
Vážime si vaše súkromie
Súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webu, ako aj pre účely analýzy prevádzky a návštevnosti. Cookies nám neposkytujú prístup k Vášmu počítaču alebo
akýmkoľvek informáciám o Vás. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu osobných údajov. Výberom „Prijať všetko“ udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre uvedené účely. Kliknutím na
„Odmietnuť všetko“ môžete používanie voliteľných cookies blokovať. Podrobnosti o používaní súborov cookies.
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Podrobnosti o cookies
V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na stránkach
Ministerstva práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že
vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies ?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka cookies 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 a preto vaša návšteva lokality prebehne jednoduchšie a efektívnejšie.

Ako používame cookies?
Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a na zabezpečenie optimálnej
funkcionality webových stránok.
V súčasnosti používame cookies týmto spôsobom:

Dočasné cookies: 

Pomáhajú nám identifikovať užívateľa počas jeho pohybu po stránkach domény mpsvr.sk a employment.gov.sk bez nutnosti užívateľa zadávať informácie o sebe pri
každom otvorení novej webovej stránky.

Trvalé cookies: 

Pomáhajú web stránke pamätať si vaše nastavenia stránky a tiež to, ako ste si stránku prispôsobili.
Umožňujú nám zbierať a spracovávať anonymné súhrnné informácie pre štatistickú analýzu, ktorá nám pomáha rozumieť, ako požívatelia našu web stránku a jej
jednotlivé prvky používajú. Tieto údaje môžeme využiť na následné vylepšenia štruktúry webovej stránky.

Povolenie alebo odmietnutie cookies
Väčšina internetových prehliadačov má cookies povolené ako východiskové nastavenie. Zmenou nastavení vášho internetového prehliadača máte možnosť povoliť alebo
odmietnuť cookies na webových stránkach, ktoré navštívite. Odmietnutím cookies však nebudete môcť využívať niektoré funkcionality tejto a iných webových stránok.
Inštrukcie ako odmietnuť cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého internetového prehliadača.
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