
Cookies 

Z dôvodu zabezpečenia riadneho fungovania tejto webovej stránky musíme v elektronických 

zariadeniach našich používateľov ukladať malé textové súbory, tzv. súbory cookies. Pri každej 

návšteve tejto webovej stránky sa zobrazí vyskakovací panel s informáciou o cookies, pri 

ktorom má používateľ webovej stránky možnosť povoliť všetky súbory cookies alebo povoliť 

iba technicky nevyhnutné súbory cookies. Prostredníctvom vyskakovacieho panelu 

s informáciou o cookies má používateľ webovej stránky možnosť dozvedieť sa viac informácií 

o cookies a ich prispôsobení. 

 

Čo je cookie? 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá v elektronickom zariadení 

používateľa tejto webovej stránky. Súbory cookies nijakým spôsobom nepoškodzujú 

elektronické zariadenie používateľa webovej stránky. K ukladaniu informácií 

do elektronického zariadenia používateľa dochádza v okamihu navštívenia webovej stránky. 

Súbory cookies umožňujú napríklad zapamätať si na určitý čas kroky používateľa na webovej 

stránke a jeho preferencie s cieľom zabezpečiť, aby používateľ webovej stránky nemusel pri 

každej návšteve tejto stránky, resp. v prípade preklikávania v rámci webovej stránky zadávať 

tie isté informácie.  

 

Pohyb používateľa na webovej stránke môžu sledovať aj ďalšie súbory cookies, ktoré 

pochádzajú od tretích osôb.  

 

Aké druhy cookies používa prevádzkovateľ tejto webovej stránky? 

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky používa iba technicky nevyhnutné súbory cookies, ktoré 

slúžia hlavne na riadne fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa, vytváranie 

a skvalitňovanie služieb poskytovaných prevádzkovateľom a uchovávanie informácií 

o nastaveniach a preferenciách používateľa webovej stránky na určitý čas (napr. používateľské 

meno, jazyk, veľkosť písma, atď.). Technicky nevyhnutné súbory cookies, ktoré využíva 

prevádzkovateľ tejto webovej stránky, neslúžia na osobnú identifikáciu používateľa, a preto nie 

sú charakteru osobných údajov. Technicky nevyhnutné súbory cookies sa používajú len na tie 

účely, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. 

 

 

 

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva nasledovné technicky nevyhnutné súbory 

cookies: 

 

Súbor cookie Účel Dĺžka funkčnosti 

cookies 

CAKEPHP Ukladanie informácií používateľa webovej 

stránky, ktoré už poskytol v rámci 

predchádzajúceho kroku 

1440 minút 

eu-cookies Ukladanie preferencií používateľov webovej 

stránky týkajúce sa súborov cookies (aby sa 

vyskakovací panel s informáciami o cookies už 

nezobrazoval). 

10 rokov 

 

Používateľa webovej stránky môžu sledovať aj ďalšie súbory cookies pochádzajúce od tretích 

osôb. Externí poskytovatelia obsahu a služieb na webovej stránke sú:  

• cookies pre discus.com 



• Google Ads remarketing tag  

• Google Analytics script 

• Facebook remarketing script 

• Google Optimize 

• HotJar 

Ako môže používateľ tejto webovej stránky odkontrolovať súbory cookies? 

Používateľ tejto webovej stránky môže kontrolovať, blokovať (vypnúť) alebo odstrániť súbory 

cookies, a to prostredníctvom svojho prehliadača. Používateľ webovej stránky je oprávnený tak 

urobiť cez nastavenie svojho prehliadača (bližšie cez zmenu prednastaveného nastavenia 

cookies v danom prehliadači). Bližšie inštrukcie na zmenu cookies nájde používateľ webovej 

stránky v časti Pomoc každého svojho prehliadača. Viac informácií môže nájsť používateľ aj 

na stránke: aboutcookie.org 

Blokovanie súborov cookies 

Používateľ webovej stránky má možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, že zablokuje niektoré 

súbory cookies alebo ich zablokuje všetky. Vypnutie niektorých súborov cookies môže mať 

dopad na funkčnosť webovej stránky. Vypnutie všetkých súborov cookies znamená, že 

používateľ webovej stránky nebude môcť využívať všetky ponuky prevádzkovateľa webovej 

stránky (t.j. nebude môcť komplexne využívať funkčnosť webovej stránky).  

Odstraňovanie súborov cookies z elektronického zariadenia používateľa 

Používateľ webovej stránky má takisto možnosť odstrániť tie súbory cookies, ktoré sa 

nachádzajú v jeho elektronickom zariadení. Môže tak urobiť napríklad ak vymaže históriu 

prehliadania vo svojom prehliadači. V tomto prípade používateľ webovej stránky odstráni 

súbory cookies zo všetkých webových stránok, ktoré navštívil (nielen z jednej alebo viacerých 

webových stránok). 

 


