PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU PNKY.SK
I. Úvod
1. Prevádzkovateľom a vydavateľom portálu PNky.sk je spoločnosť HPA, s.r.o. so
sídlom Bodona 48, 92101 Piešťany, IČO: 47465972, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33253/T.
2. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli PNky.sk je upravené týmito
podmienkami.
3. Služby portálu PNky.sk sú pre používateľov – čitateľov bezplatné, pokiaľ nie je
uvedené inak.
4. Podmienkou využívania služieb portálu PNky.sk je bezvýhradný súhlas používateľa
s týmito Podmienkami. Ak používateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený
služby využívať.
II. Ochrana súkromia
1. Vydavateľ HPA, s.r.o rešpektuje súkromie používateľov portálu PNky.sk a potrebu
ochrany informácií umožňujúcich identifikáciu používateľov.
2. Používateľ môže vo všeobecnosti navštíviť portál PNky.sk bez toho aby poskytol
akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok portálu môžu používať cookies alebo a iné
technológie sledovania. Tie zaznamenávajú napríklad informácie o internetových
doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách,
dátumoch a časoch prístupu na domény PNky.sk a slúžia na zlepšenie kvality portálu
PNky.sk a prípadné cielenie reklamných odkazov.
3. Na základe registrácie poskytuje používateľ prevádzkovateľovi dobrovoľne údaje,
vrátane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Potvrdením registrácie dáva používateľ
prevádzkovateľovi súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov
poskytnutých v procese registrácie a to počas celej doby registrácie. Osobné údaje
používateľa môžu byť v súvislosti s komunikačnými službami na portáli PNky.sk
sprístupnené tretím osobám - používateľom portálu PNky.sk.
III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu
1. Prevádzkovateľ poskytuje služby v stave v akom sú v danom čase i s prípadnými
vadami. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti,
bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. HPA, s.r.o. nezodpovedá za akúkoľvek
škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb
portálu PNky.sk.
2. Prevádzkovateľ
nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách a aktivity
používateľov. Príspevky vyjadrujú názory používateľov a prevádzkovateľ sa s nimi
nemusí stotožňovať. Prevádzkovateľ má právo akýkoľvek príspevok v diskusii vymazať
bez predchádzajúceho upozornenia, najmä pokiaľ porušuje ustanovenia V. týchto

Podmienok. Prevádzkovateľ má taktiež možnosť zrušiť registráciu a zakázať využívanie
služieb portálu používateľovi, ktorý nedodržiava ustanovenia týchto Podmienok.
3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, i bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie
služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne.
4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vymazať publikované články.
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych
orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty
alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy vzniknutej v dôsledku aktivít
používateľa na portáli PNky.sk sa používateľ zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v
celom rozsahu.
6. Prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov, že články označené ako Reklama sú
inzerciou a za ich obsah ako aj za obsah a pravdivosť banerovej inzercie nesie
zodpovednosť zadávateľ.
7. Registráciou súhlasí používateľ so zasielaním týždenného Newslettru s aktuálnymi
informáciami na emailovú adresu uvedenú pri registrácii. Používateľ môže zrušiť
odoberanie Newsletteru odhlásením sa pomocou linky uvedenej v závere
Newsletteru.
IV. Práva a povinnosti používateľa
1. Používateľ je každý návštevník portálu PNky.sk. Používateľ je povinný dodržiavať
tieto Podmienky a zákony Slovenskej republiky.
2. Používatelia portálu PNky nesmú v diskusiách, blogoch a vlastných nekomerčných
článkov zverejnených v sekcii Vaše PNky:
a) používať vulgarizmy, slovné spojenia, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v
rozpore s morálkou a etikou
b) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, či urážlivé informácie o inej osobe
c) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti 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
d) propagovať násilie
e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie
omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených
látok
f) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich
duševné zdravie a emocionálny stav
g) propagovať pornografiu
h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo ich
predstaviteľov
i) otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, akejkoľvek fyzickej či právnickej

osobe, prípadne akýmkoľvek výrobkom či službám.
3. Používateľ môže pridávať diskusné príspevky, blogy a vlastné nekomerčné články
zverejnené v sekcii Vaše PNky až po registrácii na portáli a tým vyjadrení súhlasu s
týmito Podmienkami. Pre pridávanie blogov a vlastných nekomerčných článkov
zverejnených v sekcii Vaše PNky musí používateľ po registrácii požiadať o pridelenie
práv prispievateľa na adrese redakcia@pnky.sk.
4. Používateľ smie zverejňovať iba materiály, na ktoré má autorské práva. V prípade
porušenia autorských práv používateľom, nesie používateľ plnú zodpovednosť.
5. Používateľovi za diskusné príspevky, blogy a vlastné nekomerčné články zverejnené
v sekcii Vaše PNky nesprislúcha žiadna autorská a licenčná odmena, s výnimkou ak sa
s vydavateľom na nej vopred dohodne.
6. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na portáli PNky.sk.
Používateľ súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so
zákonmi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.
V. Pravidlá diskusií a komunikácie
1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity používateľov v diskusiách.
2. Príspevky a vyjadrenia diskutujúcich používateľov predstavujú ich názory
prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi
nestotožňuje.
3. V diskusii a komunikácii medzi používateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré:
a) obsahujú akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie
b) obhajujú alebo podnecujú násilie
c) podnecujú rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú
neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä
k etnickým alebo náboženským skupinám
d) obsahujú obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame)
e) obsahujú informácie, ktoré by mohli poškodiť dobré meno osoby alebo skupiny
osôb
f) sú písané v cudzom mene
g) sa opakujú s tým istým obsahom
h) sa grafickými prvkami snažia pritiahnuť pozornosť (napríklad texty písané veľkými
písmenami)
i) propagujú komerčné produkty, alebo súkromné firmy a taktiež odkazy na ich
webové stránky
j) sú citáciou a nie sú riadne označené
k) odkazujú na stránky s obsahom v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
l) porušujú zákony Slovenskej republiky
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať
ich časť, ktorá je v rozpore s týmito podmienky, alebo ich tiež mazať ako celok ak

porušujú tieto podmienky. Prevádzkovateľ môže obmedziť používateľovi možnosť
zúčastniť sa na diskusii, ak jeho príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe
predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať
tieto pravidlá.
5. Prevádzkovateľ má právo zmazať diskusné príspevky keď ho o to požiada fyzická
alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude
namietať nepravdivosť informácii alebo poškodzovanie dobrého mena. V takom
prípade prevádzkovateľ vyzve diskutujúceho na hodnoverné preukázanie svojej
identity a svojho tvrdenia, a ten je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, podľa
ktorých je identifikovateľný a dosiahnuteľný (meno, telefónne číslo a adresa trvalého
pobytu). V prípade, že diskutujúci nezareaguje na výzvu do dvoch hodín alebo
odmietne niesť právnu zodpovednosť za svoje tvrdenia, má prevádzkovateľ právo
diskusný príspevok vymazať.
6. Príspevky sa po registrácii používateľa publikujú hneď po pridaní. V prípade, že
používateľ bude opakovane porušovať pravidlá diskusií bude jeho konto zmazané.
7. Ak sa používateľ domnieva, že niektorý z príspevkov v diskusii porušuje tieto
pravidlá môže to nahlásiť na adrese redakcia@pnky.sk.
VI. Pravidlá používania a pridávania obsahu
1. Obsah portálu PNky.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie
sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho častí verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom,
je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa HPA, s.r.o. zakázané. Autorské práva sú
vyhradené a vykonáva ich HPA, s.r.o. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä
rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo
elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku je bez písomného
povolenia vydavateľa zakázané.
2. Používateľ, ktorý zverejňuje na portáli PNky.sk svoje články, videá, nahrávky alebo
fotografie, nemá za tieto príspevky nárok na žiadnu autorskú odmenu, s výnimkou
prípadov, keď sa na takejto odmene vopred dohodne s vydavateľom.
3. Používateľ zverejňujúci príspevky – články, videá, fotografie - vyhlasuje, že je
oprávnený ich zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s
príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených
licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom
nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
4. Zverejnením príspevkov na portáli PNky.sk používateľ súhlasí s verejným šírením.

VII. Záverečné ustanovenia
1. HPA, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť
podmienky a rozsah služieb poskytovaných na portáli PNky.sk. Zmena je platná a
účinná a pre používateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke PNky.sk.
Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude
užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa
za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
2. HPA, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým
znením podmienok. Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke
www.pnky.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
3. Používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek
používania portálu PNky.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením podmienok a
ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
4. Registráciou používateľ potvrdzuje, že si prečítal Podmienky používania portálu
PNky.sk a súhlasí s nimi, zároveň prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé
a je si vedomý/á možných právny následkov v prípade porušenia týchto podmienok.
5. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. januára 2014

