KÓDEX BLOGERA
Článok I.
Preambula
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.hlavnydennik.sk (združenie VERBINA, o.z.) a jeho
spolupracovníci čo najobjektívnejšie informujú čo najširší okruh čitateľov o politickom,
spoločenskom, kultúrnom, náboženskom a športovom dianí na Slovensku, Európskej únii a vo svete.
Pri svojej práci dôsledne dodržiavajú všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné predpisy (najmä
platný autorský zákon, platný trestný zákon a trestný poriadok, platný zákon o priestupkoch) a zároveň
dôsledne dodržiavajú všeobecne akceptované etické, kultúrno-spoločenské normy a pravidlá a dobré
mravy.
Článok II.
Práva a povinnosti blogera a prevádzkovateľa
1. Každý autor textu (ďalej len „bloger“) je oprávnený po zaregistrovaní sa bezodplatne uverejňovať
svoje texty (ďalej len „blog“) na internetovej stránke www.hlavnydennik.sk v časti BLOG.
Prevádzkovateľ je oprávnený umiestniť blog na hlavnú stránku a taktiež je rovnako stiahnuť blog
z hlavnej stránky. Prevádzkovateľ rovnako môže rozhodnúť, že blogy konkrétneho blogera
nebudú uverejnené.
2. Registrácia blogera je neanonymná. Bloger sa zaregistruje pod svojim pravým menom
a priezviskom a pravou aktuálnou fotografiou (najmä fotografiou tváre). V časti o autorovi uvedie
pravdivú stručnú osobnú charakteristiku. Výnimku z tohto pravidla schvaľuje prevádzkovateľ a to
výlučne vopred pred prvou registráciou. Na žiadosť prevádzkovateľa je bloger povinný poskytnúť
aj ďalšie osobné údaje (email, telefón, adresu a podobne).
3. Bloger je oprávnený vo svojich textoch – blogoch nezávisle a slobodne vyjadrovať svoje názory.
Blogy nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, klamlivé alebo veľmi krátke bez informačnej hodnoty
sú zakázané. Ak bloger čerpá informácie z cudzích zdrojov je povinný uviesť presný zdroj
informácie (napr. prelinkovaním). Ak bloger prekladá cudzí text alebo upravuje cudzí text je
povinný túto informáciu uviesť v blogu.
4. Bloger používa vo svojich textoch fotografie, videá alebo iné zvukovoobrazové alebo
audiovizuálne diela len s preukázateľným predchádzajúcim súhlasom ich autora. Bloger nesie
plnú osobnú zodpovednosť za porušenie najmä platného autorského zákona.
5. Bloger je povinný dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné predpisy
(najmä: platný autorský zákon, platný trestný zákon a trestný poriadok, platný zákon o
priestupkoch) a zároveň dôsledne dodržiavať všeobecne akceptované etické, kultúrnospoločenské normy a pravidlá a dobré mravy.
6. Blogerovi sa zakazuje najmä:









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;
ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné
zdravie a emocionálny stav;
propagovať pornografiu;
používať vulgarizmy;
vyvolávať verejné pohoršenie a podobne.

7. Prevádzkovateľ na základe odôvodnenej žiadosti blogera zruší (zmaže) jeho blog. Na základe
odôvodnenej žiadosti blogera obnoví jeho blog najskôr po uplynutí 3 mesiacov.
Článok III.
Zodpovednosť blogera za škodu
1. Medzi blogerom a prevádzkovateľom nevzniká pracovnoprávny ani obdobný právny vzťah. Bez
súhlasu prevádzkovateľa bloger nesmie vystupovať najmä ako zamestnanec, redaktor, partner,
spolupracovník alebo zástupca prevádzkovateľa.
2. Názory vyjadrené v blogu nie sú názormi prevádzkovateľa ani jeho spolupracovníkov. Výlučne
bloger zodpovedá za prípadne škody spôsobené uverejnením textu – blogu tretím fyzickým alebo
právnickým osobám. V prípade potreby je bloger povinný prevádzkovateľovi predložiť dôkazy na
preukázanie tvrdení v blogu a poskytnúť mu akúkoľvek potrebnú súčinnosť.
3. Bloger nesie plnú osobnú zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
SR a iných predpisov (najmä: platného autorského zákona, platného trestného zákona a trestného
poriadku, platného zákona o priestupkoch a podobne) uverejnením svojho textu – blogu.
Článok IV.
Autorské práva prevádzkovateľa
1. Bloger uverejnením textu/ov – blogu/ov na internetovej stránke www.hlavnydennik.sk ako autor
udeľuje súhlas prevádzkovateľovi so zverejnením tohto textu/ov – blogu/ov alebo ich častí na
internetovej stránke www.hlavnydennik.sk a súhlas so šírením textu/ov – blogu/ov alebo ich častí
prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj
súhlas na šírenie textu/ov – blogu/ov ich zverejnením v publikáciách (periodických alebo
neperiodických) vydávaných prevádzkovateľom.
2. Bloger ako autor poskytuje prevádzkovateľovi nevýhradnú, časovo, teritoriálne
a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textu/ov – blogu/ov ako aj na skrátenie a spracovanie
týchto textu/ov – blogu/ov.
3. Blogerom udelený súhlas (licencia) je bezodplatná, a týka sa všestranného použitia textu/ov –
blogu/ov, najmä vyhotovovania rozmnoženiny textu/ov – blogu/ov akýmkoľvek spôsobom
v akejkoľvek forme, verejného rozširovania a sprístupňovania textu/ov – blogu/ov.
4. Blogerovi neprináleží honorár, ak prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Aj za
opakované zverejnenie textu/ov – blogu/ov alebo ich častí na internetovej stránke sk alebo ich
zverejnením v publikáciách (periodických alebo neperiodických) vydávaných prevádzkovateľom
blogerovi prináleží len jeden honorár, ak o vyplatení honoráru rozhodne výlučne prevádzkovateľ.
V tomto prípade podlieha honorár zdaneniu a odvodovému zaťaženiu podľa platných právnych
predpisov SR za čo plne zodpovedá bloger.
Článok V.
Reklamné a komerčné aktivity
1. Bloger vo svojich blogoch nepropaguje vlastné alebo cudzie podnikateľské aktivity, vlastné alebo
cudzie iné komerčné aktivity spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za skrytú komerčnú
reklamu tejto aktivity, resp. činnosti.
2. Bloger vo svojich blogoch môže uviesť recenzie výrobkov alebo služieb, prípadne osobné
skúsenosti s tovarmi alebo službami, ak ide výlučne o neplatené aktivity blogera, za ktoré
nedostáva odmenu od výrobcu alebo predajcu tovaru alebo služby, resp. bloger nie je
zamestnancom alebo v inom obdobnom právnom vzťahu s výrobcom alebo predajcom tovaru
alebo služby. Bloger rovnako nesmie použiť recenziu ako prostriedok nekalého konkurenčného
boja s iným výrobcom alebo predajcom tovaru alebo služby.
3. Bloger neprijíma dary (najmä peňažné) alebo iné výhody (účasť na kongresoch, recepciách,
dovolenkách a podobne) ako protihodnotu za pozitívnu alebo negatívnu informáciu o fyzickej
alebo právnickej osobe, tovare alebo službe.

Článok VI.
Politické aktivity
1. Súčasťou blogu nesmú byť oficiálne tlačové správy, politické programy a logá politických strán
a hnutí. Ak sa bloger v texte venuje politickému dianiu a je súčasne členom politickej strany
alebo hnutia je povinný to uviesť v časti o autorovi.
2. Blog nie je určený na politickú propagačnú činnosť politických strán a hnutí. Ani na
zverejňovanie oficiálnych vyhlásení alebo na propagáciu politických predstaviteľov politických
strán a hnutí.
Článok VII.
Sankcie
1. V prípade porušenia tohto kódexu menej závažným spôsobom prevádzkovateľ vyzve blogera na
odstránenie nedostatkov. Ak ich bloger bez zbytočného odkladu neodstráni, tak prevádzkovateľ
konkrétny blog odstráni (zmaže).
2. V prípade porušenia tohto kódexu závažným spôsobom prevádzkovateľ konkrétny blog odstráni
(zmaže).
3. V prípade opakovaného porušenia tohto kódexu závažným spôsobom prevádzkovateľ odstráni
(zmaže) všetky blogy konkrétneho blogera vrátane jeho profilu a ďalej mu neumožní pridávať
nové blogy na internetovú stránku www.hlavnydennik.sk.
4. Posúdenie závažnosti porušenia tohto kódexu je výlučnou právomocou prevádzkovateľa.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tento kódex blogera nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2021.
2. Tento kódex je možné meniť a dopĺňať len formou písomných (zverejnených) dodatkov.

