
Slovak version of the information 

 
POUŽÍVANIE COOKIE SÚBOROV 
 

Na analýzu návštevnosti a riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom 

zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 

 

ČO SÚ SÚBORY COOKIE? 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom 

zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva 

informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné 

nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých 

stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

 

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE? 

Na stránkach VŠBM v Košiciach používame cookies na nasledovné účely: 

 analýza návštevnosti - používame Google Analytics - analytický nástroj spoločnosti Google Inc., 

ktorý zaznamenáva prístupy na stránky Univerzity Komenského v Bratislave a jej súčastí. 

Analýzou návštevnosti a správania sa návštevníkov sa následne snažíme prispôsobovať obsah 

našich webových stránok. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Google 

 uchovávanie informácií o prihlásení (platí len pre prihlásených používateľov - študentov a 

zamestnancov VŠBM v Košiciach) 

 

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory 
cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili 
ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej 
lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Úprava nastavení súborov cookies v najpoužívanejších prehliadačoch:  

 Firefox 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Safari 

Pre nastavenie súborov cookie v iných prehliadačoch prosím použite dokumentáciu daného 
prehliadača. 

 

https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/
https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=sk_SK&viewlocale=sk_SK


English version of the information 

 
COOKIE POLICY 
 
 
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. 
Most big websites do this too. 
 

WHAT ARE COOKIES? 
 
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the 
site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font 
size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them 
whenever you come back to the site or browse from one page to another. 

 

HOW DO WE USE COOKIES? 
 
Our pages use cookies to remember: 

 traffic analysis - we use Google Analytics to analyse our traffic using cookies. We share 

information about your use of our site with Google Inc., who may combine it with other information 

that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. More 

information on how Google Inc. uses your data  

 login information (strictly within sites and services of the University of Security Management for 

logged in users - students, employees and associates of the USM) 

 

HOW TO CONTROL COOKIES 
 
You can control and/or delete cookies as you wish - for details, see aboutcookies.org. You can 
delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them 
from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every 
time you visit a site and some services and functionalities may not work. 
How to adjust cookie settings in some browsers:  
 

 Firefox 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Safari 

For other browsers please use your browser's documentation. 

 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
http://www.aboutcookies.org/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

