Podmienky uverejňovania článkov na webových stránkach vzdelavanie.sk
Prevádzkovateľom webových stránok vzdelavanie.sk je spoločnosť Education, s. r. o. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo
rozhodovať o uverejnení alebo neuverejnení článkov, ktoré chcú na webové stránky umiestniť tretie osoby. Prevádzkovateľ
nezodpovedá za obsah uverejnených článkov, ktoré na webových stránkach vzdelavanie.sk uverejnia autori článkov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť články, ktoré by mohli poškodiť jeho dobré meno alebo dobré meno tretích
strán. Podmienky uverejňovania článkov sa ďalej riadia nasledujúcimi pravidlami:
1. Základné ustanovenia
1.1
Vzdelavanie.sk je služba spoločnosti Education, s. r. o. určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného osobami
nezávislými od prevádzkovateľa služby a tiež osobami poverenými prevádzkovateľom. Všetok textový, obrazový a
multimediálny obsah publikovaný na doméne vzdelavanie.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov
pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s autormi alebo s prevádzkovateľom. Obsah
uverejnený na stránkach vzdelavanie.sk môže mať komerčný charakter.
1.2
Súhlas s týmito podmienkami používania je nevyhnutným predpokladom registrácie, aktívneho využívania služieb
a uverejňovania článkov autormi.
1.3
Možnosť uverejniť komerčné články poskytuje prevádzkovateľ za odplatu podľa aktuálneho cenníka. Komerčné články
môže uverejniť fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní tieto podmienky:
 zaregistruje sa na stránkach www.education.sk, korektne a pravdivo vyplní registračný formulár vrátane
fakturačných údajov
 v stanovenom termíne uhradí faktúru predplatného za články na účet prevádzkovateľa alebo obdrží súhlas
prevádzkovateľa s bezplatným uverejnením článkov,
 pri publikovaní na stránkach vzdelavanie.sk ako aj pri iných činnostiach súvisiacich so službou uverejňovania
článkov, dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Podmienkach uverejňovania.
1.4
Na uverejnenie komerčných článkov nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť služby stránok
vzdelavanie.sk odbornej verejnosti pôsobiacej v segmente vzdelávania, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu
o uverejnenie článkov aj bez udania dôvodu. Za články vhodné pre uverejnenie na stránkach vzdelavanie.sk sa nepovažuje
propagácia rôznych ideológií, svetonázorov, vierovyznaní, politická prezentácia, komerčná prezentácia takých produktov
a služieb, ktoré tematicky nesúvisia so problematikou celoživotného vzdelávania, vzdelávania dospelých, personalistikou,
manažmentom, marketingom.
1.5
Obsahom komerčného článku môže byť:
 názov firmy
 logo firmy
 logo firmy v profilovej fotografii
 odkazy a internetové stránky autora článku a firmy
 obrázky vrátane komerčných, pokiaľ na ne autor vlastní autorské práva
 video firmy (umiestnené na serveri YouTube alebo Vimeo, prípadne tak, aby sa dalo do článku vložiť
prostredníctvom kódu iframe)
1.6
Súčasťou komerčného alebo odborného článku uverejneného na stránkach vzdelavanie.sk nemôže byť politická propagácia
ani odkazy na predvolebné kampane politikov a politických strán.
1.7
Komerčný článok môže byť určený na propagáciu neziskových organizácií a občianskych združení. Obsahom takého článku
môže byť:






logo organizácie
názov organizácie
informácie o činnosti a programe subjektu
odkazy a linky na vlastné internetové stránky a na internetové stránky podporovaných subjektov, videá a obrázky
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1.8
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do stránok vzdelavanie.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny
podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu podmienok je však povinný autorov a
prispievateľov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.
2. Ochrana osobných údajov a súkromia
2.1
V každom článku je autor povinný zverejniť svoju skutočnú identitu.
2.2
Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Z.z. údaje poskytnuté pri
registrácii spracoval za účelom ich interného použitia.
2.3
Kontaktné údaje autora a používateľa prevádzkovateľ využíva výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a
neposkytuje ich iným osobám, pokiaľ to nepovoľuje povaha komerčnej prezentácie. Účelom spojeným s prevádzkovaním
služby sa rozumie aj zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby, ktoré
však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne raz za týždeň. Súčasťou správ od prevádzkovateľa môžu byť aj
reklamné informácie tretích strán.
3. Autorské práva, zdroje
3.1
Obsah vytvorený a zverejnený autorom na vzdelavanie.sk je vlastníctvom autora, ktorému prevádzkovateľ poskytuje
mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu autora nemá autorské práva
a smie ho bez samostatnej dohody s autorom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne
povolený. Používateľ - autor nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom vzdelavanie.sk zverejní.
3.2
Autor nesmie pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade
s autorským zákonom. Musí však uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné
uviesť aj odkaz (linku) na citovaný zdroj. Linka však nesmie byť v perexe (v krátkom úvode k článku).
3.3
Články by mali byť písané výhradne pre portál vzdelavanie.sk. Ak autor použije článok aj v inom médiu, je nutné o tom
prevádzkovateľa vzdelavanie.sk informovať. Platí to aj naopak, ak autor chce na vzdelavanie.sk publikovať svoj článok,
ktorý už zverejnil v inom médiu, mal by mať súhlas príslušného média.
3.4
Autor nesmie používať vo svojich textoch obrázky z iných internetových stránok, ak mu držiteľ autorských práv nedal súhlas
na ich použitie. Ak súhlas má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ fotografia pochádza.
4. Práva a povinnosti autora
4.1
Autor slobodne šíri svoje názory, ktoré však nezasahujú do práv tretích osôb. Nesmie zverejňovať informácie nepravdivé,
polopravdivé či neúplné, ktoré by mohli poškodiť iné osoby.
4.2
Autor nesmie zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Zakázané sú najmä
urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa, náboženského presvedčenia či sexuálnej orientácie, propagácia nelegálnych
strán, hnutí a organizácií. Zakázaná je aj pornografia, porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho
Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje prevádzkovateľa.
4.3
Za porušenie podmienok pre uverejňovanie článkov sa považuje aj:
 zverejňovanie erotických obrázkov
 zverejňovanie textov, obrázkov a videí, ktoré: obsahujú vulgarizmy, zvlášť v titulkoch a perexoch, propagujú
násilie ako riešenie konfliktov, užívanie drog, urážajú konkrétne osoby
 zverejňovanie textov, v titulkoch ktorých sa nachádzajú grafické znaky a prvky na pritiahnutie čitateľa vrátane
titulkov písaných veľkými písmenami
zverejňovanie textov, ktoré sú odkazmi iným autorom na vzdelavanie.sk, ktoré sú úvahami o nich, o kvalite ich
článkov,
 oznámenia o ukončení písania a spolupráce s prevádzkovateľom,
 zverejňovanie textov, ktoré obsahujú sťažnosti na prevádzkovateľa a jeho služby – sťažnosti sa riešia výlučne
mailovou komunikáciou s prevádzkovateľom
 neúmerné obťažovanie (spamovanie) čitateľov a používateľov
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zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu vzdelavanie.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom
výslovne povolený a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť vzdelavanie.sk
zverejňovanie nepravdivých alebo neúplných informácií, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo subjekty
rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného
priznania dodatočných zmien priamo v článku
zmeny dátumu článku po jeho uverejnení s úmyslom zobraziť ho znovu na popredných miestach a zvýšiť si tak
čítanosť článku
bezdôvodné vymazávanie či zneprístupňovanie už publikovaných článkov

4.4
Autor môže požiadať o deaktiváciu služby aj počas doby predplatného alebo aj v prípade, že má predplatené nevyčerpané
články, v takomto prípade mu však zaniká nárok na vrátanie uhradenej sumy, aj jej alikvótnej časti.
5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
5.1
Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti
a bezpečnosti stránok vzdelavanie.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Používateľ a autor
nemá nárok na akúkoľvek úhradu škody spôsobenú používaním vzdelavanie.sk.
5.2
Prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah vytváraný autormi týmito spôsobmi:
 na prevádzku služby vzdelavanie.sk (bez nároku na odmenu pre autorov odborných nekomerčných článkov)
 na propagáciu služby vzdelavanie.sk v médiách vlastnených prevádzkovateľom aj v médiách iných strán (bez
nároku na odmenu pre autora)
 na zobrazenie článkov aj na iných svojich webových stránkach, ako napríklad edunews.cz, kurzy.sk,
kurzy.education.sk, poradenstvo.sk, hotely.sk, personalistika.sk, eduoffice.sk a i.
5.3
Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach vzdelavanie.sk reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného
pre obsah vytváraný autorom (nad, pod alebo vedľa stránky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje umiestňovať a zobrazovať
reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená od obsahu vytváraného autorom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi
reklamou a autorom.
5.4
Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať zo stránok
vzdelavanie.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám
vzdelavanie.sk používateľom, ktorí porušili podmienky používania (zvlášť po predchádzajúcom upozornení).
5.5
Prevádzkovateľ garantuje:
 zobrazenie článku na hlavnej stránke vzdelavanie.sk, kým ho nevytlačia ostatné novšie články
5.6
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie stránok vzdelavanie.sk, a to aj bez udania dôvodu. V takom
prípade vráti autorom alikvótnu časť financií, ktoré vopred uhradili za neuverejnené články alebo za obdobie, ktoré
z dôvodu ukončenia prevádzky stránok nemôžu využiť na predplatené služby.
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