Všeobecné podmienky používania internetovej stránky www.vypadni.sk a mobilnej
aplikácie vypadni.sk

Spoločnosť WayPoint s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO:46 881 123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 85727/B (ďalej len „WayPoint s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej
stránky www.vypadni.sk (ďalej len „Internetová stránka“) a androidovej mobilnej aplikácie
vypadni.sk (ďalej len „Mobilná aplikácia“) vydáva
tieto podmienky používania Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie (ďalej len „Podmienky“):
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 Predmetom týchto Podmienok je používanie Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie.
1.2 Tieto Podmienky ustanovujú všeobecné podmienky používania Internetovej stránky a Mobilnej
aplikácie. Zvolením alebo použitím Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie (ďalej len
„Použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“)
platnosť Podmienok používania.
1.3 Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Internetovú stránku
a Mobilnú aplikáciu.
1.4 WayPoint s.r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Podmienky
používania.
1.5 Prístup na Internetovú stránku a prístup k Mobilnej aplikácii a ich Používanie sú bezplatné.
1.6 Ak nie je uvedené na Internetovej stránke alebo v Mobilnej aplikácii výslovne inak, obsah
zverejnený na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii má výlučne informačný charakter.
1.7 Internetová stránka a Mobilná aplikácia, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových
práv autora k Internetovej stránke a Mobilnej aplikácii je WayPoint s.r.o., ktorá je zároveň
oprávnená vykonávať majetkové práva autora k tejto Internetovej stránke a Mobilnej aplikácii.
Podmienky používania Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne
WayPoint s.r.o.
1.8 Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie alebo ich častí,
akékoľvek neoprávnené používanie Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie alebo ich
častí, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie Internetovej stránky a/alebo Mobilnej
aplikácie alebo ich častí sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazujú. Ochranná známka, dizajn, obrázky,
texty, časti textov a ostatný obsah Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie sa nesmú bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, meniť, kopírovať, rozmnožovať,
používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať.
1.9 Internetová stránka a/alebo Mobilná aplikácia obsahujú externé linky, ktoré vedú k iným
internetovým stránkam tretích osôb. WayPoint s.r.o., nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah
externe prelinkovaných internetových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých
internetových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu.

1.10 WayPoint s.r.o., tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových
stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje Internetová stránka a/alebo Mobilná aplikácia.
Článok 2
Práva a Povinnosti Užívateľov Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie
2.1 WayPoint s.r.o., dáva právo využívať Internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu výhradne na osobnú
potrebu Užívateľov. Akékoľvek iné použitie Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie (tak
celku, ako aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu WayPoint s.r.o, v súlade
s autorským zákonom.
2.2 Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Internetovej stránky a/alebo Mobilnej
aplikácie Užívateľmi sú zakázané.
2.3 Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie sa
nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s
pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:
-

-

-

-

propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich
zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných a psychotropných látok, jedov
a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy
alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a
etikou;
propagovať detskú pornografiu, ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin
maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, odosielať príspevky
s erotickým alebo pornografickým obsahom;
otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej
osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe.

Článok 3
Práva a Povinnosti WayPoint s.r.o.
3.1 WayPoint s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať Internetovú stránku alebo
Mobilnú aplikáciu vrátane týchto Podmienok podľa svojej potreby a obchodných zámerov.
3.2 Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a
zabezpečenia Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek
škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Internetovej stránky
a/alebo Mobilnej aplikácie.
3.3 V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľov uvedených v
týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej

republiky, berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu
Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
Článok 4
Osobitné ustanovenia pre Užívateľov, ktorí pridávajú na Internetovú stránku alebo do Mobilnej
aplikácie vlastný obsah
4.1 WayPoint s.r.o. umiestňuje na Internetovej stránke a v Mobilnej aplikácii aj obsah, t.j. fotografie,
obrázky alebo iné prvky od Užívateľov, fyzických aj právnických osôb (ďalej len „Fotografie“).
Ak Užívateľ zistíte, že zaradením Fotografie na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii môže
dôjsť alebo dochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb, kontaktujte
Prevádzkovateľa na emailovej adrese jozef.lukac@vypadni.sk. Prevádzkovateľ preverí Užívateľom
odoslané informácie a zjedná nápravu.
4.2 WayPoint s.r.o. prevádzkuje Internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu najmä za účelom propagácie
nekomerčných objektov akými sú najmä pamiatky, krásy prírody, hrady, zámky, kaštiele, múzeá,
galérie, skanzeny, kostoly, pútnické miesta, vodopády, gejzíry, jazerá, archeologické náleziská,
jaskyne a iné. Za týmto účelom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezverejniť na Internetovej
stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii Fotografiu zachytávajúcu komerčné objekty, akými sú najmä
hotely, reštaurácie, lyžiarske strediská a iné. V prípade záujmu Užívateľa o zverejnenia komerčného
objektu na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej reklamácii sa toto zverejnenie bude riadiť
Všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa.
4.3 Užívatelia, ktorí chcú pridať na Internetovú stránku a/alebo do Mobilnej aplikácie Fotografiu,
ktorej pridávanie Prevádzkovateľ umožnil, tak môžu urobiť prostredníctvom pridávacieho formulára
na Internetovej stránke alebo v Mobilnej aplikácii. Užívateľ pridávajúci Fotografiu prehlasuje, že je
autorom Fotografie, je oprávnený takúto Fotografiu pridať a zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi
súhlas (licenciu) na použitie tejto Fotografie všetkými spôsobmi nakladania s dielom podľa platného
autorského zákona, známymi ku dňu pridania Fotografie na Internetovú stránku a/alebo v Mobilnej
aplikácii, a to bez nároku na odmenu.
4.4 Pre prípad porušenia autorských práv Užívateľom, je Užívateľ povinný, ak uplatní voči
Prevádzkovateľovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia diela alebo iné nároky, bezodkladne
poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na ochranu práv Prevádzkovateľa.
4.5 Užívateľ nemá za Fotografiu zverejnenú na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii nárok
na žiadnu autorskú odmenu.
4.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov pridaných Užívateľmi, taktiež nezodpovedá za
porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi. Každý Užívateľ preberá
zodpovednosť za Fotografie ním zverejnené na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii, a
súhlasí s tým, že nebude používať Internetovú stránku a/ alebo Mobilnú aplikáciu na účely, ktoré sú v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4.7 Užívateľ ako autor Fotografie je oprávnený označiť Fotografiu ako dielo v zmysle autorského
zákona svojím menom alebo pseudonymom. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude na Internetovej stránke
alebo v Mobilnej aplikácii zverejňovať fotografie pod menom tretej osoby a ani inak poškodzovať
ďalších Užívateľov alebo iné osoby. V prípade, že Užívateľ zverejní na Internetovej stránke a/alebo
v Mobilnej aplikácii Fotografiu tretej osoby a/alebo inak poškodí ďalších Užívateľov alebo iné osoby,
zodpovedá tretej osobe za škodu tým spôsobenú.

4.8 Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ
nemôže na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii propagovať služby iných osôb, bez
ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.
4.9 Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Internetovú stránku a/alebo do Mobilnej aplikácie len
Fotografie, ktorých je autorom resp. Fotografie, ku ktorým vykonáva majetkové práva autora so
súhlasom autora a zároveň zaslaním a pridaním fotografie na Internetovú stránku a/alebo do Mobilnej
aplikácie udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas (licenciu) na použitie Fotografie všetkými spôsobmi
nakladania s dielom podľa platného autorského zákona, známymi ku dňu pridania Fotografie na
Internetovú stránku a/alebo do Mobilnej aplikácie, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu.
4.10 Užívateľ sa zaväzuje, že na Internetovú stránku a/alebo v Mobilnej aplikácii nebude pridávať
Fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a v rozpore s článkom 2.3 týchto Podmienok.
4.11 Na Fotografii nesmie byť žiadna forma reklamy. Za reklamu sa v tomto prípade považuje aj
názov tovaru alebo služby.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1 Používanie internetovej stránky a Mobilnej aplikácie, a tieto Podmienky používania Internetovej
stránky a Mobilnej aplikácie sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.2 Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne
príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetovej
stránky a Mobilnej aplikácie, alebo s týmito Podmienkami používania.
5.3 Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu
oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.
5.4 Tieto podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia, t. j. odo dňa 9. 5. 2014.

WayPoint s.r.o.

