
Pravidlá uverejňovania inzercie na webovej stránke SKZL 

(ďalej len „Pravidlá“) 

 

Nižšie uvedené Pravidlá upravujú podmienky zverejňovania inzercie na webovej stránke Slovenskej 

komory zubných lekárov (www.skzl.sk). 

Typy inzercie: 

1. Banner – informácie komerčnej/ reklamnej povahy: 

a. Umiestnenie na Homepage, 

b. Umiestnenie v konkrétnom menu (kategórii napr. O nás, Covid 19, Vzdelávanie a pod.), 

c. Umiestnenie pri konkrétnom článku. 

 

2. Riadková inzercia – inzercia neobsahujúca reklamné informácie. 

Reklamný obsah Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „SKZL“) uverejňuje výhradne v súlade so 

znením zákona č. 147/ 2001 o reklame o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Inzercia bude spracovaná administrátorom webovej stránky SKZL v súlade s jej grafickou úpravou. Textové 

a obrazové podklady dodá objednávateľ inzercie. 

Formát reklamného bannera: 540 x 270 px (4:2) 

 

Podporované formáty: PNG, JPG, JPEG.  

 

Všeobecné podmienky uverejňovania inzercie: 

Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť cenníka. Od ustanovení nižšie uvedených 

podmienok sa možno odchýliť iba na základe písomnej dohody. 

1. Záujemca o inzerciu akceptuje Pravidlá  a zaväzuje sa ich dodržiavať 

 

2. Inzercia na webovej stránke SKZL sa riadi aktuálne platným cenníkom (Cenník inzercie). 

 

3. Objednaná inzercia sa platí na základe vystavenej faktúry za inzerciu, najneskôr 7 dní pred 

uverejnením inzercie.  

 

4. Inzerát bude zverejnený až po odsúhlasení obsahovej a grafickej formy inzercie SKZL a uhradení 

vystavenej faktúry v zmysle platného cenníka inzercie. V zmysle cenníka inzercie je časovou 

jednotkou na uverejnenie reklamného bannera 1 týždeň, uverejnenie bannera na dlhšie obdobie je 

násobkom tejto časovej jednotky. Riadková inzercia je určená výlučne pre poskytovateľov zubno-

lekárskej starostlivosti a uverejňovaná a fakturovaná je v zmysle podmienok uverejnia inzercie 

uvedených na stránke skzl.sk.  

 

5. SKZL si vyhradzuje právo na neuverejnenie inzerátu z dôvodu: 

a. obsahu (zadefinované v bode 6), 

b. zaradenia inzercie tretích strán,  

c. rozporu s platnými právnymi predpismi v SR,  

d. rozporu s dobrými mravmi, 

e. rozporu so záujmami SKZL, 

f. rozporu so záujmami zubných lekárov, 

g. nedodania inzercie v technických parametroch nevyhnutných pre daný typ inzercie,  

h. neplnenia si záväzkov objednávateľa inzercie. 

http://www.skzl.sk/
https://www.skzl.sk/pre-zubnych-lekarov/casopisy/cennik-inzercie
https://www.skzl.sk/pre-zubnych-lekarov/casopisy/cennik-inzercie


V takýchto prípadoch SKZL oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu svoje rozhodnutie o 

odmietnutí uverejnenia inzercie. 

6. Je zakázané inzerovať: 

a. rýchle a bezpracné zárobky + inzeráty smerujúce k obsahu pracanadoma.sk/xxx, 

chudnite.sk/xxx apod., 

b. audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou, 

c. chudnutie, 

d. MLM, provízne systémy, pyramídové hry, hazard, 

e. kopírovanie médií, napodobeniny, plagiáty, 

f. propagácia a predaj liekov viazaných na lekársky predpis a uhrádzaných zo zdravotného 

poistenia, 

g. propagácia  a predaj neschválených liečiv a výživových doplnkov, 

h. propagácia a predaj tabakových výrobkov, e-cigariet, alkoholu, drog a psychoaktívnych, 

návykových látok vrátane pomôcok na ich užívanie, 

i. propagácia a predaj zbraní, výbušnín a pohonných hmôt, 

j. nevhodný a klamlivý obsah (porno, rasizmus, násilie, pochybné medicínske metódy 

a pod.) 

k. vírusy, trojské kone a iný malware, 

l. politické kampane, 

m. dopyt v realitách, 

n. zoznamovacie služby, erotické a striptízové služby a tovar, reklamy zobrazujúce nahotu 

či pózy so sexuálnym podtextom, 

o. finančné služby nebankových subjektov, úvery, exekúcie, oddlženie a pod., 

p. propagácia a predaj dokladov a technických preukazov, 

q. predaj zvierat, 

r. predaj a propagácia spotrebného tovaru nesúvisiaceho s poskytovaním liečebno-

preventívnej starostlivosti v zubnej ambulancii.  

 

7. Zodpovednosť za obsah inzercie: 

  a. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah inzercie. 

b. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, že ním objednaná a zverejnená inzercia je v súlade 

 s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi a že uverejnením inzercie podľa 

 objednávateľom dodaných inzertných podkladov nepríde k žiadnemu zásahu do práv 

 akýchkoľvek tretích osôb, najmä autorských práv, iných práv na ochranu duševného 

 vlastníctva a práva na ochranu osobnosti. 

c. SKZL nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté objednávateľovi z dôvodu neuverejnenia 

 inzercie odmietnutej podľa bodu 5. 

d. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť SKZL všetky náklady a všetky škody, ktoré vzniknú 

 SKZL v dôsledku toho, že sa voči SKZL bude akákoľvek osoba alebo akýkoľvek úrad 

 domáhať akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z porušenia právnych predpisov uverejnením 

 inzercie podľa inzertných podkladov objednávateľa, a to bez ohľadu na to, či sa tieto nároky 

 ukážu byť oprávnenými alebo nie. 

  


