
Politika súborov cookies 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/EC týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických komunikácií určuje povinnosti pri používaní tzv. cookies pri komunikácii medzi 
internetovým prehliadačom a webstránkou. Používanie cookies by podľa smernice „malo byť povolené pod 
podmienkou, že užívatelia majú jasné a presné informácie o účele cookies alebo podobných zariadení tak, aby 
bolo zabezpečené, že užívatelia sú si vedomí informácií, ktoré sa nachádzajú na ich koncovom zariadení, ktoré 
používajú. Užívatelia by mali mať možnosť odmietnuť, aby bolo cookies alebo podobné zariadenie uložené na ich 
koncovom zariadení.“ Z tohto dôvodu je vyžadovaný súhlas používateľa s používaním cookies. 

Čo sú súbory cookie? 

Cookies sú dáta, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. 
Vďaka týmto údajom 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. Takúto technológiu používa väčšina 
veľkých stránok. 

Ako používame súbory cookie? 

Súbory cookies používame na nasledujúce účely: 

 zapamätanie posledného mesta (sekcie) webstránky 

 zapamätanie aktuálnej položky v ľavom menu 

 nastavenie parametrov vyhľadávača spojení 

 nastavenie zobrazenia galérie 

 zvýraznenie nových príspevkov v diskusných fórach 

 zabránenie duplicitnému anonymnému hlasovaniu v ankete 

 zapamätanie prihlásenia používateľa (v prípade, ak je používateľ prihlásený) 

 využívanie služieb tretích strán, najmä spoločnosti Google (Analytics, AdSense) 

Bez použitia súborov cookies nie je možné prihlásenie registrovaných používateľov na stránky.  Ostatné služby 
môžu byť využívané v plnom alebo obmedzenom rozsahu. 

Používame dočasné (session) cookies, ktoré sa vymažú po zatvorení prehliadača, aj trvalé (permanent) cookies, 
ktoré zostanú v prehliadači uložené do ich expirácie aj po jeho zatvorení. Využívame vlastné cookies aj aj cookies 
tretích strán (napr. Google). Prístup ku cookies majú uvedené strany. Údaje cookies nie sú použité na iné účely. 

Súhlas s využívaním cookies môže byť kedykoľvek odvolaný tak, že súbory cookies vymažete zo svojho 
internetového prehliadača. Podrobnosti o popise vymazania cookies sú uvedené v dokumentácii k vášmu 
prehliadaču. 

Ako kontrolovať súbory cookie 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/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 budete musieť 
pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú 
fungovať. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1446493791519&from=SK
http://www.aboutcookies.org/

