
 

  
PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ 

STRÁNKY WWW. KAUZY.SK  
 

Webové stránky www.kauzy.sk (ďalej len „WEB“) prevádzkuje Nadácia Zastavme korupciu, so sídlom 

Záhradnícka 60, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, nadácia vedená pod registračným číslom 

203/Na-2002/1045 v Registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky (ďalej len ako „NADÁCIA“). Nižšie si môžete prečítať viac o právach a povinnostiach návštevníka 

WEBU, tzn. o podmienkach používania WEBU (ďalej len „PODMIENKY“).  

 

Používaním WEBU vyjadrujete svoj súhlas s týmito PODMIENKAMI a preto odporúčame sa s 

PODMIENKAMI riadne oboznámiť. 

 

OBSAH WEBU A JEHO POUŽÍVANIE 

 

Informácie na WEBE sú určené výlučne na vzdelávacie a osvetové účely pre zvýšenie protikorupčného 

povedomia verejnosti v snahe prehľadným spôsobom na základe informácií zverejnených novinármi 

zosumarizovať veľké množstvo káuz a pomôcť verejnosti zorientovať sa v nich. 

Informácie na WEBE môžu byť použité len na súkromné účely, ktoré nemajú obchodnú povahu. Návštevník 

WEBU je povinný pri využívaní informácií na WEBE dodržiavať všetky právne predpisy, najmä rešpektovať 
autorské práva. 

 

Náš WEB zobrazuje informácie získané z verejne dostupných zdrojov, sprístupnené na základe spolupráce 

alebo zverejnené na nasledujúcich portáloch, najmä: aktuality.sk, dennikn.sk, SME.sk, noviny.sk, 

postoj.sk, Tyzden.sk, Webnoviny.sk, TVnoviny.sk, Pravda.sk, TREND.sk, Aktualne.sk. Tam, kde je to 

v zmysle predpisov potrebné, sme na ich použitie získali súhlas / licenciu od autorov prípadne 

prostredníctvom vykonávateľov majetkových práv (zamestnávateľov) alebo sublicenciu od nadobúdateľov. 

Odkazy na zdroje je možné nájsť pri jednotlivých kauzách. Niektoré informácie si je možné tiež overiť na 

základe informácií poskytovaných orgánmi verejnej moci, najmä súdmi na ich úradných tabuliach a v ich 

mediálnych výstupoch (napr. v tlačových správach zverejňovaných tlačovými agentúrami). 

 

Informácie sú na tomto WEBE dostupné vo forme podobnej, v akej boli pôvodne zverejnené alebo 

poskytnuté novinármi, resp. spravodajskými webovými portálmi. V prípadoch zjavných chýb sa informácie 

korigovali. Použité informácie boli v niektorých prípadoch dané do súvislosti - navzájom prepojené na účely 

lepšej vizuálnej prezentácie pôvodných informácií / článkov.  

 

Máme záujem na tom, aby dostupné informácie boli pravdivé a úplné. Ak ste našli niekde v našich 

informáciách chybu, napíšte nám, prosím, čo najpresnejší popis chyby a zašlite nám ho e-mailom 

na kauzy@zastavmekorupciu.sk. V prípade, že ide o informácie, ktoré majú charakter osobných údajov, 

môžete využiť osobitný formulár ŽIADOSŤ O OPRAVU / DOPLNENIE / AKTUALIZÁCIU ÚDAJOV 

zaslaním na kauzy@zastavmekorupciu.sk. 

 

Obsah WEBU – vrátane jeho vizualizácie, zobrazenia a dizajnu – môže byť chránený právom duševného 

vlastníctva, či už NADÁCIE alebo tretích strán. Uvedená ochrana sa dotýka WEBU ako celku, ako aj 

jeho jednotlivých častí. 

 

PREPOJENIA S INÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI 

 

Na WEBE sa nachádzajú prepojenia na webové stránky tretích strán, ktorých využitím opúšťate WEB. 

NADÁCIA nekontroluje ani nezodpovedá za obsah týchto iných webových stránok, ak nie je zároveň 

prevádzkovateľom týchto stránok. Umiestnenie prepojenia na WEBE (napr. na kanál YouTube) sa preto 

nemá vykladať ako súhlas alebo akékoľvek vyhlásenie NADÁCIE o týchto webových stránkach a pri 

používaní ich obsahu je potrebné dodržiavať pravidlá webových stránok tretích strán. 

 

Upozorňujeme, že vytvorenie prepojenia na WEB z iných webových stránok je možné len s predchádzajúcim 

výslovným súhlasom NADÁCIE a za podmienok stanovených NADÁCIOU. 

 

ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA WEBU 
 

NADÁCIA bude zabezpečovať v rozsahu svojich možností čo najlepší prístup na WEB, avšak tento prístup 

NADÁCIA nezaručuje ani sa nezaväzuje ho zaručiť. V niektorých prípadoch môže byť prístup obmedzený 

alebo prerušený, či už z dôvodu údržby WEBU alebo z dôvodu individuálnych nastavení prehliadača 

návštevníka WEBU alebo z iných dôvodov. NADÁCIA nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú 

obmedzením alebo prerušením prístupu na WEB alebo v súvislosti s ním. 
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V rozsahu prípustnom právnymi predpismi NADÁCIA nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá 

návštevníkovi WEBU v z n i k n e  v súvislosti s jeho používaním, predovšetkým (nie však výlučne) 

nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú návštevníkovi WEBU spôsobenú neaktuálnosťou alebo 

neúplnosťou informácií na WEBE. V rozsahu prípustnom právnymi predpismi NADÁCIA nezodpovedá za 

žiadnu škodu spôsobenú prijatím akéhokoľvek rozhodnutia alebo realizáciou úkonu na základe informácií 

na WEBE. Informácie na webe NEMOŽNO považovať za poradenstvo v akejkoľvek oblasti. 

 

Akékoľvek právo návštevníka WEBU voči NADÁCII, ktoré vznikne v súvislosti s používaním WEBU, môže 

byť postúpené alebo prevedené na tretiu osobu len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom 

NADÁCIE. 

 

RÔZNE 

 

Tieto PODMIENKY sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom súdy Slovenskej republiky majú 

príslušnosť na rozhodovanie prípadných sporov (vrátane predsporových úkonov, napr. konanie o 

neodkladnom opatrení). Ak právne predpisy vyžadujú dohodu o rozhodnom práve a/alebo príslušnosti 

súdov, predchádzajúca veta sa bude považovať za návrh NADÁCIE na uzavretie takejto dohody, a 

používanie WEBU návštevníkom za akceptovanie tohto návrhu. 

 

Návštevník WEBU je pri jeho používaní povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a v 

prípade, že sa na používanie WEBU vzťahujú aj právnej predpisy inej krajiny (napr. z dôvodu existencie 

kogentných ustanovení), návštevník WEBU je povinný pri používaní WEBU dodržiavať aj právne predpisy 

tejto krajiny. 

 

Ak sa akákoľvek časť PODMIENOK stane neplatnou alebo nevymožiteľnou, nemá to vplyv na platnosť 

ostatných častí PODMIENOK. Dotknutá časť PODMIENOK bude vykladaná tak, aby v čo najvyššej miere 

prípustnej právnymi predpismi splnila účel sledovaný jej znením. 

 

NADÁCIA má právo jednostranne meniť PODMIENKY, pričom zmena PODMIENOK sa stane účinnou dňom 

jej zverejnenia. Odporúčame Vám preto PODMIENKY priebežne sledovať. 

 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĽA WEBOVEJ STRÁNKY 

Nadácia Zastavme korupciu 

Záhradnícka 60 

82108 Bratislava-Ružinov Slovenská 

republika 

email: kauzy@zastavmekorupciu.sk  

tel: +421 948 545 221 
DIČ: 2024076428 

  

Nadácia je vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/1045 v Registri 

mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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