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Obchodné podmienky (OP): 
 

Článok I. –  Základné pojmy 
 

Biznis Klub Facility System Hub (BK FSH): podnikateľský klub združujúci malé a stredné podniky z trenčianskeho regiónu za účelom 
budovania dobrých obchodných vzťahov, nadobudnutia nových a rozvíjania existujúcich kontaktov, získavania informácií o aktuálnom 
dianí a pripravovaných investičných zámeroch v regióne 
Miesto poskytnutia služby:  Administratívno-technologické centrum Facility System Hub®, sídlo Bratislavská 614, Trenčín 911 05; 
Internetová stránka poskytovateľa: www.fsh.sk. 
Poskytovateľ:  Facility, s. r. o., Bratislavská 614, Trenčín 911 05, IČO: 36 333 280. 
Zmluvný vzťah:  vzniká medzi Poskytovateľom a členom BK vyplnením registračného formulára a uhradením členského poplatku.  

 
 

Článok II. – Rozsah služby 
 

Služba zahŕňa: 

  Kategória členstva 

    Benefity Biznis klubu GOLD SILVER BRONZE 

1. Logo na webe www.fsh.sk áno áno áno 

2. Aktívny preklik z loga uvedeného na webe www.fsh.sk na web stránku člena klubu áno áno áno 

3. Vstup do členskej zóny na webovej stránke www.fsh.sk pre člena klubu a ďalších užívateľov* 1 + 2 osoby 1 + 1 osoba 1 osoba 

4. Prednostné pozývanie na akcie organizované FSH 3 dni vopred áno áno áno 

5. Vstup na pravidelné mesačné stretnutia - biznis raňajky pre člena klubu a jeho hostí** áno áno áno 

6. Nabíjateľný kredit na biznis klubovej karte (elektronická peňaženka) áno áno áno 

7. Garantovaná možnosť prezentácie na biznis raňajkách za rok 2 x 15 min 1 x 15 min  -  

8. Umiestnenie videa z prezentácie v členskej zóne 24 mesiacov 12 mesiacov  -  

9. Zľava z cenníkových cien služieb poskytovaných vo FSH 10% 5%  -  

10. Ročný kredit na prenájom rokovacích priestorov 16 hodín 8 hodín  -  
 

* Administráciu účtu si zabezpečuje člen vo vlastnej réžií vyplnením registračného formulára a uhradením členského poplatku. Za správnosť 
uvedených údajov zodpovedá člen. 
** Cena vstupného podľa platného cenníka FSH. Úhrada pri vstupe na recepcii budovy. 

Vysvetlivky k benefitom – viď článok VIII. obchodných podmienok. 
 

Článok III. – Vznik, trvanie a obnovenie členstva 
 

1. Členstvo v Biznis klube Facility System Hub je dobrovoľné. Členom sa môže stať podnikateľ – fyzická a právnická osoba. 
2. Členstvo vzniká dňom uhradenia členského poplatku na bankový účet poskytovateľa a trvá 1 rok. 
3. Automatické obnovenie členstva formou informačného e-mailu zaslaného aspoň 6 týždňov pred uplynutím dátumu výročia 

členstva. 
 

Článok IV. -  Zánik členstva 
 

1. Členstvo zaniká: 
a) uplynutím doby členstva;  
b) neuhradením členského poplatku na ďalšie obdobie po obdržaní informačného e-mailu; 
c) smrťou/zánikom člena. 

 
Článok V. Vrátenie odplaty 

1.  
2. V prípade skončenia členstva podľa čl.IV., bod c) má člen nárok na vrátenie alikvotnej časti odplaty. 
 

Článok VI. - Záväzok mlčanlivosti a obchodné tajomstvo 
 

1.   Poskytovateľ a člen klubu sa zaväzujú, že pre seba alebo iného nevyužijú, nezverejnia, neoznámia alebo nesprístupnia:  
a) skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ktoré majú skutočnú alebo 

aspoň potenciálnu materiálnu alebo imateriálnu hodnotu;  
b) poskytnuté informácie, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné.  

2.   Tieto povinnosti trvajú pre obidve strany i po skončení členstva. 
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3.  Člen sa zaväzuje, že po dobu trvania členstva ako aj 5 rokov po jeho skončení nepoužije obchodný model Biznis klubu Facility 
System Hub na vykonávanie vlastnej zárobkovej činnosti. Tento záväzok sa vzťahuje aj na spriaznené osoby v zmysle § 9 zákona 
č. č. 7/2005 Z. z.  

 
Článok VII. - Záverečné ustanovenia 

 
1. Člen klubu prehlasuje, že týmto OP porozumel a sú slobodným a vážne mieneným prejavom jeho vôle. 
2. Právne vzťahy neupravené týmito OP sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
3. Aktiváciou členstva člen akceptuje Deklarácia o porozumení, spolupráci a lojalite v zmysle čl. VIII týchto OP. 
4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmenu OP.      

 
Článok VIII. – Vysvetlivky 

 
Poznámky k článku II – Rozsah služby Obchodných podmienok - Služba zahŕňa: 
1)  Internetová stránka poskytovateľa: www.fsh.sk 

Logo člena klubu je na internetovej stránke poskytovateľa vyobrazené neutrálnou farbou. Logo sa zvýrazní farebne až po 
nastavení kurzora na konkrétneho člena klubu. Logá členov klubu sú na internetovej stránke poskytovateľa umiestnené 
v náhodnom poradí a pri každom obnovení/načítaní stránky sú premiešané z dôvodu dodržania princípu rovnosti všetkých 
členov klubu na každej úrovni členstva.  

2)  Aktívny preklik z loga člena klub uvedeného na webe www.fsh.sk na webovú stránku člena klubu, resp. profil na sociálnej 
sieti Facebook/LinkedIn (výber iba jednej možnosti). 

3) Vstup do členskej zóny na web stránke www.fsh.sk pre člena klubu BRONZE; pre člena klubu SILVER plus jedného ďalšieho 
užívateľa; pre člena klubu GOLD plus dvoch ďalších užívateľov. 

4) O akciách, ktoré usporadúva spoločnosť Facility, s.r.o. ako usporiadateľ budú členovia klubu informovaní prostredníctvom 
mailingu minimálne 3 dni pred oficiálnym zverejnením. 

5)  Biznis raňajky organizované min 12-krát za rok. Vstup na biznis raňajky je spoplatnený v zmysle platného cenníka služieb 
FSH. Úhrada sa realizuje pri vstupe na recepcii budovy. Členovia si na cenu za vstup môžu uplatniť zľavu v zmysle svojej 
kategórie členstva. 

6)  Člen klubu požiada o nabitie kreditu na klubovú/zákaznícku kartu v sume min 30,00 €. Úhrada kreditu na základe vystavenej 
faktúry so splatnosťou 3 dni, alebo v hotovostí/platobnou kartou. Nabitie kreditu na elektronickú peňaženku bude 
zrealizované do 24 hodín od prijatia úhrady.  

7) Prezentácia klienta na biznis raňajkách v trvaní 2x 15 minút/ročne pre člena GOLD a 1x 15 minút/ročne pre člena SILVER. 
Spoplatnená prezentácia pre člena BRONZE v zmysle platného cenníka služieb. Podkladom k uskutočneniu prezentácie je 
vyplnenie a podpísanie objednávkového formuláru členom klubu a zaslanie prezentácie spoločnosti Facility, s.r.o. z dôvodu 
obsahovej kontroly. Objednávkový formulár definuje časový a obsahový rozsah prezentácie. V prípade prekročenia času 
prezentácie alebo schváleného obsahu (najmä prezentácie iných značiek, spoločností a činností, ako tých, ktoré vykonáva 
člen klubu) bude členovi klubu účtovaný poplatok v zmysle platného cenníka. 

8) Umiestnenie videa z prezentácia v členskej zóne na stránke www.fsh.sk po minimálnu dobu podľa kategórie členstva. 
9) Zľava z cenníkových cien služieb poskytovaných vo FSH podľa kategórie členstva.  
10) Ročný kredit na prenájom rokovacích priestorov vo FSH podľa kategórie členstva v ktorejkoľvek jednej rokovacej miestnosti. 

Pri spojených miestnostiach sa počíta hodinový kredit za každú obsadenú miestnosť. 
   
Deklarácia o porozumení, spolupráci a lojalite  

Klienti, ktorých členstvo je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí, uznávajú hodnoty, na ktorých je 
postavený Business Club Facility System Hub prispievajúci k spoločenskému, kultúrnemu, ekonomickému a 
environmentálnemu rozvoju regiónu. K naplneniu hlavného zámeru sa zaväzujú dodržiavať a zachovávať základné pravidlá, 
a to najmä:  
➢ budovať a udržiavať dobré a korektné vzťahy, slušné správanie medzi členmi; 
➢ podávať pravdivé informácie o svojich cieľoch, úlohách a stratégiách a súčasne rešpektovať a nezneužívať informácie, 

ktoré sa dozvedia od iných členov; 
➢ nevyužívať multi-level marketing (MLM) ani iné nekalé formy marketingu na pôde klubu alebo v členskej zóne; 
➢ nevyužívať politickú prezentáciu a politický marketing svojej osoby alebo spoločnosti na pôde klubu alebo 

v členskej zóne; 
➢ predchádzať vzájomným sporom a prípadné spory riešiť neformálnym mimosúdnym spôsobom; 
➢ informovať členov klubu o možnosti uzatvorenia konkrétneho obchodného vzťahu alebo potrebe služby s iným 

členom klubu. 
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