I. Úvodné ustanovenia
1.Portál kosicednes.sk je verejný portál, ktorý poskytuje fyzickým i právnickým osobám komerčné i
nekomerčné služby.
2.Prevádzkovateľ portála má právo rozhodnúť, ktoré služby budú zadarmo, a ktoré budú platené.
3.Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia využívajú
služby poskytované na portáli kosicednes.sk na vlastné riziko. Berú týmto na vedomie, že môžu byť
vystavení rôznym obsahom. Niektoré z nich môžu byť pre toho ktorého používateľa nevhodné,
neslušné, urážajúce a podobne. Používateľ pristupuje k obsahu portálu s týmto vedomím.
Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom.

II. Povinnosti používateľa
1.Používateľ je povinný dodržiavať pri činnosti na portále morálku a postupovať spôsobom, ktorý je
s morálnymi hodnotami v súlade. Berie tiež na vedomie, že pri využívaní služieb na portále sa
nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä
nesmie žiadnym spôsobom:
– propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby
pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu,
príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
– propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným
zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
– otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok,
jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
– používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo
nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
– ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a
emocionálny stav;
– odosielať príspevky s erotickým obsahom;
– propagovať detskú pornografiu;
– opakovane odosielať tie isté príspevky alebo ich na stránku opakovane kopírovať
– uvádzať odkazy na iné stránky bez komentára
– otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
– otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe,
akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

– propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré
obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa
uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v
Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných
chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch
metabolizmu a psychických chorôb;
– propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom
Slovenskej republiky;
– uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v
prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
– obchádzať vyššie uvedené zákazy.
2.Používateľ najmä nesmie:
– porušovať pravidlá a záväzné právne predpisy Slovenskej republiky v diskusiách. Brániť iným v diskusiách
na portále, prípadne diskusiu narúšať. Používateľ nesmie urážať a obťažovať iných používateľov.
3.Používateľ vždy nesie zodpovednosť za svoju činnosť na portále, najmä za činnosť, ktorá je
v rozpore s pravidlami a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4.Používateľ sa nesmie prihlasovať na portál ako niekto iný, alebo iným podobným spôsobom
zneužívať identitu iného používateľa alebo inej osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom
poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
5.Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáloch nárok na žiadnu autorskú odmenu
(honorár). Používateľ nesmie na portále propagovať seba alebo iné osoby, ak sú v takej pozícii, že
by sa mohli chápať ako konkurencia prevádzkovateľa.

III. Reklama na portále
1.Používateľ súhlasí s tým, že na portále mu bude zobrazovaná reklama a s tým, že mu budú
zasielané reklamné maily. Používateľ nebude reklamu vypínať, odstraňovať ani inak jej brániť
v zobrazovaní.

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o dobe odstávok a o ukončení činnosti portála.
Neposkytuje tiež záruku na bezchybné, nepretržité fungovanie portála a jeho zabezpečenie.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bude spôsobená používateľovi v súvislosti
s používaním služieb na portále.
2.Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah článkov, príspevkov, príspevkov do diskusií a iný obsah
vyplývajúci z činnosti používateľov na portále.
3.Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských (práv vyplývajúcich z práv duševného
vlastníctva) ani iných práv porušovaných používateľmi a z ich činnosti na portále.

4.Prevádzkovateľ má povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto pravidiel. Žiadne iné ďalšie povinnosti
voči používateľom alebo tretím osobám nemá.
5.Prevádzkovateľ má právo:
a)kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáloch na dobu určitú,
neurčitú alebo navždy.
b)kedykoľvek odstaviť portály, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
c)zmeniť bez súhlasu užívateľské prostredie, grafiku, vizuálnu stránku portála ako aj obsahovú stránku
a zameranie bez informovania používateľa o prevedení týchto zmien vopred.
6. Používateľ je povinný:
a) nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikla z jeho činnosti, najmä pokutu a iné sankcie.

V. Zmena pravidiel
1.Tieto pravidlá sú k dispozícii na stránke prevádzkovateľa. Každý používateľ portála dáva jeho
používaním faktický súhlas s týmito pravidlami. Prevádzkovateľ nie je povinný používateľov
informovať o zmene pravidiel. Účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ to berie na
vedomie a súhlasí s tým.

VI. Dodržiavanie právnych noriem
1.Používateľ je pri využívaní služieb na portále povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa
nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo
povinností uvedených v týchto pravidlách prevádzkovateľ poskytne údaje o používateľovi príslušným
orgánom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo právnych predpisov štátu,
z ktorého používateľ pôsobí.

