
Pravidlá prispievania na fóre Odperinky.sk 

Správca stránky Odperinky.sk (ďalej len „Správca“) nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a pravdivosť 

príspevkov uverejnených užívateľmi a nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných 

práv užívateľmi fóra. Príspevky na fóre nepodliehajú schvaľovaniu Správcu a odzrkadľujú názory a 

postoje výlučne užívateľov fóra. Správca negarantuje identitu užívateľov. 

Užívatelia svojou registráciou potvrdzujú, že si prečítali Pravidlá prispievania na fórum Odperinky.sk 

(ďalej len Pravidlá) a budú ich pri využívaní diskusného fóra Odperinky.sk dodržiavať ako aj budú 

dodržiavať  platné zákony Slovenskej republiky, dobré mravy a princípy slušnej a konštruktívnej diskusie. 

Správca si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zamknúť, upraviť alebo zmazať všetky príspevky alebo 

témy, ktoré tieto pravidlá, zákony a mravy porušujú ako aj vylúčiť prispievateľov takýchto príspevkov 

z fóra užívateľov. 

Odoslaním príspevku užívateľ fóra vyjadruje svoj súhlas s pravidlami fóra a tiež s jeho prípadným 

skrátením, úpravou alebo zmazaním v prípade porušovania pravidiel fóra a vyššie uvedených zákonov 

a princípov slušného správania. 

 

Pravidlá prispievania na fórum Odperinky.sk 

1. Každý užívateľ môže mať na fóre len jeden účet. V prípade zablokovania účtu môže kontaktovať 

Správcu mailom, pričom si nevytvára si ďalší účet.  

2. Na fóre je zakázané akékoľvek urážanie, osočovanie, rasistické narážky, vulgárne vyjadrovanie, 

hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny, príspevky s akoukoľvek  národnou, rasovou 

alebo náboženskou neznášanlivosťou,  podnecovanie k diskriminácií, nepriateľstvu alebo násiliu. 

Týka sa to tak príspevkov ako aj súkromných správ. 

3. Na fóre je zakázaná akákoľvek reklama za účelom vlastného obohatenia sa  (eshopy, predajne, 

linky na stránky predajcov a pod.). To sa vzťahuje na užívateľské meno, príspevky, avatar, podpis 

a popis v profile užívateľa.  

1. Na fóre je zakázané uverejňovať a propagovať odkazy na nelegálny obsah (warez). 

2.  Pri zakladaní nových tém si prezrite témy fóra, či daná téma na fóre už je, aby sa predišlo 

zakladaniu duplicitných tém. Pri zakladaní témy použite vhodný predmet, ktorý čo najpresnejšie 

vystihuje obsah toho, o čom chcete na fóre diskutovať.  V prípade vytvorenia duplicitnej témy 

bude táto presunutá do koša alebo vymazaná. Témy zakladajte v príslušných témach, kam podľa 

obsahu patria.  

3. Vo svojich príspevkoch sa snažte písať spisovne, zrozumiteľne, nezamieňajte písmená za čísla 

alebo iné znaky. Nepoužívajte iba veľké písmená v príspevku. Smajlíky a emotikony používajte v 

rozumnej miere. Oficiálnymi jazykmi fóra sú slovenčina a čeština, v prípadoch citácií sú povolené 

aj iné jazyky s uvedením zdroja. 

4.  Nereagujte na diskusiu, o ktorej nič neviete alebo nemáte znalosti z danej oblasti. Týka sa to 

hlavne odborných tém, pričom v diskusii sa pridržiavajte diskutovanej témy. Zakázaný je spam, 

flamewar, nad rozumnú mieru sa rozvíjajúca diskusia mimo tému, posielanie príspevkov bez 

vecného obsahu.  V prípade porušenia pravidiel budú príspevky zmazané bez ohľadu na ich ďalší 

obsah. 

5. Pri prispievaní do diskusií dodržiavajte pravidlá slušnej komunikácie, svoj názor vyjadrujte bez 

toho, aby ste znevažovali názor protistrany. Aj náznaky osobných útokov budú bez upozornenia 

zmazané, a to bez ohľadu na ďalší obsah príspevku. 

6.  Nepoužívajte súkromné správy na zasielanie osobných údajov a citlivých informácií, nie sú 

šifrované a Správca má prístup k ich obsahu. Je zakázané posielať užívateľom v súkromných 

správach reklamu. Pre obsah súkromných správ platia tie isté pravidla, ako pre celé fórum. 


