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Vyhlásenie o cookies 
 

 

Prevádzkovateľ  

Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice, IČO 319 470 00. 

 

Súbory cookies 

Na našom webovom sídle používame súbory cookie. Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo 

ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka. 

Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie webovej stránky a nedajú sa v našich systémoch 

vypnúť. Zväčša sú nastavené tak, že len reagujú na Vašu aktivitu, ktorá sa týka požiadaviek na 

služby, ako napríklad nastavenie preferencií súkromia, prihlásenie alebo vypĺňanie formulárov.  

     

Aké cookies používame a prečo? 

Cookies prvej strany - sú vytvárané našim webovým sídlom a slúžia k zabezpečeniu základnej 

funkčnosti webového sídla. Keď používateľ navštívi našu webovú stránku, do počítača používateľa 

sa umiestni funkčný súbor cookie, ktorý je potrebný na fungovanie webovej stránky. Ak pri 

zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o 

spracúvanie osobných údajov. V prípade základných cookies sa bude jednať o právny základ 

oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý má záujem na tom, 

aby bola zabezpečená prevádzka webových stránok prevádzkovateľa. Súčasne takýto prístup 

umožňuje aj § 109 ods. 8 zákone č. 452/2021 o elektronických komunikáciách. V nasledujúcej 

tabuľke je uvedený prehľad základných cookies: 

 

 
Pri návšteve stránky videoprehliadka: 

 
 

Cookies tretích strán - sú vytvárané tretími stranami, ktorých funkcionalita je integrovaná do nášho 

webového sídla. Prostredníctvom nich je zabezpečovaná doplňujúca a rozširujúca funkcionalita. 

Na našej webovej stránke sú umiestnené prepojenia na stránky sociálnych médií (napr. Facebook, 

Twitter...) prípadne na iné webové stránky. Preto môžu byť počas používania našej webovej stránky 

vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti.  

Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany 

súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb. Ak by ste chceli mať komplexný 
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prehľad o prístupe tretích strán k Vášmu internetovému prehliadaču, odporúčame Vám nainštalovať 

si špeciálne vyvinuté doplnky (plug-ins). 

 

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies? 

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť, vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových 

stránok, výberom vhodných nastavení pre Váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač tak, aby Vás 

upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Rovnako môžete 

kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Potom sa však môže stať, že webové stránky, 

ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti 

stránok pre Vás nebudú dostupné. 

Odhlásenie bude aj námietkou proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte v tomto 

prípade právo podľa čl. 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

 

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies najviac používanými prehliadačmi sa 

dozviete na: 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Mozilla Firefox 

Microsoft Internet Explorer 

Opera 

Apple Safari 

 

V prípade ďalších otázok navštívte našu webovú stránku, kde nájdete viac informácií o spracúvaní 

osobných údajov: https://www.ustavnysud.sk/gdpr1. 

 

Tieto Pravidlá používania cookies môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás 

o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia Vyhlásenia cookies sa uplatňuje od 24.2.2023. 

 

 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/cs/latest/
https://support.apple.com/en-gb/safari
https://www.ustavnysud.sk/gdpr1

