
Pravidlá používania súborov cookies 

Tieto Pravidlá používania súborov cookies upravujú 

 

Ako používame súbory cookies 

Ako môže Používateľ spravovať súbory cookies? 

Technické informácie o súboroch cookies 

 

Ako používame súbory cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve internetových 

stránok stiahnu do vášho zariadenia. Navštívená internetová stránka nemá prístup k ostatným 

informačným súborom umiestneným v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka. 

Primárne dôvody použitia súborov cookies na našich internetových stránkach sú: 

 a. identifikácia Používateľa pri návšteve/opakovanej návšteve našich internetových stránok a 

počas navigácie na našich internetových stránkach a  

b. analytika vo vzťahu k výkonnosti a návštevnosti našich internetových stránok a služieb.  

Na tento účel využívame Služby Google  nalytics, prevádzkované  spoločnosťou Google Inc., so 
sídlom 1600  mphitheatre Parkway, Mountain View, C  94043, US . Viac informácií o tomto 
spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google je možné  nájsť   na tomto odkaze: 

Služba Google Analytics podporuje doplnok prehliadača, ktorý po 
nainštalovaní a aktivovaní zakáže službe Google Analytics používať meranie na 
všetkých internetových stránkach, ktoré Používateľ navštívi (vrátane našich 
stránok). Doplnok si môžete inštalovať TU.  

Ako môže Používateľ spravovať súbory cookies? 

Používatelia sami kontrolujú spravovanie súborov cookies. Môžu kedykoľvek vymazať súbory cookies, 

ktoré už boli nainštalované a odmietnuť nové súbory cookies tým, že upravia nastavenia svojho 

internetového prehliadača, napr. prostredníctvom nasledovných odkazov pre jednotlivé prehliadače:  

 Edge 

 Firefox 

 Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera; 

 Safari 

Kedykoľvek teda môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokovali niektoré alebo 

všetky súbory cookies, prípadne vypli analytické využitie cookies inštalovaním doplnku (ako uvádzame 

vyššie). Pri zablokovaní súborov cookies, však niektoré prípadne všetky funkcie stránky nemusia 

fungovať tak, ako by mali.  

Technické informácie o súboroch cookies 

Čo je súbor cookie? 

Súbor cookie je informačný súbor umiestnený na internetovom prehliadači v počítači alebo mobilnom 

zariadení – napr. smartfón, iPhone alebo iPad – serverom alebo internetovou stránkou, ktorú si 

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
http://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK


návštevník prezerá. Súbor cookie obsahuje kód čitateľný pre server, ktorý ho umiestnil na 

internetovom prehliadači Používateľa.  

Navštívená internetová stránka nemá prístup k ostatným informačným súborom umiestneným 

v počítači alebo mobilnom zariadení Používateľa.  

Aká je štruktúra súboru cookie? 

Súbor cookie pozostáva z týchto častí: 

 názov servera, ktorý umiestnil súbor cookie do počítača, 

 dátum exspirácie, 

 jedinečný číselný kód. 

Na čo slúžia súbory cookies? 

Súbory cookies zabezpečujú pre Používateľov internetovej stránky , najmä rýchlejšiu a ľahšiu 

orientáciu medzi jednotlivými časťami internetovej stránky a prispôsobujú obsah internetovej stránky 

preferenciám Používateľa, napríklad preferovaný jazyk.  

Kde nájdem tieto súbory cookies? 

Súbory cookies sa umiestňujú do samostatného priečinka pre internetový prehliadač na pevnom disku 

v počítači alebo mobilnom zariadení Používateľa. 

Existujú rôzne typy súborov cookies? 

Príslušná legislatíva delí súbory cookies na nevyhnutné potrebné súbory cookies (sú to súbory 

cookies prvej strany, pričom uchovávané informácie sa posielajú späť na internetovú stránku, ktorá 

uložila súbory cookies) a všetky ostatné súbory cookies (napr. súbory cookies tretej strany, pričom 

uchovávané informácie sa zasielajú na ďalšiu internetovú stránku než je tá, ku ktorej patria). Súhlas 

Používateľa sa nevyžaduje pre súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na fungovanie 

internetovej stránky, pretože európske pravidlá a slovenská právna regulácia akceptujú takéto súbory 

cookies ako nevyhnutné. Naopak pre iné súbory sa vyžaduje súhlas Používateľa internetovej stránky. 

Funkčné súbory cookies zaisťujú optimálne fungovanie internetovej stránky. Funkčné súbory 

cookies sa uchovávajú iba v aktuálnej relácii prehliadača. 

Ďalej sa súbory cookies delia podľa ich konkrétneho účelu. 

Čo sú 'relačné' súbory cookies a 'permanentné' súbory cookies a aký je medzi nimi rozdiel? 

Úlohou relačných súborov cookies je rozoznať internetový prehliadač počas návštevy internetovej 

stránky a úlohou permanentných súborov cookies je rozoznať internetový prehliadač vo vzťahu 

k opakovaným návštevám danej  internetovej stránky.  

Čo sú 'výkonnostné’ súbory cookies? 'Výkonnostné' súbory cookies monitorujú, ako Používateľ 

používa internetovú stránku. To umožňuje administrátorovi internetovej stránky upraviť a optimalizovať 

obsah a uľahčiť mu používanie internetovej stránky. Výkonnostné súbory cookies umožňujú napríklad 

každodenné sledovanie toho, koľko rôznych ľudí navštívilo jednotlivé stránky a aký jazyk internetovej 

stránky je najobľúbenejší. 

Čo sú súbory cookies 'tretích strán'? Súbory cookies tretích strán sú súbory cookies, ktoré 

prichádzajú z reklám umiestnených na internetovej stránke tretími stranami. Ich účelom je prispôsobiť 

reklamy a/alebo ich obsah osobným preferenciám Používateľa. Používateľ uvidí reklamy, iba ak 

nezaklikol deaktiváciu súborov cookies tretích strán, čo bude znamenať, že týmto reklamám bolo 

udelené povolenie. Pre používanie súborov cookies tretích strán sa vyžaduje súhlas Používateľa. 

Tento typ súborov cookies na našich internetových stránkach nevyužívame.  

Ďalšie informácie o cookies nájdete na: www.allaboutcookies.org. 

 

http://www.allaboutcookies.org/

