
Podmienky používania spoločnosti Portál Malina n.o. 
Platné od 31.12.2018. 

Vážený používateľ. Vítame Vás v našich podmienkach používania. Tieto podmienky sú dôležité a 
ovplyvňujú Vaše zákonné práva, takže si ich starostlivo prečítajte a prečítajte si naše Zásady 
ochrany osobných údajov a ďalšie podmienky uvedené v tomto dokumente. 
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1. Úvod 
Ďakujeme, že ste si vybrali Portál Malina (ďalej len “Portál”, “Malina”, “nás” a “nám”). Registráciou do 
Portálu na webovej stránke uzatvárate záväznú zmluvu so subjektom Portál Malina n.o.. Vaša 
dohoda s nami zahŕňa tieto Podmienky používania (ďalej len „podmienky“) a naše Zásady ochrany 
osobných údajov. (Tieto podmienky, Zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek ďalšie 
podmienky, s ktorými súhlasíte, ako je uvedené v časti Celá dohoda  sa ďalej spolu označujú ako 
„dohody“.) Ak si chcete prečítať podmienky dohôd, ich platné verzie nájdete na internetových 
stránkach Portálu. Beriete na vedomie, že ste si prečítali dohody a porozumeli im, prijali ich a 
súhlasíte s tým, že budú pre vás záväzné. Ak nesúhlasíte s dohodami (alebo ich nemôže dodržiavať), 
nesmiete používať Portál ani prijímať akýkoľvek jeho obsah. Všetky informácie, ktoré ste poskytli pri 
registrácii, môžu byť opravené počas procesu prihlasovania tým, že sa vrátite na predchádzajúce 
obrazovky a opravíte chybné informácie. S cieľom používať Portál a prístup k obsahu musíte (1) byť 
starší ako 18 rokov (2) mať právomoc uzavrieť záväznú dohodu s nami a nemať na to zákaz na 
základe platných zákonov a (3) mať trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Sľubujete tiež, že 
všetky registračné informácie, ktoré vložíte do Portálu, budú pravdivé, presné a úplné a súhlasíte s 
tým, aby to tak zostalo za všetkých okolností. 
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2. Zmeny dohôd 
Občas môžeme podľa nášho uváženia vykonať zmeny v dohodách. Po vykonaní podstatných zmien 
v dohodách vás budeme včas informovať podľa okolností, napríklad zobrazením nápadného 
oznámenia v rámci Portálu alebo zaslaním e-mailu. V niektorých prípadoch vás budeme informovať 
v predstihu a vaše ďalšie používanie tejto služby po vykonaní zmien bude predstavovať váš súhlas s 
týmito zmenami. Preto dbajte na to, aby ste si starostlivo prečítali takéto oznámenie. Ak si neželáte 
naďalej používať službu podľa nového znenia dohôd, môžete ukončiť dohodu tým, že sa na nás 
obrátite pomocou kontaktného formulára zákazníckeho servisu. 

3. Práva, ktoré sme vám poskytli  
Portál a obsah sú majetkom spoločnosti Portál Malina n.o. alebo subjektov s licenciou od 
spoločnosti Portál Malina n.o.. Poskytujeme vám obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú licenciu na 
využívanie tejto služby Portálu a obmedzenú, neexkluzívnu, odvolateľnú licenciu na osobné, 
nekomerčné, využívanie obsahu (ďalej len „licencia“). Táto licencia zostáva v platnosti, až kým 
nebude ukončená vami alebo spoločnosťou Portál Malina n.o.. Sľubujete a súhlasíte, že budete 
používať obsah na svoje osobné, nekomerčné využitie, zábavu a že nebudete ďalej distribuovať ani 
prenášať služby Portálu ani jeho obsah. Tieto softvérové aplikácie Portálu a obsah sú vám 
poskytované na základe licencie, nie sú predávané, a spoločnosť Portál Malina n.o. a jej 
poskytovatelia licencií si ponechávajú vlastníctvo všetkých kópií softvérových aplikácií Portálu a 
obsahu, a to aj po inštalácii do vašich osobných počítačov, mobilných telefónov, tabletov a/alebo 
iného príslušného zariadenia (ďalej len „zariadenia“). Všetky ochranné známky, servisné známky, 
obchodné názvy, logá, doménové mená a iné charakteristiky značky Portálu (ďalej len „prvky značky 
Portálu“) sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Portál Malina n.o. alebo poskytovateľov jej 
licencie. Dohody neudeľujú žiadne práva na použitie akýchkoľvek prvkov značky Portálu na 
komerčné ani nekomerčné použitie. Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť našimi  Pokynmi pre 
používateľa a nebudete používať služby Portálu, obsah ani žiadnu ich časť žiadnym spôsobom, ktorý 
nie je výslovne povolený dohodami. Okrem práv, ktoré vám boli výslovne udelené v týchto 
dohodách, vám spoločnosť Portál Malina n.o. neudeľuje žiadne právo, titul ani podiel s ohľadom na 
služby Portálu alebo jej obsah. Softvér tretích strán (napríklad knižnice open source softvéru) 
zahrnutý v službe Portálu je vám poskytovaný na základe licencie na základe dohôd alebo 
licenčných podmienok knižnice príslušného programového vybavenia tretích strán, ako je uvedené 
na našich webových stránkach. 

4. Služby Portálu a platený plán  
Portál poskytuje služby propagácie sociálno-zdravotníckych zariadení a služby vyhľadávania 
takýchto zariadení pomocou určených kritérii na webovej stránke Portálu. Niektoré služby Portálu 
sú vám poskytované bezplatne. Ak chcete používať doplnkové služby Portálu, je potrebné zaplatiť 
poplatok. Doplnkové služby Portálu, ktoré sú k dispozícii po zaplatení, sa v súčastnosti označujú ako 
“profil MAXI”. Služby Portálu, ktoré nevyžadujú platbu, sa v súčasnoti označujú ako “bezplatná 
služba”. Viac o našich službách sa môžete dozvedieť návštevou našich webových stránok. Profil 
MAXI nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom. Ak zrušení svôj platený plán na profil MAXI, 
alebo ak bude Váš plán na profil MAXI prerušený (ak napríklad zmeníte svoje platobné údaje), 
možno už nebudete mať možnosť prihlásiť sa opäť na odber neobmedzenej služby. Upozorňujeme, 
že profil MAXI môže byť v budúcnosti zrušený, pričom v takom prípade vám už nebude účtovaný 
poplatok za služby. V prípade akýkoľvek problémov s Vaším plánom nás, prosím, kontaktujte 
pomocou kontaktného formulára zákazníckeho servisu. 
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5. Aplikácie tretích strán  
Portál je integrovaný do aplikácií, webových stránok a služieb tretích strán (ďalej len „aplikácie 
tretích strán“) na sprístupnenie obsahu alebo služieb pre vás. Tieto aplikácie tretích strán môžu mať 
svoje vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a používanie týchto 
aplikácií tretích strán vami sa bude riadiť a upravovať podmienkami a zásadami ochrany osobných 
údajov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Portál Malina n.o. nepodporuje a nie je 
zodpovedná ani neručí za konanie, funkcie ani obsah ľubovoľnej aplikácie tretej strany, ani za žiadnu 
transakciu, ktorú môžete uzavrieť s poskytovateľom takýchto aplikácií tretích strán. 

6. Obsah vytvorený používateľom  
Používatelia Portálu zverejňujú, nahrávajú a/alebo prispievajú (ďalej len „zverejňujú“) obsah v službe 
(čo môže zahŕňať napríklad obrázky, text, správy, informácie) (ďalej len „používateľský obsah“). Na 
vylúčenie pochybností používateľský obsah zahŕňa taký obsah, ktorý je zverejnený v zozname 
zariadení na webovej stránke Portálu, ako aj iných častiach Portálu. Tie sľubujú, že s ohľadom na 
používateľský obsah, ktorý zverejníte na Portáli (1) máte právo zverejniť taký používateľský obsah a 
(2) taký používateľský obsah alebo jeho používanie Portálom, ako je uvedené na základe dohôd, 
neporušuje dohody, platné právne predpisy ani duševné vlastníctvo (okrem iného aj vrátane 
autorských práv), práva na publicitu, osobnostné práva alebo iné práva druhých, ani nenaznačuje 
žiaden vzťah s pridružením alebo začlenením vás alebo vášho používateľského obsahu 
prostredníctvom Portálu alebo akékoľvek umelca, skupiny, značky, subjektu alebo jednotlivca bez 
výslovného písomného súhlasu takej osoby alebo subjektu. Spoločnosť Portál Malina n.o. môže, ale 
nemá povinnosť, monitorovať, prehodnotiť alebo upraviť používateľský obsah. Vo všetkých 
prípadoch si spoločnosť Portál Malina n.o. vyhradzuje právo odobrať alebo zakázať prístup k 
akémukoľvek používateľskému obsahu z akéhokoľvek dôvodu alebo bezdôvodne, okrem iného aj 
vrátane používateľského obsahu, ktorý, podľa vlastného uváženia spoločnosti Portál Malina n.o. je 
porušením dohôd. Spoločnosť Portál Malina n.o. môže vykonať tieto činnosti bez predchádzajúceho 
oznámenia vám alebo akejkoľvek tretej strane. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu k 
používateľskému obsahu musí byť podľa nášho vlastného uváženia a my nesľubujeme, že zrušíme 
alebo zakážeme prístup k žiadnemu konkrétnemu používateľskému obsahu. Ste výlučne 
zodpovední za všetok používateľský obsah, ktorý zverejníte. Spoločnosť Portál Malina n.o. nie je 
zodpovedná za používateľský obsah ani neschvaľuje žiadny názor obsiahnutý v používateľskom 
obsahu. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AK KTOKOĽVEK PREDLOŽÍ NÁROK VOČI SPOLOČNOSTI PORTÁL 
MALINA N.O. V SÚVISLOSTI S POUŽÍVATEĽSKÝM OBSAHOM, KTORÝ ZVEREJNÍTE, POTOM V 
ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV BUDETE ODŠKODNENÍ A 
BUDE ZABEZPEČENÁ VAŠA BEZÚHONNOSŤ S OHĽADOM NA PORTÁL V SÚVISLOSTI SO 
VŠETKÝMI ŠKODAMI, STRATAMI A VÝDAVKAMI AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE 
PRIMERANÝCH POPLATKOV A NÁKLADOV ZA PRÁVNIKA) VYPLÝVAJÚCE Z TAKÉHOTO NÁROKU. 

7. Práva, ktoré ste nám poskytli  
S ohľadom na práva prislúchajúce vám na základe dohôd nám udeľujete právo (1) umožniť Portálu 
používanie procesora, šírky pásma a úložného hardvéru na vašom zariadení s cieľom uľahčiť 
fungovanie služby, (2) poskytovať reklamy a ďalšie informácie pre vás a (3) umožniť našim 
obchodným partnerom, aby urobili to isté. V každej časti Portálu môže byť obsah, ktorí si prezeráte 
vrátane jeho výberu a umiestnenia ovplyvnený obchodnými hľadiskami vrátane dohôd s tretími 
stranami. Niektorý obsah, na ktorý má licenciu Portálu alebo bol poskytnutý pre Portál (napr. Obsah 
vytvorený používateľom), môže obsahovať ako súčasť reklamu. V takýchto prípadoch Portál 
zabezpečí, že tento obsah budete mať k dispozícii nezmenený. Ak poskytnete spätnú väzbu, nápady 
alebo návrhy spoločnosti Portál Malina n.o. v súvislosti s Portálom alebo jej obsahom (ďalej len 
„spätná väzba“), beriete na vedomie, že spätná väzba nie je dôverná a oprávňuje spoločnosť Portál 
Malina n.o. na používanie bez obmedzenia a záväzkov voči vám. Spätná väzba sa považuje za typ 
používateľského obsahu. Spoločnosti Portál Malina n.o. môžete udeliť nevýhradnú, neprenosnú, 
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sub-licencovanú, bezplatnú, trvalú (alebo, v jurisdikciách, kde to nie je dovolené, na dobu rovnajúcu 
sa dĺžke trvania dohôd a navyše dvadsať (20) rokov), neodvolateľnú, plne splatenú, celosvetovú 
licenciu na používanie, reprodukciu, sprístupnenie verejnosti (napr. vykonávanie alebo zobrazenie), 
publikovanie, prekladanie, upravovanie, vytváranie odvodených diel, distribúciu akéhokoľvek z 
vašich používateľských obsahov v súvislosti so službami prostredníctvom akéhokoľvek média, či už 
samostatne alebo v kombinácii s iným obsahom, alebo materiály, akýmkoľvek spôsobom a 
akýmikoľvek prostriedkami, spôsobu či technológie, či už je teraz známy alebo bude vytvorený 
neskôr. Okrem práv, ktoré sú tu špecificky zaručené, môžete ponechať vlastníctvo všetkých práv 
vrátane práv duševného vlastníctva v používateľskom obsahu. Ak to platí a je to prípustné podľa 
platných právnych predpisov, súhlasíte tiež, že sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv (alebo 
ekvivalentu podľa platných právnych predpisov), ako je vaše právo byť identifikovaný ako autor 
akéhokoľvek používateľského obsahu vrátane spätnej väzby a vaše právo namietať proti 
znevažujúcemu zaobchádzaniu s takýmto používateľským obsahom. 

8. Usmernenie pre používateľa  
Spoločnosť Portál Malina n.o. rešpektuje práva duševného vlastníctva a očakáva, že urobíte to isté. 
Stanovili sme niekoľko základných pravidiel, ktoré máte dodržiavať pri používaní služby, aby ste 
zaistili, že Portál zostane príjemná pre každého. Dodržiavajte tieto pravidlá a podporujte aj 
ostatných používateľov, aby urobili to isté. 
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Nasledujúce činnosti sa nesmú vykonávať za žiadnych okolností: 

• kopírovanie, prerozdeľovanie, reprodukcia, rozoberanie, záznam, prenos, predvádzanie 

alebo zobrazovanie na verejnosti, vysielanie alebo sprístupňovanie verejnosti akejkoľvek 

časti Portál alebo jej obsahu, ani inak vykonaním akéhokoľvek využívania Portálu alebo 

obsahu, ktorý nie je výslovne povolený na základe dohôd alebo platných právnych 

predpisov, alebo ktoré inak porušujú práva duševného vlastníctva (napríklad autorské 

práva) na Portál alebo obsah alebo ktorúkoľvek ich časť; 

• používať Portál na import alebo kopírovanie všetkých miestnych súborov, ktoré nemôžete 

zákonne importovať ani kopírovať týmto spôsobom; 

• spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela 

založené na Portáli, obsahu alebo akejkoľvek jeho časti, ak to nie je povolené príslušnými 

právnymi predpismi; 

• obchádzať akékoľvek technológie používané Portálom, poskytovateľmi jej licencie alebo 

akoukoľvek treťou stranou na ochranu obsahu alebo služby; 

• predávať, prenajímať, sublicencovať alebo poskytovať na lízing akúkoľvek časť Portálu 

alebo jeho obsahu; 

• odstraňovať alebo poškodzovať akékoľvek autorské práva, ochrannú známku alebo iné 

oznámenia duševného vlastníctva obsiahnuté na Portáli alebo poskytované 

prostredníctvom neho (okrem iného aj na účely maskovania alebo zmeny akejkoľvek 

známky vlastníctva alebo zdroja akéhokoľvek obsahu); 

• poskytovať svoje heslo inej osobe alebo používateľa používateľského mena a hesla inej 

osoby; 

• prehľadávanie obsahu Portálu alebo iným použitím akýchkoľvek automatizovaných 

prostriedkov (vrátane robotov, zberačov a modulov na prehľadávanie obsahu) 

zhromažďovať informácie zo služby Portálu; či 
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• predať používateľský účet, alebo inak prijímať akúkoľvek finančnú alebo inú odmenu a 

inak ovplyvňovať názov účtu, alebo obsah na účte.

Nezapájajte sa do výkonávania akejkoľvek činnosti, zvereňovania akéhokoľvek 

používateľského obsahu, alebo registrácie, či použitia používateľského mena, ktoré je alebo 

obsahuje materiál, ktorý: 

• je urážlivý, hanlivý, ohováračský, pornografický, výhražný alebo obscénny; 

• je nezákonný alebo určený na podporu alebo spáchanie nezákonného činu akéhokoľvek 

druhu, okrem iného aj vrátane porušovania práv duševného vlastníctva, práv na ochranu 

súkromia alebo vlastníckych práv spoločnosti Portál Malina n.o. alebo tretej strany; 

• zahŕňa vaše heslo alebo zámerne zahŕňa heslo akéhokoľvek iného používateľa alebo 

zámerne obsahuje osobné údaje tretích osôb, prípadne je určený na získavanie takýchto 

osobných údajov; 

• obsahuje škodlivý obsah ako je malvér, trójske kone alebo vírusy, alebo inak ruší prístup 

ľubovoľného používateľa k službe; 

• je určený obťažovanie alebo šikanovanie ostatných používateľov; 

• zosobňuje alebo skresľuje váš vzťah s iným používateľom, osobou alebo subjektom alebo 

je inak podvodný, falošný, klamlivý alebo zavádzajúci; 

• používa automatizované prostriedky na umelú podporu obsahu; 

• zahŕňa prenos nevyžiadanej hromadnej korešpondencie alebo inej formy spamu (ďalej len 

„spam“), nevyžiadanej pošty, reťazových listov alebo podobne, a to aj prostredníctvom e-

mailovej schránky Portálu; 

• zahŕňa obchodné alebo predajné aktivity, ako sú reklamné, propagačné akcie, súťaže, 

lotérie alebo pyramídové hry, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Portál Malina 

n.o.; 

• odkazuje, odvoláva sa alebo inak propaguje komerčné produkty alebo služby, s výnimkou 

prípadov, ktoré sú výslovne povolené spoločnosťou Portál Malina n.o.; 

• narušuje alebo akýmkoľvek spôsobom prerušuje Portál, manipuluje, porušuje alebo sa 

pokúša sondovať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť služby alebo počítačových 

systémov, sietí, používateľských pravidiel alebo iných bezpečnostných prvkov, opatrení na 

overovanie či iných ochranných opatrení Portálu, obsah alebo ich časti; alebo 

• je v rozpore s dohodami, ktoré stanovila spoločnosť Portál Malina n.o..

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zverejňovanie akéhokoľvek takéhoto používateľského 

obsahu môže mať za následok okamžité ukončenie alebo pozastavenie vášho účtu Portálu. Tiež 

súhlasíte s tým, že Portál môže tiež opätovne získavať vaše používateľské meno z akéhokoľvek 

dôvodu. Dávajte pozor na to, ako používate Portál, a na to, čo zdieľate. Portál zahŕňa sociálne a 

interaktívne funkcie vrátane schopnosti zverejňovať používateľský obsah, zdieľať obsah a 

zverejňovať určité informácie o vás. Nezabúdajte, že zdieľané alebo verejne dostupné informácie 



9. Porušenie a nahlasovanie obsahu používateľa  
Spoločnosť Portál Malina n.o. rešpektuje práva vlastníkov duševného vlastníctva. Ak si myslíte, že 
akýkoľvek obsah porušuje vaše práva duševného vlastníctva alebo iné práva, kontaktujte nás 
pomocou formulára zákazníckej podpory. Ak držiteľ autorských práv oznámi spoločnosti Portál 
Malina n.o., že akýkoľvek obsah porušuje autorské práva, spoločnosť Portál Malina n.o. môže podľa 
svojho uváženia prijať opatrenia bez predchádzajúceho oznámenia poskytovateľom obsahu. Ak sa 
poskytovateľ domnieva, že obsah neporušuje práva, môže podať spoločnosti Portál Malina n.o.n 
námietku voči oznámeniu so žiadosťou o obnovenie odstráneného obsahu. Ak si myslíte, že 
akýkoľvek obsah nie je v súlade s časťou Usmernenie pre používateľa, vyplňte formulár oznámenia. 

10. Obmedzenie služieb a modifikácie 
Spoločnosť Portál Malina n.o. vynaloží primerané úsilie, aby udržala Portál v prevádzke. Niektoré 
technické ťažkosti alebo údržbu však môžu niekedy viesť k dočasnému prerušeniu. V rozsahu 
prípustnom podľa platných právnych predpisov si spoločnosť Portál Malina n.o. vyhradzuje právo 
pravidelne a kedykoľvek upravovať alebo dočasne alebo trvalo prerušiť funkcie a vlastnosti Portálu, 
po predchádzajúcom upozornení alebo bez neho, a to všetko bez záväzkov voči vám, s výnimkou 
prípadov, kedy právne predpisy zakazujú prerušenie, zmenu alebo pozastavenie Portálu alebo 
akejkoľvek jej funkcie či vlastnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak máte predplatené poplatky za 
platený plán, ktoré spoločnosť Portál Malina n.o. natrvalo preruší pred skončením predplateného 
obdobia (definovaného v časti Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie), spoločnosť Portál Malina 
n.o. vám vráti predplatené poplatky za predplatené obdobie po tomto prerušení. Beriete na 
vedomie, súhlasíte a akceptujete, že spoločnosť Portál Malina n.o. nemá žiadnu povinnosť 
udržiavať, podporovať, obnovovať alebo aktualizovať Portál či poskytovať všetky alebo akýkoľvek 
konkrétny obsah prostredníctvom Portálu. Táto časť sa bude vykonávať v rozsahu povolenom 
príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť Portál Malina n.o. a/alebo vlastníci akéhokoľvek 
obsahu môžu priebežne odstraňovať takýto obsah bez predchádzajúceho upozornenia a to v 
rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. 

11. Zákaznícka podpora  
Pre zákaznícku podporu v súvislosti s účtom a platbami (ďalej len „otázky na zákaznícku podporu“) 
odošlite lístok na naše oddelenie služieb zákazníkom pomocou kontaktného formulára pre 
zákaznícke služby v časti Kontakt na našich webových stránkach. Vynaložíme primerané úsilie, aby 
sme reagovali na všetky otázky zákazníckej podpory v primeranom čase, ale neposkytujeme žiadne 
záruky akéhokoľvek druhu, že všetky otázky na zákaznícku podporu budú zodpovedané v 
konkrétnom časovom rámci ani na to že budeme schopní uspokojivo odpovedať na všetky takéto 
otázky. 
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môžu byť použité a znovu zdieľané ostatnými používateľmi na Portáli alebo na webových 

stránkach, preto používajte Portál obozretne a dbajte na nastavenia účtu. Spoločnosť Portál 

Malina n.o. nemá žiadnu zodpovednosť za vaše voľby pri zverejňovaní materiálu na Portáli. Heslo 

chráni váš používateľský účet a ste sami zodpovední za to, aby ste zachovali svoje heslo tajné a 

bezpečné. Beriete na vedomie, že ste zodpovední za všetko používanie vášho používateľského 

mena a hesla v službe. Ak sa vaše meno používateľa alebo heslo stratí alebo bude odcudzené, 

alebo ak si myslíte, že došlo k neoprávnenému prístupu k vášmu účtu tretími stranami, okamžite 

nás informujte a zmeňte heslo čo najskôr. 

https://www.spotify.com/sk/legal/infringement-form
https://www.spotify.com/sk/legal/end-user-agreement/#s15


12. Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie 
Zaplatený profil MAXI si môžete kúpiť zaplatením mesačného paušálu. Ak sa zaregistrujete na profil 
MAXI, môžete zmeniť svoj názor z ľubovoľného dôvodu alebo bez dôvodu a dostane plnú náhradu 
všetkých peňazí, ktoré ste zaplatili, do štrnástich (14) dní (ďalej len „lehota na rozmyslenie“). 
Náhrada však nebude poskytnutá, ak ste sa prihlásili do Portálu v priebehu lehoty na 
rozmyslenie. Vaša platba spoločnosti Portál Malina n.o. (alebo tretej osobe, pomocou ktorej ste si 
kúpili predplatné, ako je napríklad telefónna spoločnosť) bude automaticky obnovená na konci 
obdobia profilu MAXI, pokiaľ nezrušíte svoj profil MAXI prostredníctvom webovej stránky profilu 
MAXI pred skončením bežného obdobia profilu MAXI. Zrušenie nadobudne platnosť deň po 
poslednom dni bežného obdobia predplatného profilu MAXI a vaša služba bude znížená na 
bezplatnú službu. Ak však chcete zrušiť svoju platbu alebo platený profil MAXI a/alebo ukončiť 
ktorúkoľvek z dohôd (1) po prihlásení do Portálu počas lehoty na rozmyslenie, alebo (2) po skončení 
lehoty na rozmyslenie (v prípade potreby), alebo (3) pred skončením súčasného obdobia 
predplatného profilu MAXI, žiadne poplatky za predplatné už zaplatené vám nepreplatíme. Pokiaľ si 
prajete dostať úplnú náhradu všetkých peňazí zaplatených pred skončením lehoty na rozmyslenie, 
je potrebné sa obrátiť na zákaznícku podporu. Spoločnosť Portál Malina n.o. môže priebežne meniť 
cenu za zaplatený profil MAXI, predplatené obdobie profilu MAXI (za obdobia doteraz nezaplatené) 
a všetky zmeny cien vám vopred oznámi a, ak to bude možné, aj to, ako prijať tieto zmeny. Zmeny 
cien platených predplatných nadobudnú účinnosť na začiatku budúceho obdobia predplatného po 
dátume zmeny cien. V súlade s miestnymi právnymi predpismi budete akceptovať novú cenu tým, 
že budete naďalej používať Portál po nadobudnutí zmeny ceny. Ak nesúhlasíte s cenovými 
zmenami, máte právo odmietnuť zmenu zrušením predplatného profilu MAXI Portálu pred 
nadobudnutím zmeny ceny. Preto dbajte na to, aby ste si starostlivo prečítali takéto oznámenie o 
zmene ceny. 

13. Trvanie a ukončenie 
Dohody budú pre vás platiť aj naďalej až do ukončenia vami alebo spoločnosťou Portál Malina n.o.. 
Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že trvalé licencie udelené vami vo vzťahu k 
používateľskému obsahu vrátane spätnej väzby sú neodvolateľné, a preto budú platiť aj po skončení 
platnosti alebo ukončení dohody z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť Portál Malina n.o. môže 
ukončiť dohodu alebo pozastaviť váš prístup k Portálu kedykoľvek, a to aj v prípade vášho 
skutočného alebo domnelého neoprávneného použitia Portálu a/alebo obsahu, či nedodržania 
dohôd. Ak vy alebo spoločnosť Portál Malina n.o. ukončí dohodu, alebo v prípade, že spoločnosť 
Portál Malina n.o. pozastaví váš prístup k Portálu, súhlasíte s tým, že spoločnosť Portál Malina n.o. 
nebude niesť žiadnu zodpovednosť voči vám a spoločnosť Portál Malina n.o. nepreplatí žiadne 
sumy, ktoré ste už zaplatili, v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Na 
získanie informácií o tom, ako ukončiť váš účet na Portáli, nás kontaktujte prostredníctvom 
kontaktného formulára Zákaznícky servis, ktorý je k dispozícii na našej stránke Kontakt. Táto časť sa 
bude vykonávať v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Dohody môžete ukončiť 
kedykoľvek. Všetky ďalšie časti dohody, ktoré buď výslovne, alebo podľa ich povahy, musia zostať v 
platnosti aj po ukončení dohôd, zostávajú platné aj po ukončení tejto dohody. 

14. Záruka a zrieknutie sa záruky 
Budeme sa snažiť poskytovať najlepšie možné služby, no vy beriete na vedomie a súhlasíte, že 
Portál je poskytovaný v aktuálnom stave bez vyslovenej alebo odvodenej záruky alebo podmienky 
akéhokoľvek druhu. Portál budete používať na vlastné nebezpečenstvo. V maximálnom rozsahu 
povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť Portál Malina n.o. a všetci vlastníci obsahu 
neposkytujú žiadne vyhlásenia a zriekajú sa akýchkoľvek záruk či podmienok týkajúcich sa 
vyhovujúcej kvality, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia práv. Spoločnosť 
Portál Malina n.o. ani majiteľ obsahu nezaručujú, že Portál neobsahuje žiaden malvér ani iné 
škodlivé komponenty. Okrem toho spoločnosť Portál Malina n.o. neposkytuje žiadne vyhlásenia, 
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https://support.spotify.com/contact-spotify-support/


odôvodnenia, záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadnu aplikáciu tretích strán (alebo ich 
obsah), používateľský obsah ani žiaden iný produkt alebo propagovanú službu ponúkané treťou 
stranou prostredníctvom Portálu alebo akejkoľvek stránky s hypertextovými odkazmi, akýmikoľvek 
reklamnými pruhmi či inými reklamami. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Portál Malina 
n.o. nebude ručiť za žiadne transakcie medzi vami a poskytovateľmi tretích strán alebo produktov, 
ani propagáciu služieb v prostredí alebo prostredníctvom Portálu. Rovnako ako v prípade nákupu 
produktu alebo služby prostredníctvom akéhokoľvek média, alebo v akomkoľvek prostredí je 
potrebné použiť úsudok a byť opatrní, kde je to vhodné. Žiadne rady ani informácie, ktoré získate 
ústne alebo písomne od spoločnosti Portál Malina n.o., neposkytujú v tomto ohľade žiadnu záruku 
v mene spoločnosti Portál Malina n.o.. Niektoré aspekty tejto časti nemusia platiť v niektorých 
jurisdikciách, ak to zakazujú príslušné právne predpisy. Toto nemá vplyv na vaše zákonné práva 
spotrebiteľa. 

15. Obmedzenie  
Súhlasíte, že v rozsahu povolenom právnymi predpismi bude vaším jediným a výlučným nápravným 
opatrením za akékoľvek problémy alebo nespokojnosť s Portálom možnosť prestať používať Portál. 
Keďže spoločnosť Portál Malina n.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za aplikácie tretích strán ani ich 
obsah, zatiaľ čo počas trvania vášho vzťahu s takými aplikáciami tretích strán môžu byť riadené 
samostatnými dohodami týchto tretích strán, a to v rozsahu povolenom právnymi predpismi, vašou 
jedinou a výhradnou možnosťou s ohľadom na portál za akékoľvek problémy čI nespokojnosť s 
aplikáciami tretích strán alebo ich obsahom je prestať používať takéto aplikácie tretích strán. V 
plnom rozsahu povolenom právnymi predpismi spoločnosť Portál Malina n.o., jej úradníci, 
akcionári, zamestnanci, zástupcovia, riaditelia, dcérske spoločnosti, pobočky, nástupcovia, 
dodávatelia alebo poskytovatelia licencie nebudú v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za (1) 
akékoľvek nepriame, špeciálne, náhodné, trestné, exemplárne alebo následné škody, (2) žiadnu 
stratu vyplývajúcu z používania, údajov, obchodu alebo ziskov (priamych čI nepriamych) vo všetkých 
prípadoch, vyplývajúcich z použitia alebo neschopnosti využiť Portál, aplikácií tretích strán alebo 
obsahu aplikácie tretej strany bez ohľadu na zákonnú teóriu bez ohľadu na to, či bola spoločnosť 
Portál Malina n.o. upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd, a to ani v prípade, že nápravný 
prostriedok nesplní svoj základný účel ani (3) celkovú zodpovednosť za akékoľvek nároky vzťahujúce 
sa na Portál, aplikácie tretích strán alebo použitím obsahu tretej strany, ktorá je vyššia ako suma, 
ktorú ste zaplatili spoločnosti Portál Malina n.o. za predchádzajúcom dvanásť mesiacov v rozsahu 
prípustnom právnymi predpismi. Nič v dohodách neruší ani neobmedzuje zodpovednosť 
spoločnosti Portál Malina n.o. s ohľadom na podvod, úmyselné uvedenie do omylu, smrť alebo 
zranenie spôsobené zanedbaním povinností, a hrubej nedbalosti, ak to vyžadujú platné právne 
predpisy. Niektoré aspekty tejto časti nemusia platiť v niektorých jurisdikciách, ak to zakazujú 
príslušné právne predpisy. 

16. Celá dohoda  
Na rozdiel od toho, čo je uvedené v tejto časti alebo ako ste sa vy výslovne dohodli písomne so 
spoločnosťou Portál Malina n.o., dohody predstavujú všetky podmienky dohodnuté medzi vami a 
spoločnosťou Portál Malina n.o. a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody 
vo vzťahu k predmetu týchto dohôd. Upozorňujeme však, že iné aspekty vášho používania Portálu 
sa môžu riadiť ďalšími dohodami. Niektoré z týchto dodatočných podmienok sú  uvedené na 
webových stránkach Portálu.. Do tej miery, v akej sa môže vyskytovať nezmieriteľný rozpor medzi 
akýmikoľvek ďalšími podmienkami a týmito podmienkami, dodatočné podmienky majú prednosť. 
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17. Odškodnenie  
V plnom rozsahu, v akom to povoľujú platné právne predpisy, súhlasíte s tým, že odškodníte a 
zabezpečíte bezúhonnosť spoločnosti Portál Malina n.o s ohľadom na všetky škody, straty a výdavky 
akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných honorárov právnych zástupcov a nákladov), ktoré vzniknú 
v dôsledku: (1) vášho porušenia tejto dohody; (2) akéhokoľvek používateľského obsahu; (3) 
akejkoľvek činnosti, do ktorej ste sa zapojili alebo prostredníctvom Portálu; a (4) vášho porušenia 
akéhokoľvek právneho predpisu alebo práv tretej strany. 

18. Kontaktujte nás  
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Portálu alebo dohôd, obráťte sa na zákaznícky servis 
spoločnosti Portál Malina n.o.n, ktorý nájdete v časti Kontakt na našich webových stránkach. 
Ďakujem, že ste si prečítali naše podmienky. Dúfame, že sa vám bude Portál páčiť. 

Zmluvný subjekt: 

Portál Malina n.o. 

Starinská 6189/164  

06601 Humenné 
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