
Všeobecné podmienky registrácie 

a používania obsahu  

 

 

 1. Definície 

TECHNOMEDIA – spoločnosť Technomedia, so sídlom v Bardejove, Kúpeľná 838/25, IČ DPH 

SK2021759751, existujúca a podnikajúca podľa právnych predpisov Slovenska. 

STRÁNKA – doména technomedia.sk a jej subdomény 

OBSAH – je definovaný nasledovne: 

o všetky informácie na stránke, ktoré je možné navštíviť, prezerať si, alebo ktoré sú inak 

prístupné s využitím digitálnych zariadení; 

o obsah akéhokoľvek e-mailu zaslaného UŽÍVATEĽOM alebo ZÁKAZNÍKOM 

Technomedie elektronickou cestou alebo prostredníctvom iných dostupných 

komunikačných prostriedkov; 

o všetky informácie komunikované akýmikoľvek prostriedkami zo strany zamestnanca 

alebo spolupracovníka Technomedie UŽÍVATEĽOM alebo ZÁKAZNÍKOM podľa 

kontaktných informácií bez ohľadu na to, či sú v nich tieto informácie špecifikované; 

o informácie ohľadom produktov, služieb a/alebo poplatkov, ktoré Technomedia 

poskytuje alebo požaduje v určitom termíne; 

o informácie ohľadom produktov, služieb a/alebo poplatkov požadovaných treťou 

stranou, s ktorou Technomedia uzavrela zmluvu o spolupráci na dobu určitú; 

o údaje o Technomedii alebo akékoľvek iné súvisiace údaje. 

SLUŽBA – elektronický obchod, realizovaný výlučne prostredníctvom verejne dostupných 

sekcií STRÁNKY za účelom ponúknutia možnosti zakúpiť si služby/tovar ZÁKAZNÍKOM, a to 

výlučne s využitím elektronických prostriedkov vrátane telekomunikačných prostriedkov. 

ČLEN – fyzická osoba, ktorá má alebo získa prístup k OBSAHU prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov (elektronicky, telefonicky, atď.) alebo na základe užívateľskej 

zmluvy medzi ČLENOM a Technomediou, pričom zmluva zahŕňa zriadenie a využívanie 

ÚČTU. 

ÚČET – informačný systém, ktorý pozostáva z e-mailovej adresy a hesla, a ktorý umožňuje 

ČLENOM prístup sekciám STRÁNKY s obmedzeným prístupom, a teda prístup k SLUŽBE. 

ZÁKAZNÍK – strana, ktorá má alebo získa prístup k OBSAHU alebo SLUŽBE po zriadení 

ČLENSKÉHO ÚČTU. 

DOKUMENT – tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“); 



NOVINKY/ UPOZORNENIA – spôsob informovania o produktoch, službách a/alebo 

propagačných akciách Technomedie v určitom čase, pričom Technomedia nepreberá 

zodpovednosť za obsiahnuté informácie; 

 

 2. Všeobecné podmienky 
o 2.1 V tomto dokumente sú uvedené podmienky, ktoré musí Zákazník alebo Člen 

splniť pri využívaní Stránky/ Obsahu/ Služby, a pri absencii inej účinnej zmluvy s 

Technomediou. 

o 2.2 Člen alebo Zákazník súhlasí s tým, že bude dodržiavať tieto VOP v nasledovných 

situáciách, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na využívanie, navštevovanie a 

prezeranie Obsahu/ Služieb; Zákazník je povinný neustále sledovať, či nedošlo k 

aktualizácii, zmene alebo doplneniu VOP.  

o 2.3 Prístup k Službám je možný výlučne prostredníctvom verejne dostupnej stránky 

www.technomedia.sk. 

o 2.4 Využívaním Stránky/ Obsahu/ Služby preberá Člen alebo Zákazník zodpovednosť 

za aktivity, ktoré s využívaním súvisia. Preberá zároveň zodpovednosť za akúkoľvek 

hmotnú, duševnú, elektronickú alebo inú škodu, ktorú spôsobí na Stránke, v Obsahu, 

Službe Technomedii alebo tretej strane, ktorá je zmluvným partnerom Technomedie 

podľa vykonateľných právnych predpisov Slovenska. 

o 2.5 Ak Užívateľ alebo Zákazník neodsúhlasí, neakceptuje a/alebo odvolá svoj súhlas 

s Dokumentom, zašle na adresu info@technomedia.sk e-mail s nasledovným znením: 

 2.5.1 Vzdanie sa práva: na využívanie Služby, iných služieb z ponuky 

Technomedie na Stránke, zasielania noviniek/ upozornení a/alebo akejkoľvek 

komunikácie zo strany Technomedie (elektronická, telefonická, atď.). 

 2.5.2 Odvolanie súhlasu a/alebo neakceptovanie Dokumentu v aktuálnom 

znení v danom čase je možné kedykoľvek zmeniť. 

o 2.6 Stránka je určená výlučne fyzickým osobám, ktoré majú viac ako 18 rokov, 

absolvovali príslušné štádiá registrácie, a ktorých účet nebol zo strany Technomedie 

zrušený alebo vymazaný, bez ohľadu na dôvod zrušenia alebo vymazania. Tým, že 

sa stane Členom, potvrdzuje osoba, že splnila všetky vyššie uvedené podmienky. 

 

 3. Ochrana obsahu 
o 3.1 Obsah vrátane loga, štylizovaných reprezentácií, komerčných symbolov, 

statických obrázkov, dynamických obrázkov, textu a/alebo multimediálneho obsahu 

na Stránke, je výlučným vlastníctvom Technomedie, ktorá si vyhradzuje všetky práva 

priamo alebo nepriamo získané za týmto účelom (užívateľská licencia a/alebo 

zverejnenie). 

o 3.2 Člen alebo Zákazník nesmie kopírovať, šíriť, zverejňovať, prevádzať na tretie 

strany, modifikovať a/alebo meniť, využívať, odkazovať na, vystavovať, uviesť 

akýkoľvek obsah na žiadne iné účely, s výnimkou účelov zamýšľaných 

Technomediou, uviesť obsah na iných stránkach ako stránkach Technomedie, 

odstrániť akýkoľvek symbol, ktorý reprezentuje autorské právo Technomedie k 

obsahu, ako aj previesť, predať, šíriť materiály reprodukovaním, ukazovaním alebo 

úpravou obsahu, pokiaľ na túto činnosť nezískal výslovný súhlas Technomedie. 

o 3.3 Akýkoľvek obsah, ku ktorému má Člen alebo Zákazník akýmkoľvek spôsobom 

prístup, sa riadi podmienkami tohto Dokumentu, pokiaľ nie je k Dokumentu pripojená 



špecifická a platná užívateľská zmluva medzi Technomediou a Členom/ Zákazníkom, 

a ak Technomedia na takýto obsah neposkytla výslovnú alebo implicitnú záruku. 

o 3.4 Člen alebo Zákazník môže kopírovať, prevádzať a/alebo využívať obsah len na 

osobné a nekomerčné účely, pokiaľ táto činnosť nie je v konflikte s ustanoveniami 

tohto dokumentu. 

o 3.5 Pokiaľ Technomedia poskytne Členovi alebo Zákazníkovi právo využívať určitý 

obsah v popísanej forme podľa jednotlivej užívateľskej zmluvy a Zákazník má alebo 

získa k nemu prístup na základe takejto zmluvy, toto právo sa vzťahuje výlučne na 

obsah definovaný v zmluve, pokiaľ je tento obsah zobrazený na stránke počas trvania 

zmluvy, pričom toto právo nepredstavuje zmluvnú povinnosť na strane Technomedie 

v prospech daného Člena, Zákazníka alebo tretej strany, ktorá má/ získa prístup k 

takémuto obsahu akýmkoľvek spôsobom, a ktorá môže utrpieť straty v dôsledku 

využívania obsahu počas alebo po skončení platnosti užívateľskej zmluvy. 

o 3.6 Obsah prístupný Členovi alebo Zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, 

telefonicky, atď.), alebo ktorý získal prístupom na, navštívením a/ alebo prezeraním 

Stránky nezakladá zmluvnú povinnosť na strane Technomedie a/ alebo jej 

zamestnancov alebo spolupracovníkov, ktorí zabezpečili prenos obsahu, ak takýto 

prenos existuje. 

o 3.7 Využitie Obsahu na akékoľvek iné účely, s výnimkou tých výslovne povolených 

týmto dokumentom alebo na základe užívateľskej zmluvy pripojenej k tomuto 

dokumentu, je prísne zakázané. 

 

 4. Kontaktné údaje pre zákazníkov a členov 
o 4.1 Technomedia zverejní na stránke úplné a presné identifikačné a kontaktné údaje, 

ktoré môžu využívať Zákazníci alebo Členovia. 

o 4.2 Využitím kontaktného formulára alebo služby zobrazenej na stránke Zákazník 

alebo Člen automaticky povoľuje Technomedii, aby ho akýmkoľvek spôsobom 

skontaktovala, vrátane elektronických prostriedkov. 

o 4.3 Čiastočné alebo úplné vyplnenie kontaktného formuláru a jeho zaslanie 

nezaväzuje Technomediu kontaktovať Člena alebo Zákazníka. 

o 4.4 Prístup k Stránke, využívanie informácií uvedených na nej, návšteva stránok 

alebo zasielanie e-mailov alebo upozornení Technomedie sa vykonáva elektronicky, 

telefonicky alebo dostupnými komunikačnými prostriedkami medzi Zákazníkom alebo 

Členom a Technomediou, čím Zákazník alebo Člen udeľuje svoj súhlas s tým, aby 

dostával elektronické a/alebo telefonické upozornenia zo strany Technomedie, 

vrátane e-mailov. 

 

 5. Novinky a upozornenia 
o 5.1 Keď si Člen alebo Zákazník vytvorí Účet na Stránke po udelení súhlasu s 

Dokumentom (VOP), vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas so zasielaním noviniek 

a/alebo upozornení zo strany Technomedie. 

o 5.2 Údaje získané od Člena za účelom zasielania noviniek a/alebo upozornení môže 

Technomedia využívať v súlade s pravidlami Ochrany osobných údajov. 

o 5.3 Zákazník alebo Člen môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie noviniek a/alebo 

upozornení skontaktovaním Technomedie na vyššie uvedenej stránke podľa 

kontaktných údajov, a to pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej 

strane bez nároku na náhradu škody. 



o 5.4 Zrušenie zasielania noviniek a/alebo upozornení nezahŕňa zrušenie súhlasu s 

plnením ustanovení tohto Dokumentu. 

o 5.5 Technomedia si vyhradzuje právo vybrať osoby, ktoré budú dostávať novinky 

a/alebo upozornenia, ako aj právo vymazať zo svojej databázy akéhokoľvek Člena 

alebo Zákazníka, ktorý poskytol súhlas so zasielaním noviniek a/alebo upozornení 

bez ďalších povinnosti na strane Technomedie. 

o 5.6 Technomedia nebude v novinkách a/alebo upozorneniach, ktoré zasiela Členom 

alebo Zákazníkom, uvádzať reklamné materiály ako obsah tretej strany, ktorá v čase 

zaslania noviniek a/alebo upozornení nie je obchodným partnerom Technomedie. 

 

 6. Ochrana osobných údajov 
o 6.1 Technomedia môže zhromažďovať osobné a osobitné údaje na podstránkach 

svojej stránky len s dobrovoľným súhlasom Člena alebo Zákazníka na nasledovné 

účely: 

 validácia, zadanie a fakturácia objednávok (písomné alebo telefonické 

potvrdenie prvej objednávky pri vytvorení nového účtu je odkladacou 

podmienkou Technomedie za účelom zabezpečenia konformity údajov; po 

dokončení prvej objednávky bude Zákazník kontaktovaný pri novej 

objednávke len na požiadanie); 

 po validácii objednávky na poskytnutie informácií o produktoch, dodacích 

podmienkach, zrušení alebo ďalších veciach týkajúcich sa objednávok, zmlúv, 

služieb, zakúpených produktov; 

 zabezpečenie prístupu k službe; 

 periodické zasielanie noviniek a/alebo upozornení výlučne elektronickou 

formou; 

 štatistické účely. 

Vytvorením Účtu udeľuje Člen alebo Zákazník súhlas s tým, aby Technomedia 

zbierala a spracúvala jeho osobné údaje podľa VOP v súlade so Slovenským 

zákonom. Každý Člen alebo Zákazník dostane od Technomedie bezodplatne po 

zaslaní písomnej a podpísanej žiadosti s uvedením dátumu nasledovné: 

 a) potvrdenie, že jeho osobné údaje sú alebo nie sú v určitom okamihu 

spracúvané; 

 b) možnosť zmeny, aktualizácie, blokácie, výmazu údajov, ktoré neboli 

spracúvané podľa právnych predpisov, predovšetkým neúplných a 

nepresných údajov; 

 c) možnosť zmeny údajov, ktoré neboli spracúvané v súlade s právnymi 

predpismi, na anonymné údaje; 

 d) upozornenie tretích strán, ktorých údaje boli sprístupnené podľa písm. b) a 

c), s výnimkou prípadu, kedy toto upozornenie nie je nemožné zaslať alebo 

jeho zaslanie nie je primerané rozsahu právneho záujmu. 

Člen alebo Zákazník môže kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie na základe právnych 

dôvodov týkajúcich sa jeho situácie, a to zaslaním písomnej a podpísanej žiadosti s 

uvedením dátumu na adresu Technomedie a s informáciou, že údaje, ktoré sa naňho 

vzťahujú, môžu byť spracúvané, okrem údajov, pri ktorých to zákon zakazuje. Ak sú 

námietky opodstatnené, uvedené údaje nebudú ďalej spracúvané. 



Člen alebo Zákazník môže kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie, pričom táto zmena 

bude bezplatná a bez ďalšieho podmienenia, a to zaslaním písomnej a podpísanej 

žiadosti s uvedením dátumu na adresu Technomedie a s informáciou, že údaje, ktoré 

sa naňho vzťahujú, by mali byť spracúvané na účely priameho marketingu v mene 

operátora alebo tretej strany alebo byť sprístupnené tretím stranám na podobné 

účely. 

o 6.2 Technomedia môže zároveň zhromažďovať ďalšie údaje (IP adresa, čas 

návštevy, miesto, kde bol poskytnutý prístup, názov a verziu internetového 

prehliadača, operačný systém a ďalšie parametre) poskytnuté internetovým 

prehliadačom pri prístupe na stránku, a využívať ich na zlepšenie služieb Členom 

alebo Zákazníkom alebo na štatistické účely, pokiaľ tým neporušuje ustanovenia tohto 

Dokumentu, a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami Technomedie, alebo ak 

by Technomedia alebo tretie strany, s ktorými Technomedia uzatvorila zmluvy 

predtým, ako došlo k porušeniu, utrpeli straty. 

Pravidlá používania cookies na www.technomedia.sk 

Cookies sú súbory alebo časti súborov, ktoré server v kódovanej podobe často 

zasiela webovému navigátoru a navigátor ich (nezmenené) zašle späť vždy, keď má 

prístup k tomuto serveru. Cookies sa inštalujú na žiadosť webového servera 

prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) a sú “pasívne” (t.j. neobsahujú 

softvérové programy, vírusy, spyware a nemajú prístup k informáciám na hardvéri 

užívateľa). Cookies sa využívajú na autentifikáciu a sledovanie správania užívateľov; 

bežne sa používajú na zapamätanie si preferencií užívateľa. Tieto súbory sa tiež 

využívajú na rozpoznávanie platformy užívateľa, prezentáciu obsahu podľa 

preferencií užívateľa. Cookies umožňujú užívateľom príjemnú navigáciu na stránke a 

podporujú snahu Technomedie ponúkať svojim užívateľom pohodlné služby;. Cookies 

sa zároveň využívajú pri príprave anonymných štatistík, ktoré nám umožňujú lepšie 

pochopiť, ako ľudia využívajú našu stránku, a zlepšiť štruktúru a obsah bez osobnej 

identifikácie užívateľa. 

Osobné údaje získané s pomocou cookies môžu byť zhromažďované len na účely 

zabezpečenia určitých funkcií pre užívateľov a sú zakódované tak, že k nim 

neoprávnené osoby nemajú prístup. Vo všeobecnosti umožňuje aplikácia, ktorá sa 

používa pri prístupe na stránky, automatické ukladanie cookies. Tieto nastavenia je 

možné zmeniť tak, že webový prehliadač zablokuje automatické ukladanie cookies 

alebo tak, že užívateľ bude informovaný vždy, keď budú na jeho zariadenie zaslané 

cookies. Obmedzenie funkcie cookies môže mať vplyv na určité funkcie stránky 

www.technomedia.sk. Cookies sú jadrom internetovej prevádzky a napomáhajú 

príjemnej navigácii prispôsobenej preferenciám a záujmom každého užívateľa. 

Odmietnutie alebo deaktivácia cookies môže viesť k nemožnosti využívať niektoré 

stránky. Z dôvodu ich flexibility a skutočnosti, že väčšina frekventovaných a 

populárnych stránok cookies využíva, je takmer nemožné sa im vyhnúť; deaktivácia 

cookies zabráni prístupu k najrozšírenejším a najvyužívanejším stránkam vrátane 

YouTube, Gmail, Yahoo a mnohých ďalších. 

o 6.3 Zákazník má právo nesúhlasiť so zhromažďovaním jeho osobných údajov a 

požiadať o ich vymazanie, čím odvolá súhlas s Dokumentom a vzdá sa práv v ňom 

uvedených, a to pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane 

bez nároku na náhradu škody. 



o 6.4 Využitím formulárov na stránke môže Zákazník alebo Člen zmeniť údaje, ktoré 

predtým poskytol, za účelom ich aktualizácie alebo modifikácie. 

o 6.5 Ochrana osobných údajov Technomedie sa vzťahuje len na údaje, ktoré Zákazník 

alebo Člen dobrovoľne poskytol na stránke. Technomedia nepreberá zodpovednosť 

za ochranu osobných údajov tretej strany, ktoré sú prístupné prostredníctvom liniek 

mimo stránku, bez ohľadu na ich povahu. 

o 6.6 Technomedia je povinná využívať osobné údaje svojich Zákazníkov alebo Členov 

na uvedené účely a databázu, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa osobných alebo 

osobitných údajov, nesmie zverejňovať, predávať, prenajímať, udeľovať k nej licenciu 

ani ju prevádzať na tretie strany, ktoré nie sú zmluvnou stranou. 

o 6.7 Technomedia nie je zodpovedná za chyby, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť 

serveru používaného na hosting databázy s týmito informáciami. 

 

 7. Podvod 
o 7.1 Zákazník/ Člen je zodpovedný za sprístupnenie osobných a dôverných informácií 

tretej strane. 

o 7.2 Technomedia nepreberá zodpovednosť v prípade, ak Člen/ Zákazník utrpí straty 

spôsobené treťou stranou, ktorá predstiera, že je alebo koná v mene Technomedie. 

o 7.3 Člen/ Zákazník bude informovať Technomediu o akomkoľvek pokuse o podvod. 

o 7.4 Nasledovné činnosti sú považované za pokus o podvod vzťahujúci sa na Stránku/ 

Obsah Technomedie. Technomedia si vyhradzuje právo podať trestné oznámenie 

voči stranám, ktoré sa snažili vykonať nasledovné podvodné činy: 

 7.4.1 prístup k údajom týkajúcim sa Člena/ Zákazníka využitím účtu alebo 

inými metódami; 

 7.5.2 zmena a modifikácia obsahu stránky alebo akejkoľvek korešpondencie 

zaslanej Technomediou Členovi/ Zákazníkovi. 

 7.4.3 činnosť, ktorá ovplyvňuje fungovanie servera/ serverov, ktorý hosťuje 

stránku; 

 7.4.4 prístup alebo sprístupnenie obsahu, ktorý Technomedia zaslala 

akýmkoľvek spôsobom Členovi/ Zákazníkovi, tretej strane, ktorá nie je k tomu 

oprávnená, ak táto strana nie je zamýšľaným príjemcom tohto obsahu. 

 

 8. Vzdanie sa zodpovednosti 
o 8.1 Technomedia nepreberá zodpovednosť voči akémukoľvek Členovi/ Zákazníkovi, 

ktorý využíva stránku alebo obsah iným spôsobom ako podľa podmienok tohto 

dokumentu. 

o 8.2 Pokiaľ sa Člen/ Zákazník domnieva, že Obsah zaslaný Technomediou porušuje 

autorské práva alebo iné práva, môže sa obrátiť na Technomediu prostredníctvom  

info@technomedia.sk alebo iným spôsobom a informovať ju o tejto skutočnosti. 

o 8.3 Technomedia nevyhlasuje voči Členovi alebo Zákazníkovi, že bude mať prístup k 

stránke alebo k službe, ak sa nezaregistruje na stránke, a nezaručuje mu právo 

stiahnuť si alebo celkom alebo čiastočne modifikovať obsah, celkom alebo čiastočne 

reprodukovať obsah, kopírovať alebo využívať obsah a previesť na akúkoľvek tretiu 

stranu obsah, ku ktorému mal prístup na základe užívateľskej zmluvy, bez písomného 

súhlasu Technomedie. 

mailto:info@technomedia.sk


o 8.4 Technomedia nie je zodpovedná za obsah, kvalitu, povahu iných stránok, ku 

ktorým môže mať Člen prístup s využitím iných liniek, bez ohľadu na ich povahu. 

Vlastníci takýchto stránok sú výlučne zodpovední za ich obsah. 

o 8.5 Technomedia je oslobodená od zodpovednosti za využívanie stránky a/alebo 

obsahu zaslaného Členovi/ Zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, 

telefonicky), prostredníctvom stránok, e-mailom alebo zamestnancom Technomedie, 

ak ich využívanie spôsobí akúkoľvek škodu Členovi/ Zákazníkovi alebo tretej strane, 

ktorej bol tento obsah zaslaný. 

o 8.6 Technomedia nedáva žiadne priame ani nepriame záruky týkajúce sa 

nasledovného: 

 8.6.1 služba bude v súlade s požiadavkami Zákazníka; 

 8.6.2 služba nebude prerušená, bude bezpečná a bezchybná 

 8.6.3 produkty/ služby získané buď bezplatne alebo odplatne budú spĺňať 

požiadavky a očakávania Zákazníka. 

 

 9. Vyššia moc a náhodné udalosti 
o 9.1 S výnimkou prípadov, ktoré nie sú výslovne predpísané, nie je žiadna zo strán 

tejto zmluvy zodpovedná za čiastočné alebo úplné nesplnenie povinností podľa tejto 

zmluvy riadne a včas, ak bolo nesplnenie spôsobené vyššou mocou. 

o 9.2 Strana alebo jej právny zástupca, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný 

informovať druhú stranu bezodkladne a úplne o vzniku takejto udalosti, a prijať 

primerané opatrenia na obmedzenie jej následkov. 

o 9.3 Strana alebo jej právny zástupca, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je oslobodený 

od tejto povinnosti, ak táto udalosť zabráni jej splneniu. 

o 9.4 Ak do 15 dní od udalosti stále trvá udalosť spôsobená vyššou mocou, každá 

strana bude mať právo skončiť zmluvu a oznámiť druhej strane toto skončenie, pričom 

žiadna zo strán nebude mať nárok na náhradu škody. 

o 9.5 Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, predloží dôkaz o nemožnosti plnenia z 

dôvodu vyššej moci do 30 dní od udalosti (v rámci obmedzení podľa bodu 10.3). 

 

 10. Súdne spory 
o 10.1 Využitím/ navštívením/ prezeraním si atď. stránok a/alebo akéhokoľvek obsahu 

Technomedie akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky, atď.) udeľuje Člen/ 

Zákazník svoj súhlas s týmito VOP. 

o 10.2 Všetky spory ohľadom týchto VOP, ktoré môžu vzniknúť medzi Členom alebo 

Zákazníkom a Technomediou, sa budú riešiť zmierlivou cestou. 

o 10.3 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Členom a Technomediou alebo jej 

partnermi budú riešené zmierlivou cestou. Ak nie je urovnanie možné, spor sa bude 

riešiť pred príslušným súdom v súlade so slovenskými právnymi predpismi. 

o 10.4 Pokiaľ niektoré z vyššie uvedených ustanovení bude neplatné alebo neúčinné, 

bez ohľadu na konkrétny prípad, nebude mať toto ustanovenie vplyv na vykonateľnosť 

ostatných ustanovení. 

o 10.5 Tento dokument bol vyhotovený v súlade so slovenskými právnymi predpismi a 

riadi sa nimi. 

 



 11. Záverečné ustanovenia 
o 12.1 Technomedia si vyhradzuje právo zmeniť tieto ustanovenia ako aj modifikovať 

stránku/ jej štruktúru/ službu a akýkoľvek obsah bez predchádzajúceho upozornenia 

Člena alebo Zákazníka. 

o 12.2 V rámci obmedzení podľa týchto VOP nie je Technomedia zodpovedná za chyby 

stránky, vrátane modifikácií, nastavení atď., ktoré nevykonal administrátor stránky. 

o 12.3 Technomedia si vyhradzuje právo zobrazovať reklamné bannery a/alebo linky na 

akejkoľvek podstránke stránky v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. 

 

 12. Kontaktné údaje a ďalšie informácie 
o 13.1 V prípade otázok alebo návrhov adresovaných Technomedii nás prosím 

kontaktujte emailom/telefónom alebo iným spôsobom na kontaktné údaje uverejnené 

na stránke www.technomedia.sk/kontakt/. 

o 13.2 Komentáre, otázky, spätná väzba, nápady, návrhy alebo akýkoľvek druh 

komunikácie alebo informácií ohľadom stránky www.technomedia.sk, jej prevádzky 

alebo vylepšení sú výlučným vlastníctvom Technomedie. 

 


