
C O O K I E S

UKLADANIE  DÁTOVÝCH  SÚBOROV  NA VAŠOM  ZARIADENÍ

U  NÁS  NIČ  NEODKLIKÁVATE,

LEBO  VYUŽÍVAME  LEN  NEVYHNUTNÉ  COOKIES  ! ! !

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy 
na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny 
veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie ?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači 
alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová 
lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú 
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich 
pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte 
opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie ?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských 
nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Využívame tieto cookies :

NEVYHNUTNÉ COOKIES (ESSENTIAL COOKIES)
Základné cookies: nevyhnutné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej 
stránky, ako je jej bezpečnosť, správa siete a prístupnosť. Funkčné cookies: tieto 
cookies môžu zvýšiť rýchlosť, s akou môžeme spracovať Vašu žiadosť, pretože 
nám umožňujú zapamätať si preferencie stránok, ktoré ste vybrali.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení 
kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení 
do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne 
nevymažete.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si 
pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie 



uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im 
znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri 
každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia 
a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového 
prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom 
nastavení.

NEVYUŽÍVAME  DOLEUVEDENÉ  COOKIES !

DOBROVOĽNÉ COOKIES (NON-ESSENTIAL COOKIES)

Analytické cookies :
tieto súbory cookies umožňujú prostredníctvom služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť stránok 
sledovaním Vášho používania danej webovej stránky.

Cookies sociálnych médií :
súbory cookies sociálnych médií ponúkajú možnosť pripojenia sa k Vašim sociálnym sieťam a zdieľania 
obsahu z danej webovej stránky prostredníctvom sociálnych médií (Facebook, Twitter, Pinterest, 
LinkedIn).

Reklamné cookies :
reklamné cookies zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom, 
a to v rámci daných webových stránok, ako aj mimo nich. Na daných webových stránkach sú využívané 
aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo 
tlačidlá na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na Facebook, Instagram. 
Daná webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť 
môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné 
tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je 
potrebné sí prečítať ich zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb. 
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