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Všeobecné obchodné podmienky pre zimné kurzy a akcie spoločnosti ASA s. r. o., so 
sídlom Staré Hory 107, 976 02 Staré Hory, IČO: 50 563 688, DIČ: 2120381274 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Pôsobnosť Obchodných podmienok  

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sú vydané v 
súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné 
vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou ASA s. r. o., so sídlom Staré Hory 107, 976 02 
Staré Hory, IČO: 50 563 688, DIČ: 2120381274, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 30821/S, na strane jednej (ďalej 
len „poskytovateľ“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, na 
strane druhej (ďalej len „záujemca“), ktorí uzatvárajúzmluvu o poskytnutí služby alebo 
rámcovú zmluvu (ďalej len „zmluva“).  

2. Všeobecné obchodné podmienkyASA s. r. o., platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi 
poskytovateľom a záujemcom, týkajúce sa poskytnutia služby alebo vznikajúce v 
súvislosti s poskytovanými službami, od okamihu uzavretia zmluvy medzi 
poskytovateľom a záujemcom, ak nebolo výslovne dohodnuté inak.  

3. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti 
poskytovateľa a záujemcu. Uzavretím zmluvy akceptujú zmluvné strany, že ich vzájomný 
záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom Občianskeho zákonníka a týmito všeobecnými 
obchodnými podmienkami. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.  

4. Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, ktoré budú 
medzi zmluvnými stranami uzavreté.  

5. Všetky odchýlky od všeobecných obchodných podmienok musia byť písomne dohodnuté 
v príslušnej zmluve. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred všeobecnými obchodnými 
podmienkami.  

 

2. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok  

1. Všeobecné obchodné podmienky platia do doby úplného usporiadania všetkých práv a 
povinností, ktoré vznikli medzi poskytovateľom a záujemcom, a to v znení platnom v 
okamihu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene. 

 

3. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok 

1. Poskytovateľ je oprávnený všeobecné obchodné podmienky priebežne upravovať. 
Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie novelizovaných všeobecných obchodných 
podmienok predávajúci zverejní na svojej webovej stránke.  

2.  Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo 
zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo 
neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna 
bezchybnosť ostatných ustanovení. Záujemca je v dôsledku vyššie uvedeného povinný 
bez zbytočného odkladu po doručení výzvy poskytovateľa, uzavrieť s poskytovateľom 
dohodu, obsahom ktorej bude nahradenie takéhoto neplatného alebo neúčinného 
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ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo konkrétneho ustanovenia 
zmluvy, takým ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu pôvodného 
ustanovenia. 

 

II. VYMEDZENIE POJMOV 

1. Zmluva o poskytovaní služieb 

1. Zmluva o poskytovaní služieb alebo rámcová zmluva uzavretá medzi poskytovateľom 
a záujemcom na poskytnutie služieb v zmysle ponuky poskytovateľa podľa ustanovení § 
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú rámcovú zmluvu, prípadne inú zmluvu, vrátane príloh k 
zmluve, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane poskytovateľ a na druhej strane 
záujemca.  

3. Zmluva o poskytovaní služieb–zmluva je uzatvorená momentom súhlasu s ponukou 
poskytovateľa a uhradením poplatku za poskytnutie služieb. 

4. Momentom uzavretia zmluvy je záujemca viazaný týmito všeobecnými obchodnými 
podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas. 

2. Poskytovateľ 

1. Poskytovateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej 
obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo 
prostredníctvom iných osôb poskytuje služby. Pre potreby týchto všeobecných 
obchodných podmienok je predávajúcim obchodná spoločnosť ASA s. r. o., so sídlom 
Staré Hory 107, 976 02 Staré Hory, IČO: 50 563 688, DIČ: 2120381274, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 30821/S. 

3. Záujemca 

1. Záujemca je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzatvorilPoskytovateľ Zmluvu. 
2. Od momentu uzatvorenia zmluvy sa záujemca riadi všeobecnými obchodnými 

podmienkami v rozsahu ako mu vznikajú práva a povinnosti zo všeobecných 
obchodných podmienok a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z Občianskeho 
zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov.  

3. V prípade, že záujemcom je osoba mladšia ako 18 rokov, na kurzu sa môže takáto osoba 
zúčastniť len v sprievode zodpovednej osoby (zákonného zástupcu) alebo s výslovným 
súhlasom zákonného zástupcu. 

4. Záujemca pri nástupe na kurz zároveň vyhlasuje, že jeho zdravotný stav mu umožňuje 
absolvovanie kurzu, poskytnutie služby zo strany poskytovateľa. V prípade, že 
záujemcovi jeho zdravotný stav neumožní absolvovaniu kurzu v pôvodne dohodnutom 
termíne a rozsahu, poskytovateľ si vyhradzuje právo na úhradu storno poplatku vo výške 
stanovenej v týchto všeobecných obchodných podmienkach. 

4. Objednávka  

1. Objednávkou sa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie 
jednostranný právny úkon záujemcu adresovaný poskytovateľovi, s cieľom získať od 
poskytovateľa objednané plnenie služieb.  

5. Služby (kurz) 
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1. Poskytovateľ poskytuje služby spočívajúce vo výuke lyžovania a snowboardovania, či už 
individuálne alebo prostredníctvom kurzov. 

2. Poskytovateľ záujemcovi neručí, že po absolvovaní kurzu bude samostatne schopný 
vykonávať športovú činnosť. Zaväzuje sa však poskytnúť svoje schopnosti v záujme čo 
najväčšieho progresu záujemcu. 

3. Jedna lekcia výuky trvá 55 minút. 
4. Počas lyžiarskeho/snowboardového kurzu je maximálny počet záujemcov 10 v skupine. 

Z dôvodu, že kapacita kurzov je obmedzená, uprednostnení budú záujemcovia, ktorí sa 
prihlásili a uhradili cenu skôr. 

5. Detailný program kurzu a popis dohodnutých služieb je uvedený v príslušných 
informáciách o kurze. Tieto sú poskytnuté záujemcom spolu s prihláškou na vyplnenie. 

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny v programe kurzu. V prípade 
nepriaznivých poveternostných podmienok pre začatie (víchrica, nedostatok snehu 
a pod.) môže poskytovateľ po dohode so záujemcom stanoviť iný termín a/ alebo miesto 
poskytnutia služby. 

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz, príp. zmeniť miesto poskytovania služby, 
termín kurzu- a to v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok, z dôvodu 
technických problémov prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska na ktoré nemá 
poskytovateľ žiadny vplyv a nenesie za to zodpovednosť. O vhodnosti poveternostných 
podmienok pre uskutočnenie kurzu rozhoduje poskytovateľ. 
 

III. PREDMET PLNENIA 

1. Predmetom plnenia je dodávka služieb, záväzne dohodnutá medzi poskytovateľom a 
záujemcom v rámcovej zmluve, vrátane všetkých jej príloh, alebo na základe potvrdenej 
objednávky záujemcu (ďalej jen „zmluva“). 
 

IV. SPÔSOB UZATVORENIA ZMLUVY, CENA SLUŽIEB 

1. Spôsob uzatvorenia zmluvy  

1. Zmluva je uzavretá na základe vyplnenia záväznej prihlášky- objednávky kurzuzáujemcom 
a odoslaní tejto prihlášky na adresu info@allsportsacademy.sk a jej následným 
potvrdenímposkytovateľom. Zaslaním záväznej prihlášky(návrhu zmluvy)poskytovateľovi 
vyjadruje záujemca svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými 
podmienkami.  

2. Poskytovateľposkytuje služby na základe záväznej objednávky záujemcu.  
Objednávky sú prijímané elektronickou poštou, telefonicky alebo osobne.  

3. Prijatie objednávky potvrdí poskytovateľ odoslaním potvrdenej objednávky, podpisom 
zmluvy či iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to e-mailom.  

4. Potvrdené záväzné objednávky a uzatvorenie zmluvy sú prezáujemcu záväzné a nie je ich 
možnézrušiť. Prípadnú zmenu objednávky musí odsúhlasiť predávajúci. 

5. Podmienkou účasti záujemcu na kurze je kompletné vyplnenie a podpísanie objednávky 
dostupnej na webovom sídle poskytovateľa, zaplatenie príslušnej ceny kurzu v zmysle 
Cenníka kurzu dostupného na webovom sídle poskytovateľa. Záujemca uvádza 
v prihláške o aký typ kurzu má záujem a zároveň uvádza aj termín, kedy má o poskytnutie 
služby záujem. V prípade, že poskytovateľ v tomto termíne nemá možnosť pre Záujemcu 
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poskytnúť službu prostredníctvom svojich zamestnancov, poskytovateľ o tom 
bezodkladne upovedomí záujemcu a oznámi mu iný možný termín poskytnutia služby.  

 

2. Cena služieb poskytovateľa 

1. Záujemca má právo účasti na kurze výlučne po uhradení celej ceny kurzu o výške ktorého 
bol vopred informovaný, resp. je uvedený na webovom sídle poskytovateľa. Povinnosť 
rezervácie v prospech záujemcu zo strany poskytovateľa vzniká okamihom uzavretia 
zmluvy. 

2. V prípade, že v cenníku poskytovateľa, ktorý je zverejnený na webovom  sídle 
poskytovateľa, nie je uvedený model o ktorý má záujemca záujem, poskytovateľ mu po 
doručení vyplnenej prihlášky (objednávky) do 5 kalendárnych dní zašle kalkuláciu ceny 
kurzu. Spolu s kalkuláciou vystaví poskytovateľ záujemcovi zálohovú faktúru na 80% 
z celkovej ceny kurzu, pričom klient je povinný uhradiť túto zálohovú faktúru do 14 dní 
od jej doručenia. Záloha bude uhradená bezhotovostne v prospech účtu poskytovateľa 
vedený v Fio Banka, IBAN: SK13 8330 0000 0026 0110 8112. 

3. Doplatok k vyplatenej zálohe je záujemca povinný zložiť najneskôr v deň nástupu na 
kurz v hotovosti, do rúk zástupcu poskytovateľa. Výška doplatku sa odvíja od skutočného 
počtu účastníkov kurzu. Bez úplného zaplatenia ceny kurzu nebudú záujemcovi služby zo 
strany poskytovateľa poskytnuté nakoľko mu nevznikol nárok na ich poskytnutie. 
Poskytovateľ je oprávnený kurz (poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu) zrušiť, a to 
bez nároku na náhradný termín alebo akúkoľvek kompenzáciu pre záujemcu. Zmeny 
v priebehu kurzu poskytovateľ nevykonáva- počet objednaných inštruktorov alebo počet 
lekcií zostáva platný v zmysle potvrdenej prihlášky. 

4. Cena kurzu poskytovateľa nezahŕňa cenu skipassu. Záujemca je povinný si zabezpečiť 
skipass pred začatím poskytovania služieb. 

V. DODACIE PODMIENKY 

1. Poskytovateľposkytne záujemcovi služby na dohodnutom mieste.Dopravu záujemcu na 
miesto poskytnutia služby poskytovateľ nezabezpečuje a záujemca je povinný zabezpečiť 
si transport sám. 

2. Záujemca je povinný dostaviť sa na určené miesto realizácie kurzu včas, t.j. min 10 minút 
pred začatím poskytovania služby. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorený 
príchod záujemcu, poskytovanie služieb sa neposúva z dôvodu oneskoreného príchodu 
záujemcu. 

3. V prípade, že sa na poskytovanie služieb záujemca nedostaví z akýchkoľvek dôvodov 
v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, záujemca nemá nárok ani čiastočne na 
vrátenie ceny kurzu.  

4. Záujemca je povinný prísť na miesto realizácie kurzu technicky vybavený, t.j. mať 
k dispozícii potrebnú výstroj a byť primerane oblečený. 

5. Záujemca je povinný zabezpečiť si poistenie na svoje náklady a zodpovednosť. 
Poskytovateľ záujemcovi odporúča zaistiť si úrazové poistenie pri športových aktivitách. 

6. Záujemca sa zaväzuje rešpektovať pokyny poskytovateľa, najmä ohľadom bezpečnosti. 
7. Poskytovateľ prispôsobí poskytovanie služieb výkonnosti, schopnostiam a možnostiam 

záujemcu, avšak poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vznik úrazu záujemcu, záujemca 
sa kurzu zúčastňuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.  
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8. V prípade, že poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom organizovania kurzu, 
poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade, že nebude dosiahnutý minimálny 
počet účastníkov tak ako je uvedené v informáciách o kurze. V prípade zrušenia kurzu zo 
strany poskytovateľa v zmysle tohto článku sa poskytovateľ zaväzuje vrátiť záujemcovi 
100% z uhradenej ceny. 

9. Záujemca je povinný informovať poskytovateľa o všetkých zdravotných komplikáciách 
alebo ochoreniach, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služby.  

10. Záujemca súhlasí s tým, že v prípade realizácie poskytovania služieb formou kurzu, bude 
zaradený do skupiny iných záujemcov a poskytovanie služieb bude vykonávané formou 
kolektívnej výuky. 

VI. STORNO PODMIENKY 

1. Účasť na kurze má záujemca právo bez udania dôvodu zrušiť. V prípade zrušenia účasti 
na kurze zo strany záujemcu, poskytovateľ má právo uplatniť si adekvátne storno 
poplatky. Pre určenie výšky storno poplatku je rozhodujúci termín doručenia písomného 
upovedomenia záujemcu o zrušení kurzu poskytovateľovi. Oznámenie záujemcu 
o zrušení kurzu musí byť vykonané písomne a zaslané na adresu: 
info@allsportsacademy.sk 

2. Storno poplatky sú vypočítavané z celkovej ceny kurzu uvedenej vo finálnej kalkulácii. Pri 
zrušení kurzu zo strany záujemcu má poskytovateľ právo na úhradu skutočne 
vzniknutých nákladoch v nasledovnom rozsahu: 
- zrušenie objednávky záujemcom do 31. dňa pred začatím kurzu- storno poplatok 0% 
z ceny kurzu 
- zrušenie objednávky záujemcom od 30. dňa do 15. dňa pred začiatkom kurzu- storno 
poplatok 30% z ceny kurzu 
- zrušenie objednávky od 14. dňa do 7. dňa pred začiatkom kurzu, storno poplatok vo 
výške 50% z ceny kurzu 
- zrušenie objednávky menej ako 7 dní pred začatím kurzu, storno poplatok vo výške 
100% z ceny kurzu. 

3. V prípade zrušenia kurzu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, z dôvodu 
vyššej moci alebo v dôsledku neodvrátiteľnej udalosti bude zo strany poskytovateľa 
vrátených 90% už uhradenej čiastky kurzu. 

4. V prípade, že záujemca neuhradí poskytovateľovi doplatok k už uhradenej zálohe 
a poskytovateľ z tohto dôvodu kurz zruší, storno poplatok je vo výške 100% z ceny 
kurzu. 

5. Záujemca, ktorý nerešpektuje pokyny poskytovateľa počas poskytovania služieb, ohrozuje 
zdravie a majetok poskytovateľa alebo iných účastníkov kurzu, môže byť vylúčený 
z kurzu pričom v takomto prípade mu nevzniká právo na vrátenie ceny kurzu.  
 

VII. ÚROK Z OMEŠKANIA 

1. V prípade omeškania záujemcu s úhradou ceny za službyposkytovateľovi si môže 
poskytovateľ voči záujemcovi uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zároveň je poskytovateľ oprávnený pozastaviť 
všetky dodávky služiebzáujemcovi, a to až do úplného uhradenia všetkých záväzkov 
kupujúceho voči predávajúcemu. Tým nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu 
škody voči záujemcovi.  
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VIII. REKLAMÁCIE 

1. Pokiaľ kurz neprebieha v zmysle zmluvy, týchto všeobecných obchodných podmienok, 
záujemca je oprávnený reklamovať poskytovanie služieb. Pre uplatnenie reklamácie, 
záujemca je oprávnený kontaktovať poskytovateľa s uvedením reklamovaných služieb, 
ideálne ešte počas trvania kurzu. Lehota na vyjadrenie poskytovateľa je 30 dní. Záujemca 
je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť, ktorá je 
nevyhnutná, resp. ktorú poskytovateľ potrebuje. 

IX. MLČANLIVOSŤ 

1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že počas plnenia zmluvy i po ukončení zmluvy budú 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli od druhej 
zmluvnej strany v súvislosti s plnením zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 
prípady zákonnej povinnosti poskytnutia súčinnosti štátnym a správnym orgánom, ktoré 
sú oprávnené takéto informácie požadovať.  

 

X. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych 
vzťahov na základe tejto zmluvy alebo spory súvisiace s touto zmluvou, vrátane sporov 
o jej platnosť, výklad a zánik predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní 
Rozhodcovskému súdu Slovenskej živnostenskej komory so sídlom Horná 13, 974 01 
Banská Bystrica, zriadenom Slovenskou živnostenskou komorou podľa jeho rokovacieho 
poriadku.Zmluvné strany sa dohodli, že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať 
jediný rozhodca. Zmluvné strany prehlasujú, že sa rozhodnutiu vydanému v 
rozhodcovskom konaní podriadia a takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany 
konečné, záväzné a vykonateľné. 

2. V prípade sporu s fyzickou osobou je na prejednanie tohto sporu miestne príslušný 
všeobecný súd. 

XI. DORUČOVANIE 

1. Pri doručovaní (zasielaní písomností), správ a akýchkoľvek materiálov druhej zmluvnej 
strane, sa doručuje na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany. V pochybnostiach 
sa má za to, že posledná známa adresa je adresa oznámená druhou zmluvnou stranou, na 
ktorej je bežne preberaná korešpondencia resp. adresa uvedená v zmluve.  

2. Zmluvné strany sú povinné oznamovať si každú zmenu svojho sídla alebo trvalého 
bydliska. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty, i keď sa 
adresát (záujemca alebo poskytovateľ) o uložení písomnosti nedozvedel, ak je písomnosť 
zaslaná na poslednú známu adresu adresáta (záujemcu alebo poskytovateľa) a adresát 
(záujemca alebo poskytovateľ) si ju v úložnej dobe nevyzdvihne. Rovnako sa písomnosť 
považuje za doručenú, pokiaľ ju adresát (poskytovateľ alebo záujemca) odmietne prijať. 
Dňom doručenia je deň odmietnutia písomnosti.  

3. E-maily sa považujú za doručené, pokiaľ je doručenie potvrdené druhou zmluvnou 
stranou, nie však prostredníctvom automatického potvrdzovania odpovedí, ale 
výslovným potvrdením doručenia e-mailovej správy samostatným e-mailom, v ktorom 
bude druhou zmluvnou stranou zopakované označenie veci a potvrdený dátum prijatia e-
mailu.  

4. Pre účely zmluvy sa dňom doručenia považuje: 
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 • najneskôr tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v prípade doručovania 
prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,  

• pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto písomnosti.  

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne 
informovať o prípadných zmenách v osobe svojho zodpovedného pracovníka a 
akýchkoľvek iných údajov podstatných pre vzájomné poskytovanie si informácií. 

 

XII. VYŠŠIA MOC 

1. Obidve zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy po 
dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “vyššia moc”). 

2. Poskytovateľ v takomto prípade bude záujemcu informovať telefonicky alebo emailom o 
náhradnom termíne plnenia alebo poskytnutia služby vôbec, pričom záujemcovi týmto 
nevzniká voči poskytovateľovi žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s 
týmto náhradným plnením potvrdí záujemca Poskytovateľovi e-mailom alebo telefonicky, 
a to v lehote 24 hodín od momentu zistenia nových informácií. Pokiaľ tak záujemca 
neurobí, má sa za to, že záujemca od zmluvy odstupuje. 

3. Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej zmluvnej 
strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by 
povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a 
ďalej, že by v dobe uzavretia zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady vyššej moci sa 
považujú najmä: štrajk, epidémia, pandémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, 
zemetrasenie, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu 
devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska 
kríza apod.  

4. Zmluvná strana, dovolávajúca sa postihnutia vyššou mocou, musí túto skutočnosť 
neodkladne písomne alebo emailom oznámiť druhej zmluvnej strane a vykonať všetky 
možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia zmluvných povinností.  

5. V prípade trvania vyššej moci po dobu dlhšiu než šesť mesiacov sú obidve zmluvné 
strany oprávnené od zmluvy odstúpiť. 

 

XIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Záujemca výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa ustanovení 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon“) pre potreby poskytovateľa. Poskytovateľ 
koná v súlade so zákonom a poskytnuté informácie záujemcom budú použité iba pre 
účely plnenia zmluvy. Uzavretím zmluvy záujemca súhlasí so spracovaním osobných 
údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Všetky údaje získané od záujemcu 
užíva poskytovateľ výhradne pre vnútornú potrebu poskytovateľa a neposkytuje ich 
tretím osobám.  

2. Poskytovateľ získané osobné údaje neodovzdá žiadnej tretej osobe, ktorá nemá 
bezprostredný vzťah k plneniu zmluvy. 

3. Záujemca týmto zároveň poskytuje poskytovateľovi súhlas s použitím fotografií, ktoré 
môžu obsahovať aj jeho tvár na marketingové účely poskytovateľa (propagačné. 
Odvolanie súhlasu je možné písomne alebo emailom na info@allsportsacademy.sk.  
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XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného 
porušeniazmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.  

2. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane. Dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane zmluva zaniká. Do 5 dní odo dňa zániku zmluvy sú si zmluvné strany povinné 
vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, vyplývajúce zo zmluvy.  

3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä: 

 • omeškanie záujemcu so zaplatením ceny služby, 

• podstatné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy,  

• prípad ustanovený Obchodným zákonníkom resp. Občianskym zákonníkom.  

4. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že záujemca je v omeškaní s 
úhradou zálohy. 

5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škody. 

 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Všetky zmeny zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok budú vykonávané 
výhradne v písomnej forme, a to formou písomného číslovaného dodatku k uvedeným 
zmluvným dokumentom.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a 
dôverných informácií, ktoré sa dozvedeli v súvislosti so zmluvou a jej realizácii, ako i v 
priebehu rokovaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám 
bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany (s výnimkou stanovenými právnymi 
predpismi).  

3. Záujemca uzavretímzmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto všeobecných 
obchodných podmienok, cenníkom a ďalšími zmluvnými dohodami a že s nimi súhlasí.  

4. Zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a záujemcom sa riadiazmluvou a týmito 
všeobecnými obchodnými podmienkami. Skutočnosti v zmluve a vo všeobecných 
obchodných podmienkach neupravené sa riadia Občianskym zákonníkom.  

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 24.11.2022. 

 

 

 

 


