Všeobecné obchodné podmienky
na inzerciu v týždenníku Katolícke noviny
Platnosť od 1. 1. 2021

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) na inzerciu v týždenníku
Katolícke noviny upravujú právne vzťahy medzi vydavateľom, ktorým je Spolok sv. Vojtecha
– VOJTECH, spol. s r. o., so sídlom Radlinského 5, 917 01 Trnava, IČO: 31434541, zapísaným
v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3122/T, pracovisko redakcia
Katolícke noviny (ďalej len „KN“) so sídlom Kapitulská 5, 811 01 Bratislava (ďalej len
„vydavateľ“), a zadávateľom inzercie na strane druhej (ďalej len „inzerent“), ktorý v súlade s
postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu inzertného priestoru v týždenníku KN a on-line
inzercie na web stránke www.katolickenoviny.sk. Tieto právne vzťahy sa riadia ustanoveniami
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a
Obchodného zákonníka SR. Zmluvné vzťahy sa popri týchto VOP riadia cenníkmi inzercie
a technickými podmienkami na uverejnenie inzercie platnými v čase uverejnenia alebo
objednania inzercie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a ich aktuálna verzia je
zverejnená na internetovej stránke: https://www.katolickenoviny.sk/inzercia.xhtml. Inzerent
odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi súhlasí,
považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi vydavateľom a inzerentom.
1.2 Inzerentom sa na účely VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá písomne,
telefonicky, osobne či e-mailom objednáva uverejnenie inzerátu v týždenníku KN.
1.3 Inzerentom sa môže stať len osoba staršia ako 18 rokov.
1.4 V prípade tlačených novín sa pod pojmom inzercia rozumie časť tlačenej strany obsahujúca
informácie (napr. text, fotografia, obrázok) objednané inou osobou než vydavateľom, ktoré
netvoria redakčný text, ako aj externá príloha týchto novín, ak sú tieto informácie uverejnené
za úhradu alebo inú protihodnotu. V prípade internetovej stránky www.katolickenoviny.sk sa
pod pojmom inzercia rozumie akákoľvek informácia (napr. text, fotografia, obrázok, banner,
video) objednaná inou osobou ako vydavateľom, ktorá netvorí redakčný obsah tohto média a je
uverejnená za úhradu alebo inú protihodnotu vo forme bannerovej, textovej alebo inej
elektronickej inzercie. Za inzerciu sa považujú všetky texty tretích osôb uverejnené za úhradu
alebo inú protihodnotu, aj keď nie sú určené na podporu predaja produktov či služieb inzerenta
alebo inej právnickej či fyzickej osoby.
1.5 V tlačených KN sa pod pojmom inzertná strana rozumie vydavateľom určená strana, na
ktorej sa nenachádza žiadny redakčný materiál. Pod pojmom redakčná strana sa rozumie
vydavateľom určená strana, na ktorej sa nachádza aspoň jeden redakčný materiál.
1.6 Adresa na zasielanie objednávok poštou:
Katolícke noviny – inzercia, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1,
alebo e-mailom pre riadkovú inzerciu: riadkova@katolickenoviny.sk,
pre plošnú, vkladanú alebo on-line inzerciu: plosna@katolickenoviny.sk.
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2. Postup pri objednávaní inzercie v tlačenom týždenníku KN a on-line inzercie na web
stránke KN
2.1 Vydavateľ uverejní inzerciu v tlačenom týždenníku KN a on-line inzerciu na web stránke
KN výhradne na základe písomnej objednávky, ktorú inzerent doručí poštou, e-mailom,
kuriérom alebo osobne. Objednávka inzerenta musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné na
riadne uverejnenie inzercie, a to:
a. v prípade, že je inzerentom firma, organizácia, podnikateľ, živnostník a pod.: obchodný
názov, fakturačnú a korešpondenčnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, dátum vystavenia objednávky,
pečiatku, podpis oprávneného pracovníka
b. v prípade, že inzerentom je reklamná agentúra: označenie klienta, v prospech ktorého
inzerent inzerciu objednáva, vrátane názvu inzerovaného produktu (kampane)
c. v prípade, že je inzerentom občan: meno a adresu, príp. e-mail, telefónne číslo
d. formu inzercie alebo jej opis: plošná, vkladaná (pri vkladanej inzercii treba uviesť formát,
druh a rozsah, váhu a ak bude žiadaná aj tlač letáku, treba zadefinovať farebnosť, typ papiera
v g NM, knihárske spracovanie), riadková (pri riadkovej treba uviesť požiadavky na grafické
úpravy – fotografia, rámik, tučné slová a pod.), on-line inzercia (rozmer bannera, PR článok,
videosekvencia zvolená podľa cenníka KN pre on-line inzerciu)
e. prípadné požiadavky na umiestnenie printovej inzercie (presne špecifikovaná strana, rubrika,
umiestnenie v rámci technických a kapacitných možností novín)
f. farebnosť a rozmery inzercie (plošná), formát/rozmer a hmotnosť v gramoch (vkladaná),
prípadne doplnenú špecifikáciu spresnenú podľa bodu 2.1 písm. b.
g. počet uverejnení a časovú špecifikáciu uverejnenia (termíny, resp. obdobie, v ktorom má byť
inzercia uverejnená)
2.2 Ak nie je písomná objednávka inzerenta úplná, určitá alebo zrozumiteľná, vydavateľ je
podľa svojho uváženia oprávnený ju akceptovať alebo odmietnuť.
2.3 Vydavateľ po zaevidovaní objednávky pošle inzerentovi poštovú poukážku, zálohovú
faktúru alebo riadnu faktúru na úhradu inzercie, resp. informáciu s údajmi na úhradu e-mailom,
v závislosti od spôsobu doručenia objednávky, resp. vybraného spôsobu platby.
2.4 Vydavateľ inzerát určený do printového vydania KN uverejní po spracovaní, vyúčtovaní a
doručení úhrady v najbližšom možnom vydaní KN, prípadne vo vydaní podľa termínu
uvedeného v objednávke alebo texte inzerátu, a to v závislosti od kapacitných možností KN.
Presun inzerátu do neskoršieho vydania z dôvodu neskorého doručenia kompletných podkladov
zo strany inzerenta, neskorej úhrady či nedostatku priestoru na inzertných stranách KN nie je
dôvodom na reklamáciu.
2.5 Pri viacnásobnom uverejňovaní riadkovej inzercie nie je možné v priebehu uverejňovania
meniť text.
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2.6 Vydavateľ on-line inzerciu na web stránke www.katolickenoviny.sk klientovi uverejní na
želané obdobie až po spracovaní, vyúčtovaní a doručení úhrady a včasnom doručení grafického
podkladu na zverejnenie.

3. Kúpna cena a platobné podmienky
3.1 Vydavateľ má nárok na odplatu za realizáciu objednávok v súlade s VOP a aktuálne
platným cenníkom. Inzerent zaslaním objednávky inzercie akceptuje VOP, cenník inzercie
a technické podmienky inzercie platné v čase objednania či uverejnenia inzercie.
3.2 Aktuálne ceny inzercie sú uverejnené na https://www.katolickenoviny.sk/inzercia.xhtml.
Ceny služieb, ktoré nie sú v cenníku, stanovia sa dohodou. Vydavateľ je oprávnený
jednostranne meniť VOP, cenníky a podmienky uverejňovania inzercie.
3.3 Ak inzerent neuvedie presnú veľkosť plošnej inzercie a prenechá toto rozhodnutie na
vydavateľa, potom je základom na vyúčtovanie skutočne uverejnený rozsah inzercie.
3.4 Platba za inzerciu môže byť uhradená poštovou poukážkou, prevodom na účet vydavateľa,
prostredníctvom QR kódu uvedeného na fakturačnom doklade alebo pri osobnej návšteve v
hotovosti.
3.5 Za deň zaplatenia ceny inzercie sa pre účely VOP považuje deň úhrady v hotovosti, deň
pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu vydavateľa alebo deň doručenia súpisky platieb z
pošty.
3.6 Ak by vznikli odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti inzerenta a nie je zaistená
platba vopred, vyhradzuje si vydavateľ právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy či prerušiť
poskytovanie plnenia služieb.
3.7 Pri občianskej riadkovej inzercii vydavateľ neposkytuje žiadny doklad o uverejnení. Pri
plošnej inzercii a riadkovej inzercii od firiem, organizácií, podnikateľov, živnostníkov
vydavateľ ako doklad o uverejnení zasiela príslušný výtlačok novín, resp. výstrižok z nich.

4. Podklady a realizácia objednávky
4.1 Inzerent zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za
jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie podkladov na uverejnenie inzercie podľa
požiadaviek v cenníku a podmienkach inzercie. Inzerent zodpovedá za včasné dodanie
vkladanej inzercie na vydavateľom stanovené miesto realizácie vkladania inzercie.
4.2 KN v printovom aj digitálnom vydaní obvykle vychádzajú v utorok s dátumom nasledujúcej
nedele. Uzávierka inzercie je obvykle v utorok o 15.00 h týždeň pred vytlačením novín.
V prípade, že je v danom alebo nasledujúcom týždni štátny sviatok, uzávierka sa posúva o jeden
pracovný deň skôr. Termíny uzávierok veľkonočných a vianočných dvojčísel vydavateľ včas
uverejňuje na inzertných stranách KN. Inzerent je povinný rešpektovať bežné aj mimoriadne
skrátené termíny dodania inzercie, ktoré mu oznámia pracovníci inzertného oddelenia.
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4.3 Vydavateľ zaručuje kvalitu tlače bežnú pre KN či webstránku, a to v rámci možností
vyplývajúcich z dodaných podkladov, ako aj technických možností média.
4.4 Vydavateľ si vyhradzuje právo na označenie inzertnej strany vhodným slovom či slovným
spojením v zmysle zákona o reklame, ako aj s cieľom identifikácie pre čitateľa (napr.
INZERCIA, KNIŽNÉ OKIENKO a pod.).
4.5 Ak inzerent objedná graficky nespracovanú plošnú inzerciu, spracuje ju vydavateľ bežným
spôsobom, čím nie je dotknuté právo vydavateľa požadovať za grafické spracovanie finančnú
odplatu.
4.6 Vydavateľ pri riadkovej inzercii na značku odpovede zhromažďuje, odovzdáva a zasiela
poštou počas jedného mesiaca od uverejnenia inzercie. Odpovede, ktoré prídu po tejto lehote,
môže vydavateľ zlikvidovať.
4.7 Inzerent je plne zodpovedný za obsah inzercie. Inzerent sa zaväzuje, že inzercia odovzdaná
vydavateľovi na zverejnenie nie je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, zásadami
poctivého obchodného styku a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva
a oprávnené záujmy tretích osôb (právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu
dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva na ochrannú známku), nebudú porušené
všeobecne záväzné právne predpisy a všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia
autorských diel budú ku dňu odovzdania podkladov inzercie inzerentom uspokojené. Inzerent
sa zaväzuje, že ak vydavateľovi vznikne následkom šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej
výške nahradí.
4.8 Vydavateľ si vyhradzuje právo v KN neuverejniť inzeráty propagujúce alkohol, cigarety,
zdraviu škodlivé produkty, násilie, erotiku, žiadosti o dary, pôžičky od nebankových inštitúcií,
inzeráty, ktoré sú morálne a eticky nevhodné, graficky nevkusné (priamo i nepriamo),
nezrozumiteľné, nejasné, propagujúce protikresťanský štýl života či nepravdivú myšlienku
(obrazne, slovne, kontextom), nie sú v súlade s oficiálnou náukou Katolíckej cirkvi,
nestotožňujú sa so zameraním, s filozofiou a koncepciou KN, sú v rozpore s platnými právnymi
predpismi, VOP alebo inými záujmami vydavateľa.

5. Uplatnenie reklamácie
5.1 V prípade chybného vytlačenia inzerátu zavineného vydavateľom môže inzerent túto
reklamáciu uplatniť u vydavateľa, ktorý zabezpečí prešetrenie reklamácie a opätovné bezplatné
uverejnenie opraveného inzerátu v rovnakom rozsahu, v akom bol objednaný, a to v najbližšom
voľnom vydaní KN s ohľadom na kapacitné možnosti. Toto právo je inzerent povinný uplatniť
u vydavateľa písomne do 7 dní od uverejnenia inzercie, inak zaniká.
5.2 Pri opakovanom uverejnení inzercie je inzerent povinný skontrolovať po každom uverejnení
jej správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná nárok na uverejnenie náhradnej inzercie, ak sa pri
opakovaní objavil rovnaký nedostatok bez toho, aby bol najneskôr do 3 dní po uverejnení
oznámený vydavateľovi.
5.3 Text riadkovej inzercie je inzerentovi zasielaný na korektúru len v prípade rozsiahlejších
zásahov alebo opráv vážnych chýb. Na korektúru nie sú zasielané texty, kde sú zásahy
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minimálne, alebo ide len o opravy gramatických chýb. Inzerent zodpovedá za správnosť
a úplnosť textu inzerátu.

6. Zrušenie inzerátu
6.1 Objednávku inzerátu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, najneskôr však 4 pracovné dni pred
vytlačením novín.
6.2 Vydavateľ vráti úhradu za inzerát, resp. jej alikvotnú čiastku inzerentovi. Vydavateľ má
súčasne nárok na uhradenie nákladov, ktoré už boli vynaložené na realizáciu časti objednávky.
6.3 Pokiaľ bol inzerát inzerentom zrušený po uzávierke vo fáze výroby novín, je na
vydavateľovi posúdenie vrátenia uhradenej sumy a jej vrátenie je nevymáhateľné.
6.4 Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie inzercie v prípade, že má dôvodné
pochybnosti, že obsah inzercie je v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého
obchodného styku či rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy; inzercia by mohla
vyvolávať dojem, že je súčasťou redakčného obsahu KN, že ide o názor vydavateľa; zasahuje
do práv a oprávnených záujmov vydavateľa; ide o propagáciu iných médií (pokiaľ uverejnenie
takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom); ide o politickú inzerciu. V takýchto
prípadoch vydavateľ bez zbytočného odkladu oznámi inzerentovi svoje rozhodnutie
o odmietnutí uverejnenia inzercie.

7. Ochrana osobných údajov
7.1 Spoločnosť Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, spol. s r. o., ako vydavateľ spracúva osobné
údaje, ktoré inzerent poskytol v objednávke. Vydavateľ je prevádzkovateľom informačného
systému osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že inzerent je povinný oznámiť vydavateľovi svoje meno a
priezvisko, adresu trvalého bydliska, prípadne číslo telefónu a e-mailovú adresu s cieľom
vybavenia objednávky inzerátu a zaslania vyúčtovania. Inzerent berie na vedomie, že ak
nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, nie je možné zo strany vydavateľa inzerát
spracovať a vyúčtovať.
7.3 Inzerent berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané vydavateľom, a to
v rozsahu uvedenom v objednávke a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických
podmienok na poskytnutie objednaných služieb po celú dobu plnenia služieb.
7.4 Vydavateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi inzerenta zaobchádzať v súlade s
platnými právnymi predpismi SR.
7.5 Inzerent má právo na to, aby vydavateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ak o to požiada.
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7.6 Inzerent má právo na výmaz osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil, ak o to
požiada. Právo inzerenta možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z príslušných
právnych predpisov.
7.7 Vydavateľ sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou
poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov pošte s cieľom doručenia vyúčtovania inzerentovi,
resp. písomných odpovedí na značku.
7.8 Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami.
Spoločnosť Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, spol. s r. o., spracováva osobné údaje v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú bližšie uvedené
v PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť týchto VOP. Podmienky spracovania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej
povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Odoslaním objednávky inzerátu inzerent potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením
obchodných podmienok, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje. Práva a povinnosti
účastníkov sa riadia záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
8.2 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá to za
následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP. V takomto prípade sa strany
zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol
zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho
prijatia.
8.3 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke vydavateľa a je
možné do nich nahliadnuť aj v sídle vydavateľa. Vydavateľ si vyhradzuje právo podľa
vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na
objednávky inzercie sa vzťahujú VOP platné v čase ich doručenia, resp. v čase uverejnenia
inzerátu.
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