
 
 

 Všeobecné obchodné podmienky pre službu  
„Daruj predplatné“ 

 

(ďalej aj len „VOP“) 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Úvodné ustanovenia 
 

 
1.1. Vydavateľom sa na účely týchto VOP rozumie obchodná spoločnosť Positive Media s.r.o., so 

sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 45 921 784, ktorá je evidovaným vydavateľom 

periodickej tlače Financial Report v Zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry SR, evidenčné 

číslo: EV 5561/17 (ďalej len „Vydavateľ“). Vydavateľ zároveň zabezpečuje plnenie záväzkov 

vyplývajúcich z poskytovania služby „Daruj predplatné“, a to aj za poskytovania prípadnej 

súčinnosti tretích osôb ako externých dodávateľov. V prípade, kedy sa v rámci týchto VOP 

uvádzajú ustanovenia týkajúce sa objednávky služby „Daruj predplatné“ dochádza k plneniu 

záväzkov týkajúcich sa dodávateľa tejto služby zo strany Vydavateľa. 

 

1.2. Obchodná spoločnosť Financial Report s.r.o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 50 

699 938, zabezpečuje vytváranie obsahu časopisu Financial Report a portálu www.finreport.sk 

(ďalej len „Financial Report“). 

 

1.3. Periodická tlač Financial Report je riadne evidovaná v Zozname periodickej tlače Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky, a to nasledovne: 

- Evidenčné číslo: EV 5561/17 

- Názov: Financial Report 

- Dátum začiatku vydávania: 01.03.2017 

- Územný rozsah rozširovania: celoslovenský 

- Jazyk vydávania: slovenský 

- Periodicita vydávania: dvojmesačník 

- Obsahové zameranie: bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné sprostredkovanie 

- Typológia podľa obsahového zamerania: časopis pre špecifické skupiny čitateľov 

- Oblasť, zameranie: financie, bankovníctvo, poisťovníctvo 

(ďalej len „časopis Financial Report) 

 



 
 

1.4. Predplatiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo 

právnická osoba, ktorej je na základe objednávky uskutočnenej prostredníctvom 

objednávkového formulára zverejneného na  webovom portáli www.finreport.sk/dar alebo iným 

relevantným spôsobom, a to najmä  

 

prostredníctvom určeného objednávkového formulára v listinnej podobe, poskytovaná služba 

„Daruj predplatné“ a ktorý sa zaväzuje k úhrade odmeny služby za poskytovanie tejto služby a k 

plneniu ďalších záväzkov vyplývajúcich z uskutočnenej objednávky (ďalej aj len „Objednávateľ 

služby“). 

 

1.5. Služba „Daruj predplatné“ umožňuje vydavateľom určeným spôsobom uskutočniť objednávku 

časopisu Financial Report v prospech Objednávateľom určenej tretej osoby. Využitím takejto 

služby dochádza k vzniku zmluvného vzťahu medzi Vydavateľom a Objednávateľom služby, 

ktorého predmetom je plnenie vzájomných záväzkov vyplývajúcich z uskutočnenej objednávky 

služby podľa týchto VOP. 

 

1.6. Príjemcom služby sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo 

právnická osoba, v prospech ktorej bola zo strany Objednávateľa služby uskutočnená objednávka 

predplatného časopisu Financial Report a ktorému je zo strany Vydavateľa doručovaný časopis 

Financial Report v súlade s týmito VOP (ďalej aj len „Príjemca služby“). 

 

1.7. Záujemcom o predplatné sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba  - podnikateľ alebo právnická 

osoba, ktorá má záujem o službu predplatné časopisu Financial Report a ktorá ešte 

neuskutočnila objednávku tejto služby a/alebo jej objednávka nebola zo strany Financial Report 

ešte akceptovaná. 

 

1.8. Službou Daruj predplatné časopisu Financial Report sa na účely týchto VOP rozumie služba 

poskytovaná Objednávateľovi služby a odvodene aj Príjemcovi služby, na základe ktorej je po 

splnení záväzkov Objednávateľa služby zaistené pravidelné dodanie časopisu Financial Report 

v súlade s Objednávateľom zvolenými podmienkami dodania, a to v závislosti od periodicity 

vydávania časopisu Financial Report. Prostredníctvom tejto služby je Objednávateľovi služby 

umožnené uskutočniť objednávku predplatného časopisu Financial Report v prospech Príjemcu 

služby. 



 
 

1.9. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie: 

 

- Vydavateľom určený online objednávkový formulár dostupný na webovej stránke 

www.finreport.sk/dar 

- Vydavateľom určený objednávkový formulár v listinnej podobe, ktorý je dostupný najmä ako 

súčasť časopisu Financial Report 

- objednávka uskutočnená iným, ako vyššie uvedeným spôsobom, a to najmä prostriedkami 

elektronickej komunikácie a/alebo telefonicky, ktorá spĺňa náležitosti podľa týchto VOP 

Pre platné uskutočnenie objednávky realizovanej v ktorejkoľvek z vyššie uvedených foriem je 

nevyhnutné, aby takáto objednávka spĺňala obsahové náležitosti uvedené v týchto VOP, 

prípadne ďalšie údaje, ktoré  

 

 

budú zo strany Vydavateľa požadované ako nevyhnutné údaje pre vybavenie objednávky 

a poskytovanie služby.  

 

Objednávka uskutočnená v súlade s týmito VOP predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy 

o predplatnom, ktorou sa Vydavateľ zaväzuje dodávať Objednávateľom určenému Príjemcovi 

služby predplatné časopisu Financial Report a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie 

tejto služby dohodnutú odmenu.  

 

Náležitosťami objednávky sa na účely týchto VOP rozumejú nasledovné údaje:  

 

- údaje o Objednávateľovi služby v rozsahu: meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, krajina, e-

mail v prípade, pokiaľ je Objednávateľom služby fyzická osoba, resp. údaje, ktoré nahrádzajú 

vyššie uvedené údaje a ktoré poskytujú informácie o Objednávateľovi služby, ktorý je 

fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou 

- údaje o Príjemcovi služby v rozsahu: meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, krajina, e-mail 

v prípade, pokiaľ je Príjemcom služby fyzická osoba, resp. údaje, ktoré nahrádzajú vyššie 

uvedené údaje a ktoré poskytujú informácie o Príjemcovi služby, ktorý je fyzickou osobou – 

podnikateľom alebo právnickou osobou 

 

 



 
 

Vydavateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa služby doplnenie ďalších údajov, pokiaľ je 

poskytnutie takýchto údajov nevyhnutné pre poskytovanie služby. Doplnenie údajov sa môže 

vzťahovať tak na údaje o Objednávateľovi ako aj Príjemcovi služby. 

 

V prípade pokiaľ, je objednávka realizovaná zo strany fyzickej osoby – podnikateľa alebo zo 

strany právnickej osoby, Objednávateľ služby namiesto mena a priezviska uvádza názov 

obchodnej spoločnosti a namiesto adresy bydliska uvedie sídlo tejto obchodnej spoločnosti 

alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa. Vydavateľ je v súlade s vyššie uvedenými 

ustanoveniami VOP oprávnený požadovať od Objednávateľa služby doplnenie najmä údajov 

o IČO, DIČ a IČ DPH (v prípade, ak bolo pridelené).  

 

Vydavateľ je oprávnený v rámci doplnenia údajov požadovať aj poskytnutie informácie o počte 

kusov predplatného časopisu Financial Report.  

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov Objednávateľa služby a Príjemcu služby sú uvedené 

v samostatnom dokumente, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť úpravy právneho vzťahu 

Vydavateľa a Objednávateľa služby. 

 

1.10. Vydavateľ je oprávnený akceptovať objednávku, ktorá spĺňa stanovené obsahové a formálne 

náležitosti, akýmkoľvek vhodným spôsobom, z ktorého je zrejmý prejav vôle Vydavateľa 

akceptovať prijatú objednávku. Vydavateľ je realizuje akceptáciu objednávky najmä doručením 

potvrdzujúceho e-mailu o uskutočnení objednávky služby na Objednávateľom služby zadanú e-

mailovú adresu alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. 

 

1.11. Pre platnosť a záväznosť objednávky sa zo strany Objednávateľa služby vyžaduje jej uskutočnenie 

v súlade s týmito VOP, a to najmä s ohľadom na formálne a obsahové náležitosti takejto 

objednávky, a následná akceptácia objednávky zo strany Vydavateľa.   

 

1.12. Na základe zmluvného dojednania medzi Vydavateľom a Financial Report o poskytovaní 

vzájomnej súčinnosti dochádza k výkonu čiastkových činností pri zaistení poskytovania služby 

„Daruj predplatné“ zo strany obchodnej spoločnosti Financial Report s.r.o., a to najmä zaistenie 

činností súvisiacich s vytváraním obsahu časopisu Financial Report a  organizáciou a riadením  

 



 
 

1.13. redakčnej činnosti. Vydavateľ pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z poskytovania služby 

„Daruj predplatné“ využíva služby tretích strán ako externých dodávateľov. K využívaniu služieb  

 

podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP dochádza najmä pri zabezpečení doručenia 

predplateného čísla časopisu Financial Report Príjemcovi služby. 

 

1.14. Vydavateľ zabezpečuje dodanie predplateného čísla časopisu Financial Report prostredníctvom 

služieb poskytovaných obchodnou spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom 

Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281. Vydavateľ je oprávnený kedykoľvek 

pristúpiť k zmene poskytovateľa vyššie uvedenej služby. Na zmenu v subjekte takéhoto 

poskytovateľa sa nevyžaduje súhlas Objednávateľa služby ani prípadný súhlas Príjemcu služby. 

 

1.15. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú výlučne právne vzťahy vznikajúce medzi 

Vydavateľom a Objednávateľom služby v súvislosti s poskytovaním služby „Daruj predlatné“, 

a to bez ohľadu na skutočnosť, že plnenie záväzku Vydavateľa je realizované v prospech Príjemcu 

služby a to aj za využitia služieb tretích strán zabezpečujúcich vytváranie obsahu časopisu 

Financial Report a dodanie predplatených čísel časopisu Financial Report. 

 

1.16. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu Vydavateľa  Objednávateľa služby, 

ktorý vzniká na základe uskutočnenej objednávky služby „Daruj predplatné“.  

 

2. Uskutočnenie objednávky služby „Daruj predplatné“ 

 

2.1. K vzniku zmluvného vzťahu medzi Vydavateľom a Objednávateľom služby dochádza na základe 

akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy o predplatnom. Návrhom na uzatvorenie zmluvy 

o predplatnom sa na účely týchto VOP rozumie objednávka uskutočnená zo strany 

Objednávateľa služby spôsobom uvedeným v týchto VOP, ktorá spĺňa požadované obsahové 

a formálne náležitosti. Za prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy o predplatnom a za okamih 

uzatvorenia tejto zmluvy sa považuje akceptácia uskutočnenej objednávky zo strany Vydavateľa 

v súlade s podmienky pre akceptáciu uvedenými v týchto VOP. 

 

2.2. Akceptáciou objednávky a zaslaním predfaktúry na úhradu odmeny za dodanie služby „Daruj 

predplatné“ vzniká Objednávateľovi služby povinnosť úhrady dohodnutej odmeny, pokiaľ medzi  

 



 
 

Vydavateľom a Objednávateľom služby nedošlo k určeniu iného časového okamihu pre vznik 

povinnosti úhrady odmeny. 

 

2.3. Ak nie je objednávka Objednávateľa služby určitá alebo zrozumiteľná, Financial Report je podľa 

svojho uváženia oprávnený ju akceptovať, odmietnuť alebo vyzvať Objednávateľa služby na 

doplnenie takejto objednávky. 

 

2.4. Zmluva o predplatnom, ktorá vznikla na základe uskutočnenej objednávky a jej akceptácie, sa 

uzatvára na dobu, po ktorú sa Vydavateľ a Objednávateľ služby dohodli na doručovaní 

predplatených výtlačkov časopisu Financial Report. Zmluva o predplatnom sa uzatvára na 

obdobie jedného kalendárneho roka, pokiaľ nie je v súlade s predchádzajúcou vetou tohto bodu 

VOP určené inak. 

 

2.5. Vydavateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom podľa tohto článku VOP 

prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa služby vyrozumieť. Vydavateľ odmietne 

prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy a/alebo akceptáciu objednávky v prípade, pokiaľ by 

plnenie záväzkov Vydavateľa vyplývajúcich z objednávky nebolo objektívne možné alebo by bolo 

možné len za vynaloženia neprimeranej miery úsilia Vydavateľa. Vydavateľ je oprávnený 

odmietnuť akceptáciu objednávky aj v prípade, pokiaľ akceptácii objednávky a plneniu záväzkov 

Vydavateľa z nej vyplývajúcich bránia prekážky hodné osobitného zreteľa. 

 

2.6. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je Objednávateľ služby povinný dôkladne sa oboznámiť 

s týmito všeobecnými podmienkami a s výškou odmeny za predplatné časopisu Financial Report 

uvedenou na webovom portáli www.finreport.sk alebo oznámenou Objednávateľovi služby 

iným vhodným spôsobom.  

 

2.7. Objednávateľ služby je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe Príjemcu služby. Uskutočnenie 

takejto činnosti sa spravuje vzájomnom dohodou medzi Vydavateľom a Objednávateľom služby. 

 

2.8. Príjemcovi služby nevzniká na základe Objednávateľom uskutočnenej a akceptovanej 

objednávky právny nárok na dodanie predplatného časopisu Financial Report. Takýto právny 

nárok sa vzťahuje výlučne na Objednávateľa služby, ktorý je oprávnený na základe relevantného 

prejavu vôle s týmto právnym nárokom voľne disponovať. Vydavateľ je oprávnený neakceptovať  

http://www.finreport.sk/


 
 

takú dispozíciu právnym nárokom Objednávateľa služby, ktorá by sa priečila dobrým mravom, 

poškodzovala práva Vydavateľa a/alebo bola v rozpore so záujmami Vydavateľa. 

 

2.9. Objednávka služby „Daruj predplatné“ je realizovaná vždy s 12-mesačnou dobou viazanosti 

a v súlade s ustanoveniami článku 7 týchto VOP. 

 
3. Práva a povinnosti   

 
 

3.1. Vydavateľ si za súčinnosti obchodnej spoločnosti Financial Report s.r.o. vyhradzuje redakčnú 

slobodu, a to tak čo do obsahu, ako aj formy publikovaných článkov. 

 

3.2. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za správnosť informácií uvedených v článkoch 

publikovaných v časopise Financial Report, ani za prípadnú škodu, ktorá tým môže 

Objednávateľovi služby a/alebo Príjemcovi služby vzniknúť. 

 

3.3. Objednávateľ služby nie je oprávnený poskytovať sprístupnené odborné články ďalším 

odberateľom za odplatu. Objednávateľ služby zároveň nie je oprávnený s poskytnutými 

článkami akokoľvek nakladať za účelom dosiahnutia zisku. 

 

3.4. Objednávateľ služby sa zaväzuje, že ním určený Príjemca služby nebude využívať predplatné 

časopisu Financial Report ako predmet svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje, 

že určil výlučne takého Príjemcu služby, ktorému je služba určená pre jeho osobnú alebo domácu 

potrebu, resp. ako pomôcka pri výkone jeho pracovnej alebo podnikateľskej činnosti.  

 

3.5. Objednávateľ služby a/alebo Príjemca služby nie sú oprávnení obsah dodaných čísel časopisu 

Financial Report akýmkoľvek spôsobom meniť alebo inak upravovať. Objednávateľ služby 

a/alebo Príjemca služby sa zaväzujú rešpektovať práva autorov časopisu Financial Report 

v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

 

3.6. Objednávateľ služby sa zaväzuje oboznámiť Príjemcu služby s tými ustanoveniami VOP, ktoré sa 

vzťahujú na práva a povinnosti Príjemcu služby. Za týmto účelom sa Vydavateľ zaväzuje zaistiť, 

aby ustanovenia VOP boli vo svojom úplnom a aktuálnom znení verejne prístupné. 

 

 



 
 

3.7. Objednávateľ služby je povinný oznámiť Vydavateľovi zmenu akýchkoľvek údajov, ktoré sú 

relevantné pre plnenie záväzku Vydavateľa, a to najmä zmenu adresy Príjemcu služby určenej 

pre doručovanie predplatného časopisu Financial Report a/alebo zmenu v relevantných 

fakturačných údajov Objednávateľa služby. Príjemca služby je oprávnený oznámiť Vydavateľovi 

zmenu v údajoch Príjemcu služby len po predchádzajúcom preukázaní oprávnenia na výkon 

takejto činnosti (a to najmä po primeranom overení totožnosti Príjemcu služby). 

 
4. Doručovanie časopisu Financial Report Príjemcovi služby 

 
 

4.1. Doručovanie časopisu Financial Report Príjemcovi služby sa začne po akceptácii objednávky 

Objednávateľa služby a to v súlade s termínom vydania časopisu Financial Report najbližšie 

nasledujúceho po akceptácii objednávky služby. 

 

4.2. Časopis sa považuje za dodaný Príjemcovi služby jeho doručením na Objednávateľom služby 

zadanú doručovaciu adresu, a to vložením do poštovej schránky alebo iným preukázateľným 

odovzdaním.  

 

4.3. Príjemca služby je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (t.j. poštová 

schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s akoukoľvek prekážkou prístupu 

a pod.). Schránka musí byť riadne a viditeľne označená menom a priezviskom/názvom Príjemcu 

služby a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému 

poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením treťou 

osobou. V prípade, ak Príjemca služby nie je schopný zabezpečiť splnenie vyššie uvedených 

povinností, Vydavateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie výtlačku predplatného časopisu 

Financial Report. Nebezpečenstvo poškodenia  

 

dodaného časopisu prechádza z Vydavateľa na Príjemcu služby okamihom riadneho dodania 

výtlačku predplatného časopisu Financial Report. 

 
5. Cena a platobné podmienky 

 

5.1. Objednávateľ služby obdrží po akceptácii písomnej / elektronickej objednávky alebo súčasne 

s takouto akceptáciou predfaktúru na úhradu odmeny za poskytnutie služby, ktorú je povinný 

uhradiť v lehote jej splatnosti a v súlade s uvedenými platobnými inštrukciami.  



 
 

5.2. Objednávateľ služby týmto berie na vedomie, že povinnosť úhrady odmeny za službu predplatné 

časopisu Financial Report vzniká na základe doručenej predfaktúry. Predfaktúra nepredstavuje 

daňový doklad v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Po uskutočnení úhrady 

odmeny predplatiteľa na základe doručenej predfaktúry, je zo strany Vydavateľa doručená 

predplatiteľovi riadna faktúra. 

 
6. Reklamácie 

 
 

6.1. Ak Vydavateľ nedoručí určenému Príjemcovi služby predplatné časopisu Financial Report riadne 

a včas (t.j. nedoručí predplatený výtlačok, nedoručí predplatený počet výtlačkov, nedoručí ich 

v primeranej lehote po vydaní výtlačku časopisu Financial Report a/alebo doručí neúplné alebo 

nekvalitne vytlačené výtlačky) má Objednávateľ služby právo uplatniť písomnú reklamáciu. 

 

6.2. Objednávateľ služby je povinný reklamáciu uplatniť u Vydavateľa bezodkladne po tom, ako sa 

dozvedel o skutočnostiach, ktoré zakladajú vznik nároku na reklamáciu. Na neskôr uplatnenú 

reklamáciu sa nebude prihliadať. Dôkazné bremeno o porušení záväzkov Vydavateľa 

a o skutočnostiach odôvodňujúcich vznik nároku na uplatnenie práv z reklamácie v súlade 

s týmito VOP nesie Vydavateľ. 

 

6.3. V prípade, ak sa nároky vyplývajúce z reklamácie preukážu ako oprávnené, Vydavateľ dodatočne 

doručí určenému Príjemcovi služby v najbližšom možnom termíne všetky reklamované výtlačky 

časopisu Financial Report. Ak nebude takéto doručenie náhradných výtlačkov časopisu Financial 

Report zo strany Vydavateľa možné, vráti Vydavateľ Objednávateľovi služby pomernú časť 

uhradenej odmeny za predplatné, alebo mu posunie obdobie predplatného o obdobie 

zodpovedajúce pomernej časti odmeny za predplatné. 

 

6.4. Reklamáciu je možné u Vydavateľa uplatniť výlučne písomne (t.j. listom alebo e-mailom), pričom 

kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke www.finreport.sk, ako i v tiráži časopisu. 

 

6.5. Vydavateľ nezodpovedá Objednávateľovi služby za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo 

odcudzenie doručovaných výtlačkov periodika, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú 

splnené podmienky uvedené v bode 4.3. týchto VOP. 

 



 
 

7. Zrušenie predplatného 
 

7.1. Zrušenie predplatného je možné realizovať vzájomnou dohodou Vydavateľa a Objednávateľa 

služby. 

 

7.2. Objednávateľ služby berie na vedomie, že objednávka predplatného časopisu Financial Report je 

realizovaná s 12-mesačnou dobou viazanosti. 

 

7.3. V prípade, ak zo strany Objednávateľa služby nedôjde k úhrade odmeny za službu predplatné 

časopisu Financial Report, Vydavateľ je oprávnený pozastaviť doručovanie výtlačkov 

predplatného časopisu. Takéto pozastavenie doručovania predplatených časopisov však nie je 

možné považovať za zrušenie predplatného a povinnosť Objednávateľa služby uhradiť odmenu 

za predplatné naďalej trvá. pokiaľ Vydavateľ neurčí inak. 

 

8. Ochrana osobných údajov 

 

8.1. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a zákon č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce 

sa ochrany osobných údajov sú Objednávateľovi služby a Príjemcovi služby dostupné 

prostredníctvom webového portálu www.finreport.sk/dar. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené 

za účinnosti týchto VOP. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia 

na webovom portáli www.finreport.sk/dar. 

 

9.2. Práva a povinnosti Vydavateľa a Objednávateľa služby, ktoré vzniknú v súvislosti so službou 

predplatné časopisu Financial Report, a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim 

obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu takéhoto právneho vzťahu. 

http://www.finreport.sk/


 
 

9.3. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným a nevymáhateľným, nie je 

tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP. 

 

9.4. Vydavateľ je oprávnený na základe zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej 

politiky alebo na základe rozhodnutia Vydavateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné 

obchodné podmienky. Túto zmenu je Vydavateľ povinný zverejniť na svojej internetovej stránke 

spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie sa zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny. 

Za takéto oznámenie je možné považovať samotné zverejnenie Všeobecných obchodných 

podmienok. 

 

V Bratislave dňa 25.05.2018 

        Positive Media s.r.o. 

              Ing. Filip Schochmann, konateľ 


