
 
 

Všeobecné obchodné podmienky 
 

Všeobecné obchodné podmienky zľavového portálu detskezlavy.sk upravujú práva a 
povinnosti užívateľov a odoberateľov internetového zľavového portálu www.detskezlavy.sk pri 
pridávaní, zverejňovaní a vyhľadávaní ponúk tovarov a služieb zadávanými právnickými osobami, 
ktoré sa špecializujú na obchodnú činnosť zameranú na deti vo vekuj od 0 do 18 rokov. 

 
 

Definície 
 
1. DetskeZlavy.sk je internetová stránka prevádzkovaná právnickou osobou happy monkey, s.r.o., 
82105 Bratislava-Ružinov, Telocvičná 2733/24, IČO 52 557 421 ďalej len prevádzkovateľ.  
 
2. Stránky DetskeZlavy.sk umožňujú spoplatnené zverejňovanie a vyhľadávanie ponúk tovarov a 
služieb podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov.  
 
3. Odoberateľ je súkromná osoba, ktorá navštívi stránku prevádzkovateľa za účelom prezerania 
ponúk a prezerania stránok sociálnych sietí prevádzkovateľa. 
 
4. Ponukou sa rozumie obsah, ktorý užívateľ vloží na internetové stránky prevádzkovateľa 
 
 
 
Záväzky prevádzkovateľa 
 
 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť plochu na stránkach detskezlavy.sk podľa jednotnej 
predlohy, vytvorenej na uverejnenie ponúk 

2. V prípade výpadku portálu detskezľavy.sk je prevádzkovateľ povinný vrátiť peňažné 
prostriedky užívateľovi na užívateľov účet za posledné zverejnené ponuky v plnej sume 

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pre bezproblémový chod stránok a minimalizovanie 
prípadného rizika vyvinie všetko potrebné úsilie  

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spolupracovať pri možných prípadných reklamáciách 
s odoberateľom po nahlásení prípadnej reklamácie 

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spolupracovať pri prípadných komplikáciách pri zadávaní ponúk 
 
Záväzky užívateľa 
 

1. Pre zverejnenie ponuky sa od užívateľa do ponuky vyžadujú nasledujúce údaje: názov, kratší 
a dlhší popis ponuky, názov firmy alebo meno podnikateľa, adresa spoločnosti, v prípade 
internetového obchodu www adresa, trvanie ponuky a unikátne heslo (vymyslené 
užívateľom) pre uplatnenie ponuky. 

2. Užívateľ sa zaväzuje uplatniť zľavu pre odoberateľa, podľa popisu postupu nákupu v časti 
„Ako nakupovať“ na internetovej stránke www.detskezlavy.sk  

3. Užívateľ sa zaväzuje k zadávaniu ponúk vo vlastnom mene, prípadne v mene spoločnosti, na 
vlastnom registračnom účte, pričom je povinný dodržiavať platný cenník ponúk 

4. Užívateľ zodpovedá za grafickú, formálnu a obsahovú stránku zverejnených ponúk, ako aj za 
prípadné ujmy, škody a ušlé zisky akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť 
prevádzkovateľovi alebo odoberateľovi na základe obsahu uverejnenej ponuky. 

5. Užívateľ sa zaväzuje k uverejňovaniu fotografií a textov, ktoré má riadne autorsky 
vysporiadané. V prípade takéhoto zneužitia prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za 
prípadné okolnosti s tým spojené. 

6. V prípade, ak si v dôsledku uverejnenia ponuky bude odoberateľ nárokovať náhradu škody 
alebo nemajetkovej ujmy je zadávateľ povinný a zaväzuje sa nahradiť prevádzkovateľovi 
nároky odoberateľa a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. V takomto prípade sa 
užívateľ zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi aj všetky náklady súvisiace s uplatňovaním 
alebo bránením práv súvisiacich s uverejnenou ponukou, napríklad trovy právneho 
zastúpenia alebo súdne poplatky. 

7. Užívateľ zodpovedá za to, že obsahom ponuky nebudú dotknuté práva tretích osôb. 
8. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 

 



 
 

 
 
 
Záväzky odoberateľa 
 

1. Odoberateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 
 

 
Výhrady prevádzkovateľa 
 

1. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi užívateľom a odoberateľom a nepreberá 
žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie a proces nákupu pri uplatňovaní zľavy.  

2. Užívatelia nesmú ponúkať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba 
konkrétne, tj. po jednom kuse, jedného typu, tvaru, farby a veľkosti. Ku príkladu: detské 
kaderníctvo nemôže inzerovať svoju činnosť (napríklad: Ostriháme vaše deti), ale iba 
konkrétnu ponuku na dievčenský alebo chlapčenský strih. Obchod môže zverejniť ponuku 
napríklad na kočík, bundu alebo službu, nie však odprezentovať obchod ako súbor služieb 
alebo produktov.  

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v ponuke, prípadne ponuku 
vôbec nezverejniť, prípadne ponuku odstrániť, pokiaľ by bola v rozpore so zákonom 
Slovenskej republiky, prípadne dobrými spoločenskými mravmi a zároveň pri nesplnení 
platobných povinností užívateľa. 

4. V prípade, že užívateľ použil do ponuky fotografie alebo texty prevzaté, aj ktorých je 
autorom, udeľuje okamžikom vloženia súhlas na publikovanie a to po dobu zverejnenia 
ponuky. V prípade uverejnenia obrázku alebo textu na sociálnych sieťach udeľuje súhlas na 
zverejnenie dovtedy, pokiaľ užívateľ písomne alebo telefonicky nepožiada prevádzkovateľa 
portálu detskezlavy.sk 

5. Užívateľ nesmie do ponúk pridávať fotografie od iných predajcov. 
6. Prevádzkovateľ umožňuje užívateľom zadávanie ponúk za poplatok, ktorý je uverejnený 

cenníku pre zadávanie ponúk 
7. Cena za uverejnenie ponuky je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z. Z. O cenách, je 

určená v cenníku pre zadávanie ponúk platnom v čase uverejnenia ponuky a je platná pri 
platbe vopred. Ceny za vykonané práce a služby, ktoré nie sú obsahom cenníka, sa stanovia 
dohodou.  

8. Prevádzkovateľ umožňuje odoberateľom prezeranie ponúk bezplatne 
9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah ponúk, kvalitu a pôvod fotografií 

uverejnených v ponukách,  
10. V prípade výpadku internetových stránok detskezlavy.sk prevádzkovateľ nenesie žiadnu 

zodpovednosť za ušlý zisk užívateľa 
11. V prípade výpadku internetových stránok detskezlavy.sk prevádzkovateľ nenesie žiadnu 

zodpovednosť za ušlú zľavu pre odoberateľa 
12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu platného cenníka zadávania ponúk 

a uplatnenie od nasledujúceho zadávania ponúk. 
13. Zadávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponuku a to bez nároku na vrátenie poskytnutých 

peňažných prostriedkov 
14. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených 

v ponuke, v prípade nelegálneho preniknutia do systému stránky treťou osobou. 
15. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu a bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov 

a odoberateľov upravovať a inovovať stránku a sociálne siete detskezlavy.sk 
16. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť. 
 
 
 
Na portáli detskezlavy.sk sú povolené nasledujúce typy ponúk: 
 

o Ponuky právnických osôb 
o  Ponuky detských vecí, tovarov a služieb vo veku od 0-18 rokov 

 
 
 



 
 

Na portáli detskezlavy.sk sú zakázané nasledujúce typy ponúk: 
 

§ Ponuky fyzických osôb 
§ Ponuky erotických služieb, erotických pomôcok 
§ Ponuky liekov a potravinových doplnkov 

 
 
Registrácia 
 

1. Registrácia pre užívateľa prebieha priamo na stránke detskezlavy.sk zriadením registračného 
konta v sekcii „Registrácia“ a to vyplnením registračného formulára 

2. Registrácia Odoberateľa prebieha v časti „Ponuky mailom“ a to zadaním svojej emailovej 
adresy. 

3. Registračné údaje Odoberateľa budú slúžiť pre zasielanie noviniek, ponúk a informácií 
spojených s portálom detskezlavy.sk a prebiehajúcich súťažiach na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram 

 
 


