
 

Cookies  

Tieto stránky používajú cookies za účelom lepšieho komfortu ich prehľadania. 
Aby tieto stránky správne fungovali, niekedy umiestňujeme malé dátové súbory nazvané 
cookies do Vášho zariadenia, tak ako to robí väčšina internetových stránok. Cookies sú malé 
textové súbory ukladané do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve 
internetových stránok. Napomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, 
aby ste ich nemuseli znovu ukladať, keď sa na stránky vrátite alebo prechádzate zo stránky na 
stránku. Informácie sú využívané pre účely optimalizácie poskytovaných služieb 
prostredníctvom týchto webových stránok, vrátane podstránok a odkazov. Každá webová 
stránka môže do Vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, pokiaľ to 
umožňuje nastavenie Vášho prehliadača. 

Druhy cookies 

Relačné (dočasné) cookies 

Sú automaticky zmazané v momente, kedy opustíte stránky. Napomáhajú v priebehu 
návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu. 

Permanentné cookies 

Sa ukladajú v zariadení a môžu obsahovať anonymný identifikátor Vášho prehliadača. Tieto 
cookies Vás samotné neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam 
a chovanie užívateľov pristupujúcich z určitého zariadenia a sú využívané, najmä pre účely 
štatistík používania stránok. Tieto cookies môžu byť ďalej používané najmä pre meranie 
a reklamu. Meracie cookies dokážu spoznať opakovanú návštevu webových stránok 
z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity pri prehliadaní stránok. 

Reklamné cookies 

Umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto 
reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe chovania anonymného 
užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, 
ako bolo popísané vyššie. Pokiaľ ste naposledy hľadali niečo konkrétne, pri Vašej ďalšej 
návšteve Vám cielená reklama pravdepodobne pripomenie práve túto Vami hľadanú oblasť. 
Do iných webových stránok, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému, patria aj 
niektoré stránky sociálnych sietí. 
Prípadné ďalšie druhy cookies potom môžu byť ešte využité napríklad k správnemu 
fungovaniu našich služieb (napríklad formuláre), v dotazníkovom výskume alebo pre 
testovanie časti webu a jeho funkčnosti. 
Všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu našich služieb. 



 

Súhlas s používaním cookies 

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Môžete ich vymazať 
alebo vopred odmietnuť ich používanie voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom prehliadači.  
Avšak keď tak urobíte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, 
keď navštívite stránky, a niektoré služby funkcie nemusia fungovať. 

Služba Google Analytics 

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


