
PODMIENKY VYUŽÍVANIA WEBSTRÁNKY ROMANZAVODSKY.SK 

 

  

1. Používaním obsahu na týchto stránkach a v emailovej komunikácii, súhlasíš s týmito podmienkami 

a pravidlami (ďalej len ako „Podmienky“).  

 

2. Ak z nejakého dôvodu s Podmienkami nesúhlasíš, prosím odhlás sa z e-mailového zoznamu 

a požiadaj o zrušenie svojho účtu. 

 
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu  

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA: 

 

1. romanzavodsky.sk (ďalej na účely týchto podmienok len ako „Stránka“) je stránka zameraná na 

vzdelávanie, zdieľanie názorov a know-how v oblasti investovania, finančnej gramotnosti a 

finančnej slobody.  

 

2. Stránku prevádzkuje Ing. Roman Závodský, Jasná 9/A, 903 01 Senec (ďalej len ako 

„Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ zastrešuje všetky právne a obchodné vzťahy súvisiace s 

prevádzkovaním stránky a jej obsahu v nadväznosti na detaily týchto Podmienok. 

 
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom nové podmienky 

nadobudnú platnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.  

 

4. O zmenách Podmienok budú užívatelia informovaní zverejnením informácie o zmene, zverejnením 

nového znenia Podmienok a registrovaní užívatelia, v prípade, že udelili na tento účel súhlas, budú 

informovaní aj formou e-mailu. 

 

5. Primárna oblasť pôsobenia je Slovenská republika a pôsobím v súlade s platnými zákonmi SR. Ak 

si z inej krajiny, prosím, pred využitím našich informácií prever legislatívny rámec platný v Tvojej 

lokalite. 

 

POSKYTOVANÉ INFORMÁCIE: 

 

1. Prevádzkovateľ poskytuje informácie prostredníctvom Stránky, emailovej komunikácie 

a dedikovaných sociálnych sietí a kanálov. Dostupnosť týchto informačných kanálov, je mimo 

aktívnej pôsobnosti Prevádzkovateľa, a preto nemôže 100% garantovať, že ktorýkoľvek kanál bude 

za každých okolností dostupný z každého miesta a platformy. 

 

2. Informácie na Stránke sú čerpané najmä z verejne dostupných zdrojov ale i z platených 

informačných služieb a kanálov.  

 

Povaha informácií 

 

3. Prevádzkovateľ pred uverejnením informácií overuje dostupnými možnosťami hodnovernosť 

informácií ale vzhľadom na osobitosti konania užívateľov v reálnom živote nie je možné za použitie 

informácií prevziať zodpovednosť. Preto informácie na Stránke a dedikovaných sociálnych sieťach 

a kanáloch nie sú v žiadnom ohľade záväzné, majú len informatívny charakter a ich akékoľvek 

využite niektorým užívateľom na následné konanie v akejkoľvek podobe nezakladá žiadnu 

zodpovednosť Prevádzkovateľa za dôsledky konania užívateľa.  Prevádzkovateľ teda nepreberá 

žiadnu zodpovednosť za závery vychádzajúce z takýchto informácií. Odporúčam preto preveriť si 

https://www.romanzavodsky.sk/wp-content/uploads/2021/12/GDPR_zavroman.pdf


hodnovernosť, presnosť a vhodnosť poskytovaných informácií na účely rozhodovania užívateľov 

vlastnou cestou. 

 

4. Všetky názory a komentáre pod článkami vyjadrené členmi registrovanej komunity sú názory ich 

vlastné a v mnohých prípadoch sa názory jednotlivých členov nemusia zhodovať navzájom medzi 

sebou a ani s názormi Prevádzkovateľa a môžu byť protichodné. Pluralitu názorov si cením, a 

nemám v úmysle a ani nie je mojou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa rozdielne názory 

zjednotili. 

 
5. Podporujem aktívnu a podnetnú diskusiu na Stránke, nebudem však tolerovať príspevky, ktoré sú 

vulgárne, dehonestujúce, osočujúce, neslušné, alebo znevažujúce autora, prípadne iných členov 

komunity alebo ich názory. Každý používateľ Stránky je povinný dodržiavať civilizovanú kultúru 

prejavu v rámci všetkých informačných kanálov. Kritika, nesúhlas alebo iný názor sa dajú vyjadriť 

kultivovane, slušne a konštruktívnym spôsobom. 

 

6. Nebude tolerované využívanie Stránky a dedikovaných sociálnych sietí a kanálov  na komerčnú 

propagáciu a reklamu, či už vlastnú alebo tretích strán. Rovnako nebude tolerované publikovanie 

obsahu, ktorý nesúvisí s poslaním a predmetom Stránky. 

 

7. V prípade opakovaného nerešpektovania vyššie uvedených pravidiel, môže prísť k deaktivácii 

užívateľského účtu, alebo blokovaniu možnosti prístupu do diskusií pod článkami. 

 
LICENČNÉ PODMIENKY 

 

1. Akékoľvek materiály, vrátane videí, článkov, návodov, analýz a pod. (ďalej spoločne len ako 

„Materiály“) sú alebo môžu byť chránené ako autorské dielo, a teda predmet duševného 

vlastníctva podľa platného práva. Materiály na Stránke sú sprístupnené užívateľom Stránky len na 

výlučne domáce alebo osobné činnosti.  

 

2. Za zverejnenie Materiálu na Stránke zodpovedá výhradne osoba, ktorá Materiál zverejnila.  

 
3. Každý užívateľ Stránky je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti koncového 

zariadenia, ktoré využíva na prihlásenie sa do svojho účtu na Stránke alebo na neregistrované 

užívanie Stránky.  

 
 

 


