
VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PRE 

SERVERY PREVÁDZKOVANÉ SLOVENSKÝM 

OLYMPIJSKÝM A ŠPORTOVÝM VÝBOROM 
 

Vážení návštevníci a užívatelia webových stránok Slovenského olympijského a športového výboru, 

radi by sme Vás informovali o týchto VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH POUŽÍVANIA PRE SERVERY 

PREVÁDZKOVANÉ SLOVENSKÝM OLYMPIJSKÝM A ŠPORTOVÝM VÝBOROM (ďalej len „Všeobecné 

podmienky používania“ alebo „Všeobecné podmienky“), ktoré upravujú práva a povinnosti 

prevádzkovateľa, ktorým je Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Kukučínova 26, 831 03 

Bratislava, (ďalej ako „SOŠV“ alebo „Prevádzkovateľ“) a používateľov serverov Prevádzkovateľa pri ich 

poskytovaní, používaní a využívaní služieb. 

Na účely týchto Všeobecných podmienok používania sa serverom rozumejú všetky webové lokality, 

dostupné cez domény, ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých 

Prevádzkovateľ poskytuje používateľom služby alebo im umožňuje užívanie týchto webových lokalít (ďalej 

len „Server“ alebo „Servery“). 

Na účely týchto Všeobecných podmienok používania sa službami rozumejú najmä spracúvanie, 

zhromažďovanie, uchovávanie, vyhľadávanie a prenos dát a iné rôzne funkcionality, ktorých využitie 

umožňuje Prevádzkovateľ, pričom jednotlivým používateľom sú poskytované bezodplatne na základe 

predchádzajúcej registrácie, prípadne v obmedzenom rozsahu aj bez registrácie na nekomerčné, ako aj 

komerčné účely, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (ďalej ako „Služby“). 

Na účely týchto Všeobecných podmienok používania sa používateľom rozumie každá osoba, ktorá vstupuje 

na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom. Na využívanie 

niektorých služieb je nevyhnutná registrácia používateľa. Na registráciu do privátnej zóny, tzv. „Virtuálny 

klub“ a na všetky služby spojené s touto zónou je oprávnený výlučne používateľ – fyzická osoba staršia ako 

16 rokov (ďalej ako „Používateľ“). 

KTO SME? 

Sme občianske združenie a národná športová organizácia podľa § 75 zákona č. 440/2015  Z. z. o športe. Na 

účely týchto Všeobecných podmienok vystupujeme ako Prevádzkovateľ. Podľa Olympijskej charty má 

SOŠV ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského 

výboru. SOŠV zabezpečuje plnenie najmä nasledujúce úlohy:  

 Riadenie, rozvoj, podpora a ochrana olympijského hnutia v Slovenskej republike, 

 Zabezpečovanie dodržiavania Olympijskej charty v Slovenskej republike, 

 Podpora rozvoja športu v Slovenskej republike, 

 Riadenie a organizačné zabezpečenie športovej reprezentácie na olympijských hrách a na iných 

súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými 

výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov, 

 Zastupovanie Slovenskej republiky na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných 

Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín, 

 Výkon výlučnej pôsobnosti vo veciach vymedzených Olympijskou chartou, 

 Používanie a udeľovanie súhlasu na používanie olympijskej symboliky. 

 



KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky používania Služieb alebo ochrany 

osobných údajov, zavolajte na našu linku, použite našu e-mailovú adresu. alebo nám napíšte na 

korešpondenčnú adresu Spoločnosti. 

 Slovenský olympijský a športový výbor 

Kukučínova 26 

831 03 Bratislava 

Tel.: +421 2 49 256 101 

E-mail:  privacy@olympic.sk 

 

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov 

pri využívaní nami poskytovaných Služieb sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu, p. Patrik Hrbek, 

ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom e-mailu: 

privacy@olympic.sk, alebo na vyššie uvedenej adrese s označením zásielky: „k rukám zodpovednej 

osoby“. Zodpovedná osoba je zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti 

týkajúce sa ochrany osobných údajov vo všeobecnosti alebo priamo v súvislosti s poskytovaním Služieb 

prostredníctvom Serverov Prevádzkovateľa. 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie, ako sú uvedené v týchto Všeobecných 

podmienkach používania, obráťte sa, prosím, na  zodpovednú osobu. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB 

Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Všeobecnými 

podmienkami používania. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Všeobecnými podmienkami, nesmú 

využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky. Rovnako na 

používanie Služieb nie sú oprávnené osoby mladšie ako 16 rokov s výnimkou prípadov, kedy zákonný 

zástupca preukázateľne udelí súhlas v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR so spracúvaním osobných 

údajov takejto osoby zo strany SOŠV v súvislosti s poskytovaním Služieb. 

Akceptáciou týchto Všeobecných podmienok dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi nami a Vami ako 

Používateľom, na základe ktorej Vám bude vytvorené Vaše používateľské konto a bude Vám umožnené 

využívať nami poskytované Služby. Taktiež, akceptáciou týchto Všeobecných podmienok akceptujete ich 

obsah. 

V prípadoch, kedy Používateľ v súvislosti s využitím Služieb poskytne Prevádzkovateľovi elektronicky, 

poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom svoje texty, obrázky, videá, akékoľvek prejavy jeho aktivity vo 

virtuálnom priestore alebo iné materiály a príspevky (ďalej len „Príspevky“), týmto súhlasí s použitím 

Príspevkov Prevádzkovateľom za účelom propagácie jeho vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak 

obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 

185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie 

Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu v zmysle Autorského zákona je obmedzená dobou trvania 

zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej 

vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený 

tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA POUŽÍVATEĽOV 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi 

(zameranie Služieb Prevádzkovateľa je rôznorodé a podlieha zmenám). Za účelom poskytovania Služieb 

Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracúvané údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako aj 

údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia 
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Služby (napr. Príspevky, platobné údaje Používateľa). Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich 

údajov za týmto účelom, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie Služieb Prevádzkovateľom 

alebo Treťou osobou. 

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom za každých okolností prebieha transparentným spôsobom 

a v súlade s príslušnou legislatívou, najmä v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

(ďalej ako „ZOOÚ“) a s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“). 

Detailné informácie o tom ako chránime Vaše osobné údaje a na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje 

nájdete na www.olympic.sk/podmienkyochrany v dokumente Podmienky ochrany súkromia – Virtuálny 

klub. 

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA 

Využívanie našich Služieb je podmienené Vašou registráciou prostredníctvom registračného formuláru 

dostupnom na webových stránkach SOŠV. Osoby, ktoré nie sú registrované, teda nemajú vytvorený svoj 

jedinečný profil na serveroch SOŠV, majú prístup len do vymedzených webových lokalít, ktoré nevyžadujú 

registráciu a následné prihlásenie. Registrované osoby majú po prihlásení umožnený prístup do tzv. 

registrovanej zóny. Ako súhrnný názov pre tieto webové lokality Prevádzkovateľ zvolil označenie 

„Virtuálny klub“.  

Informácie, ktoré osoba pri registrácií vypĺňa v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočným 

stavom, musia byť správne a neskreslené. Registrovaný používateľ, alebo pre účely týchto Všeobecných 

podmienok aj „Používateľ“, je v prípade zmeny jeho osobných údajov poskytnutých pri registrácií povinný 

opraviť tieto zmenené údaje. 

Členom Virtuálneho klubu môže byť len osoba staršia ako 16 rokov. Registrácia je možná dvoma 

spôsobmi, a to buď poskytnutím požadovaných osobných údajov priamo na stránke, alebo použitím Vášho 

už existujúceho účtu na sociálnych sieťach. Bez ohľadu na Vami zvolený spôsob registrácie je SOŠV ako 

Prevádzkovateľ Serverov oprávnený z dôvodu Vašej verifikácie a z dôvodu zabezpečenia ochrany svojich 

serverov vyžadovať Vaše telefónne číslo za účelom zaslania autorizačnej SMS s verifikačným kódom. Bez 

zadania tohto kódu nie je možné dokončiť registráciu. Každý registrovaný užívateľ bude vo Virtuálnom 

klube vystupovať pod vlastným menom uvedeným počas registrácie. Na úspešnú registráciu bude potrebné 

si zvoliť aj Vaše heslo, pomocou ktorého sa budete do Vášho profilu prihlasovať. 

Registrovaný užívateľ je oprávnený využívať Služby viazané na registráciu bezprostredne po tom, ako 

úspešne zadá verifikačné heslo, ktoré obdrží ako súčasť registrácie. Za bezpečnú úschovu svojho hesla do 

svojho profilu zodpovedá Používateľ. Používateľ nie je oprávnený svoje prihlasovacie údaje poskytnúť 

tretej osobe. V prípade, že dôjde k strate alebo odcudzeniu prihlasovacích údajov Používateľa, Používateľ 

je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o takom incidente. 

POUŽÍVANIE KONTA 

Každému registrovanému užívateľovi jeho registráciou vzniká oprávnenie viazané na registráciu. Každý 

registrovaný užívateľ je prostredníctvom svojho účtu oprávnený na vykonávanie aktivít v rámci 

Virtuálneho klubu. Tieto aktivity sú napríklad zdieľanie obsahu, tvorenie vlastného obsahu, lajkovanie, 

hlasovanie, zúčastňovanie sa na súťažiach či už ako súťažiaci, alebo hlasujúci, diskutovanie, komentovanie 

obsahu stránky, nahrávanie vlastného obsahu na stránku a podobne. 

Za svoju aktivitu na webovej stránke bude registrovaný užívateľ získavať virtuálne vernostné body, ktoré 

sa budú spravovať systémom „čím väčšia aktivita Používateľa, tým viac bodov“. Každý registrovaný 

užívateľ, ktorý dosiahne určitú hranicu vyššie uvedených bodov, resp. najaktívnejší Používatelia budú za 

svoju aktivitu odmenení rôznymi hmotnými alebo nehmotnými cenami, ako napríklad tovar s olympijskou 
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symbolikou, účasť na podujatiach organizovaných SOŠV alebo inak súvisiacich s Olympijským hnutím, 

prípadne raz za 2 roky účasť na Olympijských hrách. 

Samotnou aktivitou na webovej stránke SOŠV žiadnemu z registrovaných užívateľov nevzniká 

automatický nárok na akúkoľvek odmenu. 

BLOKÁCIA POUŽÍVATEĽSKÉHO KONTA 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne zablokovať alebo prípadne zrušiť používateľské 

konto v súlade a podľa podmienok stanovených v týchto Všeobecných podmienkach, a to aj bez 

predchádzajúceho upozornenia na takúto možnosť.  

Prevádzkovateľ je oprávnený postupovať podľa predchádzajúceho odseku najmä v týchto prípadoch: 

 V prípade porušenia právnych predpisov Slovenskej republiky alebo práva Únie Používateľom; 

 V prípade porušenia týchto Všeobecných podmienok používania Používateľom; 

 V prípade neukončenia registrácie tým, že Používateľ nezadá svoj verifikačný kód, ktorý mu bol 

zaslaný počas registrácie formou SMS; 

 V prípade dlhodobej absencie (36 mesiacov) akejkoľvek aktivity Používateľského konta; 

 V prípade, že o to výslovne požiada Používateľ; 

 V prípade, že zo strany Používateľa dôjde k akémukoľvek poškodeniu Prevádzkovateľa; 

 V prípade neposkytnutia pravdivých údajov o Používateľovi pri registrácií; 

V prípade výmazu Vášho Používateľského konta budú Vami poskytnuté osobné údaje spracúvané po dobu 

nevyhnutnú na zabezpečenie výmazu informácií zo Serverov. Táto doba je podmienená technickými 

parametrami procesu odstraňovania osobných údajov po zrušení konta. Po zrušení Používateľského konta 

však naďalej ostávajú na Serveroch všetky príspevky, ktoré boli a sú verejne prístupné, ako aj tie, ktoré boli 

súkromné (napr. korešpondencia s osobami, ktorých požívateľské účty neboli zrušené). 

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zamedziť prístupu Používateľa na webové stránky SOŠV, alebo 

kedykoľvek odstrániť akýkoľvek príspevok Používateľa, a to najmä v prípadoch, kedy dochádza 

k porušovaniu právnych predpisov, dobrých mravov, týchto Všeobecných podmienok používania alebo 

k poškodzovaniu Prevádzkovateľa. 

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 

SOŠV ako Prevádzkovateľ webových stránok okrem povinností vyplývajúcich mu z príslušnej legislatívy 

týkajúcej sa ním poskytovaných Služieb a okrem povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných 

podmienok používania nemá voči Používateľom žiadne iné povinnosti. 

Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a 

zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť 

Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.  

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú 

alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Servery, a to aj bez akéhokoľvek 

predchádzajúceho upozornenia. 

Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú 

Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania 

Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť 

takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu. 

Prevádzkovateľ v zákonom stanovených prípadoch poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom 

konaní a súdu a v rámci tejto súčinnosti dochádza k poskytnutiu údajov Používateľa týkajúcich sa jeho 

aktivity pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa. 

 

 



PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA 

Používateľ je pri využívaní Služieb povinný správať sa v súlade s platnými právnymi predpismi, dobrými 

mravmi a všeobecnou morálkou, týmito Všeobecnými podmienkami používania a v prípade že to je možné, 

pokynmi Prevádzkovateľa. Používateľ je povinný najmä: 

 Zdržať sa akejkoľvek formy propagácie násilia, podnecovania nenávisti, diskriminácie 

a neznášanlivosti založenej na akomkoľvek základe alebo akýmkoľvek spôsobom zľahčovať 

vyššie uvedené činnosti; 

 Zdržať sa akejkoľvek propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania návykových látok, jedov 

a prekurzorov alebo akýmkoľvek spôsobom zľahčovať vyššie uvedené činnosti; 

 Zdržať sa používania akýchkoľvek vulgarizmov alebo hanlivých slov, ktoré sú spôsobilé spôsobiť 

psychickú ujmu alebo sú v rozpore s všeobecne akceptovanými spoločenskými a etickými 

normami; 

 Zdržať sa akejkoľvek formy politickej propagácie; 

 Zdržať sa akejkoľvek reklamy produktu, fyzickej alebo právnickej osoby alebo tovaru; 

 Zdržať sa rozširovania obsahu stránok Prevádzkovateľa;  

 Používateľ najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s 

ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia; 

 Používateľ je povinný vystupovať počas využívania Služieb bez toho, aby aktívne ohrozoval 

šírenie Olympizmu alebo aby ohrozoval šírenie myšlienok Olympijského hnutia. 

Používateľ je povinný zdržať sa bráneniu v diskusií na Serveroch iným Používateľom ako aj každej takej 

činnosti, ktorá je spôsobilá brániť diskusií. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a 

dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa bez predchádzajúceho 

oznámenia o tejto skutočnosti. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať 

Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z 

dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov. 

Používateľ nie je oprávnený sa pokúšať prihlásiť na Servery ako iný užívateľ ako on sám. Zároveň je 

povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je spôsobilé poškodiť iného užívateľa alebo 

Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

Používateľ je uzrozumený s tým, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob, 

akým ním poskytované Služby využívajú. Zároveň si je vedomý, že poskytované Služby využíva výlučne 

na vlastné riziko a že SOŠV nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služby Používateľom 

alebo tretími osobami. 

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím 

osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb. 

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Serveru, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň 

má právo odstaviť Server bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v 

súvislosti s používaním Služieb na Serveri, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo 

činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov. 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES  

Naše Servery používajú cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do Vášho 

prehliadača alebo na pevný disk Vášho počítača. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú prenesené 

na pevný disk počítača. Súbory cookies nám pomáhajú odlíšiť  Vás od ostatných užívateľov našich 



webových stránok a prispôsobiť Vám zobrazovaný obsah,  zabezpečiť, že máte príjemnú skúsenosť pri 

prezeraní našich webových stránok a vylepšiť naše webové stránky. 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.  

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES 

Tieto webstránky používajú súbory cookies na: 

 zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch,  

 zapamätanie si používateľských nastavení,   

 pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a   

 pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je 

uvedený.   

Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení vyššie na tejto stránke alebo vo 

Vašom prehliadači.  

VÝKONNÉ SÚBORY COOKIES  

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky. 

has_js Využíva sa na overenie aktívnosti JavaScriptu za 

účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti. 

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC   

 

sledovanie počtu zobrazení pre konkrétne video a 

predvoľby používateľov, zobrazovanie súvisiaceho 

obsahu alebo inzerátov v rámci vloženého videa 

YouTube.  

__utma, __utmb, __utmc, __utmz, ___utmv  Získavanie štatistických údajov o používaní 

webových stránok  

_fbq Meranie konverzií reklám na Facebooku a 

remarketing. 

cookie_manager_agreed, 

cookie_manager_status_marketing  

Uloženie vašich cookie nastavení na stránke.  

AKO MÔŽEM ZAKÁZAŤ / POVOLIŤ SÚBORY COOKIE?  

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak ste 

súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich 

webových stránok.  

Existuje viacero spôsobov, ako môžete súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách a 

ich nastaveniach nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovedy. Napríklad v prehliadači 

Internet Explorer môžete prejsť na Nástroje / Internet / záložky Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, 

aby ste si prispôsobili prehliadač podľa Vašich preferencií vo vzťahu k nastaveniam cookies.  Ak používate 

rôzne počítače a zariadenia na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol 

ohľadne súborov cookies prispôsobený Vašim preferenciám.  

Môžete ľahko odstrániť súbory cookies, ktoré boli nainštalované, v zložke súborov cookies v prehliadači. 

Napríklad, ak používate Internet Explorer:  



 Otvorte 'Internet Explorer' 

 Kliknite na tlačidlo "Hľadať" na panely nástrojov 

 Zadajte "cookies" do vyhľadávacieho poľa pre "Zložky a súbory" 

 Vyberte "Môj počítač" v poli "Oblasť hľadania" 

 Kliknite na "Vyhľadať teraz" a dvakrát kliknite na nájdené zložky 

 "Vyberte" akýkoľvek súbor cookies 

 Stlačte klávesu "Delete" na klávesnici  

Ak používate iný prehliadač, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám 

poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené 

týmito Všeobecnými podmienkami ani Osobitnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia 

Používateľov ako aj bez ich súhlasu. 

Transparentnosť používania našich Serverov a poskytovanie našich Služieb pre nás nie je jednorazovou 

záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov 

a vzhľadom na charakter používania našich serverov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. 

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Všeobecné podmienky upraviť a zmeniť 

v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto Všeobecné podmienky podstatným spôsobom, túto 

zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným 

oznámením prostredníctvom emailu. 

Táto verzia bola vydaná dňa 1.11.2019 

 


