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Pravidlá používania Cookies 

BD-production s.r.o. 
 

- Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby 

ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku:  

   https://www.miroslavzilka.eu/storage/site/pravidla-cookies.docx 

- Táto webstránka používa súbory cookies. 

- Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili 

užívateľovu skúsenosť. 

- Súbory Cookies používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií 

a analýzu návštevnosti.  

- Zákon hovorí, že každý kto ukladá, alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení 

užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas. Za súhlas na tento účel sa považuje 

aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. 

- Pokračovaním v používaní našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s cookies na webovej 

stránke http://www.miroslavzilka.eu/ 

 

Svoj súhlas s požitím súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom zmeny nastavenia 

Vášho webového prehliadača, vymazaním súborov cookies alebo zakázaním prijímania takýchto 

súborov. 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Aké súbory Cookies používame? 

A) Potrebné (1) 

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné 

funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky 

nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ 

ASP.NET_Sessionld miroslavzilka.eu zachováva stav relácie 

návštevníkov v rámci 

požiadaviek na stránku 

relácia http cookie 

B) Preferencie (1) 

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia 

spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, 

v ktorom sa práve nachádzate. 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ 

.ASPXANONYMOUS miroslavzilka.eu slúži na doručovanie 

používateľských údajov pri 

autorizácii aplikácie na webe 

69 dní http cookie 

  

http://www.miroslavzilka.eu/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442
https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies


C) Štatistiky (5) 

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľovi webových stránok, aby pochopil, ako komunikovať 

s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ 

_ga miroslavzilka.eu zaregistrujte jedinečný 

identifikátor, ktorý sa používa 

na generovanie štatistických 

údajov o tom, ako návštevník 

používa webovú stránku 

2 roky http cookie 

_gat miroslavzilka.eu zníženie miery žiadostí 1 deň http cookie 

_gid miroslavzilka.eu zaregistrujte jedinečný 

identifikátor, ktorý sa používa 

na generovanie štatistických 

údajov o tom, ako návštevník 

používa webovú stránku 

1 deň http cookie 

_collect google-

analytics.com 

posiela informácie 

googleanalytics o zariadení 

a správaní návštevníka 

relácia Pixel Tracker 

 

D) Marketing (4) 

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. 

Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým 

cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ 

GPS youtube.com registruje unikátne ID 

mobilného zariadenie za 

účelom GPS lokalizácie 

1 deň http cookie 

PREF youtube.com Registruje unikátne ID, ktoré 

je používané Google za 

účelom štatistiky využívania 

YouTube videí naprieč 

rôznymi webstránkami 

8 mesiacov http cookie 

test-cookie doubleclick.net kontrola, či prehliadač 

užívateľa podporuje cookies 

1 deň http cookie 

YSC youtube.com Registruje unikátne ID za 

účelom štatistiky 

vzhliadnutých videí 

užívateľom 

relácia http cookie 

 


