
 

 
 

Všeobecné obchodné podmienky Talentídy, n. o. 
pre zapojenie sa do vedomostných súťaží 

 
Predajca: Talentída, n. o., OVVS-13842/381/2012-NO 
Sídlo: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 
Poštový styk: P. O. Box 65, 850 00 Bratislava 5 
Telefón: 02 – 6382 4952 
E-mail: talentida@talentida.sk 
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava 
Číslo účtu: 2923879083 / 1100 
IČO: 45 738 777 
DIČ: 2023564103 
 
 
Článok 1: Príjem objednávok 

Proces tvorby vystavenia objednávky vedomostných súťaží prebieha v elektronickom formulári. 
Následne kupujúci dostane potvrdzujúci e-mail s inštrukciami. 
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci 
odklikom potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za 
súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania 
objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je 
pridelené evidenčné číslo. 
Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú po úspešnej registrácii v systéme a doručení 
potvrdzovacieho e-mailu. Pre vystavenie daňového dokladu je potrebné zo strany kupujúceho 
dodať všetky fakturačné a požadované údaje – meno a priezvisko (názov organizácie), dodaciu a 
fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho. 
Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy 
kupujúcemu. V akceptačnom e-maile predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie 
objednávky. 
 
 
Článok 2: Platba 

Štartovné je možné uhradiť týmito spôsobmi: 
Platba bankovým prevodom – po prijatí objednávky vám e-mailom oznámime naše bankové 
spojenie a variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri realizácii platby. 
Platba poštovým peňažným poukazom typu U – po prijatí objednávky vám e-mailom oznámime 
variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri realizácii platby. 
Platba cez platobné systémy Trustpay.  



 

 
 

Ak ste v objednávke uviedli, že požadujete vystavenie daňového dokladu, zašleme vám ho do 15 
pracovných dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 
Článok 3: Záruka 

Naša organizácia ručí zákazníkovi za dodržanie ceny platnej v čase objednávky, dodanie tovaru 
v objednanom množstve, expedovanie tovaru tak, aby sa minimalizovala možnosť jeho 
poškodenia. 
Naša organizácia nepreberá zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru alebo jeho nedodanie 
zavinené doručovateľom, oneskorené doručenie tovaru alebo jeho nedodanie spôsobené 
uvedením nesprávnej adresy zo strany objednávateľa, poškodenie tovaru zavinené 
doručovateľom. 
 
 
Článok 5: Ochrana osobných údajov 

Údaje poskytnuté kupujúcim pri obchodovaní s Talentídou, n. o. môžu mať povahu osobných 
údajov v zmysle zákona 122 / 2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Naša organizácia sa týmto 
zákonom riadi a robí všetko pre to, aby osobné údaje patričným spôsobom chránila. 

 
 
Článok 6: Autorské práva 

Kupujúci je povinný dodržiavať zákon č. 618 / 2003 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon). Osobitne nesmie jeho obsah kopírovať, zapožičiavať, 
prenajímať, ďalej predávať, zverejňovať v elektronickej podobe na internete ani iným spôsobom 
šíriť. Porušenie ustanovení autorského zákona môže byť trestným činom. 
 
 
Kúpou (t. j. uhradením štartovného) vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami 
a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
 
V Bratislave dňa 1. júla 2022 
 
 

RNDr. Ľudmila Burjanová    
riaditeľka Talentída, n. o.    


