
 

PRO EDUCO 30. 11. – 01. 12. 2022 

Všeobecné podmienky účasti 
 

Čl. I. ORGANIZÁTOR 

Progress Promotion Košice,  s r. o., Žriedlová 30, 040 01 Košice, Slovenská Republika (ďalej len Organizátor). 

 

Čl. II. VYSTAVOVATEĽ A SPOLUVYSTAVOVATEĽ, REALIZÁTOR  

VYSTAVOVATEĽ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní elektronický formulár „Záväzná prihláška“. 

SPOLUVYSTAVOVATEĽ je fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca vo výstavnej expozícii Vystavovateľa, ktorá je 

samostatne uvedená v zozname a v katalógu Vystavovateľov. 

REALIZÁTOR je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v živnostenskom alebo obchodnom registri oprávnenie vykonávať 

montáž a demontáž výstavných expozícií. 

 

Čl. III. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTI A PRIDEĽOVANIE VÝSTAVNÝCH PLÔCH 

1. Prihlásiť sa na výstavu je možné na základe vyplnenia Záväznej prihlášky a akceptovania Všeobecných podmienok účasti. 

2. Prihláška zaslaná Organizátorovi je pre Vystavovateľa záväzná, a to aj v prípade, že Organizátor nemôže splniť všetky 

požiadavky Vystavovateľa. 

3. Organizátor prenajíma výstavnú plochu a vyhradzuje si právo rozhodovať o prijatí, krátení, rozšírení alebo  odmietnutí 

Záväznej prihlášky bez udania dôvodu. 

4. Výstavná plocha bude Vystavovateľovi sprístupnená k montáži výstavnej expozície v termíne, ktorý je uvedený v 

Organizačných pokynoch. 

5. Vystavovateľ sa zaväzuje prevziať plochu v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v Organizačných pokynoch. 

V prípade neprevzatia plochy Vystavovateľom v danom termíne, si Organizátor vyhradzuje výlučné právo s neprevzatou 

plochou voľne disponovať.  

6. Vystavovateľ sa zaväzuje, že obsadí iba výstavnú plochu, za ktorú uhradil príslušný poplatok. V prípade ak má 

Vystavovateľ záujem o rozšírenie plochy, je povinný o to písomne požiadať Organizátora. Organizátor si vyhradzuje výlučné 

právo rozhodnúť o takomto pridelení výstavnej plochy. Rozšírenie výstavnej plochy je možné len s písomným súhlasom 

Organizátora a za úhradu. Výšku úhrady stanoví Organizátor. 

 

Čl. IV. REGISTRAČNÝ POPLATOK, PRENÁJOM VÝSTAVNEJ PLOCHY A SLUŽIEB 

1. Výška nájomného za krytú a voľnú výstavnú plochu je vždy uvedená v Záväznej prihláške. Každý začatý m² sa počíta ako 

celý. Najmenšia pridelená krytá a voľná výstavná plocha je 6m². Výnimku udeľuje výhradne Organizátor. 

2. Vystavovateľ nesmie prenajať výstavnú plochu tretej osobe bez písomného súhlasu Organizátora. 

3. Termíny uzávierok objednania služieb sú stanovené v Záväznej prihláške. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo 

objednané služby po termíne uzávierky neprijať. 

4. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť poplatok za spoluvystavovateľa ak sa s Organizátorom nedohodne inak. 

 

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY 



 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť Organizátorovi všetky objednané služby v termíne, ktorý je uvedený vo faktúre. Ak 

Vystavovateľ neuhradil faktúru v termíne splatnosti, Organizátor si vyhradzuje právo účtovať Vystavovateľovi 0,05% 

fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

2. Reklamáciu týkajúcu sa úhrady faktúry Organizátorovi musí Vystavovateľ uplatniť u Organizátora písomne do 14 dní po 

obdržaní faktúry. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná. 

3. Ak Vystavovateľ zruší svoju účasť na výstavne, zaväzuje sa uhradiť Organizátorovi storno poplatok, ktorý je stanovený 

nasledovne: 

- storno viac ako 60 dní pred výstavou 50% z objednaných služieb  

- storno od 30 do 60 dní pred výstavou 75% z objednaných služieb 

- storno do 30 dní pred výstavou 100% z objednaných služieb 

4. Vystavovateľ sa zaväzuje oznámiť Organizátorovi písomnou formou zrušenie svojej účasti, ktoré musí byť preukázateľne 

doručené Organizátorovi.  

 

Čl. VI. EXPONÁTY 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje vystavovať exponáty a ponúkať služby, ktoré sú v súlade s povahovým zameraním výstavy. 

2. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje inštaláciu a deinštaláciu exponátov vykonať v súlade s Organizačnými pokynmi. 

3. Preberanie výstavnej plochy, výstavnej expozície a exponátov vykonáva vždy Vystavovateľ alebo ním splnomocnená 

osoba.  

4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje exponáty odviezť v termíne demontáže. Ak sa exponáty po termíne demontáže budú 

nachádzať vo výstavnom areáli Organizátora, budú odvezené a uskladnené na riziko a náklady Vystavovateľa/realizátora. 

Organizátor vydá exponát Vystavovateľovi/realizátorovi po úhrade nákladov za manipulačné a skladovacie služby. 

5. Organizátor nezodpovedá Vystavovateľom, spoluvystavovateľom, ani realizátorom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek 

poškodenie exponátov bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas, alebo po skončení 

výstavnej akcie. 

 

Čl. VIII. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VÝSTAVNÝCH EXPOZÍCIÍ 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje oboznámiť realizátora so Všeobecnými podmienkami účasti a Organizačnými pokynmi  a 

zaväzuje sa zabezpečiť ich dodržiavanie. 

2. Organizátor určuje termíny montáže a demontáže (viď Organizačné pokyny) a vyhradzuje si výlučné právo komu a za 

akých podmienok bude alebo nebude umožnený vstup do výstavného areálu za účelom montáže a demontáže.  

3. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo povoliť výnimku z termínov montáže a demontáže. Výnimka je možná len so 

súhlasom Organizátora. 

4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje za účelom inštalácie a deinštalácie využívať výlučne na to určený technický vchod 

špecifikovaný v Organizačných pokynoch. 

5. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje vykonávať montáž a demontáž výstavných expozícií len na prenajatej výstavnej 

ploche. 

6. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje pri realizácii výstavnej expozície neznečistiť okolie výstavnej expozície. 

7. Akékoľvek zásahy do pevných konštrukcií výstavných hál a plochy sú zakázané. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje tento 

zákaz dodržiavať. 

8. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje v prípade vlastnej montáže/demontáže materiál a výstavnú expozíciu bez zvyšku 

odviezť. 



 

9. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje objednané technické prívody elektrickej energie a iných technických médií používať 

výlučne pre vlastné potreby a zabezpečiť nepresiahnutie stanoveného odberu. 

10. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje po ukončení výstavy uviesť prenajatú výstavnú plochu a výstavnú expozíciu do 

pôvodného stavu a vrátiť Organizátorovi objednané vybavenie výstavnej expozície v pôvodnom stave. 

Organizátor odporúča používať samolepiace fólie, ktoré sa dajú z povrchov bez problémov odstrániť. Použitie obojstrannej 

lepiacej pásky na výstavné panely je povolené iba v prípade, že Vystavovateľ zabezpečí po skončení výstavy dôsledné 

odstránenie lepidla a zvyškov tejto pásky z panelov. Ak Vystavovateľ odovzdá Organizátorovi stánok so svojimi výlepmi 

alebo zbytkami lepidla, bude uplatnená sankcia vo výške 20 € / 1 nevyčistený panel. V prípade, že dôjde k poškodeniu 

výstavných panelov alebo okolia výstavnej plochy Vystavovateľom, Organizátor má právo Vystavovateľa sankcionovať až 

do výšky skutočne vynaložených nákladov na odstránenie vady spôsobenej Vystavovateľom. 

 

Čl. IX. PROPAGÁCIA, INZERCIA, NÁPISY, KATALÓG, INÉ FORMY PROPAGÁCIE 

1. Vystavovateľ je oprávnený propagovať svoje služby výlučne na prenajatej výstavnej ploche. 

2. Všetky formy reklamy a propagácie na prenajatej výstavnej ploche, ktoré spôsobujú hluk, prach, splodiny, otrasy 

ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov a Vystavovateľov alebo rušia veľtržnú prevádzku sú zakázané. 

3. Vystavovateľ sa zaväzuje neprekročiť hladinu hluku 60 db. 

4. V prípade používania reprodukovanej hudby vo výstavnej expozícii povinnosti vyplývajúce z autorského zákona a 

zodpovednosť za vyplatenie autorských honorárov vo vzťahu k právnickým osobám vykonávajúcim kolektívnu správu práv 

podľa autorského zákona v plnej výške preberá a znáša Vystavovateľ. 

5. Vystavovateľ sa zaväzuje umiestňovať plagáty, reklamné štítky, pútače, bannery, alebo iné propagačné predmety iba 

na ním prenajatej ploche resp. miestach, vopred odsúhlasené Organizátor. 

6. Vystavovateľ sa zaväzuje dodať požadované údaje do Registra vystavovateľov včas. Za chybné údaje dodané 

Vystavovateľom, Organizátor nezodpovedá. Organizátor negarantuje uverejnenie údajov, ktoré sú dodané po uzávierke. 

 

Čl. X. PRAVIDLÁ PLATNÉ POČAS KONANIA VÝSTAVNEJ AKCIE 

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín a prevádzkovú dobu výstavy bez toho, aby mohol Vystavovateľ 

požadovať akúkoľvek náhradu.  

2. V rozsahu požadovanom v objednávke obdrží Vystavovateľ pre seba a svoj personál preukazy, ktoré mu umožnia voľný 

vstup do výstavného areálu a výstavnej expozície v určenom termíne. Vystavovateľský preukaz je platný len pre jednu 

osobu. 

3. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za konanie svojho personálu. 

4. Vystavovateľ sa zaväzuje v čase konania výstavnej akcie, 15 min. pred a 15 min. po ukončení byť prítomný vo svojej 

výstavnej expozícii. 

5. Vystavovateľ je oprávnený odmietnuť určitým osobám prístup do výstavnej expozície. Organizátorovi bude vždy 

umožnený vstup do výstavnej expozície Vystavovateľa. 

6. Vystavovateľ je povinný umožniť každodenný prístup pracovníkom Organizátora a požiarnej hliadke aj po skončení 

otváracích hodín do priestorov výstavnej expozície za účelom kontroly. 

7. Montážne práce v priebehu konania výstavy sú zakázané. 

8. Vystavovateľ/realizátor je povinný pred odchodom z výstavnej expozície skontrolovať a vypnúť všetky elektrospotrebiče 

z elektrického prúdu. 

9.  Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi Organizátora, požiarnej hliadky alebo pracovníkov SBS. 



 

10. Vystavovateľ berie na vedomie, že vo všetkých priestoroch výstaviska je zakázané fajčiť. 

11. Vystavovateľ je povinný dodržiavať požiarne smernice a riadiť sa pokynmi požiarnej asistenčnej služby. 

 

Čl. XI. UPRATOVANIE 

Organizátor zabezpečuje upratovanie a čistenie spoločných priestorov vo výstavnom areáli. Upratovanie výstavnej 

expozície počas výstavnej akcie si v prípade záujmu objednáva Vystavovateľ u Organizátora najneskôr 3 dni pred 

začiatkom výstavy. 

 

Čl. XII. STRÁŽENIE 

Organizátor zabezpečuje počas montáže, demontáže a priebehu výstavnej akcie všeobecné stráženie výstavných 

priestorov. Všeobecné stráženie zabezpečované Organizátorom nevylučuje možnosť vzniku škody. 

 

Čl. XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

Organizátor nezodpovedá Vystavovateľom, spoluvystavovateľom, ani realizátorom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek 

poškodenie výstavnej expozície, exponátov, vybavenia a zariadenia, obalov a baliaceho materiálu a osobných vecí bez 

ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas, alebo po skončení výstavnej akcie, okrem vecí 

riadne uložených v šatni / úschovni prevádzkovanej Organizátorom. 

 

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.  V prípade, že Organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností („vis major“) nemôže zrealizovať výstavu alebo 

zabezpečiť jej konanie po celý čas trvania, upovedomí o tejto skutočnosti Vystavovateľov. Všetky záväzky vzniknuté 

Organizátorovi z uzatvorenej zmluvy týmto zanikajú. Vystavovateľovi týmto nevzniká žiadny nárok na náhradu. 

2. Vystavovateľ/realizátor plne zodpovedá za dodržiavanie Všeobecných podmienok účasti a Organizačných pokynov 

Organizátora. 

3. V prípade porušenia Všeobecných podmienok účasti alebo Organizačných pokynov je Organizátor oprávnený vylúčiť 

Vystavovateľa/realizátora z účasti na výstave, pričom táto skutočnosť nemá vplyv na povinnosť vystavovateľa uhradiť 

svoje záväzky. 

4. V prípadoch, ktoré nie sú týmito podmienkami upravené, podriadi sa Vystavovateľ pokynom Organizátora. 

5. Vzťahy a spory medzi Vystavovateľom a Organizátorom sa spravujú Slovenským právnym poriadkom a v zmysle 

ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zákonov. 

6. Všeobecné podmienky účasti v tomto znení sú platné k dňu ich vydania 01.06.2022. V prípade, že v súvislosti so šírením 

ochorenia Covid-19 bude organizátor nútený realizovať zmeny v samotnom priebehu podujatia a/alebo v podmienkach na 

jeho účasti, vyhradzuje si organizátor právo na zmenu týchto VPÚ. Ak takéto vyvolané zmeny VPÚ nastanú, organizátor 

bezodkladne informuje všetkých vystavovateľov o týchto zmenách. V prípade, že sa z dôvodov Vis Maior súvisiacich s 

ochorením Covid-19 podujatie nebude môcť uskutočniť, majú vystavovatelia nárok na vrátenie resp. neúčtovanie plnej 

výšky platby súvisiacej s prenájmom priestoru, infraštruktúry, spotreby elektrickej energie a ďalších služieb, ktoré si 

prostredníctvom záväznej prihlášky objednali resp. zaplatili. Nárok na vrátenie resp. neúčtovanie platby nevzniká pri 

obstaraní alebo vyprodukovaní nadstavbových, atypických a na mieru pripravených riešení pre vystavovateľa, ak už tieto 

riešenia boli zo strany organizátora zrealizované a/alebo zo strany vystavovateľa vyplatené. 

 

V Košiciach, 01.06.2022                  Progress Promotion Košice, s r. o.  


