
ETICKÝ KÓDEX ONLINE PLATFORMY
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Etický kódex platformy je vyjadrením hodnôt, pravidiel a princípov,
ktorými chceme tvoriť a rozvíjať bezpečné, inšpirujúce a priateľské

prostredie vo virtuálnom i reálnom svete.

Našim záväzkom a absolútnou prioritou je ochrana dát, morálnych
zásad, podpora rešpektujúcich vzťahov a nasmerovanie ľudskej

pozornosti na zmysluplné oblasti podporujúce človeka v jeho
tvorivosti, práci, zdraví, sebarozvoji či vzdelávaní sa.

NAŠE HODNOTY

● Čestnosť a slušnosť – je základom etiky a mravnosti. Byť čestným a slušným pre
nás znamená byť múdrym a ľudským

● Dôvera a bezpečie – budovanie dôvery je pre nás mimoriadne dôležité, je to o
drobných skutkoch, činoch, detailoch a o rešpektujúcej komunikácii

● Podpora a pomoc – podporujeme človeka bez rozdielov v jeho potenciále,
jedinečnosti a autentickosti

● Spolupráca a participácia – vzájomnou pro-aktivitou snahou a spoluprácou vieme
robiť veci lepšie, efektívnejšie, udržateľnejšie

● Zodpovednosť a transparentnosť – sme aktívnymi tvorcami svojho života a
vážime dôsledky našich slov či činov

● Apolitickosť a nestrannosť – držíme svoju politickú nezávislosť, nepodporujeme
politické strany ani politikov, nevstupujeme do spolupráce ani s ľuďmi,
organizáciami, ktoré sú diskriminujúce, neetické, ohrozujúce ľudské práva či životné
prostredie.

http://www.artofslovakia.com


ETICKÉ ZÁSADY A PRAVIDLÁ PLATFORMY
PLATNÉ PRE VŠETKÝCH

● podporujeme a šírime na platforme iba tie informácie a dáta, ktoré bezprostredne
súvisia s témou – tvorivosti, umenia, kultúrnosti, kreatívneho priemyslu, dobrej praxe
zo zahraničia týkajúcej sa vymenovaných oblastí zameraných najmä na Slovensko a
jeho tvorcov

● dodržiavame zákon č. 460/1992  Ústavu SR  a všetky ostatné právne predpisy platné
na území SR.

● rešpektujeme zákon č. 185/2004 Autorský zákon v znení neskorších predpisov ako aj
autorskú tvorbu každého človeka, umelca či tvorcu

● dodržiavame rešpektujúcu a efektívnu komunikáciu
● prejavujeme si vzájomnú úctu a rešpekt voči každému človeku, jeho právam a

slobodám
● ctíme a rešpektujeme slobodu myslenia, slobodu slova a kritického myslenia,

samostatnú tvorbu a slobodnú výmenu názorov
● odlišný názor vyjadrujeme korektne, slušne a konštruktívne.

NA PLATFORME JE ZAKÁZANÉ:

● je zakázané vytváranie falošných profilov a komunikovať pod viacerými identitami
● je zakázané zverejňovanie príspevkov či odkazov na webové stránky, ktoré

podnecujú, obhajujú, propagujú alebo podnecujú násilie akéhokoľvek druhu
(sexizmus, rasizmus, fanatizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom, skupinám, či iné)

● je zakázané zverejňovanie príspevkov alebo odkazov na webové stránky, ktorých
obsah je v rozpore s právnymi predpismi SR

● sú zakázané osobné útoky, vulgarizmy, urážky, vyhrážky, obťažovanie a obscénnosti
cez akýkoľvek komunikačný kanál platformy (email, správa, post, koment, a iné)

● je zakázané klamstvo, manipulácia a akékoľvek zavádzanie
● je zakázané psychické násilie, diskriminácia, zneužívania, ponižovanie,

zosmiešňovanie, šikanovanie jednotlivcov alebo skupiny
● je zakázané zneužívať, šíriť informácie o identite iných užívateľov bez ich súhlasu

(adresa, e-mail, mobil, a iné)
● je zakázané propagovať súkromné firmy, komerčné produkty, ktoré nie sú výrobkom

či službou samotného umelca, tvorcu
● je zakázané rozposielať obťažujúce e-maily a reklamné e-maily
● je zakázané akékoľvek správanie, ktoré porušuje autorský zákon.

NÁSLEDKY PORUŠENIA PRAVIDIEL:

● porušovanie zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe môže mať za následok
vymazanie príslušného obsahu alebo aj konta používateľa či tvorcu. Prevádzkovateľ
platformy posudzuje porušenie kódexu individuálne podľa miery jeho porušenia



● v prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe alebo
v prípade hrubého porušenia kódexu, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť
prístup porušovateľa k niektorým službám platformy, prípadne celkom odmietne jeho
prístup na platformu.

Prístupom k službám na www.artofslovakia.com vyjadruješ svoj súhlas s Etickým kódexom,
s jeho pravidlami a zaväzuješ sa k jeho dodržiavaniu.

V prípade podozrenia z porušovania Etického kódexu máš možnosť nahlásiť túto skutočnosť
priamo cez funkcionalitu „nahlásiť člena/príspevok“, prípadne môžeš kontaktovať priamo
prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: platforma@artofslovakia.com.

Etický kódex nadobúda účinnosť 12.12.2022.

http://www.artofslovakia.com

