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Reklamácie  - reklamačný poriadok 
 

Obchodná spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 

Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 21691/T, IČO : 44 076 797, DIČ : 2022581913 (ďalej v texte „ADINA vz“ alebo 

„obstarávateľ zážitku“), sa riadi pri uplatnení a vybavovaní reklamácií nasledovným 

reklamačným poriadkom, ktorý zároveň tvorí Článok VII. obchodných podmienok 

ADINA vz. - viď. odkliknúť tu alebo osobitne na webovej stránke obstarávateľa zážitku 

v okienku „Obchodné podmienky“.  

Reklamačný poriadok ADINA vz je osobitne, viditeľne a dostupne umiestnený na tejto 
webovej stránke ADINA vz  a tiež v listinnej podobe na prevádzke ADINA vz, sídliacej na 

adrese Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, 917 01. 

Obsah reklamačného poriadku je nasledovný: 

1. ADINA vz ako obstarávateľ zážitku zodpovedá objednávateľovi zážitku alebo 

osobe čerpajúcej zážitok za to, že v čase čerpania zážitku, bude čerpaný zážitok 

dodaný v súlade so zmluvou o obstaraní veci (zážitku). 

2. V prípade, že čerpaný zážitok nebude dodaný v súlade so zmluvou o obstaraní 

veci (zážitku), bude dodaný vadne, má objednávateľ zážitku alebo osoba 

čerpajúca zážitok právo na uplatnenie zodpovednosti za vadu obstarania veci, 

formou uplatnenej reklamácie.  

3. Nároky objednávateľa zážitku alebo osoby čerpajúcej zážitok pri uplatňovaní 

práva zo zodpovednosti za vadu –  pri reklamácii, sú nasledovné: 

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ zážitku alebo osoba 

čerpajúca zážitok právo, aby bola táto vada bezplatne, včas a riadne 

obstarávateľom zážitku odstránená. Obstarávateľ zážitku je povinný 

zabezpečiť bez zbytočného odkladu, aby bola vada odstránená. 

b) Objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok môže namiesto 

odstránenia vady pri čerpaní zážitku požadovať výmenu zážitku za iný 

zážitok. Ak sa vada týka len časti čerpaného zážitku, výmenu tejto časti, ak 

tým obstarávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu 

zážitku alebo závažnosť vady. 

c) Obstarávateľ zážitku môže vždy namiesto odstránenia vady čerpaného 

zážitku vymeniť zážitok za iný zážitok, ak to objednávateľovi zážitku alebo 

osobe čerpajúcej zážitok nespôsobí závažné ťažkosti. 

d) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa zážitok 

čerpal ako bez vady, má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok 

právo na výmenu zážitku za iný zážitok alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 

Tie isté práva má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok aj 

v prípade, že sa jedná o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ zážitku 

alebo osoba čerpajúca zážitok pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej 

odstránení alebo pre väčší počet vád nemôže zážitok riadne čerpať alebo 

vyčerpať. 

e) Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.z. vady, pre ktoré je možné zážitok 

čerpať), má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok právo na 

primeranú zľavu z ceny zážitku. 
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4. Reklamácie objednávateľa zážitku alebo osoby čerpajúcej zážitok, je možné 

uplatňovať písomne alebo osobne prostredníctvom týchto kontaktov (viď. tiež 

Článok I. bod 4. obchodných podmienok obstarávateľa zážitku): 

• www.adina.sk ,www.darcekyazazitky.sk   

• email: info@adina.sk  

• telefón: 00421/944/078245  

• poštová adresa:  

ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava 

• osobne na prevádzke: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, 917 01, kde je 

počas prevádzkovej doby, t.z. v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 

16:00 hodiny prítomná osoba určená obstarávateľom zážitku, ktorá je 

poverená vybavovať reklamácie. 

5. Reklamácie je potrebné uplatniť objednávateľom zážitku alebo osobou 

čerpajúcou zážitok okamžite pri vzniku problému, vady obstarania veci, pokiaľ 

to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu po zistení vady, nedostatku, 

problému súvisiaceho s čerpaním zážitku, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa 

čerpania zážitku.  

6. Osoba uplatňujúca reklamáciu (t.z. objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca 

zážitok), je povinná uviesť číslo poukážky na čerpanie zážitku a podrobne opísať 

vadu, prípadný problém, resp. nedostatok, vrátane popisu osôb, s ktorými pri 

čerpaní zážitku zo strany dodávateľa zážitku komunikovala, prišla do styku 

a uplatniť si konkrétny nárok podľa poučenia v bode 3. tohto  reklamačného 

poriadku. Osoba uplatňujúca si reklamáciu môže využiť  pri uplatnení 

reklamácie formulár na uplatnenie reklamácie  - viď. odkliknúť tu alebo 

osobitne na webovej stránke obstarávateľa zážitku v okienku „reklamácie“ 

a následne formulár vyplniť a zaslať obstarávateľovi zážitku emailom alebo 

doručiť mu ho poštou alebo osobne. 

7. Na základe podanej reklamácie, uplatnenia reklamácie, obratom po jej obdržaní, 

objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok, obdrží zo strany 

obstarávateľa zážitku písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, a to v prípade 

elektronicky uplatnenej reklamácie elektronickým spôsobom, zaslaním emailu 

alebo v prípade poštou alebo osobne uplatnenej reklamácie, písomným 

potvrdením v listinnej podobe.  

8. O každej uplatnenej reklamácii vyhotoví obstrávateľ zážitku tzv. reklamačný list 

– dokument v písomnej forme tak, že jedno vyhotovenie je vždy určené osobe 

uplatňujúcej reklamáciu a jedno vyhotovenie eviduje obstarávateľ  zážitku vo 

vedenej  evidencii reklamácií  (formulár reklamačného listu je možné odkliknúť 

tu alebo osobitne na webovej stránke obstarávateľa zážitku v okienku 

„reklamácie“). V prípade uplatnenia reklamácie elektronicky, obstarávateľ 

zážitku zašle osobe uplatňujúcej reklamáciu reklamačný list – dokument 

emailom, v prílohe ktorého bude obstarávateľom vyplnený a potvrdený 

reklamačný list – dokument. V prípade reklamácie uplatnenej poštou, 

obstarávateľ zážitku zašle osobe uplatňujúcej reklamáciu reklamačný list – 

dokument emailom listom, zaslaním listovej zásielky, v prílohe ktorej bude 

obstarávateľom vyplnený a potvrdený reklamačný list – dokument v listinnej 

podobe. V prípade osobne uplatnenej reklamácie, obstarávateľ zážitku jedno 

vyhotovenie vyplneného a potvrdeneného reklamačného listu – dokumentu  

http://www.adina.sk/
http://www.darcekyazazitky.sk/
mailto:info@adina.sk
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osobne  odovzdá v čase uplatňovanej reklamácie na prevádzke obstarávateľa 

zážitku osobe uplatňujúcej reklamáciu.  

9. Obstarávateľ zážitku sa zaväzuje reklamáciu prešetriť bez zbytočného odkladu 

po jej uplatnení a podľa spôsobu jej vybavenia, reklamáciu vybaviť ihneď, 

v odôvodnených prípadoch najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie a zároveň v tejto lehote podať osobe uplatňujúcej reklamáciu, 

písomné stanovisko k reklamácii. 

10. V prípade, ak objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok uplatnil 

reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy na obstaranie zážitku 

(t.z. v dobe trvania zmluvy), môže obstarávateľ zážitku vybaviť reklamáciu 

zamietnutím len na základe odborného posúdenia (§ 18a z.č. 250/2007 Z.z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch). Obstarávateľ zážitku 

je povinný poskytnúť objednávateľovi zážitku alebo osobe čerpajúcej zážitok, 

kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr 

do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť 

obstarávateľa zážitku vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr 

do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.   

11. V prípade, ak objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok uplatnil 

reklamáciu po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy na obstaranie zážitku 

a obstarávateľ zážitku ju zamietol, je povinný obstarávateľ prostredníctvom 

osoby, ktorá reklamáciu vybavila v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu 

môže objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok zaslať predmet 

reklamovanej služby na odborné posúdenie. Ak bol predmet reklamovanej 

služby posúdený takto určenou osobou, obstarávateľ zážitku je povinný znášať 

náklady odborného posúdenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak 

sa takto preukáže zodpovednosť obstarávateľa zážitku za vadu, môže sa 

reklamácia uplatniť znova. Obstarávateľ zážitku je povinný objednávateľovi 

zážitku alebo osobe čerpajúcej zážitok uhradiť do 14 dní odo dňa znova 

uplatnenej reklamácie všetky náklady  vynaložené na odborné posúdenie. Znova 

uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.   

12. Obstarávateľ zážitku vedie evidenciu uplatnených reklamácií v elektronickej 

podobe na pevnom nosiči dát a tiež v listinnej papierovej podobe. V evidencii 

uplatnených reklamácií zaznámenáva  údaj o dátume uplatnenia reklamácie, 

dátum a spôsob vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení 

reklamácie. 

13. Obstarávateľ zážitku upovedomuje objednávateľa zážitku/osobu čerpajúcu 

zážitok, že v prípade ak sa objednávateľ zážitku/osoba čerpajúca zážitok 

domnieva, že obstarávateľ zážitku porušil jeho práva alebo zle vybavil 

reklamáciu, môže sa obrátiť so žiadosťou o nápravu na obstarávateľa zážitku. 

Pokiaľ objednávateľ zážitku/osoba čerpajúca zážitok neuspeje u obstarávateľa 

zážitku a využil všetky zákonom dané možnosti v reklamačnom konaní, t.z. že si 

uplatnil svoje právo v reklamačnom konaní, je oprávnený podať svoj návrh na 

začatie alternatívneho riešenia sporu, ak obstarávateľ zážitku na jeho žiadosť 

o nápravu odpovedal zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní.  Pre tieto 

spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20,-- EUR. Návrh je možné 

podať online na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je 

v prípade obstarávateľa zážitku Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 

827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927 alebo niektorý z iných orgánov-subjektov 

alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov  zapísaných do zoznamu 

vedeného Ministerstvom hospodárstva SR – viď. zoznam subjektov 
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alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zverejnených na www.mhsr.sk.  

Výsledkom alternatívneho riešenia sporu je nezáväzné odôvodnené stanovisko. 

V nezáväznom stanovisku orgán alternatívneho riešenia sporov popíše skutkový 

stav a vyvodí z uskutočneného dokazovania záver, či došlo k porušeniu zákona 

obstarávateľom. Vo všeobecnosti je alternatívne riešenie sporu bezplatné, orgán 

alternatívneho riešenia sporu môže túto službu pre objednávateľa ako 

spotrebiteľa spoplatniť, maximálne však vo výške 5,-- EUR. Pokiaľ objednávateľ 

zážitku nevyužije možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia sporov, 

môže sa so svojim nárokom obrátiť na príslušný súd, ktorým je  v prípade 

obstarávateľa Okresný súd v Trnave.  

14. Ustanovenia bodov 10., 11., 13. Reklamačného poriadku sa nevzťahujú na 

právny vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom/osobou čerpajúcou 

zážitok, ktorá nie je spotrebiteľom. 

15. ADINA vz ako obstarávateľ zážitku, okrem vyššie uvedených reklamácií a nad 

rámec povinností pri vybavovaní reklamácií, za účelom neustáleho zlepšovania 

kvality poskytovaných služieb, víta od klientov a zákazníkov doručenie 

akýchkoľvek pripomienok, príp. sťažností, hodnotení, posúdení kvality 

poskytnutých služieb, názorov a pod. a zaväzuje sa nimi zapodievať a riešiť ich 

v záujme dosiahnutia vyššej kvality poskytovaných služieb a maximálnej 

spokojnosti klientov – viď. odkliknúť tu alebo osobitne na webovej stránke 

obstarávateľa zážitku v okienku „názory, postrehy, hodnotenie spokojnosti 

zákazníkov“. Vopred ďakujeme. 

 

* 

http://www.mhsr.sk/

