
 
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES  

 
Materská škola Dolná Tižina, so sídlom Dolná Tižina č. 217, 013 04 Dolná Tižina (ďalej len „materská 
škola“ alebo „my“), používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb.  Ak 
navštívite  webovú stránku www.msdolnatizina.sk a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, 
považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako 
zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača. 
 
Čo sú cookies? 
Cookies je malé množstvo dát alebo 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). Cookies sa zvyčajne ukladajú vo 
forme súborov do vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej 
pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a 
tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Cookies nepoškodzujú váš 
počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu. 
 
Aké cookies používame? 
- Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa 
alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich 
stránok. 
- Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej 
funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok. 
- Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť 
marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať 
reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. 
- Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb. V tomto prípade Google Analytics. 
 
Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame službu tretej strany (Google  - 
Google Analytics), prostredníctvom ktorej zbierame anonymné dáta a ktorá zbiera cookies tretej strany. Tieto 
dáta môžu byť ukladané na serveroch tretej strany. Tretia strana môže mať prístup ku cookies reps. k ďalším 
informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného 
dojednania a pod našou kontrolou.  
V súčasnosti jedinou treťou stranou, ktorej služby využívame je spoločnosť Google a jej služba Google 
Analytics. 
 
Google Analytics 
Táto služba od Google LLC je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje 
generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre 
prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Materská škola pri 
využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu 
identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nemôže dôjsť k 
spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google LLC, ktorá je prevádzkovateľom služby Google 
Analytics. 
 
Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google 
Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám 
od Google LLC (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie 
interakcií so zobrazovanými reklamami od Google LLC. 
 
Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, 
ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google 
anonymizuje časť IP adresy viažúcej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri 
jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google LLC využíva informácie získané počas 
používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o 
aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a 
používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným 
nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača 
dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 



Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý 
zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky www.restratup.sk. Bližšie informácie o 
podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google LLC pri používaní služby Google 
Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia,  
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk. 
 
Čo ak cookies nechcem? 
Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. 
Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies 
uložiť do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho 
prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom 
zariadení. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), 
odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim cookies preferenciám. Pamätajte na 
to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovanej webovej 
stránky. 
 


