
 

VYHLÁSENIE - REVERZ 

 

RAFTING, HYDROSPEED, ŠTVORKOLKA, VODNÝ SKÚTER, LUKOSTREĽBA, SUP, KAJAKING, 
AQUAROLLER, PAINTBALL, VÝLETNÉ LOĎKY, RÝCHLOSTNÝ ČLN 

Spoločnosťou sa rozumie obchodná spoločnosť Divoká voda, s.r.o. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 828 
170, zapísaná v Obchodnom registri Okresnom súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 25725/B. 
 

Som si vedomý/á toho, že počas účasti na akejkoľvek športovej činnosti, usporiadanej v areáli Divoká voda môže 
dôjsť k neočakávaným  udalostiam, ktoré zahŕňajú: 
 
• extrémne počasie, nízka teplota vody a náhle zmeny počasia 
• možnosť neočakávaného zranenia alebo poškodenia materiálu 
• psychický šok z plávania v divokej vode 

 
Vyhlasujem že: 
 
• som bol/a riadne poučený/á o bezpečnostných pravidlách v zmysle prevádzkového poriadku a som si 

vedomý/á prípadného rizika vyplývajúceho z náročnosti športovej aktivity 
• nie som pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných omamných látok 
• budem informovať inštruktorov o svojich známych zdravotných problémoch, ktoré by mi mohli spôsobiť 

zdravotné problémy počas účasti na športových aktivitách 
• budem informovať inštruktorov o akejkoľvek nehode, ktorá nastane počas konania športových aktivít 
• som dobrý plavec (platí iba pre vodné aktivity) 
• v žiadnom prípade nebudem od Spoločnosti požadovať žiadne odškodnenie v prípade úrazu, ujmy na 

zdraví alebo majetku, nakoľko športové aktivity vykonávam na vlastné nebezpečenstvo a vlastné riziko 
• ak mojím konaním/nekonaním vznikne škoda na majetku Spoločnosti som povinný/á ju uhradiť podľa MOC 
• som si vedomý/á, že v prípade prevrátenia štvorkolky je pokuta 100 Eur 
• v prípade, že nedodržím pokyny inštruktora pri odchode a príchode k brehu a nasajem (zanesiem) vrtuľu 

motora vodného skútra, som povinný zaplatiť 100 Eur za odborné vyčistenie a spojazdnenie vodného skútra 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som čítal/a a rozumiem tomuto vyhláseniu – reverzu a že na 
športovom podujatí so Spoločnosťou sa zúčastňujem na vlastné riziko a nebezpečenstvo.  
         
 

REVERZ O VYKONÁVANÍ AKTIVÍT NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ A VLASTNÉ NEBEZPEČIE 
 

SURFING 
 
Ja dolu podpísaný/á čestne vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á o tom, že prekážka - umelá vlna 
vybudovaná vo vodnom kanáli nachádzajúcom sa v prevádzkových priestoroch spoločnosti Divoká voda 
tvorených Areálom UKVŠ v katastrálnom území obce Čunovo, ktorá má slúžiť na vykonávanie vodných aktivít 
/surfovanie/ nie je certifikovaná a jej projektová dokumentácia je vo vývoji.  
 
• Vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o nebezpečenstve a boli mi vysvetlené všetky následky, ktoré môže 

spôsobiť možná náhla porucha, resp. vada prekážky - umelej vlny v čase vykonávania vodných aktivít 
/surfovania/ na nej.  

• Napriek vysvetleniu a poučeniu o nebezpečenstve vyhlasujem, že mám záujem o vykonávanie vodných 
aktivít na prekážke – umelej vlne na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečie a v prípade vzniku 
škody majetkovej alebo ujmy na zdraví, si náhradu škody nebudem u Spoločnosti uplatňovať.   

• Toto pri plnom vedomí, slobodne a vážne potvrdzujem svojim vlastnoručným podpisom. 
 



ŠTVORKOLKY A VODNÝ SKÚTER 
 
Záujemca o požičanie štvorkolky/vodného skútra je povinný uložiť do depozitu Spoločnosti zálohu (kauciu) vo 
výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za jednu štvorkolku/skúter. Pokiaľ na štvorkolke/skútri nevznikne škoda 
z dôvodu nehody, neohľaduplnej jazdy, prípadne iných skutočností, záloha (kaucia) mu bude v celom rozsahu 
vrátená po ukončení aktivity.  
 


