
Autorské práva 
 
Materiály zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach, vrátane všetkých 
dokumentov, súborov, kresieb, obrázkov, fotografií a ostatných grafikých prvkov, ako 
aj ich reprografické vyhotovenia, sú predmetom autorských práv Slovenskej 
antidopingovej akadémie. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je vo vymedzenom 
konkrétnom prípade uvedené inak. 
 

Podmienky prístupu a zobrazení 
Váš prístup na webové stránky a ich využitie podliehajú nasledovným podmienkam 
a relevantnej zákonnej úprave. Tým, že ste vyhľadali doménu 
<www.antidopings.eu> a prehliadavate jej webové stránky, tieto podmienky 
prijímate bez výhrad. 

• Informácie na tejto doméne si môžete prezerať, sťahovať z neho a tlačiť iba k 
nekomerčnému použitiu a za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo 
výňatkoch z týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia na 
autorské alebo iné vlastnícke práva a výhrady, ktoré sú na nich uvedené. 

• Táto doména môže obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastníctvo
 informácií, produkty, technológie alebo iné práva. 
• K uvedeným predmetom a právam nemáte žiadnu licenciu alebo iné právo. 
• Slovenská antidopingová akadémia nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah               

akýchkoľvek stránok neumiestnených na tomto serveri alebo za obsah 
akéhokoľvek iného servera, na ktorý bol vytvorený odkaz. Slovenská 
antidopingová akadémia nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi 
servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane 
okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah 
poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákonné nastavenie alebo práva 
akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu. 

• Vložiť stránky tejto domény do rámca iných stránok, bez súhlasu s nastavením 
a bez uvedenia zdrojového portálu je zakázané. 

• Slovenská antidopingová akadémia môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, 
tieto sa stávajú záväzné vlastným zverejnením.  

Spoľahlivosť informácií 
Slovenská antidopingová akadémia zverejňuje na tejto doméne presné, serózne 
a spoľahlivé informácie. Pri zápise a grafickom spracovaní môže dôjsť k drobným 
technickým nepresnostiam, alebo odlišnému grafickému zobrazovaniu, čo môže byť 
spôsobené aj rozmanitosťou technických prístupových zariadení. Tieto môžu byť po 
náležitom oznámení pozmenené. Vaše podnety zasielajte na office@antidopings.eu  
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