
Základné pojmy 
Prevádzkovate ľom sa rozumie portál www.ubytovaniesr.sk zastúpený vlastníkom. 
Službou sa rozumie prezentácia ubytovacieho zariadenia na prevádzkovateľovej 
stránke, ktorá je výlučne v jeho vlastníctve. 
Používate ľom sa rozumie právnicka alebo fyzická osoba, ktorá si registráciou 
objedná od prevádzkovateľa Službu. 
Cenníkom je práve platný cenník na stránke www.ubytovaniesr.sk. 
Ochrana osobných údajov 
Používateľ registráciou súhlasí s použitím osobných údajov (podľa zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov). 
Pri registrácii Používateľa je potrebné zadať informácie, ktoré môžu byť dôverného 
alebo osobného charakteru. Tieto informácie Prevádzkovateľ neposkytne tretej 
strane a nijakým spôsobom ich nezneužije. Výnimkou môžu byť údaje, ktoré 
Používateľ zadá do tých položiek formulára, ktoré sú po spracovaní viditeľné pre 
všetkých návštevníkov web-stránky. Používateľ pri registrácii musí uviesť funkčnú 
emailovú 
adresu. Všetky informácie môže Používateľ kedykoľvek upraviť v 
administračnom systéme. Používateľ Služby povoľuje Prevádzkovateľovi kedykoľvek 
ho informovať o novinkách a atraktívnych produktoch alebo o akýchkoľvek iných 
ponukách. 
Platobné podmienky v prípade platených služieb 
Prevádzkovateľ fakturuje Používateľovi poplatok za používanie Služby na 12 
mesiacov vopred (v prípade že to nie je uvedené v cenníku inak – napr. viac rokov 
vopred). Používateľ sa zaväzuje splatiť faktúru do 14 dní od dátumu jej vystavenia. V 
prípade neuhradenia vystavenej faktúry do termínu splatnosti, sa suma zvyšuje 
každý deň o jedno percento z dĺžnej sumy. 
Prevádzkovanie kampane 
Ak nie je v ponuke internetových služieb a v zmluve určené inak, doba trvania 
kampane je 1 rok. 
Práva a zodpovednos ť zadávate ľa reklamného priestoru 
1. Zadaním objednávky dáva zadávateľ prevádzkovateľovi súhlas so šírením 
reklamných prvkov prostredníctvom Internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých 
práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v 
dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného 
oprávneného subjektu. 
2. V prípade nepravdivosti informácií uvedených v reklamnej kampani a v prípade 
porušenia tzv. práv tretích osôb (najmä autorské a priemyselné práva) nesie 
zadávateľ všetky následky z toho vyplývajúce, vrátane povinnosti uhradiť 
oprávneným subjektom náhradu škody. 
3. Na vyžiadanie prevádzkovateľa je zadávateľ povinný doložiť skutočnosti týkajúce 
sa autorských práv a iných relevantných údajov preukaznými dokladmi. Zadávateľ 
týmto súhlasí s poskytnutím, spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov 
podľa zákona 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov. 
4. V prípade, ak zadávateľ dodá prevádzkovateľovi vyhotovenú reklamu na 
uverejnenie, prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenie reklamy ako aj za 
chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nedostatočne vyhovujúcej kvality reklamných 
prvkov. 
5. Zadávateľ reklamného priestoru zodpovedá v plnom rozsahu za kvalitu a obsah 
reklamy umiestnenej na stránkach prevádzkovateľa a zbavuje ho nárokov akejkoľvek 
povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami a to predovšetkým nárokov 



uplatňovaných z vyplývajúcich ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich a 
definujúcich nekalú súťaž a Autorské právo ako aj ostatných všeobecných záväzných 
predpisov. 
6. Zadávateľ má právo na vyžiadanie prístupu k štatistikám reklamnej kampane. 
Štatistiky reklamnej kampane sa poskytujú výlučne osobe, ktorá je zodpovedná za 
objednávanie reklamného priestoru. 
7. Za nedodržanie uvedených podmienok alebo požiadaviek zodpovedá zadávateľ v 
plnom rozsahu a nesie všetky dôsledky, vyplývajúce z takto vzniknutej zmeny 
zmluvy, uzatvorenej medzi ním a prevádzkovateľom v rámci danej reklamnej 
kampane. 
Reklamácie v platených službách: 
V prípade, že prevádzkovateľ neprevedie kampaň v súlade s objednávkou, je 
zadávateľ oprávnený uplatniť reklamáciu. V rámci reklamačného poriadku je 
zadávateľ oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny. Doba pre 
uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy prevádzkovateľ uverejnil reklamnú 
kampaň. 
Ukončenie používania Služby 
Používateľské konto je funkčné celé predplatené obdobie (aj po prípadnom ukončení 
používania Služby v priebehu predplateného obdobia), ak nebolo dohodnuté inak. 
Používateľ môže kedykoľvek ukončiť používanie Služby zaslaním mailu 
administrátorovi stránky, pričom finančné prostriedky za ostávajúce obdobie sa 
nevracajú. 
Prevádzkovateľ má právo zrušiť službu a používateľské konto bez predchádzajúceho 
upozornenia, ak: 
- Používateľ pri registrácii zadal neplatné, zavádzajúce dáta; 
- Používateľ na svojej web-stránke prezentuje protiprávny, pornografický, rasistický 
alebo násilný obsah; 
- Používateľ akýmkoľvek spôsobom porušil uvedené pravidlá; 
- Používateľ nezaplatil načas faktúru za používanie platenej služby; 
- Pokiaľ je prezentácia mimo predplateného obdobia; 
Používateľovi pritom nevzniká nárok na vrátenie peňazí zaplatených za používanie 
Služby, ani ich alikvótnej čiastky. 


