
Súbory Cookies  

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti 

súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.  

Čo sú cookies? 

Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou 

prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej 

označovaných ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookie 

nám umožňujú rozlíšiť vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim 

vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní našich webových stránok a neustále 

zlepšovať svoje služby. 

Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookie, 

pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehladača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany 

vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookie, ktoré tieto 

stránky do vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookie odoslaných inými 

webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď ich užívateľ navštívi. Môžu 

tak lepšie sledovať on-line prevádzku. 

Súbory cookie tretích strán 

V niektorých prípadoch používame reklamné súbory cookie tretích strán, ktoré nám umožňujú 

pochopiť a zlepšiť účinnosť našej reklamy ako na našich vlastných webových stránkach, tak 

na webových stránkach tretích strán. Tieto súbory cookie sa niekedy používajú pre 

personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy. 

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej 

len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými 

súbormi ukladané do vášho počítača umožňujúceho analýzu spôsobu užívania tejto stránky 

ich užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP 

adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. 

Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a 

vytvárania správ o jej aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a pre poskytovanie 

ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívaní internetu vôbec. Google môže tiež 

poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo budú tieto 

tretie osoby spracovávať tieto informácie pre  Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s 

akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov 

cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že pokiaľ 

tak urobíte,  nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto 

stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosti Google, a to spôsobom a k 

účelom hore uvedeným. 

Ako odmietnuť súbory cookie? 

Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním tu 

popísaných súborov cookie. 



Všetky moderné prehliadače vám  umožňujú zmeniť nastavenia souborov cookie. Svoje 

zariadenie si môžete nastaviť tak, aby prijímalo všetky súbory cookie, aby vás upozornilo na 

vydanie súboru cookie, alebo aby nikdy neprijímalo súbory cookie. Pokiaľ zvolíte poslednú 

možnosť, znamená to, že vám nemôžu byť ponúknuté určité personalizované funkcie, a preto 

nebudete môcť plne využívať všetky funkcie príslušných webových stránok. Každý 

prehliadač je iný, prejdite si preto vo svojom prehliadači ponuku „nápoveda“, „možnosti“ 

alebo „predvoľby“, kde sa dozviete, ako zmeniť nastavenie súborov cookie. 

 


