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Podmienky používania webovej stránky 

 
Webová stránka www.financnyslovnik.sk slúži na účely osvety a edukácie a jej používanie sa riadi slovenským právom.  
 
Vymedzenie pojmov  
 

Prevádzkovateľ 
Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Produkcia s.r.o. so sídlom Lýcejná 4 Bratislava 811 03 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47805/B. 
 
Webovú stránku prevádzkuje prevádzkovateľ na základe svojho predmetu podnikania. 
 
Používateľ 
Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webovú stránku v rozsahu jej 
poskytovaných služieb. 
 
Používanie webovej stránky 
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku 
opustite. Podmienky sa riadia slovenským právom. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok.  
 
 
Obsah webovej stránky 
 

Informácie z oblasti financií 
Cieľom webovej stránky je zvýšenie finančnej gramotnosti a pomoc širokej verejnosti zorientovať sa v odbornej 
terminológii. Online slovník obsahuje zoznam pojmov s definíciami na porozumenie významu a vzťahov. Uvedené 
informácie slúžia pre informačné a edukačné účely.  
 
Odborná garancia  
Na obsahu webovej stránky odborne spolupracovali Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave a tím Allianz - 
Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. 
 
Odkazy na iné webové stránky   
Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Všetky boli vybraté 
starostlivo a so zámerom poskytnúť komplexné informácie, pričom používanie log je upravené zmluvne medzi 
dotknutými stranami. Na webové stránky uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv 
a za žiadne vyhlásenia alebo materiál na týchto stránkach, kam vstupujete na základe vlastného rozhodnutia, nenesie 
zodpovednosť. 
 
Autorské právo 
Táto webová stránka je chránená autorským právom. 
 
Nekomerčné použitie 
Prevádzkovateľ webovej stránky dáva povolenie na kopírovanie textu alebo publikovaných dokumentov na tejto 
stránke iba pre nekomerčné použitie za predpokladu, že všetky kópie takto vytvorených dokumentov ponesú všetky 
autorské práva obsiahnuté v týchto textoch a dokumentoch a budú označené zdrojom www.financnyslovnik.sk 
 
Vymedzenie jurisdikčného rozsahu 
Nevyhlasujeme, že materiály zverejnené na tejto stránke sú správne v akejkoľvek jurisdikcii mimo územia Slovenskej 
republiky. Prístup používateľa na túto stránku z krajín mimo Slovenskej republiky je na jeho vlastné riziko. 
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Informácie o ochrane osobných údajov 
 

Spracúvanie a ochrana osobných údajov používateľov webovej stránky sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 
Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679.  
 
Spracovanie osobných údajov 
Prevádzkovateľ nezískava, ani nespracováva osobné údaje. 
 
Informácie o analytických nástrojoch tretích strán 
 
Fyzickú osobu, ktorá navštívi webové stránky (ďalej len „používateľ“) týmto prevádzkovateľ webovej stránky 
informuje, že využíva službu tretej strany Google Analytics za účelom zbierania a vyhodnocovania štandardných 
internetových prihlasovacích informácií a detailov o vzorcoch správania návštevníkov webových stránok. Okrem 
približnej lokality (IP adresa), informácie, ktoré zbiera služba Google Analytics, sú väčšinou anonymné údaje o pohybe 
na internete, ako napr. informácia o type prehliadača, informácia o zariadení a jazyku. Prevádzkovateľ webovej stránky 
nezbiera ďalšie osobné údaje priraditeľné ku konkrétnej osobe.  
 
Zozbierané informácie slúžia na vyhodnotenie spôsobu, ako návštevníci navštevujú webové stránky prevádzkované 
prevádzkovateľom, ako ju používajú za účelom zlepšenia poskytovaných služieb a zlepšenia užívateľského komfortu 
návštevníkov webových stránok. Takto získané informácie nebudú použité pre žiadny iný účel.  
 
Použitie súborov cookies prevádzkovateľom v rámci prevádzkovania webových stránok  
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webových lokalít ukladá prevádzkovateľ webových stránok na zariadení 
návštevníka stránky malé súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookies sú 
malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka stránky pri jej 
prehliadaní. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch návštevníka stránky 
a jeho preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri 
ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí návštevník opätovne uvádzať. 
 
Ako kontrolovať súbory cookies a deaktivovať používanie nástrojov Google Analytics? 
Súbory cookies môže návštevník stránky kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia. Podrobnosti sú 

dostupné na stránke www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org. Návštevník stránky môže vymazať 

všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu internetových prehliadačov môžete nastaviť tak, aby 
neumožňovali ukladanie cookies. V takomto prípade však pravdepodobne bude musieť návštevník pri každej návšteve 
webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú dostupné alebo nebudú 
fungovať správne. 
 
Vypnutie funkcionality monitorovania prostredníctvom nástrojov Google Analytics na všetkých web stránkach je 
možné realizovať spôsobom, ktorý je uvedený na webovej stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Ak bude návštevník kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom prevádzkovanej webovej stránky, budú tieto 
osobné údaje spracúvané iba za účelom komunikácie s návštevníkom. Po zodpovedaní uzavretí príslušnej komunikácie, 
budú osobné údaje návštevníkov vymazané, ak ich nie je prevádzkovateľ povinný na základe zákonnej povinnosti ďalej 
uchovávať. 
 
Webové stránky tretích strán  
Návštevník sa môže rozhodnúť, že navštívi web stránky a web služby/aplikácie určitých tretích strán aj 
prostredníctvom webových stránok prevádzkovaných Produkcia s.r.o. Produkcia s.r.o. nie je zodpovedná za systém a 
zásady ochrany osobných údajov webových stránok, ktoré neprevádzkuje. Návštevníkom webových stránok tretích 
strán sa odporúča preskúmať a overiť navštevované webové stránky tretích strán a zistiť informácie o ich 
dôveryhodnosti, bezpečnosti, o ich systéme a zásadách ochrany osobných údajov. 
 
Odkazy na  platformy sociálnych médií:  
Webové stránky prevádzkované Produkcia s.r.o. môžu obsahovať odkazy na platformy sociálnych médií, 
prostredníctvom ktorých tiež môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov. 

http://www.aboutcookies.org/
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