
Vyhlásenie o súboroch cookie 
 
V tomto vyhlásení nájdete informácie o tom, čo sú súbory cookie, aké možno nastaviť pri návšteve tejto 
webovej stránky a ako ich odmietnuť alebo vymazať. 
 
Čo sú cookies a ako ich používať 
 
Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý sa ukladá vo Vašom počítači pri návšteve webovej stránky a ktorý 
obsahuje informácie prenášané Vašim počítačom. Tieto informácie sú zaslané späť webovej stránke pri 
každej následnej návšteve, alebo inej stránke, ktorá rozoznáva súbory cookie. 

Naša webová stránka používa súbory cookie, aby Váš počítač odlíšila od počítačov iných návštevníkov. To 
nám pomáha poskytnúť Vám lepší online zážitok, napríklad zapamätaním si Vašich preferencií, a tiež nám 
pomáha zlepšovať našu stránku, napríklad sledovaním počtu návštev stránky a uistením sa, že návštevníci 
jednoducho nájdu to, čo hľadajú. 

Súhlas s cookies 
 
V niektorých krajinách zákon vyžaduje Váš súhlas k tomu, aby sa do Vášho počítača mohli umiestňovať 
súbory cookie. Ako návštevník v jednej z týchto krajín nám môžete dať súhlas s umiestňovaním súborov 
cookie vo Vašom počítači zvolením “Prijímam cookies” v automaticky otvorenom okne, alebo ak pokračujete 
v prehliadaní webovej stránky po zobrazení cookie banneru, ktorý Vás informuje, že pokračovaním 
prehliadania stránky dávate súhlas s umiestňovaním súborov cookie vo Vašom počítači. V oboch prípadoch 
môžete kedykoľvek zmeniť názor a odstúpiť (viac informácií nájdete nižšie). 

Pre vymazanie súborov cookie, ktoré sme uložili, postupujte podľa pokynov v časti, “Odstúpenie” 

Odstúpenie 
 
Súbory cookie z tejto stránky môžete kedykoľvek vymazať alebo zablokovať. Cookies je možné vymazať vo 
väčšine prehliadačov a malo by byť možné zablokovať súbory cookie tým, že vo svojom prehliadači aktivujete 
prvok, ktorý Vám dovolí odmietnuť nastavenie niektorých alebo všetkých súborov cookie. Obrazovka 
"pomoc" vo Vašom prehliadači alebo používateľský manuál k počítaču by Vám mali poskytnúť inštrukcie. 

Ak si prajete dozvedieť sa viac o súboroch cookie vrátane toho, ako zistiť, aké súbory cookie boli nastavené a 
ako ich spravovať a vymazať, navštívte stránku www.allaboutcookies.org. 
 
Stránka môže používať nasledujúce súbory cookie 
 
Názov Typ súboru 

cookie 
Popis Trvanie 

__utma Správanie Používa sa pre rozlíšenie používateľov a sedení. 
Súbor cookie sa vytvára, keď knižnica javascript 
vykonáva príkaz a neexistuje žiadny súbor cookie 
__utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom 
odoslaní údajov do služby Google Analytics. Používa 
sa pre stanovenie počtu nových sedení/návštev. 

Trvalý 

__utmb Správanie Súbor cookie sa vytvára, keď knižnica javascript 
vykonáva príkaz a neexistuje žiadny súbor cookie 
__utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom 
odoslaní údajov do služby Google Analytics. 

30-
minútové 

http://www.allaboutcookies.org/


__utmc Správanie Zaznamenáva, kedy boli stránka zatvorená a používa 
sa spolu so súborom __utmb na meranie, ako dlho si 
návštevníci prezerajú naše stránky 

Odstráni sa 
pri 
zatvorení 
prehliadača. 

__utmz Správanie Zaznamenáva, ako návštevníci našli našu stránku, 
napríklad či prišli prostredníctvom vyhľadávača, 
odkazu z inej webovej stránky alebo či zadali webovú 
adresu priamo. Ukazuje aj poradie stránok, ktoré si 
návštevníci prezerali. 

6 mesiacov 

__ga Trvalý Používa sa pre rozlíšenie používateľov. 2 roky 
 


