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1. Základné informácie 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webstránky 
www.janalukacova.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 
 
Predávajúcim je: Ing. Jana Lukáčová, Šoltésovej 6534/5, 08001 Prešov. IČO: 45681457, DIČ: 
1080298615. Tel.: 0904 188 879, e-mail: hello@janalukacova.com. Zapísaný v Živnostenskom registri 
Okresného úradu Prešov pod č. 750-36584.  
 
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná 
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený 
podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 
080 01 Prešov 1. 
 

2. Objednávka a uzavretie zmluvy 

Odoslanie vyplnenej objednávky (alebo e-mailu s objednávkou) kupujúcim sa považuje za návrh na 
uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webstránke.  
 
K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. 
 
Predmetom zmluvy je poskytnutie služby – osobné konzultácie (poskytnutie poradenstva v oblasti 
osobného rozvoja zameraného na riešenie osobných problémov s cieľom obnovenia vnútorného 
pokoja - duševnej rovnováhy), prostredníctvom diaľkových elektronických prostriedkov (Skype, 
telefonicky). 
 
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neposkytuje atestované medicínske, psychologické služby 
a konzultácie neslúžia ako náhrada týchto služieb poskytovaných oprávnenými osobami v súlade 
s relevantnou právnou úpravou. 
 

3. Ceny služieb 

Všetky ceny služieb uvedené na webstránke sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je 
platiteľom DPH.  
 
Cena za službu je 35 EUR za jednu konzultáciu (45 minút). 
 

4. Platba za službu 

Predávajúci akceptuje platbu za objednanú službu nasledujúcim spôsobom: 
 

 platba vopred bankovým prevodom. 
 

Súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednanú službu. 
 

5. Dodanie služby 

Služba bude kupujúcemu dodaná po úhrade platby, vo vzájomne dohodnutom termíne a čase, 
najneskôr však do 30 dní od úhrady za službu. V prípade, ak nie je dohodnutý termín možné dodržať 
(zo strany kupujúceho alebo predávajúceho), predávajúci sa s kupujúcim dohodne na náhradnom 
termíne dodania služby. 
 
Predávajúci aj kupujúci sú vzájomne viazaní mlčanlivosťou vo vzťahu k obsahu ich komunikácie počas 
poskytnutia služby, tj. kupujúci rovnako rešpektuje dôvernosť komunikácie a nepublikuje priame 
citácie z obsahu konzultácie (dôvernosť sa nevzťahuje na prezentovanie názorov alebo spätnej väzby 
zo strany kupujúceho na poskytnutú službu). 
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6. Reklamačný poriadok  

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má služba pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba na služby je 3 
mesiace.  
 
Ak má služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal 
ďalej používať službu, na ktorej zistil vadu.  
 
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradný termín poskytnutia služby. Ak ide o 
iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby, resp. vrátenie kúpnej 
ceny služby. 
 
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na emailovej adrese 
hello@janalukacova.com.  
 
Ak dôjde k k poskytnutiu služby v náhradnom termíne začne plynúť záručná doba znova od 
poskytnutia novej služby.  
 
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opravenej služby, 
poskytnutím náhradného termínu na poskytnutie služby, vrátením kúpnej ceny služby, vyplatením 
primeranej zľavy z ceny služby, alebo jej odôvodnené zamietnutie. 
 
Za opodstatnenú reklamáciu nie je možné považovať nespokojnosť kupujúceho danú tým a) ako 
lepšie alebo horšie sa po poskytnutí služby cítil b) že sa nedozvedel niečo, čo dovtedy ešte nevedel c) 
že predávajúci súhlasil alebo nesúhlasil s jeho názormi, alebo názormi iných ľudí. 
 
Predávajúci má rovnako právo predčasne ukončiť poskytnutie služby bez nároku kupujúceho na 
vrátenie pomernej časti kúpnej ceny v prípade nevhodnej projekcie zo strany kupujúceho, resp. 
prisudzovania zo strany kupujúceho vzťahu iného, ako založeného na profesionálnej báze pre účel 
poskytnutia služby. 
 
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých 
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie Po určení spôsobu 
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu 
vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo 
má právo na poskytnutie služby v náhradnom termíne. 
 
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie zaslať kupujúcemu potvrdenie emailom. 
 

7. Vrátenie služby – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o 
poskytnutí služby. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. 
 
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD 
ZMLUVY emailom, a to aj v posledný deň 14-dňovej lehoty v prípade, ak počas tejto lehoty ešte 
nedošlo k poskytnutiu služby.  
 
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie 
začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci 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. 
 
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu 
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 
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8. Alternatívne riešenie sporov 

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-
mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa 
domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť 
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na 
začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) 
podľa zákona 391/2015 Z.z..  
 
ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam 
subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR 
http://www.economy.gov.sk/http:///. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 
Zákona 391/2015 Z.z.. 
 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, 
ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 
 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo 
povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, 
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne 
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka 
sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať 
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 
 

9. Ochrana osobných údajov 

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane 
osobných údajov a spracúva iba údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy (meno, 
emailová adresa). 
 
Účelom spracovania osobných údajov je iba ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú 
predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky prostredníctvom tejto webstránky. 
 
Osobné údaje kupujúceho sú uchovávané v informačnom systéme výlučne pre potreby archivácie 
účtovných dokladov po dobu 10 rokov.  
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