
Súbory cookie 

  
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? 

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali: 

 vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma; 

 skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), 

prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne 

zobrazovať); 

 skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej 

lokalite. 
Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný 
zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli. 
Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej 
lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete 
vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej 
lokality nebudú fungovať tak, ako by mali. 
Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra 
údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú 
uvedené v tomto texte. 

Používame aj iné súbory cookie? 

Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než 
uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom 
oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití. Komisia vás môže požiadať, 
aby ste súhlasili s uchovaním týchto súborov cookie. 

Ako kontrolovať súbory cookie 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na 

stránkeaboutcookies.org  English (en). 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. 

 

http://www.aboutcookies.org/

