
PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK 

Pred použitím týchto internetových stránok sa prosím pozorne oboznámte s nižšie uvedenými podmienkami 
ich používania. Používaním týchto internetových stránok potvrdzujete, že s týmito podmienkami používania 
súhlasíte. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, opustite prosím tieto internetové stránky a neberte do úvahy informácie 
tu uvedené.  

Tieto internetové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť INTERVET, s.r.o., so sídlom Na Valentince 3336/4, Smíchov, 
150 00 Praha 5, IČ: 251 28 621, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou 
značkou C 52082 (ďalej len „INTERVET”). INTERVET je súčasťou skupiny spoločností MSD. Tieto internetové stránky 
sú určené iba občanom a obyvateľom Slovenskej republiky. INTERVET nijako nedeklaruje, že by materiály, ktoré tieto 
internetové stránky obsahujú, boli vhodné na použitie mimo územia Slovenskej republiky, a preto za dodržiavanie 
právnych predpisov, ktoré sú platné na území vášho štátu, ste zodpovedný vy.  

1. Akceptácia. Použitím týchto internetových stránok potvrdzujete, že podmienky používania, ktoré sú obsahom tohto 
dokumentu a zásady ochrany osobných údajov týchto internetových stránok sú pre vás záväzné a budete ich 
dodržiavať. INTERVET si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa svojho uváženia časom zmeniť.  

2. Rozsah. Podmienky používania obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú výlučne na používanie týchto 
internetových stránok. INTERVET a jeho pridružené spoločnosti sú prevádzkovateľmi vlastných internetových stránok, 
na ktoré sa vzťahujú osobitné, na týchto stránkach uvedené, podmienky používania.  

3. Obsah. Aj keď na týchto internetových stránkach môžu byť uvedené informácie týkajúce sa zdravotných problémov 
a ich liečby, v prípade, že by u vás takéto problémy vyskytli, musíte vyhľadať kvalifikovaného zdravotníckeho odborníka, 
aby vám poskytol lekársku pomoc. INTERVET nepotvrdzuje ani nezaručuje presnosť ani úplnosť obsahu týchto 
internetových stránok. Ste si vedomý, že prístup na tieto internetové stránky a ich používanie je na vaše vlastné riziko. 

Niektoré časti týchto internetových stránok môžu byť určené výlučne odborným pracovníkom v zdravotníctve. Preto ak 
ste zdravotnícky pracovník, vezmite prosím na vedomie, že nie je cieľom, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto 
internetových stránok, boli úplné a tiež nemajú nahradiť lekárske posúdenie. Odporúčame vám zvážiť taktiež iné 
odborné zdroje a zdroje, na ktoré sa odkazuje, predtým než prijmete nejaký záver alebo spravíte rozhodnutie o liečbe.  

4. Použitie. Pre vlastné použitie je možné vytlačiť si jednu kópiu a sťahovať výňatky z akejkoľvek stránky/stránok na 
týchto internetových stránkach. Nesmiete meniť listinné alebo digitálne kópie žiadnych materiálov, ktoré si vytlačíte 
alebo stiahnete a žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie alebo akýkoľvek grafický obsah nesmiete 
používať oddelene bez sprievodného textu. Právne postavenie spoločnosti INTERVET (a všetkých uvedených 
prispievateľov) ako autorov materiálov na týchto internetových stránkach sa musí vždy rešpektovať. Žiadnu časť 
materiálov z týchto internetových stránok nemôžete použiť na komerčné účely. Pokiaľ si vytlačíte, vyhotovíte kópiu 
alebo stiahnete akúkoľvek časť týchto internetových stránok v rozpore s týmito podmienkami, vaše právo používať tieto 
internetové stránky zanikne s okamžitou platnosťou a podľa toho, ako sa rozhodneme, budete musieť buď vrátiť alebo 
zničiť všetky vyhotovené kópie materiálov.  

Ak umožníte prepojenie (link) na tieto internetové stránky, musíte to spraviť férovým a zákonným spôsobom, ktorý bude 
v súlade s príslušnými regulačnými požiadavkami a pokynmi, nebude poškodzovať povesť spoločnosti INTERVET ani 
jej pridružených spoločností a nebude na tejto povesti ani nijako parazitovať. Nesmiete vytvoriť prepojenie takým 
spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu prepojenia, schválenia alebo podpory zo strany spoločnosti 
INTERVET nebo jej pridružených spoločností, pokiaľ to tak nie je. Nesmiete vytvoriť orámovanie týchto internetových 
stránok ani prepojenie na žiadnu inú časť týchto internetových stránok, než na domovskú stránku. Akékoľvek prepojenie 
na tieto internetové stránky musí byť na žiadosť spoločnosti INTERVET odstránené bez zbytočného odkladu.  

5. Prístup k službám. Prístup na tieto internetové stránky je umožnený dočasne a INTERVET si vyhradzuje si právo 
bez predchádzajúceho upozornenia stiahnuť alebo zmeniť služby poskytované na týchto internetových stránkach. 
INTERVET nezodpovedá za nedostupnosť týchto internetových stránok, než už k nej dôjde akokoľvek, na akokoľvek 
dlho a z akéhokoľvek dôvodu. 

6. Vyhlásenie. Ako používateľ týchto internetových stránok zodpovedáte za presnosť informácií, ktoré spoločnosti za 
INTERVET poskytujete. Ak budete reagovať poskytnutím informácií, napr. poskytnutím spätnej väzby, otázkami, 
komentármi alebo návrhmi týkajúcimi sa obsahu týchto internetových stránok, tieto informácie sa nebudú považovať za 
dôverné, INTERVET nebude vo vzťahu k týmto informáciám viazaný žiadnou povinnosťou a bude oprávnený využiť 



akékoľvek myšlienky, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v týchto informáciách na akýkoľvek účel, vrátane, 
avšak nie výlučne, vývoja, výroby a predaja produktov obsahujúcich tieto informácie.  

7. Ochrana súkromia. Oboznámte sa prosím so zásadami ochrany osobných údajov týchto internetových stránok, 
ktoré popisujú spôsob, akým spoločnosť INTERVET nakladá s osobnými údajmi.  

8. Odkazy na iné internetové stránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky 
koncernu MSD a internetové stránky tretích strán. Spoločnosť INTERVET nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah 
internetových stránok tretích strán, na ktoré je umožnené aktívne prepojenie. Na tieto internetové stránky sa vzťahujú 
ich vlastné podmienky používania.  

9. Duševné vlastníctvo. Na všetky materiály na týchto internetových stránkach sa vzťahujú autorské práva spoločnosti 
INTERVET nebo licencie, ktoré sa jej poskytli na účely použitia týchto materiálov, ak nie je vyslovene uvedené inak. 
Kopírovať časti obsahu alebo všetok obsah inak než v súlade s bodom 4 týchto podmienok je zakázané.  

10. Vylúčenie záruk. Materiál, ktorý obsahujú tieto internetové stránky, sa poskytuje bez akékoľvek vyhlásenia, 
podmienok alebo záruk jeho presnosti. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi týmto spoločnosť INTERVET 
a jej pridružené spoločnosti výslovne vylučujú akékoľvek predpoklady, záruky a ďalšie podmienky, ktoré by mohli 
implicitne vyplývať z právnych predpisov, vrátane, ale nie výlučne, záruk za uspokojivú kvalitu, použiteľnosť pre daný 
účel, vynaloženie náležitej starostlivosti a odbornosti a neporušenie vlastníckych práv. Používateľ nesie riziko spojené 
s používaním týchto internetových stránok a INTERVET nenesie žiadnu zodpovednosť za počítačové vírusy, škodlivý 
software, škodlivé dáta ani žiaden iný materiál, ktorý je technologicky škodlivý a napadne používateľa po použití týchto 
internetových stránok.  

11. Zodpovednosť. INTERVET týmto vylučuje všetku zodpovednosť za akékoľvek nároky, straty alebo požiadavky 
akéhokoľvek druhu (bez ohľadu nato, či takéto nároky, straty, požiadavky alebo škody boli predvídateľné, známe alebo 
súvisia s nedbanlivosťou, porušením zmluvnej povinnosti alebo ide o iný prípad), ktoré vznikli z používania alebo 
v súvislosti s používaním týchto internetových stránok alebo informácií, obsahu alebo materiálov, ktoré tieto internetové 
stránky obsahujú. I keď sa INTERVET usiluje o zabezpečenie správnosti obsahu týchto internetových stránok v čase 
ich zverejnenia, INTERVET nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, opomenutia alebo nepresný obsah internetových 
stránok. Žiadne ustanovenie v týchto podmienkach používania nezbavuje ani neobmedzuje spoločnosť INTERVET v jej 
zodpovednosti za škodu na zdraví, vrátane smrti, spôsobenú nedbanlivosťou spoločnosti INTERVET (alebo jej 
zamestnancov, zástupcov alebo vedúcich pracovníkov), ani za podvodne vykonané skreslené vyhlásenia, alebo 
akýkoľvek iný zodpovednostný vzťah, ktorý nemôže byť podľa platných právnych predpisov vylúčený alebo obmedzený.  

12. Rozhodné právo. Používanie týchto internetových stránok a ich obsah sa riadi českým právom. Tieto podmienky 
používania, ich predmet a vznik, ako aj spory týkajúce sa mimozmluvných záväzkov alebo nárokov sa budú riadiť 
českým právom.  

13. Dôsledky. INTERVET si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, pozastaviť alebo 
ukončiť používanie týchto internetových stránok vašou osobou, a to bez uvedenia dôvodu. Pokiaľ vaše protiprávne 
jednanie spôsobí ďalším stranám ujmu, potvrdzujete svoj súhlas s tým, že nahradíte spoločnosti INTERVET všetky 
škody a zbavíte ju zodpovednosti za akékoľvek straty, škody alebo výdavky. Všetky spory súvisiace s týmto 
dokumentom alebo s používaním týchto internetových stránok, budú vyriešené formou jednaní strán vedenými v dobrej 
viere. Ak sa toto úsilie ukáže ako bezvýsledné, budú všetky rozpory, nároky a spory predložené výlučne súdom v Českej 
republike.  

14. Zmeny týchto podmienok. INTERVET môže tieto podmienky pravidelne aktualizovať. INTERVET si vyhradzuje 
právo podľa svojej úvahy zmeniť, doplniť alebo odstrániť časti týchto podmienok. Pokiaľ sa tieto podmienky rozhodneme 
zmeniť, upravený text týchto podmienok zverejníme na týchto internetových stránkach, pričom v niektorých prípadoch 
môžeme na tieto zmeny upozorniť emailom.  

Podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.  


