádzajúcim učiteľom. 

5. Na prvej vyučovacej hodine zoznámia deti so základnými hygienickými pravidlami. Pravidelne 
deti informujú o zásadách bezpečnosti a správania sa v priestoroch krytého bazéna. 

 
III. 

Povinnosti materskej školy 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
1. dodržiavať dopredu stanovený rozvrh hodín plaveckej výučby vypracovaný organizátorom 

a schválený vedením  materskej školy, 
2. zaistiť disciplínu detí počas dopravy na výučbu a späť, 
3. po vstupe do budovy krytého bazénu sa riadiť organizačnými pokynmi pracovníkov Happy 

Kids o.z.  a dodržiavať bezpečnostné a hygienické zásady platné pre prevádzku krytého 
bazénu. Pri predčasnom príchode zabezpečiť disciplínu a bezpečnosť detí vo vstupnej hale 
budovy krytého bazénu, 

4. pred začiatkom kurzu poučiť deti o zákaze behania v priestoroch šatní, WC a okolo bazéna, 
o zákaze skokov do vody bez dozoru inštruktora, o zákaze odchádzania z bazéna bez vedomia 
inštruktora alebo pedagogického dozoru, 

5. oboznámiť zákonných zástupcov s potrebným vybavením pre deti na výučbu: plavky, uterák, 
plavecká čiapka, bazénová obuv, plavecké okuliare sú tiež dôležitou súčasťou plaveckej 
výučby, 

6. predložiť pred alebo na prvej lekcii zástupcovi Happy Kids o.z.: zoznam detí, podpísané 
záväzné prihlášky, podpísanú dohodu o zaistení plaveckej výučby, 

7. uhradiť kurzovné, prípadne predložiť potvrdenie o zaplatení, 
8. po príchode detí do šatne v prípade potreby pomôcť pri prezliekaní detí a dozrieť na to, aby si 

pripravili všetky potrebné veci na výučbu, 
9. pred začatím hodiny upozorniť pracovníkov o.z. na ľahké ochorenia, ktoré by mohli priebeh 

výučby ovplyvniť, 
10. po ukončení výučby prebrať deti v v priestore šatní, zaistiť disciplínu a bezpečnosť deti  vo 

vstupnej hale budovy krytého bazénu. 
 
Počas výučby môže pedagogický dozor na požiadanie napomáhať  pri zaisťovaní disciplíny,  prípadne 
sa stará o deti , ktorých mu odovzdali počas výučby pracovníci O.Z. pri náhlej nevoľnosti, únave, 
podchladeniu, nedisciplinovanosti, mimoriadnej udalosti a pod. 
 
 

IV. 

Kurzovné a náhrady 

1. Výška členského príspevku za plavecký kurz vrátane dopravy je 40,00 €/ 5 lekcií – uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa. V prípade  dieťaťa, ktoré má jeden rok pred vstupom do základnej 

školy 10,00 € - uhrádza materská škola. 

2. V prípade, že dieťa na kurz z rôznych dôvodov nenastúpi, príspevok za kurz sa neuhrádza, 
avšak uhrádza sa poplatok za dopravu v plnej výške. 

3. V prípade, že dieťa nastúpi na kurz a následne sa ho z rôznych dôvodov nezúčastní - kurz ako 
aj doprava sa uhrádza v plnej výške. 

4. Po začatí kurzu sa peniaze nevracajú, ani neprevádzajú do prípadného ďalšieho kurzu. 



5. V prípade dlhodobej choroby môže za chorého chodiť náhradník, ktorého určí škola. O.Z. 
zatiaľ neposkytuje jednotlivcom náhradné hodiny v inom čase ako je dohodnutá výučba 
plávania.  

6. V prípade zrušenia lekcie zo strany plaveckej školy (technické príčiny, choroba) bude 
účastníkom kurzu ponúknutá náhradná lekcia. 

7. Záležitosti ohľadom vymeškaných hodín a ohľadom prípadného vracania kurzovného sú 
upravené v podmienkach uvedených v záväznej prihláške a sú riešené výhradne medzi O.Z. 
a zákonným zástupcom dieťaťa. 

 
 
 
 
Poskytovateľ plaveckej výučby sa zaväzuje taktiež zaistiť: dopravcu pre vykonanie prepravy detí 
dopravcom do určeného miesta v požadovanej kvalite, v požadovanom rozsahu a v stanovenom 
čase. 
Pričom dopravca preberá zodpovednosť za cestujúcich počas prepravy. Zodpovedá za bezpečnosť 
ako aj za škodu spôsobenú v dôsledku vedenia motorového vozidla. 
 
 
 
Plavecký kurz   Počet lekcií: 5    V dňoch: 20.11. do 24.11.2017 v čase od 10:30 do 11:30 
Doprava:  
zabezpečená v čase od 09:55  do 10:20 od Materskej školy, Čajakova 4, Žilina do Rajeckých Teplíc 
Hotel Diplomat a späť od 11:45 do 12:05 hod.   
        
Miesto konania: Hotel Diplomat, Rajecké Teplice          
Členský príspevok za kurz so zabezpečením dopravy od materskej školy na miesto výuky a späť: 
40€/osoba (z toho 30€/kurz a 10€/doprava). 
 
Počet detí: 16 
 
 
Za objednávateľa:                                                                                                Za organizátora: 
 
...........................................                                                                    ........................................... 
Mgr. Mária Mihálková      Mgr. Jozef Majerík, PhD. 
 
V Žiline, dňa: 15.11.2017                                                                V Žiline, dňa: 15.11.2017                                                               
 


