
Cookies 

Náš web používa takzvané cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa pomocou Vášho 
prehliadača ukladajú do Vášho zariadenia. Používame cookies, aby bola naša ponuka 
užívateľsky prívetivá. V nasledujúcom texte stručne popíšeme, ktoré súbory cookie používa 
naša webová stránka, ktoré informácie s nimi zhromažďujeme a prečo a ako dlho sú 
súbory cookie uložené. Vysvetľujeme tiež, ako môžete zabrániť tomu, aby naše webové 
stránky ukladali súbory cookie do Vášho zariadenia. 

 

 

Aké súbory cookie používame? 

Súbory cookie relácie na optimalizáciu webových stránok 

„Relačné súbory cookie“, ktoré používame, sú dočasné súbory, ktoré sa uložia vo 
Vašom zariadení, keď vstúpite na našu webovú stránku, a znova sa vymažú, len čo 
opustíte našu webovú stránku. Tieto súbory cookie zaznamenávajú softvér 
zariadenia a prehliadača, ktorý používate na prístup na naše webové stránky, a 
umožňujú nám prispôsobiť naše webové stránky technickej infraštruktúre, ktorú 
používate. 
 

Google Analytics 

Náš web používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google 
Inc. („Google“). Google Analytics umiestňuje na Vaše koncové zariadenie niekoľko 
súborov cookie, ktoré uchovávajú počet, časy a trvanie Vašich návštev na našich 
webových stránkach a zaznamenávajú, či Váš prístup na naše stránky prešiel 
prístupom z vyhľadávacieho nástroja (a ak áno, na základe akého hľadaného 
výrazu), webový odkaz alebo priamo (napr. prostredníctvom „záložky“). Službu 
Google Analytics používame na získavanie informácií o tom, ako používate našu 
webovú stránku, a na základe toho na zlepšovanie našej webovej stránky pre 
Vás. Súbory cookie nastavené službou Google Analytics sa vo Vašom zariadení 
uchovávajú až dva roky. 

  

 

Deaktivácia cookies 

Máte možnosť deaktivovať nastavenie súborov cookie službou Google 
Analytics  stiahnutím a nainštalovaním doplnku, ktorý je k dispozícii 
pod odkazom  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Okrem toho môžete vo všeobecnosti vo svojom zariadení deaktivovať nastavenie súborov 
cookie zmenou nastavení softvéru Vášho prehliadača. V závislosti od použitého softvéru 
prehliadača sú súbory cookie deaktivované rôznymi spôsobmi. V prípade nasledujúcich 
bežných internetových prehliadačov nájdete ďalšie informácie pod nasledujúcimi odkazmi: 
 



„Internet Explorer“:   

https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
 

„Chrome“ :   

https: //support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=sk&answer=95647 

 
„Firefox“   

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

 
„Opera“:   

https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/ 

 
„Safari“:  

https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac 

 

Príslušná funkcia pomocníka poskytuje informácie o deaktivácii súborov cookie v iných 
internetových prehliadačoch. Upozorňujeme, že ak sú súbory cookie vo všeobecnosti 
deaktivované, funkčnosť našich webových stránok a webových stránok iných 
poskytovateľov môže byť obmedzená. 

 


