
Pred uverejnením článku je autor článku oboznámený s týmito pravidlami a uverejnením článku
vyjadruje svoj súhlas s ich znením a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1. Autor má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, ktorými ale nesmie porušovať občianske
práva iných ľudí, poškodzovať dobré meno iných fyzických alebo právnických osôb alebo
zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď je zverejnenie vo verejnom
záujme.

2. Článok nesmie obsahovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých
pravdivosť si nemohol autor dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli takéto informácie
poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb. Článok taktiež nesmie obsahovať priamu a/alebo
skrytú reklamu akéhokoľvek produktu alebo služby ani text prevzatý z iného servera
s výnimkou vlastných textov autora. Do článku je zakázané vkladať záznamy vrátane
audiovizuálnych alebo fotografie bez udelenia súhlasu autora takéhoto záznamu alebo
fotografie so zverejnením na internetovej stránke www.ortopedickymagazin.sk. V prípade
porušenia týchto povinností si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie/
nezverejnenie článku a/alebo jeho časti.

3. Autor nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho článku nebude v rozpore s platnou
legislatívou Slovenskej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu alebo závažného
podozrenia na existenciu takéhoto rozporu je prevádzkovateľ oprávnený článok a/alebo jeho
časť odstrániť.

4. Články nesmú propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov,
politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť alebo vyvolávať
verejné pohoršenie.

5. Publikovaním článku dáva autor súhlas so zverejnením jeho článku a/alebo jeho častí na
internetovej stránke www.ortopedickymagazin.sk.. Osobitne autor bezodplatne poskytuje
prevádzkovateľovi nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na
publikovanie jeho článkov.

6. Za zverejnenie článku/článkov neprináleží autorovi odplata.
7. Autor nesmie uverejniť pod vlastným menom cudzí text alebo jeho časť, platí to aj pre prípady,

že text prevzal a preložil zo zahraničného zdroja. Zákaz platí aj pre texty, pri ktorých autor nie
je známy. Autor je povinný uvádzať zdroje svojich informácií a v prípade citácie presný odkaz
na článok a jeho autora. Autor je povinný dodržiavať a rešpektovať autorské práva iných osôb
vo vzťahu k ich autorským dielam.

8. Autor nesmie propagovať vlastné alebo cudzie komerčné aktivity.
Prípustná je iba zmienka o vlastných aktivitách či aktivitách vlastnej alebo cudzej firmy v
článku, pokiaľ je relevantná k téme článku.

9. Názory vyjadrené v článku nijako nevyjadrujú postoje a názory prevádzkovateľa.
10.Autor je povinný a zaväzuje sa poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť

v prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s autorovým článkom,
najmä je povinný poskytnúť dôkazy na preukázanie pravdivosti tvrdení uvedených v článku.
V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá autor
prevádzkovateľovi za škody, ktoré mu svojím konaním (ako aj nekonaním) spôsobil.
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V Bratislave dňa 1. februára 2021

Factory 457 s,r.o.

Prevádzkovateľ portálu


