
Podmienky a rozsah použitia 

Účel internetovej stránky 

Internetová stránka, ktorú si prezeráte (nižšie „internetová stránka“) navrhla a vytvorila spoločnosť 

Fidia Pharma Slovakia s.r.o. (nižšie tiež „spoločnosť“ alebo „Fidia“) ako infraštruktúru pre 

komunikáciu so subjektami (nižšie „používatelia“), ktorí majú záujem o informácie (údaje, texty, 

snímky, zvuky atď., nižšie súhrnne označované ako „obsah“), týkajúce sa spoločnosti a ich výrobkov 

a služieb. V rámci obsahu, publikovaného spoločnosťou Fidia na internetovej stránke, je možné 

získať informácie užitočné pre používateľa (nižšie tiež „verejnosť“), vyjadrené zrozumiteľnou 

formou, aj informácie vedeckého charakteru, určené zdravotníckym pracovníkom (nižšie 

„zdravotnícky pracovníci“). Obsah internetovej stránky nemá propagačný charakter, ani nemôže byť 

interpretovaný ako ponuka alebo výzva na predpísanie, dodávku, na kúpu alebo predaj výrobkov 

spoločnosti Fidia.  

Internetová stránka spoločnosti: 

Fidia Pharma Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Krajinská 87, 821 06 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 35 784 148 

Telefón: +421 245 642 311 

E-mail: info@fidiapharma.sk  

(„Fidia“) 

 

Všeobecné pravidlá pre navigáciu na internetovej stránke 
Prístup na internetovú stránku a navigovanie v nej, rovnako ako jej prehliadanie, sťahovanie a 

akákoľvek forma využitia obsahu internetovej stránky, sú podmienené podmienkam, uvedeným v 

tomto počítačovom dokumente (nižšie súhrnne „podmienky“ alebo jednotlivo „podmienka“) a 

platným predpisom, pretože sú aplikovateľné. 

Prijatie podmienok 
Pre prístup na túto internetovú stránku a navigovanie v nej musia používatelia bezpodmienečne 

akceptovať podmienky, nariadené v tomto počítačovom dokumente, v najaktualizovanejšom texte, 

publikovanom spoločnosťou Fidia, ktorá si vyhradzuje právo ho pravidelne meniť, a ktorý prekračuje 

a prevažuje akýkoľvek iný predchádzajúci text, a akúkoľvek inú špecifickú podmienku, ktorá ak je 

uvedená na ktorejkoľvek stránke internetovej lokality, a má sa chápať ako plne uznaná týmito 

podmienkami, ako aj každým a akýmkoľvek platným aplikovateľným zákonným nariadením. 

Ak spoločnosť Fidia usúdi, že správanie používateľov je porušením podmienok, vyhradzuje si právo 

podniknúť voči týmto používateľom akékoľvek kroky, ktoré považuje podľa vlastného uváženia za 

vhodné, bez predošlého upozornenia. Spoločnosť Fidia si výslovne vyhradzuje možnosť dovolávať 

sa zrušenia licencie pre prístup do vyhradených priestorov internetovej stránky, ak existuje, a 

príslušných podmienok vo vzťahu k používateľom, zodpovedným za porušenie, ako aj odstránenie 

akejkoľvek informácie, programu a/alebo materiálu, vloženého na internetovú stránku samotnými 

používateľmi. Rozumie sa, že spoločnosť Fidia neprijíma žiadnu zodpovednosť za následky 

správania používateľov, a že zostávajú zachované práva spoločnosti aj z hľadiska náhrady všetkých 

škôd. 

Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Fidia za obsah 

internetovej stránky. 
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Obsahy internetovej stránky sú tvorené informáciami o spoločnosti plus informáciami, ktoré sa týkajú 

vykonávaných aktivít výskumu a vývoja, ponúkaných výrobkov a služieb.  

Informácie a vyhlásenia, vzťahujúce sa na spoločnosť Fidia, budú ako také výslovne identifikované 

prostredníctvom príslušných vyhlásení zodpovednosti, ak sú spoločnosťou Fidia považované za 

vyjadrenie firemného názoru na akúkoľvek oblasť. Akákoľvek iná informácia alebo vyhlásenie, ktoré 

nie je výslovne autorizované spoločnosťou Fidia, nie je vztiahnuteľná na spoločnosť a nevyjadruje 

jej oficiálny postoj. 

Spoločnosť Fidia ďalej výslovne varuje používateľov, aby vzali na vedomie a uznali, že obsah 

internetovej stránky a súvisiacich internetových stránok má výhradne informačný charakter. 

Žiadnemu z týchto obsahov nemôže byť žiadnym spôsobom priradená hodnota lekárskeho názoru 

alebo predpisu, diagnostického a/alebo terapeutického, ktorý by nahrádzal dôverný vzťah medzi 

pacientom a lekárom. Spoločnosť Fidia vyzýva používateľov, aby prebrali so svojim lekárom obsah 

a akýkoľvek druh informácie, súvisiaci so zdravím, ako aj každý lekársko-vedecký výkon a/alebo 

poradenstvo, klinické aj terapeutické, s diagnostikou, s prognózou a s terapiou patológií, príznakov, 

vedľajších účinkov a nepriaznivých účinkov. 

Informácie, týkajúce sa špeciálnych medikamentov, podávaných výhradne na lekársky predpis, ak sú 

súčasťou, si je možné prečítať len vo vyhradených miestach internetovej stránky, na ktorú je prístup 

vyhradený len pre zdravotníckych pracovníkov, v súlade s nariadeniami aplikovateľného súvisiaceho 

predpisu,. 

Spoločnosť Fidia zostavila obsah internetovej stránky na základe svojich najlepších aktuálnych 

znalostí, a zaväzuje sa neustále dbať o jej presnosť a aktualizáciu, ale neprijíma žiadnu zodpovednosť 

v súvislosti s prípadnými nepresnosťami, nezhodami, neúplnosťou, nevhodnosťou, chybami alebo 

neaktuálnosť.  

Spoločnosť Fidia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predošlého upozornenia zmeniť svoje 

výrobky a služby, a kedykoľvek ich pozastaviť alebo stiahnuť z trhu ktoréhokoľvek štátu sveta, ako 

aj aplikovať kedykoľvek a bez akéhokoľvek predbežného upozornenia zmeny, korekcie a zlepšenia 

akéhokoľvek prvku v obsahu internetovej stránky.  

Je povinnosťou používateľa pravidelne sledovať internetovú stránku, vedome vyhodnotiť každý 

prvok z obsahu, jeho súvis so spoločnosťou Fidia a sledovať taktiež aktualizáciu internetovej stránky. 

Používatelia berú na vedomie, že prístup na internetovú stránku a navigovanie v nej, ako aj využitie 

informácií z jej obsahu, sú výhradne na ich zodpovednosti. 

Ani spoločnosť Fidia, ani žiadna tretia strana, ktorá sa podieľa na tvorbe, realizácii a publikácii 

internetovej stránky, a akejkoľvek ďalšej súvisiacej internetovej stránky, nemôže byť braná na 

zodpovednosť za žiadnu škodu, priamu, náhodnú, následnú alebo nepriamu, vyplývajúcu z prístupu, 

použitia alebo z nepoužitia internetovej stránky alebo akejkoľvek inej, s ňou súvisiacej.  

Internetová stránka a obsah sú vyhradené pre navigáciu a prehliadanie osobami staršími ako je vek 

uvedený príslušným miestnym aplikovateľným predpisom. V žiadnom prípade nebudú zohľadnené 

žiadosti zo strany subjektov s nižším vekom ako je uvedené, ani im nebude odpovedané. 

Obmedzenia zodpovednosti spoločnosťou Fidia ohľadom 

počítačovej bezpečnosti internetovej stránky 

Spoločnosť Fidia nemôže byť zodpovedná za následky spôsobené vírusmi, spyware alebo inými 

škodlivými programami, ktoré nebudú identifikované a deaktivované bezpečnostným softvérom 

internetovej stránky, alebo za následky za prístup na internetovú stránku, prehliadanie alebo 

sťahovania materiálov, údajov, textov, obrázkov, videa alebo audia internetovej stránky, alebo za 

použitie ktorejkoľvek časti obsahu internetovej stránky. Spoločnosť Fidia si vyhradzuje právo 

kedykoľvek prerušiť alebo pozastaviť činnosť internetové stránky bez prevzatia akejkoľvek vlastnej 

zodpovednosti, či už je prerušenie alebo pozastavenie boli dôsledkom konania alebo opomenutia zo 

strany spoločnosti Fidia alebo tretej strany. 



Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Fidia za interné aj 

externé odkazy Opt–in 

Spoločnosť Fidia si vyhradzuje právo vložiť na internetovú stránku, do priestoru pre verejnosť alebo 

do vyhradených priestorov, ak sú súčasťou, spojenia (nižšie „odkazy“), ktoré presmerujú 

používateľov na iné strany internetovej stránky (nižšie „interné odkazy“) alebo prípadne, na 

internetové stránky ostatných spoločností skupiny Fidia (i tieto spojenia sú považované, v zmysle a 

v dôsledku týchto podmienok, za interné odkazy) alebo aj internetové stránky tretích strán (nižšie 

„externé odkazy“), ich obsahy sú považované spoločnosťou Fidia, na základe jej, nenapadnuteľného 

posúdenia, za predmet záujmu pre používateľa.  

Čo sa týka interných odkazov, politika spoločnosti Fidia zakazuje komunikáciu zo strany spoločnosti 

Fidia ohľadom obsahov prostredníctvom počítačových programov, aktivovateľných počas navigácie 

na internetovej stránke bez súhlasu používateľov, tam kde je potrebný, podľa špeciálneho predpisu.  

Čo sa týka externých odkazov, zásady komunikácie spoločnosti Fidia zakazujú vkladať na 

internetovú stránku spojenia na vedľajšie strany internetových stránok tretích strán, iných ako úvodnú 

stranu (nižšie „priame odkazy“), pretože obsahy, publikované na týchto vedľajších stranách sú 

majetkom vlastníkov súvisiacich internetových stránok. Externé odkazy sú poskytnuté používateľom 

internetovej stránky čisto a výhradne kvôli pohodliu. Spoločnosť Fidia môže kontrolovať obsah 

externých odkazov. Spoločnosť Fidia preto výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s 

obsahom publikovaným na uvedených internetových stránkach a s počítačovou bezpečnosťou ich 

navigácie. Používatelia berú na vedomie, že spoločnosť Fidia nenesie žiadnu zodpovednosť za 

dostupnosť alebo obsah internetových stránok, na ktoré externé odkazy odkazujú, rovnako tak ako 

nie je zodpovedná, priamo alebo nepriamo, za škody, vyplývajúce z použitia obsahu poskytnutého 

týmito internetovými stránkami. Používatelia pristupujú na tieto internetové stránky na svoje vlastné 

riziko a preto prístupom berú na vedomie, že k tomu dochádza na základe ich vlastnej vôle a na ich 

výhradnú zodpovednosť. Navigácia vo vnútri internetových stránok, spojených s internetovou 

stránkou prostredníctvom externých odkazov, podlieha pravidlám, určeným príslušnými vlastníkmi. 

Spoločnosť Fidia výslovne varuje používateľa, že aktiváciou externých odkazov prerušuje navigáciu 

na internetovej stránke na základe vlastného rozhodnutia a bez akéhokoľvek donútenia.  

Autorské práva a ďalšie práva na duševné vlastníctvo vo 

vzťahu k obsahom a informáciám tretej strany 

S výnimkou prípadu výslovného a špecifického písomného vyhlásenia od spoločnosti Fidia, je obsah 

publikovaný na internetovej stránke chránený z hľadiska použitia, reprodukcie a celkového alebo 

čiastočného šírenia, výhradnými právami duševného vlastníctva (patenty, registrované a/alebo 

neregistrované ochranné známky, autorské právo a príbuzné práva, vrátane, ale nielen práva na 

softvér, zdrojový kód, kód objektu, grafické rozhrania, API a tiež ohľadom databánk a iné súvisiace 

práva), ktorými sú vybavené výhradne spoločnosti skupiny Fidia. Registrované a neregistrované 

ochranné známky, charakteristické znaky, logá a názvy spoločností uvedené na internetovej stránke 

sú vo výhradnom vlastníctve a/alebo sú využívané spoločnosťami skupiny Fidia alebo sú im 

poskytnuté na základe licencie a nesmú byť používané a/alebo využívané používateľmi bez predošlej 

písomnej autorizácie od spoločností skupiny Fidia. Obsah môže byť využitý používateľmi len v zhode 

s platnými pravidlami a podmienkami, a preto v prípade bez výslovného oprávnenia uvedených 

spoločností obsah nemôže byť kopírovaný, reprodukovaný, šírený, preposielaný a/alebo prenášaný, 

ani čiastočne, žiadnym spôsobom, na žiadnom nosiči a žiadnym nástrojom. Spoločnosť Fidia 

výslovne varuje, že prípadná reprodukcia, vrátane čiastočnej, obsahu internetovej stránky, na inej 

internetovej stránke alebo internetovom serveri bude postihovaná v zmysle občianskych aj trestných 

zákonov. Používateľom internetovej stránky nie je priznané žiadne právo na ekonomické využitie 



obsahu, ktorý patrí spoločnostiam skupiny Fidia alebo údajov, informácií a materiálov tretích strán, 

vložených na internetovú stránku, ani s odkazom na ochranné známky, patenty, technológie, výrobky, 

procesy ani na žiadne iné právo na duševné vlastníctvo spoločností skupiny Fidia alebo tretích strán, 

na ktoré sa odkazuje na internetovej stránke. S výnimkou obmedzení špecificky aplikovateľných na 

jednotlivé obsahy na základe príslušných vyhlásení, vložených na internetovú stránku, uvedené 

spoločnosti poskytnú používateľom licenciu pre zobrazovanie, sťahovanie a tlač obsahu výslovne pre 

osobnú potrebu. V každom prípade platí povinnosť pre používateľa neodstraňovať zo stiahnutého 

alebo vytlačeného obsahu akýkoľvek odkaz na práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny, 

vzťahujúce sa na tento obsah. Rozčlenenie častí alebo sekcií obsahov tejto internetovej stránky 

a/alebo ich reprodukcie na internetových stránkach, spravovaných tretími stranami, mimo spoločností 

skupiny Fidia, je zakázané. Ďalej je zakázané bez výslovného oprávnenia od uvedených spoločností 

akékoľvek využitie obsahu tejto internetovej stránky pre účely, ktoré nie sú výhradne osobné. 

Používatelia sa zaväzujú udržiavať spoločnosti skupiny Fidia bez úhony z akejkoľvek reklamácie, 

škody, zodpovednosti, súdneho konania a akéhokoľvek ďalšieho následku vo forme predsudkov, 

vyplývajúcich z porušenia príslušných predpisov, týkajúcich sa práv tretích strán, pričom len pre 

účely príkladu je možné uviesť autorské práva a príbuzné práva, ochranné známky, patenty, práva na 

duševné a priemyselné vlastníctvo, nekalá súťaž a ohováranie, za ktoré sú používatelia volaní na 

zodpovednosť počas navigácie na internetovej stránke a pri používaní obsahu. Spoločnosti skupiny 

Fidia neprijímajú žiadne záruky ani zodpovednosť za prípadné porušenia práv tretích strán v dôsledku 

nezákonného použitia, ktoré je v rozpore s podmienkami, alebo v každom prípade nevhodného 

obsahu internetovej stránky zo strany používateľov. S výnimkou pravidiel na ochranu diskrétnosti a 

predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov používateľov a prípadných protichodných dohôd, budú 

všetky informácie a materiály odoslané alebo publikované na internetovej stránke používateľov, 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo akéhokoľvek iného prostriedku, budú spracované 

spoločnosťami skupiny Fidia ako nediskrétne informácie a nechránené úradným alebo priemyselným 

tajomstvom, ani žiadnou povinnosťou mlčania, zákonnou alebo zmluvnou, ak nie je nariadené inak 

samotnými spoločnosťami skupiny. S výnimkou akéhokoľvek zákonného zákazu, alebo následnej 

špecifickej dohody, uzatvorenej medzi spoločnosťami skupiny Fidia a používateľmi, s operáciami 

odoslania a/alebo preposlania na internetovú stránku, používatelia postupujú a spoločnosti skupiny 

Fidia kupujú, akékoľvek právo a nárok, vrátane akéhokoľvek i všetkých práv na duševné vlastníctvo, 

na všetky údaje, informácie, obsahy a materiály, odoslané a preposlané na internetovú stránku, s  

plnou právomocou použitia a využitia zo strany spoločností skupiny Fidia; len pre účely príkladu je 

možné uviesť reprodukciu, prenos, publikáciu, aj v elektronickej forme a odoslanie alebo preposlanie 

personálu spoločností skupiny Fidia a/alebo tretím stranám. Používatelia ďalej uznávajú okrem 

spoločností skupiny Fidia akúkoľvek právomoc použitia a ekonomického využitia akejkoľvek 

informácie, údaja, nápadu, princípu, know-how alebo technického riešenia, ktoré je predmetom 

komunikácií, prijatých prostredníctvom internetovej stránky pre akýkoľvek účel, pričom čisto pre 

účely príkladu je možné uviesť vývoj, výrobu, reklamu a obchodovanie s výrobkami a/alebo službami 

na základe týchto informácií. 

Záverečné pravidlá 
V prípade, ak by niektorá z podmienok, uvedených v tomto počítačovom dokumente, bola 

považovaná za ničotnú, neplatnú alebo neúčinnú, kvôli rozporu s niektorým aplikovateľným 

prikazujúcim predpisom, táto podmienka bude interpretovaná a aplikovaná v súlade s prikazujúcim 

predpisom a zároveň sa musí čo najmenej odlišovať od spoločného zámeru strán, vyjadreného v texte 

neaplikovanej podmienky. Ak to nie nie možné, daná podmienka bude vcelku alebo čiastočne 

neaplikovaná, v prospech rozhodujúceho zákonného predpisu, ktorý je aplikovateľný na skutkovú 

podstatu. Prípadné neaplikovanie jednej alebo viacerých podmienok tohto dokumentu nemá za 

následok neaplikovanie ostatných podmienok. Prístupom na internetovú stránku používatelia 

potvrdzujú, že akceptujú všetky spory, súvisiace s prístupom a navigáciou na ktorejkoľvek strane 

a/alebo priestore internetovej stránky a/alebo s použitím, v akejkoľvek forme, tam publikovaných 



obsahov, a/alebo s interpretáciou a uplatnením podmienok, výhradnou aplikáciou podstatného a 

procesného zákona Slovenskej republiky a voľbou výhradného súdneho dvora Slovenskej republiky, 

voľbou výhradnej územnej kompetencie súdneho dvora v Bratislave, všetko pri zachovaní 

predpokladov, určených súvisiacim miestnym predpisom na ochranu spotrebiteľa, ak sú 

aplikovateľné. Používatelia uznávajú tlačenú verziu tohto počítačového dokumentu a akéhokoľvek 

oznámenia od spoločnosti Fidia, aj prenesenú elektronicky alebo publikovanú na internetovej stránke, 

ako prípustný písomný dôkaz, v zmysle aplikovateľného súvisiaceho predpisu, vo vzťahu k 

prípadným súdnym alebo administratívnym konaniam. Spoločnosť Fidia si vyhradzuje výhradným 

spôsobom vlastníctvo a uplatňovanie všetkých práv, ktoré nie sú výslovne priradené používateľom 

podmienkami, určenými v tomto počítačovom dokumente.  

Zásady komunikácie spoločnosti Fidia si kladú za cieľ poskytnúť používateľom stále 

účinnejšie nástroje na zaručenie podnikovej transparentnosti.  

Vyzývame vás k pravidelnému prezeraniu tejto strany s cieľom overiť aplikované aktualizácie.  

Informačné oznámenie bolo publikované dňa: 1. 1. 2023 

Predchádzajúce aktualizácie: 
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