
1. OBLASŤ PLATNOSTI.
(1.1) Týmito Všeobecnými obchodnými podmien-
kami sa riadi zmluvný vzťah medzi pacientom 
(respektíve medzi jeho príbuznými alebo 
zákonným zástupcom, ďalej len ako „Pacienti“) 
a ADELI s.r.o. Platia pre všetky oblasti vo vzťahu 
pacient(i) a ADELI s.r.o.
(1.2) Pre práva a povinnosti pacientov platia tieto
Všeobecné obchodné podmienky a ustano-
venia právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. PRIJATIE PACIENTA.
(2.1) Žiadosť pacienta o prijatie je vyjadrená 
a potvrdená zaslaním formulára prihlášky, vypl-
neného a podpísaného pacientom alebo jeho 
zákonným zástupcom. Online prihlasovací 
formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej 
stránke ADELI s.r.o. má rovnakú právnu silu ako 
vlastnoručne vyplnený a podpísaný formulár. 
Prijatie pacienta je výlučne na uvážení spoloč-
nosti ADELI s.r.o.
(2.2) Spoločnosť ADELI s.r.o. je povinná prijať 
pacienta na stanovený termín rehabilitácie 
výlučne len po zaslaní Potvrdenia o prijatí pa-
cientovi. Prijatie prebieha faktickým konaním.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY.
(3.1) O nákladoch na plánované zdravotnícke 
výkony a iné s tým súvisiace možné plnenia 
(ubytovanie, stravovanie), je pacient informo-
vaný prostredníctvom podrobnej predbežnej 
kalkulácie. Pacient berie na vedomie, že 
predbežná kalkulácia plánovanej liečby zodpo-
vedá priemernému priebehu liečby. V indivi-
duálnych prípadoch môže hlavný ošetrujúci 
lekár v najlepšom zdravotnom záujme a na 
podporu zdravotného stavu zmeniť podľa 
svojho vlastného uváženia množstvo/dĺžku 
vykonávaných denných liečebných úkonov.
(3.2) Všetky poplatky a ostatné peňažné 
náhrady sa rozumejú vrátane všetkých daní 
a odvodov. Povinným platiteľom vo vzťahu k 
ADELI s.r.o. je výhradne pacient resp. jeho 
zákonný zástupca.
(3.3) Poplatok za rehabilitačný pobyt na základe 
proforma faktúry je potrebné uhradiť minimál-
ne 30 kalendárnych dní pred začiatkom reha-
bilitačného pobytu. Všetky náklady a bankové 
poplatky spojené s prevodom peňazí znáša 
pacient.
(3.4) Písomným potvrdením o prijatí dostáva 
pacient prísľub na výkon zdravotníckych výko-

nov a všetky ústavné poplatky, poplatky za 
lekára a procedúry, zvláštne poplatky, ako aj 
ostatné náhrady na zabezpečenie miesta 
terapie bude znášať ADELI s.r.o. V prípade 
stornovania rehabilitačného pobytu pacientom 
v dobe kratšej ako 30 dní pred začiatkom 
turnusu, bude pacientovi účtovaný poplatok za 
stornovanie vo výške 50% nákladov na liečbu. 
V prípade stornovania rehabilitačného pobytu 
pacientom v dobe kratšej ako 15 dní pred 
začiatkom turnusu nemusí byť vrátených 80% 
celkových nákladov. Pacient vyslovuje výslov-
ne súhlas s týmito podmienkami, ako výnimka 
platia prípady uvedené v bode 3.5.
(3.5) V prípade dokázateľného ochorenia, 
potvrdeného lekárom, poplatky za stornovanie 
odpadajú. To isté platí pri ťažkých a úradne 
doložených dôvodoch (udalosti, úrazy), ktoré 
objektívne znemožňujú nástup, kedy tiež úplne 
odpadajú storno poplatky.
(3.6) Platobná povinnosť pacienta je zachovaná 
v platnosti aj v prípade možného prevzatia 
nákladov na základe sociálneho poistenia a pri-
poistenia, prípadne verejnoprospešnou organi-
záciou alebo sponzorom. Túto povinnosť nena-
hrádza ani eventuálne priame vyúčtovanie 
medzi spoločnosťou ADELI s.r.o. a treťou osobou 
a platí až do úplného vyrovnania celkových 
nákladov plnení ADELI s.r.o.

4. REHABILITAČNÁ LIEČBA.
(4.1) ADELI s.r.o. uskutočňuje rehabilitačné poby-
ty, ktoré zahŕňajú rôzne uznané terapeutické 
postupy a sú používané v najlepšom záujme 
pacienta k podpore jeho zdravia. Liečba sa 
uskutočňuje v Piešťanoch, v Slovenskej repub-
like. Liečba obvykle trvá 2 až 4 týždne.
(4.2) Napriek všetkým možným protichodným 
ustanoveniam určuje výhradne hlavný ošetru-
júci lekár podľa vlastného uváženia a v najlep-
šom zdravotnom záujme obsah a denný prog-
ram rehabilitačného pobytu, ktorý však nemusí 
vždy, resp. bezpodmienečne obsahovať každý 
z uvedených liečebných postupov (3.1).
(4.3) ADELI s.r.o. má právo ukončiť rehabilitačný 
pobyt podľa vlastného uváženia a bez vrátenia 
peňazí v nasledujúcich prípadoch:
a./ ak ADELI s.r.o. nebola poukázaná platba 
zodpovedajúca proforma faktúre v plnej výške,
b./ ak pacient neinformoval o svojom infekč-
nom ochorení, 
c./ ak by pacient po svojom príchode v priebehu 
rehabilitačného pobytu nemal platné zdravot-

né poistenie bez ohľadu na to, či je absencia 
zdravotného poistenia dočasná alebo trvalá,
d./ ak pacient nechce pokračovať v rehabilitač-
nom pobyte, alebo nemôže v ňom pokračovať 
z osobných dôvodov,
e./ ak boli hlavnému ošetrujúcemu lekárovi za-
mlčané dôležité informácie ohľadne pacien-
tovho zdravotného stavu,
f./ ak pacient prípadne jeho sprievod nedodr-
žiavajú pravidlá pobytu a ohrozujú tým iných 
pacientov prípadne personál ADELI s.r.o.
(4.4) Pacientovi je povolené fotografovať a robiť 
videozáznamy svojej terapie. Fotografovanie a 
realizácia videozáznamov zariadenia, prístrojov, 
vybavenia, miestností, personálu atď. sú možné 
výlučne s písomným súhlasom ADELI s.r.o. Tento 
materiál môže byť však použitý len na súkrom-
né účely a nesmie byť publikovaný. Pacient 
súhlasí s tým, aby ADELI s.r.o. fotografovala a 
vyhotovovala videozáznamy pacienta a osôb 
jeho sprievodu a tieto záznamy spolu s jeho 
údajmi prípadne aj zverejňovala. Ak má pacient 
námietky proti vyhotovovaniu fotografií a záz-
namov, prípadne ich zverejneniu, je povinný ich 
oznámiť písomne, čo musí potvrdiť podpi-som 
osoba, ktorá ho má na starosti v ADELI Medical 
centre.
(4.5.) Pacient poskytne ADELI s.r.o. kompletné 
informácie o svojom zdravotnom stave, bez 
ohľadu na to, či tieto informácie ovplyvnia 
rehabilitačnú liečbu.
(4.6) Pacient musí mať platné európske zdravot-
né poistenie, platné po celý čas rehabilitačného 
pobytu. ADELI s.r.o. nie je a nebude povinná 
zabezpečiť mu zdravotné poistenie. ADELI s.r.o. 
nenesie zodpovednosť za liečebné náklady, 
náklady na vyšetrenie, náklady na pobyt alebo 
náklady na liečbu pacienta mimo rozsah reha-
bilitačného pobytu.
(4.7) Spoločnosť ADELI s.r.o. nemôže zaručiť 
zlepšenie alebo špecifický stupeň zlepšenia 
stavu pacienta v súvislosti s neurologickými 
prípadne neuroortopedickými poruchami.

5. UBYTOVANIE A STRAVOVANIE.
5.1) Prijatie pacienta zakladá výlučne zmluvu 
o liečbe, ktorá môže byť následne rozšírená o 
zmluvu na poskytnutie ubytovania alebo stra-
vovania. Rehabilitácia ponúkaná ADELI s.r.o. 
môže byť realizovaná ambulantne, čiastočne 
stacionárne alebo stacionárne.
(5.2) Vzhľadom na osobné dôvody a nároky 
pacienta je jedine na jeho uvážení, či sa jeho 
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pobyt uskutoční stacionárne, alebo ambulant-
ne s ubytovaním v hoteli, v súkromnom byte 
alebo v inom zariadení a pod. Pacientovi a jeho 
sprievodcovi budú zabezpečené služby pro-
stredníctvom zriadenca zo zariadenia, ktoré si 
pacient vybral. Za služby pacient zaplatí priamo 
vybranému zariadeniu. Vzhľadom na to ADELI 
s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť ani voči 
pacientovi ani voči pacientom vybranému 
zariadeniu.
(5.3) ADELI s.r.o. poskytne informácie o mož-
nostiach ubytovania / stravovania. Údaje o 
cenách a službách príslušných zariadení sú bez 
záruky.

6. ZÁRUKA A NÁHRADA ŠKODY.
(6.1) Pacient ochráni a odškodní ADELI s.r.o. 
v prípade ním spôsobenej škody alebo právnej 
zodpovednosti vyplývajúcej z každého poru-
šenia týchto Všeobecných obchodných pod-
mienok alebo právneho predpisu, alebo v súvis-
losti s každou jeho činnosťou mimo rámec 
poskytovaného rehabilitačného pobytu, vrá-
tane činností mimo priestorov ADELI s.r.o.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CENNÉ 
PREDMETY.
(7.1) ADELI s.r.o. nezodpovedá za cenné pred-
mety, ktoré nie sú riadne uložené u vedenia 
zariadenia.

8. MIESTO PLNENIA A SÚDNA 
PRÁVOMOC.
(8.1) Na rozhodovanie o všetkých vzniknutých 
sporoch je daná výlučne právomoc miestne 
a vecne príslušného súdu Slovenskej republiky. 
Miestom plnenia pre všetky vzájomné úkony je 
sídlo ADELI s.r.o. Na právne vzťahy platí právny 
poriadok Slovenskej republiky.


