
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES 

Upozorňujeme, že toto vyhlásenie o pravidlách používania súborov cookies môžeme 

priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Rozhodne preto odporúčame, aby ste sa 

oboznamovali s týmto vyhlásením a jeho znením pravidelne. 

 

Kvôli lepšiemu používateľskému zážitku a plnohodnotnému prehliadaniu našej webovej 

stránky www.npsr.sk s kvalitným obsahom používame rôzne súbory cookies. 

 

Aktuálna verzia tohto vyhlásenia o pravidlách používania súborov cookies bola vydaná 

dňa 22. júla 2022. 

 

Čo sú súbory cookies? 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú vo Vašom internetovom prehliadači 

alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tieto súbory webovým stránkam 

umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve následkom čoho môžu ďalšie 

návštevy na našej stránke prebehnúť ľahšie. Na rozdiel od prvej návštevy si už napríklad 

nebudete musieť znovu voliť preferovaný jazyk, alebo iné nastavenia, ktoré ste si už pri 

prvej návšteve zvolili. Nemusíte sa samozrejme báť, prostredníctvom súborov cookies nie 

je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. 

 

Základné rozdelenie súborov cookies 

Vo všeobecnosti sa súbory cookies rozdeľujú podľa účelu do štyroch kategórií, a to 

nevyhnutné cookies, funkčné cookies, analytické cookies a reklamné cookies. 

 

Nevyhnutné cookies - umožňujú všeobecné používanie našej webovej stránky a 

používanie jej základných funkcií. Tieto základné funkcie môžeme definovať ako 

zabezpečenie rôznych oblastí, online platby, nákupné košíky a podobne. Tieto cookies 

zabezpečujú správne fungovanie našej webovej stránky a taktiež majú za účel zvyšovať 

používateľský komfort pre konkrétneho návštevníka. Nezhromažďujú o Vás žiadne 

informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely ani si nepamätajú Vašu históriu 

prehliadania po dobu používania internetového prehliadača. 

 



Funkčné cookies – slúžia na zapamätanie si nastavení a poskytovanie služieb, kde ich 

cieľom je zaistiť čo najvyšší možný komfort pri používaní našej webovej stránky. Za 

pomoci funkčných cookies si zapamätáte, ktoré nastavenie ste si zvolili, ako napríklad 

preferovaný jazyk. Taktiež si pomocou nich zapamätáte, či ste  pri predošlej návšteve 

našej webovej stránky s niečím súhlasili, prípadne nesúhlasili, ako napríklad potvrdenie 

tzv. Cookies Policy. Tieto cookies vedia taktiež predvyplniť Vaše údaje pri rôznych 

formulároch, či už e-mailových, prihlasovacích alebo iných. 

 

Analytické (štatistické) cookies – zhromažďujú údaje o tom ako používate našu webovú 

stránku. Pomáhajú nám lepšie pochopiť, akým spôsobom našu webovú stránku 

používate a taktiež vieme na základe nich lepšie prispôsobiť naše služby. Vďaka 

analytickým cookies získavame lepšie štatistické údaje o používaní našej webovej 

stránky. Vieme zistiť, koľko ľudí okrem Vás navštívilo, či opustilo našu webovú stránku, 

koľko ľudí si prezrelo viacero podstránok našej webovej stránky, aké činnosti používatelia 

vykonávali a ďalšie rôzne informácie. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, na 

základe ktorých by bolo možné identifikovať Vašu totožnosť. 

 

Reklamné (marketingové) cookies – umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na 

webových stránkach na základe toho, ako používate internetový prehliadač, aké webové 

stránky navštevujete a čo vyhľadávate. Tieto cookies nijako neidentifikujú konkrétnu 

osobu, ale jej nastavenia a preferencie ako anonyma, ktorý používa konkrétny počítač. 

Reklamné cookies sú tzv. 3rd party cookies, teda cookies na stránku uloží a spracúva iný 

subjekt ako prevádzkovateľ webovej stránky. , a nad ktorými my nemáme kontrolu. 

Nemusíte sa však obávať žiadnych reklám zakrývajúcich obsah našej webovej stránky. 

 

Prečo používame súbory cookies? 

Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej 

stránke. Používame ich na účely zapamätania si Vašich predvolieb prehľadávania, ako 

napríklad uprednostňovaného jazyka, jednotiek počasia a podobne. To umožňuje 

jednoduchšie prechádzanie našou stránkou a zhromažďovanie analytických informácií,  

napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. V údajoch cookies, ktoré 

spracovávame v žiadnom prípade nezhromažďujeme Vaše osobné údaje ani informácie. 

Je v nich ukladaný len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje načítať 

opätovne profil a predvoľby konkrétneho používateľa pri Vašej ďalšej návšteve našej 

webovej stránky. 



Doba uloženia súborov cookies 

Jednotlivé súbory cookies môžu byť uložené vo Vašom internetovom prehliadači alebo 

zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy súborov cookies sa vymažú ihneď po 

tom, ako zatvoríte okno internetového prehliadača a naopak iné zostávajú uložené aj po 

zatvorení prehliadača s našou webovou stránkou. 

 

Vymazanie alebo odmietnutie súborov cookies 

Takmer všetky prehliadače umožňujú, aby ste mali možnosť súbory cookies vymazať, 

prípadne odmietnuť. Musíme Vás však upovedomiť, že v takomto prípade odmietnutia 

alebo vymazania súborov cookies nemusia niektoré nami poskytované služby riadne 

fungovať. 

 

Užitočné odkazy s podrobnejšími informáciami 

Podrobné informácie o súboroch cookies 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook 

Vymazanie alebo odmietnutie súborov cookies – Opera 

Vymazanie alebo odmietnutie súborov cookies – Safari (Apple) 

Vymazanie alebo odmietnutie súborov cookies – Mozilla Firefox 

Vymazanie alebo odmietnutie súborov cookies – Google Chrome 

Vymazanie alebo odmietnutie súborov cookies – Internet Explorer 

https://allaboutcookies.org/
https://policies.google.com/privacy
https://www.youtube.com/intl/ALL_sk/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#overview
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

