
Používanie súborov cookies 

 Prevádzkovateľ: 

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. 
Dolný Smokovec 

IČO: 37886479 

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na 

možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie 

využívania cookies nevyhovuje. 

Čo sú cookies?  

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri 

návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s 

prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš 

počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa 

aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. 

Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po 

skončení prehliadania webovej stránky. 

Používanie cookies  

Za súhlas s použitím cookies sa považuje použitie príslušného nastavenia webového prehliadača. Ak 

navštívite našu webovú stránku, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies. Ak 

nevykonáte zmenu nastavení Vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našej 

webovej stránky, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Webové 

prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V 

rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo 

úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky 

Prečo používame cookies?  

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našej stránky a k zaisteniu 

vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu 

našej stránky a tým optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby. Prevádzkovateľ 

nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás 

prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

Prečo si ponechať nastavenie cookies? 

 Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. V prípade 

zmeny ich nastavenia však môže mať naša webová stránka obmedzenú funkčnosť a znížený 

užívateľský komfort. 


