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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRÁVA A POVINNOSTI REPORTÉROV NA PODUJATÍ

Spoločnosť SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom: Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň, IČO : 44 407 793,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 50310/T, DIČ: 2022690934, IČ DPH:
SK2022690934, e-mail: info@slovakiaring.sk, telefónny kontakt: 0917 544 227, webové sídlo: www.slovakiaring.sk (ďalej
aj ako „AGENCY“) vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len
„Občiansky zákonník“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení tieto Všeobecné obchodné
podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti medzi AGENCY ako organizátorom
Podujatia a Reportérom.

1.

Definícia pojmov
1.1. REPORTÉR je osoba, ktorá sa zaregistrovala na konkrétne podujatie organizované AGENCY prostredníctvom
elektronického formulára určeného pre reportérov, ktorý je dostupný elektronicky na webovej stránke na
doméne www.slovakiaring.sk a ktorá je držiteľom Akreditačného pasu na konkrétne Podujatie. Výraz Reportér
zahŕňa tak Komerčného reportéra ako aj Nekomerčného reportéra.
1.2. KOMERČNÝ REPORTÉR je reportér, ktorý nie je v pracovnoprávnom, ani obdobnom pomere so žiadnym
médiom (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.) a neposkytuje médiu služby na základe osobitnej zmluvy.
1.3. NEKOMERČNÝ REPORTÉR je reportér, ktorý je v pracovnoprávnom, v inom obdobnom vzťahu k niektorému z
médií (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.) alebo poskytuje médiu služby na základe osobitnej zmluvy.
1.4. AKREDITAČNÝ PAS je fyzický preukaz vydaný pre konkrétneho Reportéra zo strany AGENCY alebo Iného
promotéra podujatia na konkrétne Podujatie, na základe ktorého je Reportér oprávnený zúčastniť sa na
konkrétnom Podujatí v súlade s ustanoveniami týchto VOP.
1.5. PODUJATIE je motoristická, športová alebo kultúrno-spoločenská udalosť, ktorú organizačne zabezpečuje
AGENCY alebo Iný promotér podujatia, na ktorú sa Reportér zaregistroval prostredníctvom elektronického
formulára určeného pre reportérov, ktorý je dostupný elektronicky na webovej stránke na
doméne www.slovakiaring.sk.
1.6. AGENCY je spoločnosť SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom: Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň,
IČO : 44 407 793, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 50310/T, DIČ:
2022690934, IČ DPH: SK2022690934, e-mail: info@slovakiaring.sk, telefónny kontakt: 0917 544 227, webové
sídlo: www.slovakiaring.sk, ktorá je organizátorom Podujatia.
1.7. INÝ PROMOTÉR PODUJATIA je organizátor Podujatia odlišný od AGENCY.
1.8. NARIADENIE GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP).
1.9. ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
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2.

Práva a povinnosti Reportéra
2.1. Reportér berie na vedomie, že vstupom na Podujatie na základe vydaného Akreditačného pasu vyjadruje svoj
súhlas s ustanoveniami týchto VOP a súčasne vyhlasuje, že si ich riadne prečítal, porozumel ich obsahu a sú pre
neho právne záväzné.
2.2. Vydaním Akreditačného pasu udeľuje AGENCY Reportérovi súhlas na vstup do vybraných častí areálu
Automotodrómu SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni (ďalej len „Automotodróm“) špecifikovaných v bode 2.6
týchto VOP, a to počas častí Podujatia, ktoré sú určené pre verejnosť. Akreditačný pas oprávňuje Reportéra
využívať počas Podujatia služby „shuttle servisu“.
2.3. Práva spojené s Akreditačným pasom si Reportér môže uplatniť v prípade preukázania sa pri vstupe do areálu
Automotodrómu a v kontrolných centrách pre jednotlivé služby platným Akreditačným pasom (nepoškodeným,
ani neznečisteným v miere, ktorá znemožňuje alebo podstatným spôsobom sťažuje identifikáciu Akreditačného
pasu a/alebo jej oprávneného držiteľa) a svojím identifikačným preukazom. V prípade nepreukázania sa podľa
predchádzajúcej vety, nie je AGENCY povinná sprístupniť Reportérovi vybrané časti Automotodrómu ani
poskytnúť mu vyššie uvedené služby, a to bez vzniku nároku Reportéra na akúkoľvek náhradu a/alebo
odškodnenie. Stratu Akreditačného pasu a/alebo jeho odcudzenie a/alebo poškodenie a/alebo znečistenie v
miere, ktorá znemožňuje alebo podstatným spôsobom sťažuje identifikáciu Akreditačného pasu alebo jej
oprávneného držiteľa je Reportér povinný bezodkladne ohlásiť AGENCY. Reportér zodpovedá AGENCY za škody
vzniknuté nedodržaním povinnosti podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
2.4. Reportér berie na vedomie, že Akreditačné pasy sú vo výlučnom vlastníctve AGENCY, prípadne Iného promotéra
podujatia a že sú neprenosné na akúkoľvek inú osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu
AGENCY alebo Iného promotéra podujatia.
2.5. Reportér je oprávnený počas prítomnosti v areáli Automotodrómu na základe tejto Zmluvy (i) sledovať priebeh
Podujatia, (ii) z miest označených AGENCY ako „miesta sprístupnené pre fotenie“ osobne vyhotovovať len
statické fotografické záznamy (pokiaľ nejde o TV akreditáciu) zachytávajúce priebeh pretekov Podujatia a časti
Automotodrómu (ďalej len „Záznamy“), (iii) využiť služby prípadného „shuttle servisu“ prevádzkovaného
AGENCY a (iv) zdržiavať sa a sledovať priebežné výsledky v miestnosti vyčlenenej spoločnosťou AGENCY pre
zástupcov médií (media centrum).
2.6. V prípade, že bol Reportérovi odovzdaný Akreditačný pas s označením MEDIA, je Reportér oprávnený vstupovať
do nasledovných častí areálu Automotodrómu: paddock, media centrum, terasa vedľa media centra; v prípade,
že bol Reportérovi odovzdaný Akreditačný pas MEDIA spolu s fotovestou SLOVAKIA RING (alebo inou
schválenou fotovestou), je Reportér oprávnený vstupovať aj do: boxovej uličky, miesta sprístupnené pre fotenie,
k rýchlostnej dráhe (avšak vždy tak, aby sa medzi Reportérom a rýchlostnou dráhou nachádzali oceľové zvodidlá)
a na štartový rošt. Vstup na obslužné komunikácie okolo trate je možný len s fotovestou SLOVAKIA RING (alebo
inou schválenou fotovestou) (ďalej len „Vybrané časti Automotodrómu“). Vstup Reportéra do iných častí areálu
Automotodrómu je prísne zakázaný. Reportér je povinný okamžite opustiť taktiež Vybrané časti
Automotodrómu v prípade, že takýto pokyn obdrží od spoločnosti AGENCY, osôb poverených AGENCY (vrátane
vlajkových maršalov, pracovníkov bezpečnostnej služby, pracovníkov záchranných zložiek, pracovníkov rýchlej
technickej pomoci či media delegátov).
2.7. Nekomerčný Reportér sa zaväzuje na žiadosť AGENCY poskytnúť AGENCY ním vyhotovené Záznamy z Podujatia
v plnom rozlíšení, a to v lehote najviac 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti zo strany AGENCY.
Nekomerčný reportér je oprávnený použiť Záznamy len pre informačné účely, a to výlučne v médiu
identifikovanom vo Vyhlásení Reportéra, pričom Nekomerčný Reportér sa zaväzuje zabezpečiť v médiu
uverejnenie (v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami) aspoň jednej rozšírenej správy z Podujatia v spojení s
aspoň jedným fotografickým Záznamom z Podujatia. Uverejnenú správu a/alebo Záznam je Nekomerčný
Reportér povinný najneskôr v lehote 5 kalendárnych dní po ich uverejnení doručiť AGENCY. Nesplnenie
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povinností Nekomerčného Reportéra vyplývajúcich z tohto bodu VOP môže byť dôvodom pre neumožnenie
účasti Nekomerčného Reportéra a/alebo iných osôb z média identifikovaného Nekomerčným Reportérom vo
Vyhlásení Reportéra pre ďalšie Podujatia organizované AGENCY. Nekomerčný Reportér sa zaväzuje pri
vyhotovovaní a následnom použití vyhotovených Záznamov dodržať platnú a účinnú legislatívu Slovenskej
republiky, t. j. vrátane príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník týkajúcich sa ochrany
osobnosti. Nekomerčný Reportér je povinný si v prípade potreby zabezpečiť súhlas osôb (právnických aj
fyzických) dotknutých Záznamami sám a na vlastné náklady. Nekomerčný Reportér sa zaväzuje nepoužiť, ani
neumožniť použitie akéhokoľvek Záznamu pre komerčné účely mimo média identifikovaného vo Vyhlásení
Reportéra bez osobitného predchádzajúceho písomného súhlasu AGENCY s použitím konkrétneho Záznamu na
konkrétne účely. Nekomerčný Reportér sa zaväzuje zabezpečiť, že Záznamy nebudú šírené, vystavované,
sprístupňované, uverejňované a používané, inak ako ich uverejnením v médiu identifikovanom Nekomerčným
Reportérom vo Vyhlásení reportéra. Nekomerčný reportér sa zaväzuje zdržať sa v areáli Automotodrómu
vykonávania akejkoľvek komerčnej a/alebo reklamnej činnosti.
2.8. Komerčný Reportér sa zaväzuje za vydanie Akreditačného pasu uhradiť v deň vydania Akreditačného pasu pred
svojím vstupom na Podujatie jednorazový poplatok vo výške určenej AGENCY pre konkrétne Podujatie.
Komerčný reportér sa zaväzuje pri vyhotovovaní a následnom použití vyhotovených Záznamov dodržať
všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník týkajúcich sa ochrany osobnosti. Komerčný Reportér je povinný si v prípade potreby
zabezpečiť súhlas osôb (právnických aj fyzických) dotknutých Záznamami sám a na vlastné náklady.
2.9. Reportér sa zúčastňuje Podujatia a vstupuje do areálu Automotodrómu (vrátane Vybraných častí
Automotodrómu) na vlastné nebezpečenstvo. Reportér potvrdzuje, že preberá v plnom rozsahu zodpovednosť
za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené počas jeho prítomnosti v areáli Automotodrómu. Reportér vyhlasuje,
že vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti,
ako aj osôb pohybujúcich sa po rýchlostnej dráhe Automotodrómu a bude dodržiavať pokyny udelené mu
poverenými osobami AGENCY. Reportér potvrdzuje, že bol AGENCY upovedomený o možných
nebezpečenstvách spojených s motoristickým športom, o povahe dráhy, na ktorej sa realizujú jazdy, vrátane
bezpečnostných a iných rizík a nástrah súvisiacich s jej využitím. Reportér potvrdzuje, že si je vedomý zvýšeného
rizika vzniku nehôd v oblasti okolia rýchlostnej dráhy a boxovej uličky. Reportér sa zaväzuje zabezpečiť si dohľad
nad vecami vnesenými a odloženými v areáli Automotodrómu sám a na vlastné náklady.
2.10. Reportér berie na vedomie, že v areáli Automotodrómu je výslovne zakázané používanie dronu (dronov) alebo
akéhokoľvek podobného zariadenia bez osobitného písomného povolenia AGENCY.
2.11. Reportér sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie, usmernenia a pokyny AGENCY a poverených osôb AGENCY
(vrátane vlajkových maršalov, pracovníkov bezpečnostnej služby, pracovníkov záchranných zložiek, pracovníkov
rýchlej technickej pomoci), vrátane bezpečnostných nariadení, vlajkovej a svetelnej signalizácie, a pod. Reportér
sa ďalej zaväzuje rešpektovať Prevádzkový poriadok AGENCY, povinnosti vyplývajúce účastníkom, návštevníkom
a/alebo divákom Podujatia z dokumentu Zvláštne ustanovenia Podujatia, povinnosti vyplývajúce účastníkom
a/alebo divákom Podujatia z dokumentu Medzinárodný športový poriadok FIA (MŠP FIA) a dokumentu Národný
športový poriadok vydaný SAMŠ (NŠP SAMŠ).
2.12. Reportér berie na vedomie, že AGENCY je oprávnená kedykoľvek vykázať Reportéra z areálu Automotodrómu
(a to aj bez uvedenia dôvodu) a odňať mu Akreditačný pas, a to bez vzniku nároku Reportéra na akúkoľvek
náhradu a/alebo odškodnenie.
2.13. Reportér berie na vedomie a súhlasí s tým, že vstup do areálu Automotodrómu (a teda aj k Vybraným častiam
Automotodrómu) môže byť podmienený povinnosťou preukázania totožnosti a/alebo preukázaním
oprávnenosti vstupu do areálu a/alebo prehliadkou vecí vnášaných alebo vynášaných Reportérom do a/alebo
z areálu Automotodrómu. Reportér berie na vedomie a súhlasí s tým, aby kontrolu oprávnenosti vstupu do
areálu Automotodrómu a prehliadku vecí vnášaných a vynášaných z areálu Automotodrómu Reportérom
vykonávala spoločnosť AGENCY a/alebo ňou poverená tretia osoba. Reportér berie na vedomie, že areál
Automotodrómu môže byť sústavne monitorovaný pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu (kamerový
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systém). Reportér súhlasí s vyhotovovaním videozáznamu alebo audiozáznamu podľa predchádzajúcej vety.
Reportér súhlasí s použitím predmetných záznamov na účely akéhokoľvek súdneho, trestného, správneho alebo
iného konania (a to aj ako dôkazného prostriedku), ako aj iného konania vedeného orgánmi štátnej správy a
orgánmi verejnej moci.
2.14. Ak AGENCY bude mať povinnosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe poskytnúť náhradu škody a/alebo
finančné zadosťučinenie za zásah do osobnostných práv fyzickej osoby a/alebo obdobných práv právnickej
osoby v príčinnej súvislosti s konaním Reportéra, zaväzuje sa Reportér nahradiť AGENCY takúto náhradu škody
a/alebo finančné zadosťučinenie bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia výzvy AGENCY
Reportérovi na náhradu škody a/alebo finančného zadosťučinenia.
3.

Záverečné ustanovenia
3.1. VOP, ako i práva a povinnosti vzniknuté na základe týchto VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že toto
ustanovenie (jeho príslušná časť) predstavuje dohodu v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 Obchodného
zákonníka.
3.2. Reportér týmto udeľuje AGENCY v súlade Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas so
spracovaním jeho mena, priezviska a emailovej adresy a identifikácie Média za účelom (a) evidencie zástupcov
médií na Podujatí, (b) jeho zaradenia do databázy (informačného systému) spravovanej AGENCY, (c)
poskytovania služieb a vykonávanie transakcií spoločnosťou AGENCY (d) vypracovávania interných analýz a
štatistík spoločnosti AGENCY (e), upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií a/alebo o službách poskytovaných
spoločnosťou AGENCY, a to aj formou zasielania písomností na vyššie uvedené kontaktné údaje (f) využitia
uvedených údajov spoločnosťou AGENCY na marketingové účely a poskytnutia tretím osobám, ktoré budú s
AGENCY spolupracovať pri organizácii akcie, a ktoré AGENCY poverí marketingovou činnosťou vo svoj prospech,
rovnako aj (g) pre účely stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj za účelom archivácie tohto
vyhlásenia. Súhlas podľa tohto bodu udeľuje Reportér na dobu 5 rokov odo dňa podpísania tejto Zmluvy.
Reportér môže svoj súhlas so spracovaním údajov písomne odvolať, a to doručením písomného odvolania
súhlasu spoločnosti AGENCY.
3.3. Tieto VOP je AGENCY oprávnená jednostranne meniť či doplňovať, pričom pre Reportéra sú záväzné tie VOP,
ktoré boli účinné v čase vydania Akreditačného pasu. Nové VOP nadobúdajú účinnosť a nahrádzajú
predchádzajúce VOP odo dňa ich uverejnenia na stránke www.slovakiaring.sk alebo odo dňa účinnosti
uvedeného v nových VOP, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
3.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 9.5.2022.
3.5. Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení týchto VOP budú riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade,
ak sa nedosiahne zmierne riešenie nezhody, bude spor podliehať výhradne jurisdikcii slovenských všeobecných
súdov.
3.6. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP neskôr ukáže ako neplatné alebo nevykonateľné, nemá táto neplatnosť
alebo nevykonateľnosť vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Zmluvné strany sú
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedeli, že niektoré z vyššie spomenutých ustanovení je postihnuté
neplatnosťou alebo nevykonateľnosťou, povinné nahradiť takto dotknuté ustanovenie novým ustanovením,
ktorého obsah bude v čo najväčšej možnej miere v súlade s vôľou zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 9.5.2022
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