
Obchodné podmienky 

Spoločnosti Heling sk, s.r.o. 

Pre poskytovanie Reklamných kampaní na portáli www.infoglobe.sk 

(Ďalej len „Podmienky“) 

 

Všeobecné ustanovenia 

Spoločnosť Heling sk, s.r.o. (prevádzkovateľ portálu www.infoglobe.sk), so sídlom Dunajská 4, 811 08 

Bratislava, IČO: 44887264, DIČ: SK2022 86 25 23, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo 59708/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom 

internetového portálu INFOGLOBE.SK umiestneného na internetovej (URL) adrese 

http://www.infoglobe.sk a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnená poskytovať reklamné 

služby na jednotlivých www stránkach tohto portálu. 

 

Zadávateľ reklamnej služby (hlavne reklamnej kampane, prezentácie reklamných zdelení a umiestení 

iných reklamných prvkov na internetových stránkach portálu www.infoglobe.sk), (ďalej len 

„zadávateľ“) je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo reklamná, či mediálna agentúra, 

objednávajúca reklamnú službu na stránkach portálu INFOGLOBE.SK. 

 

Uzatvorenie zmluvy: 

1. Reklamné služby na stránkach portálu www.infoglobe.sk objednáva zadávateľ 

u prevádzkovateľa formou písomnej, riadne vyplnenej objednávky reklamných služieb, 

zaslané prevádzkovateľovi faxom alebo doporučeným listom alebo e-mailom. Objednávka 

musí byť následne prevádzkovateľom písomne, elektronicky potvrdená alebo na základe 

uzavretia Zmluvy o poskytovaní reklamy na portáli www.infoglobe.sk s prevádzkovateľom. 

2. Objednávka je záväzná okamihom doručenia písomnej alebo elektronickej akceptácie riadne 

vyplnenej a zadávateľom podpísanej alebo e-mailom potvrdenej. Objednávka bude zaslaná 

(faxom, doporučeným listom, e-mailom) zadávateľovi na jeho adresu, faxové číslo alebo e-

mail uvedený v objednávke, v lehote platnosti ponuky uvedenej v objednávke. Týmto 

okamihom sa objednávka považuje za uzatvorenú Zmluvu. Zmluva o poskytovaní reklamy na 

portáli www.infoglobe.sk je záväzná okamihom jej uzatvorenia oprávnenými zástupcami 

prevádzkovateľa a zadávateľa (Objednávka aj Zmluva, či e-mail podľa tohto oddielu 

podmienok sú stále spoločne nazývané ako „Zmluva“ alebo „Zmluvy“). 

 

Platobné podmienky: 
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1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú riadne vyplnené identifikačné a iné údaje zadávateľa, 

slúžiace k realizácii reklamnej kampane a všetky potrebné fakturačné údaje – najmä: 

obchodná firma alebo meno, sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko, IČO alebo rodné číslo, 

DIČ, zodpovedná , kontaktná osoba zadávateľa, bankové spojenie, údaj o zápise 

v obchodnom alebo živnostenskom registri, prípadne v inej evidencii podľa zvláštneho 

zákona, adresa na doručovanie, telefón, fax, e-mail, špecifikácia reklamného produktu (tento 

v Zmluve špecifikovaný reklamný produkt nesmie byť v rozpore s obchodnými záujmami 

prevádzkovateľa), termín požadovaného zahájenia a ukončenia kampane, cena za kampaň) 

Predmet Zmluvy zodpovedá aktuálnej ponuke produktov a služieb podľa aktuálneho ceníka 

prevádzkovateľa a zadávateľ výslovne prehlasuje, že s nimi bol riadne oboznámený. 

2. Ceny, uvedené v Zmluve sú akceptovanými zmluvnými cenami bez DPH a riadi sa ceníkom 

služieb a produktov prevádzkovateľa platným ku dňu uzatvorenia Zmluvy. Cena za reklamné 

plnenie bude zadávateľovi fakturovaná s DPH, vo výške stanovenej platnými právnymi 

predpismi. Cenník produktov a služieb prevádzkovateľa je zverejnený na internetovej adrese 

www.infoglobe.sk/reklama. Na základe uzatvorenia Zmluvy je prevádzkovateľ oprávnený 

zadávateľovi vystaviť a zaslať proforma faktúru, znejúcu na čiastku zodpovedajúcu hodnote 

objednaných reklamných služieb za príslušné obdobie podľa platného cenníku produktov 

a služieb prevádzkovateľa.  V prípade vystavenia proforma faktúry, za predpokladu uhradenia 

cien reklamného plnenia fakturovanej proforma faktúrou zadávateľom a splnenia nižšie 

uvedených podmienok zašle prevádzkovateľ zadávateľovi faktúru – riadny daňový doklad 

s uvedenou čiastkou zodpovedajúcou hodnote reklamného plnenia.  

3. Zadávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je povinný zverejniť zjednanú 

prezentáciu iba vtedy, pokiaľ zadávateľ uhradí celú cenu reklamnej kampane fakturovanej 

proforma faktúrou vystavenou prevádzkovateľom do dátumu splatnosti vyznačeného na 

faktúre, najneskôr však päť pracovných dní pred dátumom plánovaného zahájenia reklamnej 

kampane podľa druhu a typu zjednanej reklamnej služby alebo produktu na stránkach 

portálu INFOGLOBE.SK. Pokiaľ by mala byť reklamná kampaň na portáli www.infoglobe.sk na 

základe Zmluvy zahájená v lehote kratšej ako štrnásť kalendárnych dní odo dňa vystavenia 

proforma faktúry, táto faktúra je splatná v lehote kratšej a fakturovaná cena reklamného 

plnenia musí byť zadávateľom uhradená najneskôr päť pracovných dní pred dátumom 

plánovaného zahájenia kampane. Dňom uhradenia fakturovanej ceny reklamného plnenia 

proforma faktúrou sa rozumie deň pripísania celej fakturovanej čiastky, zodpovedajúcej cene 

za kampaň na príslušný účet prevádzkovateľa. V prípade neskorej úhrady ceny reklamného 

plnenia fakturovanej proforma faktúrou, nie je prevádzkovateľ povinný prezentáciu 

reklamnej kampane zahájiť, pričom doba zjednanej reklamnej kampane nebude predĺžená 

o dobu zodpovedajúcu omeškaniu platby zadávateľa. Zadávateľ nemá v tomto prípade nárok 

na vrátenie zjednanej ceny (alebo jej časti) za reklamnú službu alebo produkt, ani na 

poskytnutie zľavy. Pokiaľ úhrada ceny reklamného plnenia fakturovanej proforma fakturou 

nebude uskutočnená zadávateľom v termíne splatnosti, prevádzkovateľ je oprávnený 

odstúpiť s okamžitou platnosťou od Zmluvy, (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené 

zadávateľovi) v tomto prípade potom nie je prevádzkovateľ povinný zjednanú reklamnú 

kampaň realizovať. V prípade omeškania zadávateľa s úhradou zmluvnej ceny podľa tejto 

Zmluvy, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať zadávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. V prípade odstúpenia prevádzkovateľa od 

Zmluvy z dôvodu neposkytnutia podkladov zadávateľom alebo z dôvodu omeškania 
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zadávateľa s úhradou fakturovanej ceny reklamného plnenia je zadávateľ povinný zaplatiť 

prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu za porušenie dotknutej povinnosti vo výške 80% z čiastky, 

ktorá je uvedená ako cena za kampaň s DPH v uzavretej Zmluve, a to na základe faktúry – 

daňového dokladu vystavenej prevádzkovateľom v lehote splatnosti tejto faktúry.  

 

Práva a povinnosti zadávateľa: 

1. Zadávateľ je povinný dodať prevádzkovateľovi všetky potrebné inzertné a grafické podklady 

nutné k realizácii zjednanej reklamnej kampane v rozsahu, termínu a kvalite požadovanej 

prevádzkovateľom (ďalej len „podklady“). Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený s okamžitou 

platnosťou odstúpiť od Zmluvy v prípade, že zadávateľ nedodá podklady v rozsahu a kvalite 

požadovanej prevádzkovateľom, a to v lehote najneskôr päť pracovných dní pred zjednaným 

dátumom zahájenia reklamnej kampane. Neúplné alebo nekvalitné podklady dodané 

zadávateľom alebo podklady, ktorých obsah je v rozpore s obchodnými záujmami 

prevádzkovateľa, platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi, je prevádzkovateľ 

oprávnený odmietnuť od zadávateľa prevziať a zverejniť. Podklady musia obsahovať najmä: 

všetky texty a grafické súbory podľa aktuálneho cenníka INFOGLOBE.SK a URL, smerujúce na 

www-stránku zadávateľa. O odmietnutí prevzatí podkladov a o dôvade odmietnutia sa 

prevádzkovateľ zaväzuje informovať zadávateľa bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ je 

oprávnený odstúpiť od Zmluvy hlavne v prípade neskorého alebo neúplného alebo 

nekvalitného dodania potrebných inzertných a grafických podkladov zadávateľom reklamnej 

kampane alebo je prevádzkovateľ oprávnený si na základe vlastnej činnosti a vlastného 

uváženia podklady tzv. stiahnuť (pripraviť na základe informácií uvedených na internetových 

stránkach zadávateľa) internetových stránok zadávateľa. Zadávateľ v súvislosti s týmto 

oprávnením udeľovaným prevádzkovateľovi a prípadným jednaním prevádzkovateľa podľa 

tohto oprávnenia prehlasuje, že na svojich internetových stránkach si dopredu riadnym 

a úplným spôsobom vysporiadal všetky práva voči tretím osobám a v súvislosti s jednaním 

prevádzkovateľa podľa tohto oprávnenia nebude požadovať akékoľvek náhrady. Ďalej je 

prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v tom prípade, pokiaľ zistí, že zverejnená 

reklama je v rozpore s jeho obchodnými záujmami. Túto skutočnosť oznámi prevádzkovateľ 

neodkladne po jej zistení zadávateľovi a vráti mu pomernú platbu za tú časť kampane, ktorá 

neprebehla a nebola zverejnená.  

2. V priebehu prezentácie reklamnej kampane na stránkach portálu www.infoglobe.sk je 

zadávateľ v prípade potreby oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa o zmenu 

obsahovej alebo grafickej podoby reklamnej kampane alebo jej prvkov (ďalej len „zmena“). 

Súčasne s doručením písomnej žiadosti o prevedenie zmeny je zadávateľ povinný 

prevádzkovateľovi doručiť aj všetky potrebné podklady potrebné pre prevedenie zmeny. 

V prípade, že požadovaná zmena nie je v rozpore s obchodnými záujmami prevádzkovateľa, 

s ustanoveniami uzavretej zmluvy vrátane ustanovení o zjednanej cene za reklamné plnenie 

a neprináša prevádzkovateľovi ďalšie náklady, prevádzkovateľ zaistí zahájenie prezentácie 

reklamného plnenia a neprináša prevádzkovateľovi ďalšie náklady, prevádzkovateľ zaistí 

zahájenie prezentácie reklamnej kampane zadávateľa na stránkach portálu INFOGLOBE.SK 

v pozmenenej podobe bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do piatich 

pracovných dní od dňa doručenia všetkých potrebných so zmenou súvisiacich podkladov 
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v prevádzkovateľom požadovanej kvalite. V prípade, že požadovaná zmena bude v rozpore 

s ustanoveniami Zmluvy. Zmenu reklamnej kampane je možné realizovať až po uzavretí novej 

zmluvy alebo písomného dodatku. Pokiaľ by Zmeny boli v rozpore s obchodnými záujmami 

prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený zverejnenie týchto zmien odmietnuť. 

O všetkých skutočnostiach súvisiacich so zmenou sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať 

zadávateľa bez zbytočného odkladu.  

Ukončenie zmluvy: 

1. Zmluvu je možné v priebehu realizácie reklamnej kampane kedykoľvek ukončiť na základe 

písomnej dohody prevádzkovateľa a objednávateľa. V prípade, že si zadávateľ praje 

v priebehu realizácie reklamnej kampane Zmluvu jednostranne ukončiť, je tak oprávnený 

urobiť iba z dôvodu preukázateľného opakovaného (najmenej 2x) podstatného porušenia 

zmluvy alebo týchto podmienok zo strany prevádzkovateľa, a to formou písomného 

odstúpenia od zmluvy, ktoré bude doručené na adresu sídla prevádzkovateľa, inak je 

odstúpenie neplatné. Oznámenie o odstúpení naberá účinnosť uplynutím lehoty štrnástich 

kalendárnych dní odo dňa preukázateľného doručenia oznámenia na vyššie uvedenú adresu 

prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomuto dňu zastaviť predmetnú reklamnú 

prezentáciu na portálu  INFOGLOBE.SK. 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť prezentáciu reklamnej kampane podľa uzavretej 

zmluvy v prípade omeškania zadávateľa s úhradou zmluvnej čiastky fakturovanej 

prevádzkovateľom zadávateľovi podľa ustanovení zmluvy alebo týchto podmienok. 

Pozastavenie poskytovania reklamnej kampane prevádzkovateľ oznámi zadávateľovi bez 

zbytočného odkladu odo dňa, kedy k omeškaniu dôjde v písomnom upozornení na túto 

skutočnosť. V prípade, že zadávateľ neuhradí dlžnú, prevádzkovateľom fakturovanú čiastku 

ani v lehote do piatich pracovných dní od dňa doručenia upozornenia podľa tohto odseku 

podmienok je prevádzkovateľ  oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou ku dňu 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení zadávateľovi.  

 

Dodacie podmienky: 

1. Za obsah a grafickú kvalitu inzertných, grafických alebo iných podkladov dodávaných 

zadávateľom prevádzkovateľovi za účelom realizácie reklamnej kampane na stránkach 

www.infoglobe.sk (ďalej len „podklady“) a jednotlivých reklamných prvkov odpovedá výlučne 

zadávateľ. V prípade, že na podkladoch viaznu práva tretích osôb, najmä autorské 

a priemyslové práva, zadávateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi 

najneskôr pri uzatvorení zmluvy a ďalej je povinný v prípadoch, kde to káže zákon alebo 

zadávateľom uzatvorená zmluva s treťou osobou, obstarať si najneskôr ku dňu zahájenia 

reklamnej kampane na vlastné náklady a v súlade so zákonom stanovenými podmienkami 

oprávnenie používať podklady k účelu alebo účelom potrebným na realizáciu kampane podľa 

zmluvy od oprávnených osôb (napr. autorov diel, majiteľov ochranných známok, 

vydavateľstiev a iných oprávnených osôb). Na žiadosť prevádzkovateľa je zadávateľ povinný 

takéto oprávnenia predložiť prevádzkovateľovi k nahliadnutiu. 

2. Ak zadávateľ poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúceho odseku podmienok, nesie 

všetky právne následky, ktoré v dôsledku porušenia tejto povinnosti vzniknú. Zadávateľ je 
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ďalej povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady a výdajky vzniknuté v dôsledku 

uplatnenia nárokov oprávnených osôb voči prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia vyššie 

uvedeného záväzku zadávateľa vrátane nákladov na právne zastúpenie a pod. Tým nie je 

dotknutý nárok prevádzkovateľa a oprávnených osôb na náhradu škody vzniknutej 

v dôsledku porušenia vyššie uvedeného záväzku, ktorou sa zadávateľ zaväzuje 

prevádzkovateľovi alebo oprávneným osobám uhradiť.  

 

Reklamácia: 

1. V prípade, že v priebehu realizácie reklamnej kampane príde z dôvodov na strane 

prevádzkovateľa k chybám poskytovaného reklamného plnenia, je zadávateľ oprávnený tieto 

chyby písomne u prevádzkovateľa reklamovať. Chyby reklamného plnenia poskytnutého 

prevádzkovateľom, môže zadávateľ u prevádzkovateľa reklamovať v lehote do 14 

kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto chyby zadávateľ zistil, alebo mohol zistiť.  

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje reklamáciu uplatnenú podľa tohto odseku Podmienok prejednať 

v lehote do desiatich  pracovných dní od okamihu doručenia písomnej reklamácie zadávateľa 

prevádzkovateľovi a podľa svojich možností zjednať nápravu chybného stavu bez zbytočného 

odkladu. Zadávateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi za týmto účelom potrebnú 

súčinnosť. V prípade oprávnenosti uplatnenej reklamácie má zadávateľ nárok na primeranú 

zľavu z ceny zjednaného reklamného plnenia alebo na náhradu chybne poskytnutej 

reklamnej kampane alebo jej časti. 

 

Záverečné ustanovenia: 

1. Vo všetkých záležitostiach spojených s technickým plnením zmluvy budú prevádzkovateľa aj 

zadávateľa zastupovať a konať ich menom štatutárne orgány, zodpovedné alebo kontaktné 

osoby, a to podľa ustanovenia zmluvy.  

2. Dňom uhradenia akejkoľvek čiastky fakturovanej prevádzkovateľom zadávateľovi podľa 

zmluvy alebo týchto podmienok sa rozumie deň pripísania predmetnej čiastky na príslušný 

účet prevádzkovateľa.  

3. Akékoľvek námietky voči faktúram vystaveným prevádzkovateľom zadávateľovi podľa zmluvy 

alebo podmienok je zadávateľ oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa iba písomne a v lehote 

do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia príslušnej faktúry prevádzkovateľom. V prípade, že 

zadávateľ v tejto lehote námietky neuplatní, platí, že žiadne námietky voči vystavenej faktúre 

ani fakturovanej čiastke nemá a čiastku fakturovanú predmetnou faktúrou je povinný 

prevádzkovateľovi uhradiť v lehote splatnosti faktúry. V prípade oprávnenosti námietok 

zadávateľa uplatneným u prevádzkovateľa v súlade s ustanoveniami tohto odseku 

podmienok sa prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu vystaviť zadávateľovi 

opravnú proforma faktúru. 

4. Znenie týchto podmienok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní reklamnej 

kampane na portáli www.infoglobe.sk Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred 

znením týchto podmienok. 
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5. Zadávateľ prehlasuje, že súhlasí s obsahom týchto podmienok, s ktorými sa zoznámil 

v súvislosti s poskytovaním zjednanej reklamnej kampane so spoločnosťou Heling sk, s.r.o., 

na internetových stránkach prevádzkovaných prevádzkovateľom a zaväzuje sa ich úplným 

spôsobom dodržiavať. Zadávateľ prehlasuje, že podpisom tejto zmluvy dobrovoľne bezplatne 

udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto zmluvy 

prevádzkovateľom. 

6. Zadávateľ aj prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že v prípade sporu vzniknutého z tejto 

zmluvy, bude miestom riešenia sporu Mestský súd v Bratislave ( vo veci patriacej do vecnej 

príslušnosti krajského súdu).  

7. Zadávateľ potvrdzuje, že bol vopred poučený o právach podľa zákona č. 428/2002 Z.z, a to 

hlavne, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov. 

8. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade potreby jednostranne pozmeniť alebo 

doplniť tieto podmienky.  Zmeny a doplnenie podmienok získavajú účinnosť dňom 

zverejnenia nového úplného znenia podmienok na stránkach portálu www.infoglobe.sk. 

9. Právne vzťahy v týchto podmienkach výslovne neupravené sa riadia platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. Pre prípadné súdne spory medzi zadávateľom 

a prevádzkovateľom sa uplatní miestna príslušnosť súdu prevádzkovateľa, iba ak by zákon 

stanovil príslušnosť výlučnú.  

10. Toto aktuálne znenie podmienok je platné a účinné od 1.10. 2009. 
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