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COOKIES

Cookies policy

What are cookies?
As is common practice on almost all professional websites, this 
website uses cookies, which are small files downloaded to your 
computer in order to improve the services provided. This page 
describes what information we collect, how we use it and why we 
sometimes have to save these files. We will also provide information 
on how you can prevent the storage of cookies, which may, however, 
impair or “spoil” certain elements of the functionality of this website. 
You can find more general information about cookies in the Wikipedia 
article on HTTP cookies.

How we use cookies
We use cookies for a variety of reasons, which are listed below. In 
most cases, unfortunately, there are no standardized options for 
disabling cookies without completely blocking the functionality and 
features they provide to this site. It is recommended that you keep all 
cookies enabled if you are not sure whether you need them or if they 
are used to provide the service you use.

Disabling cookies
You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings in 
your browser (see the Help section in your browser to find out how to 
do this). Please note that disabling cookies will affect the functionality 
of this and many other websites you visit. Disabling cookies usually 
also disables certain functions and features of this site. Therefore, it is 
recommended that you do not disable cookies.

The cookies we set
When you enter information through forms, such as those found on 
contact pages or comment forms, cookies may be set to remember 
user information for future correspondence.

Third party cookies
In certain special cases, we also use cookies that are provided by 
trusted third parties. The following section describes which cookies 
you may encounter through this site. This site uses Google Analytics, 
one of the most widely used web-based solutions, to identify how you 
use the site and ways we can improve your experience. These cookies 
can track, for example, how long you spend on the site and what sites 
you visit, so that we can continue to offer you interesting content. 
For more information about Google Analytics cookies, visit the official 
Google Analytics website. Third-party analysis is used to monitor 
and measure the use of this site so that we can continue to offer you 
interesting content. These cookies can track, for example, how long 
you spend on the site and what sites you visit, which helps us figure 
out how we can improve the site for you. In some cases, we may 
provide you with customized content based on what you have told us 
about yourself, either directly or indirectly through a link to a social 
media account. These types of cookies simply allow us to provide 
you with content that may be of interest to you. We also use buttons 
and  or social media plug-ins that allow you to connect to your social 
network in a variety of ways. In order for these buttons and add-ons 
to work, the following social media, including: Facebook, Youtube, will 
set cookies through our website, which may be used to enhance your 
profile on their website or to provide data that they hold for various 
purposes. stated in their privacy policy.

More information
We hope this has clarified things for you, and as mentioned, if there 
is something you are not sure if you need or it is usually not safer 
to keep cookies enabled in case they communicate with any of our 
features. website. If you are still interested in more information, you 
can contact us in one of our preferred ways. 

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?
Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových 
lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies čo sú malé súbory 
sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných 
služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich 
využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež 
poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov 
cookies, čo však môže zhoršiť alebo „pokaziť” určité prvky funkcionality 
tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete 
na Wikipédii v článku o HTTP cookies.

Ako používame súbory cookies
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. 
Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako 
zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu 
a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky 
súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí či ich potrebujete, 
alebo nie pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú 
využívate.

Zakázanie súborov cookies
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia 
vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak 
chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov 
cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových 
lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za 
následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto 
sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré 
nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, 
súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie 
o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu.

Súbory cookies tretích strán
V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré 
sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť 
popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. 
Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno 
z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu 
používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory 
cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite 
a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať 
zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google 
Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími 
stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, 
aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory 
cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite 
a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať ako by sme 
pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme 
poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe 
povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na 
účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho 
umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež 
používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám 
umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, 
aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá 
vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú 
lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej 
lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely 
uvedené v ich zásadách používania osobných údajov.

Viac informácií
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, 
ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete, alebo nie je 
zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, 
že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. 
Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať 
prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.


