
Článok 1 
Všeobecné ustanovenie 

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup umeleckých 
diel (ďalej „tovar“) prostredníctvom stránky www.schemnitz.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu 
uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník 
súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, 
ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke 
www.schemnitz.sk a príslušnými právnymi predpismi. 

1.2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť Slovak Art s.r.o. 
so sídlom Boženy Němcovej 321/1 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44626568, DIČ: 2022772367, 
zapísaná v obchodnom registri Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.16115/S,  
e-mail: slovakart@gmail.com, telefonický kontakt: 0905939785 (ďalej ako „predávajúci“ alebo 
„Schemnitz“ alebo „spoločnosť Slovak Art“). 

1.3 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 
46, 974 00 Banská Bystrica, tel. č.: 02/ 58272 172-3. 

Článok 2 
Postup pri objednávaní 

2.1 Zákazník si môže cez www.schemnitz.sk objednať akýkoľvek tovar zaslaním emailu na 
info@schemnitz.sk. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou 
https://www.schemnitz.sk/vip-menu/, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho 
systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako 
podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné 
plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o 
novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť Slovak Art registračné údaje použiť tiež na 
marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené 
osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v SCHEMNITZ hlásiť na www.schemnitz.sk/vip-menu. 
Prihlasovacie údaje spoločnosť Slovak Art odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich 
nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. 
Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie 
inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.schemnitz.sk pod menom príslušného 
zákazníka.  

2.2 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim 
oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch , a to 
nákladoch na dodanie, resp. dopravu, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný 
predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných 
predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, 
vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“).  

2.3 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom 
rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá 
nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na 
internetovej stránke www.schemnitz.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto 



zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.  Tieto Obchodné 
podmienky sú platné od 20.05.2018. 

Článok 3 
Platobné podmienky 

3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník 
široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platby v hotovosti, prevodom priamym 
vkladom v Slovenskej sporiteľni na bankový účet uvedeny v objednávke. Ak bola zvolená forma 
úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri 
preberaní tovaru.  

 

Článok 4 
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

 

4.1 Spoločnosť Slovak Art sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 10 pracovných 
dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je 
zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť Slovak Art nemá tovar fyzicky vo svojom depozitári 
(o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u autora až na základe objednávky zákazníka, 
zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do troch  týždňov od uhradenia ceny uvedenej 
v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré Slovak Art nevie 
ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne 
okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.  
 

4.2 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých 
podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet 
spoločnosti Slovak Art, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania 
bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Slovak Art sa zaväzuje o tom bezodkladne 
informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti Slovak Art a zákazníka o dodaní tovaru v 
náhradnej lehote,  spoločnosť Slovak Art sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia 
nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to 
rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa Slovak Art a zákazník 
nedohodnú inak.  

 
4.3 Spoločnosť Slovak Art sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú 

zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Individuálne je možné riešiť aj dodanie v rámci 
celého sveta. 

 
4.4 Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v Galérii Schemnitz bude tento možný len 

v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru. V prípade jeho nedostupnosti bude so 
zákazníkom dohodnutý alternatívny postup; pokiaľ s návrhom tohto postupu zákazník nebude 
súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; 
predajca mu v takom prípade vráti zaplatenú cenu (preddavok) v celom rozsahu do 15 dní od 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia, a to na účet zákazníka alebo jeho adresu.  



 
4.5 V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou (nad 150cm dĺžky) 

zabezpečuje spoločnosť Slovak Art dopravu domov. 

Článok 5 
Storno objednávky 

 
Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.schemnitz.sk 
nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych 
predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže 
odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty 
na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6. 
 
Storno objednávky zo strany Slovak Art 
 
Spoločnosť Slovak Art si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z 
technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak obraz už nie je 
dostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany autora diela. V prípade, 
že táto situácia nastane, spoločnosť Slovak Art bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom 
dohody o ďalšom postupe.  
 

Článok 6 
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.schemnitz.sk 

zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa) 
 

6.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy 
bez uvedenia dôvodu do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za 
zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 
posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním 
určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

6.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho 
uvedenej vyššie, e-mailom na adrese slovakart@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim 
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti 
Slovak Art  dokladom o kúpe.  

6.3 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný 
tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým 
predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky 
zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.  

6.4 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, 
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po 
úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; 



b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru 
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka; 

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo 
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil; 
 

Článok 7 
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa 

 
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Slovak Art 
s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných 
údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú 
povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke 
https://www.schemnitz.sk/autori-artists-hidden-pricelist - tlačidlo GDPR - Informačná povinnosť 


