
PODMIENKY POUŽÍVANIA 

internetovej stránky www.francuzstina.eu 
 
 

1. Všeobecné ustanovenia 
 
1.1. Tieto podmienky upravujú podmienky užívania internetovej stránky www.francuzstina.eu jazykovej školy 
Bonjour francúzština (ďalej len “stránky“) tretími osobami (ďalej len “používateľ“). 
 
1.2. Majiteľom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom stránky s adresou domovskej stránky 
https://www.francuzstina.eu  je jazyková škola Bc. Gabriela Viňanská - Bonjour francúzština, Zalužice 401, 072 34 
Zalužice; IČO: 48205397, DIČ: 1121116106; zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v 
Michalovciach pod č. 840-22282. (ďalej len “prevádzkovateľ”). 
 

2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa 
 
2.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že obsah stránky a informácie na nej obsiahnuté majú výlučne informatívny 
charakter a neručí za ich bezchybnosť, správnosť a presnosť, ako aj za akékoľvek použitie obsahu stránky alebo 
informácií na stránke uvedených zo strany návštevníkov. 
 
2.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného 
uváženia a rozhodnutia zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu stránky alebo ukončiť jej 
prevádzku. 
 
2.3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia 
stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v 
súvislosti s používaním služieb na stránke. 

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. 
 

3. Práva a povinnosti používateľa 
 
3.1. Prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov, že celý obsah stránky, ktorý tvoria textové dokumenty a 
multimediálne prvky, ako aj stránky ako celku, vrátane jej rozvrhnutia a grafického dizajnu, podliehajú 
autorskoprávnej ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov platných a účinných na 
území Slovenskej republiky, pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú 
vyhradené. 
 
3.2. Akékoľvek použitie stránky alebo jej akýchkoľvek častí pre iné než súkromné potreby, najmä jej ďalšie 
používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšie rozmnožovanie je bez 
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Výnimku tvorí zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach s 
uvedením spätného odkazu na stránku www.francuzstina.eu.  
 
3.3. Šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti stránky www.francuzstina.eu na súkromné potreby je možné bez 
súhlasu prevádzkovateľa s uvedením spätného odkazu na stránku www.francuzstina.eu. 
 
V Bratislave dňa 22.3.2018 


