Pravidlá pre diskutujúcich na www.kgk.sk
Vitajte na stránkach internetových diskusných fór Komory geodetov a kartografov (ďalej len
„komora“) na témy spojené s geodéziou, kartografiou a katastrom nehnuteľností.
Komora má záujem vytvoriť široký priestor na výmenu názorov na témy geodézie,
kartografie a katastra nehnuteľností. Ak sa budete správať podľa tohto Kódexu, bude to na
prospech všetkých. Ak ho budete porušovať, vyhradzujeme si právo odmietnuť vám prístup k
našim službám, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah vašej
komunikácie alebo zablokovať vaše osobné konto pre diskusie.
Komora nezodpovedá za obsah príspevkov týchto diskusných fór. Komora si vyhradzuje
právo vylúčiť z diskusie príspevky, ktoré odporujú všeobecným zásadám etiky a etickému
kódexu geodeta a kartografa. Komora za uverejnené príspevky neručí.
Diskusný príspevok nie je článkom. Ma to byť krátke a stručné reagovanie na konkrétnu
diskusiu. V prípade, že niekto chce uverejniť dlhší príspevok, pošlite ho prosím na adresu
kancelárie komory. Dĺžka diskusného príspevku je obmedzená na 1500 znakov (približne pol
popísanej strany veľkosti A4), čo podľa nás postačuje na plnohodnotné vyjadrenie názoru a
zároveň zamedzuje neobmedzenému kopírovaniu iných textov do diskusie. Výskyt neúmerne
dlhých príspevkov vedie k spomaľovaniu celého systému a aj k nespokojnosti diskutujúcich,
ktorí sa musia prehrýzať množstvom príspevkov.
Pristupujte k ostatným používateľom diskusného fóra s úctou. Akékoľvek osobné útoky,
vyhrážky a obťažovanie budú potrestané zmazaním príspevku a/alebo vášho diskusného
konta.
Absolútne neprípustné sú príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus,
rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k
etnickým alebo náboženským skupinám, takisto príspevky obsahujúce obscénnosti alebo
vulgarizmy.
Zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za zamestnanca, alebo
správcu služby www.kgk.sk alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto
konaním mohla cítiť poškodená.
Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým
istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo
príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie
textov veľkými písmenami).
Neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo
zverejňovať odkazy na ich webové stránky.
Zakázané je vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v
rozsahu viac ako jeden typický odsek.
Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu,
najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.
Komora Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto servera, nepreberá však
zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich.
Používatelia týchto diskusných fór musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho. Pokiaľ

máte podozrenie, že niektorí diskutujúci pravidlá porušujú, prosím, informujte nás
prostredníctvom kancelárie komory. Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór
nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich
dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek akcie.
Pri používaní našich diskusných fór ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych úprav
a zákonov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.
Diskusné fóra www.kgk.sk nemôžete používať na šírenie ohováračských, nactiutŕhačských,
obscénnych a iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa môžu
považovať napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog,
informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne.
Zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej
republiky, je zakázané. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, ponúkajúce
nelegálny softvér a podobne.
Väčšina materiálov zverejnených na stránkach komory je chránená autorským právom a ich
ďalšie šírenie podlieha jej súhlasu spoločnosti, alebo iných držiteľov autorských práv. Bez
písomného súhlasu je akékoľvek ďalšie šírenie tu zverejnených materiálov zakázané.
Vystríhame vás pred poskytovaním akýchkoľvek osobných informácií v diskusiách.
Komora nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách vytváraných používateľmi. Napriek
tomu nám záleží na tom, aby boli naše diskusné fóra miestom inteligentnej debaty, preto si
ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia
týchto pravidiel, typicky zmazaním diskusného príspevku a/alebo zablokovaním diskusného
konta.
Prevádzkovateľ môže vo výnimočnom prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo
zablokovaniu konta aj v prípade autorov, ktorí priamo neporušujú kódex, ale ich pôsobenie
je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.
Prístupom k diskusným fóram komory vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok
dodržiavať ich.
Ďakujeme vám, že pri využívaní diskusných fór komory budete dodržiavať tieto pravidlá.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčame do nich pravidelne
nazrieť a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s ním.
V Bratislave dňa 21.03.2012.

