
 b) ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať objednávku organizácie, združenia a pod,

7. Zľavu z cien vstupeniek je poskytovaná len pri hromadnej objednávke na vybrané repertoárové predstavenia.

 

9. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke MDPOH alebo BKIS a/alebo na informačnej tabuli v pokladnici 

MDPOH, zľavy neplatia na premiéry, na predstavenia hosťujúcich divadiel, ani na iné podujatia.

V. 

Zrušenie, zmena predstavenia, výmena vstupeniek

1. V prípade zmeny predstavenia má zákazník možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie 

zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie. Ak zákazník v prípade zmeny 

predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu 

prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.

8. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami.

 c) hromadnú – podľa osobitnej dohody s BKIS.  

6. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, 

sa primerane vzťahujú podmienky v prípadoch pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.

  6. Abonent si nemôže meniť termíny predstavení. 

5. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných 

výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do 

miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.

  3. Na abonentke je vyznačené meno majiteľa, číslo permanentky – abonentky, názov série, miesto v sále 

MDPOH, hodina začiatku, dátumy všetkých predstavení koncertného cyklu.

  7. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi abonentovi nevyhovuje 

a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.

4.2. právo namietať proti spracúvaniu,

4.6. právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou 

požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná 

poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

 

11. Predaj abonentných sérií prebieha pred začiatkom príslušnej sezóny. Abonentky je možné zakúpiť si priamo 

v pokladni MDPOH u pracovníka na to určeného. 

4. O zrušení a zmene programu informuje MDPOH (BKIS) prostredníctvom svojej webovej stránky www.bkis. sk  

alebo www.mdpoh.sk a oznamom v pokladnici MDPOH. Hromadných zákazníkov informuje MDPOH (BKIS) aj 

telefonicky alebo e-mailom v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k 

dispozícii kontaktné údaje.

VI. 

Predplatné – abonentný predaj

1. BKIS je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zriadená podľa §11 ods. 4 z. 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §§ 21-23 z. č. 303/1995 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. V zmysle Zriaďovacej listiny BKIS vytvára podmienky 

pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského 

života, organizuje a iniciuje ich. Vytvára podmienky pre organizovanie alebo organizuje rôzne kultúrne, 

spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prehliadky, súťaže. Z tohto dôvodu 

je spracúvanie osobných údajov - obrazových, zvukových a/ alebo obrazovo-zvukových záznamov (ďalej len 

„záznam“) nevyhnutné na účel oprávnených záujmov  BKIS  v zmysle platnej právnej úpravy ochrany 

osobných údajov (§ 13 ods. 1 písm. f) z.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov) 

4.4. právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

Ochrana osobnosti 

  8. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia zo strany MDPOH (BKIS) bude ponúknutý buď náhradný termín 

predstavenia, alebo vrátenie vstupného za konkrétny neuskutočnený koncert.

4.8.1. účel spracúvania;

4.8. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a 

ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie: 

13. Zmena programu je vyhradená.

4.3. právo na prenosnosť údajov,

  4. Abonentka nahrádza vstupenku, neodovzdáva sa pri vstupe do sály uvádzačom, je nutné sa ňou preukázať 

uvádzačom pri každom vstupe do sály. Návštevník - abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej 

sérii.

12. MDPOH (BKIS) negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.

2. Ak v prípade zmeny predstavenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zákazník nesúhlasí s titulom náhradného 

predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, 

pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli 

zakúpené. K tomuto účelu je nutné predložiť v pokladnici MDPOH neporušené vstupenky ako doklad na 

refundáciu.

 

  1. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných predstavení. Abonentka obsahuje vstupenky 

na konkrétne sedadlo a konkrétne predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne 

v rámci sezóny.

6. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky 

akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu.

 

  5. Termíny predstavení koncertného cyklu sú známe už pri kúpe abonentného balíka. Konkrétne termíny 

predstavení sú uvedené na každej abonentke.

7. V prípade straty vstupenky MDPOH neposkytuje náhradnú vstupenku.

3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny termínu predstavenia je potrebné požiadať 

osobne v pokladnici MDPOH od momentu oznámenia zmeny do 14 pracovných dní po plánovanom termíne 

predstavenia. O vrátenie vstupného v pokladni MDPOH môže požiadať len ten kupujúci, ktorý kúpil vstupenku 

v pokladni. V prípade kúpy vstupenky cez internet alebo cez predajcu predpredaj.sk, treba žiadať o vrátenie 

vstupného tento subjekt.

  9. Kúpou abonentky sa návštevník abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú 

oznámené ako abonentné zo strany MDPOH (BKIS).

10. Abonentná vstupenka je cenina. Platnosť abonentnej vstupenky končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú 

bola zakúpená, prípadne predstavením v zmenenom termíne. Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek 

je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a je trestné.

  2. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v sále MDPOH na predstavenia, 

ktoré sú obsiahnuté v jeho zakúpenej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné. 

2. V tejto súvislosti si týmto dovoľuje BKIS (MDPOH) upozorniť návštevníkov kultúrnych podujatí, divadelných 

predstavení, že počas ich účasti na podujatiach organizovaných BKIS (MDPOH), resp. bezprostredne pred 

alebo po podujatí môže dôjsť k zachyteniu ich podobizne. Takto vyhotovený záznam môže byť použitý za 

účelom propagácie MDPOH (BKIS) a/alebo príslušného podujatia.

3. V prípade potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou svojich osobných údajov, sa obráťte na 

zodpovednú osobu, ktorej kontakt je Tel. č. 02/59103101, e-mail. bkis@bkis.sk.

VII. 

Ochrana osobných údajov pre účely zverejňovania fotografií a videozáznamov 

vyhotovených počas predstavení MDPOH a iných podujatí BKIS

4. Poučenie o právach dotknutých osôb :

 BKIS (MDPOH) ďalej aj „prevádzkovateľ“ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie 

spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

4.1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich  

opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

4.5. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

4.7. právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej 

osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov

4.8.2. kategórie dotknutých osobných údajov;

4.8.3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä 

príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

4.8.4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, 

kritériá na jej určenie;

4.8.5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa 

dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať 

proti takémuto spracúvaniu;

4.8.6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

4.8.7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide 

o ich zdroj.

VIII.

Návštevník podujatia udeľuje BKIS v súlade s § 12 z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov súhlas na bezplatné použitie filmového, fotografického, zvukového alebo iného záznamu, 

zachytávajúceho jeho podobu, alebo jeho iný prejav, vyhotoveného počas podujatia. Záznam môže byť použitý 

na propagačné účely podujatia alebo činnosti BKIS bez časového použitia.   

IX.

1. MDPOH (BKIS)  nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, pokiaľ budú spôsobené 

nezodpovedným prístupom ostatných prítomných. 

Záverečné ustanovenia

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre sezónu 2019/2020 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 

20.8.2019.

 

 

     

I.

Úvodné ustanovenia

                                                                        

II.

Vstupenky

2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná 

a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné podujatie, ktorého sa 

vstupenka týka.

  

1. Vstupenky na predstavenia MDPOH a na podujatia BKIS sú v zmysle § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH. Upravovanie, falšovanie alebo 

kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP a je trestné v zmysle príslušných právnych predpisov.

3.  Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah pri predaji vstupeniek medzi 

zákazníkom na jednej strane a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (ďalej len „BKIS“), so sídlom 

na Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30794544, DIČ: 2021795358, právna forma : príspevková organizácia 

Hlavného mesta SR Bratislavy, t. č. +421 2 5310 3101, e-mail: bkis@bkis.sk na druhej strane, a to pri nákupe 

vstupeniek v pokladni Mestského divadla P. O. Hviezdoslava na Gorkého ul. č. 17 a Laurinskej ul. č. 19 v Bratislave 

(ďalej len „MDPOH“), ktoré má BKIS v nájme.                                                                           

 a. vstup do hľadiska po začiatku predstavenia je zakázaný, 

 b. parkovanie kúpou vstupenky nie je zabezpečené,

 c. pre veci zákazníkov je k dispozícii šatňa, ktorá slúži na odloženie kabátov, búnd a inej batožiny,

1. Za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 20 ks vstupeniek na jedno predstavenie, hromadné 

objednávky vybavuje zodpovedný zamestnanec BKIS.

4. Po potvrdení hromadnej objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto hromadnú objednávku 

stornovať, meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.

5. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP MDPOH uplatniť si zľavu:

 a) študentskú (v prípade, že objednávku uskutočňuje škola, alebo školská organizácia),

1. Vstupenky na predstavenia MDOPH možno kúpiť osobne v pokladnici MDPOH počas otváracích hodín alebo 

online prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému predpredaj.sk.

2. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladnici MDPOH je zákazník povinný prekontrolovať správnosť 

údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.

III.

IV.  

Hromadné objednávky, fakturácie, zľavy pri hromadných objednávkach

7. Vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termín predstavenia). Platnosť vstupenky končí odohratím 

predstavenia, na ktoré bola zakúpená (okrem náhrady v prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo zmene 

predstavenia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je trestné.

4. MDPOH (BKIS) si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby 

obchodného a iného charakteru. 

2. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. V prípade hromadných objednávok škôl je možná platba platnými kultúrnymi poukazmi vydanými 

Ministerstvom kultúry SR. 

 f. je zakázané akokoľvek rušiť predstavenie, správať sa v rozpore s dobrými mravmi, vstup na predstavenie je 

zakázaný zákazníkovi v stave (najmä avšak nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo 

psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť 

predstavenie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu, v prípade že sa obdobným 

spôsobom začne zákazník správať, sú pracovníci MDPOH oprávnení vyviesť z divadla. 

Nákup, predaj vstupeniek 

 e. fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia alebo jeho časti sú prísne zakázané,

 

 d. počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení  

a mobilných telefónov,

3. MDPOH (BKIS) si vyhradzuje právo 30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladnici MDPOH predávať 

vstupenky len na predstavenia hrané v daný deň.

4. V pokladnici MDPOH je možná platba týmito druhmi platobných kariet: ZBK, EC/MC, Maestro, 

MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, DC, JCB. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.

6. Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek. 

                                                                                                                                                   

 

3. Úhrada hromadnej objednávky musí prebehnúť v zmysle fakturačných podmienok. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
pre predaj vstupeniek v pokladni MDPOH

Vladimír Grežo

  riaditeľ BKIS

01 Všeobecné podmienky 2019 CMYK
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