
Blog na portáli casopisovna.sk nie je predmetom poskytovaných služieb na základe zmlúv medzi 
prevádzkovateľom a školami. 

Blog bol zriadený z dobrej vôle prevádzkovateľa na podporu učiteľov a ďalších zamestnancov 
v školstve, na podporu vzdelávania, školstva ako celku a na podporu rozvoja občianskej spoločnosti. 

Všetky náklady na prevádzkovanie blogu sú hradené prevádzkovateľom, KOMENSKY VIRAL, s.r.o., 
týmto je zabezpečená nezávislosť blogu. 

Každý bloger musí okrem Podmienok používania Virtuálnej knižnice dodržiavať aj Etický kódex blogera. 

Vymedzenie základných pojmov 
Blog - text, v ktorom autor publikuje svoje názory, skúsenosti a pod. k určitým témam 

Prevádzkovateľ - KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 

Bloger 
- učiteľ zaregistrovaný na casopisovna.sk, ktorý súhlasí s Kódexom blogera a má 
záujem uverejňovať blogy na www.casopisovna.sk 

   

Základné pravidlá 
Bloger nesmie zverejňovať na informácie, ktoré by akýmkoľvek spôsobom predstavovali porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

Bloger nesmie zverejňovať informácie, ktoré sa priečia dobrým mravom 

Bloger nesmie zverejňovať informácie, obsahujúce nabádanie na spáchanie trestného činu, popieranie 
holokaustu, propagujúce rasovú a etnickú neznášanlivosť, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, 
omamné a psychotropné látky a prípravky, zbrane a strelivo, politické strany a hnutia, vojnu, násilie ako 
aj materiály propagujúce sexuálnu tematiku 

Bloger nesmie zverejňovať polopravdivé, nepravdivé, neúplné, alebo neoverené informácie 

Bloger nesmie znevažovať postavenie učiteľa a dobré meno učiteľského stavu 

Bloger nesmie zverejňovať osobné útoky 

Bloger nesmie zverejňovať obsah súkromnej korešpondencie, ak k tomu nemá písomný súhlas druhej 
strany 

Bloger nesmie zverejňovať ako svoj vlastný text iného autora. 

Za zverejnenie sa považuje požiadanie administrátora o publikovanie na www.zborovna.sk 

Bloger môže zverejniť maximálne jeden blog za 48 hodín. Toto opatrenie má za cieľ obmedziť 
grafomanov a spam a zaručiť pestrejšiu ponuku blogov. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepublikovať, alebo zrušiť publikovanie blogu podľa vlastného 
uváženia, najmä ak blog alebo bloger porušuje zákony SR, porušuje Kódex blogera, alebo 
nekorešponduje s problematikou portálu Zborovna.sk. 

Bloger je povinný zaradiť svoj blog do jednej zo 4 rubrík: Vzdelávanie, Spoločnosť, Pomoc a Rôzne. 

 
V rubrike Vzdelávanie by mali byť zaradené najmä blogy, ktoré pojednávajú o : 

• metodike a didaktike vzdelávacieho procesu, 

• metódach, formách a prostriedkoch výchovno-vzdelávacej práce, 

• e-learningu, celoživotnom vzdelávaní, duálnom vzdelávaní, 

• pedagogicko- psychologických aspektoch vzdelávania, 

• integrovanom vzdelávaní, žiaci so znevýhodnením, 

• školských knižniciach, 



• moderných trendoch vo vzdelávaní, projekty pre učiteľov a žiakov, 

• postrehoch, nápadoch a odporúčaniach na prácu, 

• mimoškolských aktivitách, 

• vlastných zážitkoch z vyučovacieho procesu - zažili sme, 

• prebiehajúcich súťažiach, workshopoch, 

• histórii vzdelávania a školstva. 
 

V rubrike Spoločnosť by mali byť zaradené najmä blogy, ktoré pojednávajú o : 

• financovaní škôl, 

• manažmente škôl, 

• reforme vzdelávania, 

• trhu so vzdelávaním, 

• učiteľských novinách, 

• kolektívnom vyjednávaní, 

• odboroch a odborových zväzoch, 

• učiteľských organizáciách a združeniach, 

• učiteľských, občianskych a iných iniciatívach, 

• politike. 
 

V rubrike Pomoc by mali byť zaradené najmä blogy, ktoré sú: 

• prosbami o vyplnenie rôznych dotazníkov 

• prosbami o vzájomnú pomoc učiteľov 
 

V rubrike Rôzne budú zaradené blogy, ktoré nepatria do predchádzajúcich troch rubrík. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení blogu do jednej z rubrík. 

Prevádzkovateľ určuje pozíciu jednotlivých rubrík a počet blogov v rubrike na úvodnej stránke blogu pod 
názvom MIX. Určením poradia a počtu blogov prevádzkovateľ ovplyvňuje smerovanie blogu v súlade 
s cieľmi portálu www.casopisovna.sk. 

Ak je konanie blogera v rozpore so záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ upozorní blogera na 
túto skutočnosť. Pri opakovanom konaní má prevádzkovateľ právo neumožniť blogerovi ďalšie 
publikovanie na www.zborovna.sk a zrušiť publikovanie jeho blogov. Prevádzkovateľ má právo 
neumožniť publikovanie osobám, ktoré v minulosti, alebo súčasnosti vyvíjajú činnosť proti záujmom 
prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ víta konštruktívnu kritiku blogu, pokiaľ takáto kritika nebude tvoriť podstatnú časť 
obsahu konkrétneho blogu. Prevádzkovateľ víta všetky návrhy na zlepšenie blogu, tieto môžu blogeri 
zasielať na info@casopisovna.sk. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo umiestňovať na vlastnej stránke oznamy, texty, grafické prvky alebo 
iné informácie. Tieto nespadajú pod blog a môžu byť označené logom prevádzkovateľa. 

Bloger je povinný pred zverejnením si svoj blog riadne prekontrolovať, je mu umožnený náhľad blogu 
na stránke. Po zverejnení už nie je možné blog meniť. Pod každý publikovaný blog je možné prilepiť 
jednu opravu. 

Bloger zverejňuje aktuálnu vlastnú fotografiu s jeho jasne rozoznateľnou tvárou a krátku informáciu do 
kolonky „O mne“. 

Blog nesmie byť príliš krátky, ani príliš dlhý. Blog musí mať logické a estetické členenie do odstavcov a 
zrozumiteľnú formu. Za blog nemožmo považovať odkaz na iné médium, inú stránku, takéto odkazy 
môžu byť v blogú uvedené, ale len ako zdroj informácií. Blog musí mať perex minimálne 120 znakov. 
Pri nesplnení týchto požiadaviek blog nebude publikovaný. Výnimku tvoria blogy do rubriky Pomoc. 



Blog nesmie obsahovať informácie, ktoré môžu byť považované za reklamu. Za reklamu sa nemusí 
považovať zmienka o komerčných aktivitách alebo produktoch, ak priamo súvisia s témou článku. 

Ak prevádzkovateľ pri posudzovaní logu zistí nedostatky, ktoré neumožňujú jeho publikovanie, zašle 
blogerovi správu s výzvou o nápravu. V prípade, že bloger nápravu nevykoná, blog nebude 
publikovaný. 

Názory a postoje vyjadrené v blogu nemožno považovať za názory a postoje prevádzkovateľa. 

Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že jeho blog nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky 
a dobrými mravmi. 

 


