
Nevyhnutné cookies 

Umožňujú základné funkcie webových stránok, napríklad prihlásenie používateľa a správu 

účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov 

cookie. 

 

Názov Doména Expirácia Popis 

CurrentCultureLogin

Role 
www.moj

edenred.

sk 

2 years  

__RequestVerificatio

nToken 
www.moj

edenred.

sk 

Session Toto je súbor cookie proti falšovaniu nastavený webovými 

aplikáciami vytvorenými pomocou technológií ASP.NET 

MVC. Je navrhnutý tak, aby zastavil neoprávnené 

zverejňovanie obsahu na webovej stránke známej ako 

falšovanie žiadostí o informácie medzi stránkami. Nemá 

žiadne informácie o užívateľovi a je zničený pri zatváraní 

prehliadača. 

TS01831ba9 .www.mo

jedenred.

sk 

Session  

OptanonConsent .mojeden

red.sk 
1 year Súbor cookie od spoločnosti OneTrust. Uchováva informácie 

o kategóriách súborov cookie, ktoré web používa, a o tom, či 

návštevníci dali alebo zrušili súhlas na používanie každej 

kategórie. To umožňuje vlastníkom stránok zabrániť, aby v 

prehliadači používateľov neboli nastavené cookies v každej 

kategórii, ak k tomu nedôjde. Súbor cookie má normálnu 

životnosť jeden rok, takže si vracajúci sa návštevníci si budú 

pamätať svoje preferencie. Neobsahuje žiadne informácie, 

ktoré by identifikovali návštevníka webu. 

 

 

 

Analytika a výkon 
Analytické súbory cookie sa používajú na zistenie, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. 

analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého 

návštevníka. 

    

Názov Doména Expirácia Popis 

_ga .edenred.sk 2 years Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google 

Universal Analytics - čo je významná aktualizácia 

najbežnejšie používanej analytickej služby Google. Tento 

súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných 

používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako 

identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej žiadosti o stránku 

na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, 

reláciách a kampaniach pre prehľady analýzy stránok. V 

predvolenom nastavení je nastavená tak, aby vypršala po 2 



rokoch, aj keď je to prispôsobiteľné vlastníkmi webových 

stránok. 

_gid .edenred.sk 1 day Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google 

Universal Analytics. Zdá sa, že sa jedná o nový súbor 

cookie a od jari 2017 nie sú od spoločnosti Google dostupné 

žiadne informácie. Zdá sa, že ukladá a aktualizuje jedinečnú 

hodnotu pre každú navštívenú stránku. 

_dc_gtm_UA-

10575567-9 
.edenred.sk 38 seconds  

__utma .mojedenred.s

k 
2 years Toto je jeden zo štyroch hlavných súborov cookie, ktoré 

nastavila služba Google Analytics a ktorý umožňuje 

vlastníkom webových stránok sledovať správanie 

návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Tento súbor 

cookie v predvolenom nastavení trvá 2 roky a rozlišuje 

medzi používateľmi a reláciami. Používa sa na výpočet 

nových a vracajúcich sa štatistických údajov o 

návštevníkoch. Súbor cookie sa aktualizuje zakaždým, keď 

sa údaje odosielajú do služby Google Analytics. Majitelia 

webových stránok môžu prispôsobiť životnosť súboru 

cookie. 

__utmc .mojedenred.s

k 
Session Toto je jeden zo štyroch hlavných súborov cookie, ktoré 

nastavila služba Google Analytics a ktorý umožňuje 

vlastníkom webových stránok sledovať správanie 

návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Nepoužíva sa na 

väčšine webových stránok, ale je nastavená tak, aby 

umožňovala interoperabilitu so staršou verziou kódu Google 

Analytics známou ako Urchin. V starších verziách sa toto 

používalo v kombinácii so súborom __utmb na identifikáciu 

nových relácií / návštev pre vracajúcich sa návštevníkov. 

Keď ho používa služba Google Analytics, jedná sa vždy o 

súbor cookie relácie, ktorý sa pri zatvorení prehliadača 

zruší. Tam, kde sa to považuje za trvalý súbor cookie, je 

pravdepodobné, že súbor cookie bude nastavená iná 

technológia. 

__utmz .mojedenred.s

k 
6 months Toto je jeden zo štyroch hlavných súborov cookie, ktoré 

nastavila služba Google Analytics a ktorý umožňuje 

vlastníkom webových stránok sledovať mieru správania 

návštevníkov pri výkone stránky. Tento súbor cookie 

identifikuje zdroj návštevnosti webu. Služba Google 

Analytics tak môže vlastníkom stránok povedať, odkiaľ prišli 

návštevníci pri príchode na web. Životnosť súboru cookie je 

6 mesiacov a aktualizuje sa zakaždým, keď sa údaje 

odosielajú do služby Google Analytics. 

__utmt .mojedenred.s

k 
9 minutes Tento súbor cookie nastavuje Google Analytics. Podľa ich 

dokumentácie sa používa na zníženie rýchlosti žiadostí o 

službu - obmedzuje zhromažďovanie údajov na stránkach s 



vysokou návštevnosťou. Jeho platnosť vyprší po 10 

minútach 

__utmb .mojedenred.s

k 
29 minutes Toto je jeden zo štyroch hlavných súborov cookie, ktoré 

nastavila služba Google Analytics a ktorý umožňuje 

vlastníkom webových stránok sledovať správanie 

návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Tento súbor 

cookie určuje nové relácie a návštevy a vyprší po 30 

minútach. Súbor cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sa 

údaje odosielajú do služby Google Analytics. Akákoľvek 

aktivita používateľa v trvaní 30 minút sa bude počítať ako 

jedna návšteva, aj keď používateľ opustí stránku a potom sa 

vráti na stránku. Návrat po 30 minútach sa bude počítať ako 

nová návšteva, ale vracajúci sa návštevník. 

ai_user www.mojedenr

ed.sk 
1 year Tento názov súboru cookie je priradený k softvéru Microsoft 

Application Insights, ktorý zhromažďuje štatistické 

informácie o používaní a telemetrii pre aplikácie postavené 

na cloudovej platforme Azure. Jedná sa o jedinečný súbor 

cookie identifikátora používateľa, ktorý umožňuje počítanie 

počtu používateľov, ktorí v priebehu času pristupujú k 

aplikácii. 

ai_session www.mojedenr

ed.sk 
29 minutes Tento názov súboru cookie je priradený k softvéru Microsoft 

Application Insights, ktorý zhromažďuje štatistické 

informácie o používaní a telemetrii pre aplikácie postavené 

na cloudovej platforme Azure. Toto je jedinečný súbor 

cookie anonymného identifikátora relácie. 

yuidss .yandex.ru 1 year  

yabs-sid mc.yandex.ru Session  

ymex .yandex.ru 1 year 

 

 

 

 

Remarketing 
Súbory cookie zacielenia sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými 

stránkami, napr. obsahoví partneri, bannerové siete. Spoločnosti môžu tieto súbory cookie použiť na 

vytvorenie profilu záujmov návštevníkov alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových 

stránkach. 

 

Názov Doména Expirácia Popis 

_gcl_au .edenred.sk 3 months Používa program Google AdSense na 

experimentovanie s efektívnosťou reklamy na 

webových stránkach využívajúcich ich služby 



fr .facebook.com 3 months Obsahuje kombináciu jedinečného ID prehliadača a 

používateľa, ktorá sa používa na cielenú reklamu. 

C .adform.net 1 month  

uid .adform.net 2 months Tento súbor cookie poskytuje jedinečne priradené, 

strojom generované ID používateľa a zhromažďuje 

údaje o aktivite na webových stránkach. Tieto údaje 

môžu byť zaslané tretej strane na analýzu a podávanie 

správ. 

UserMatchHistory .linkedin.com 1 month Tento súbor cookie sa používa na sledovanie 

návštevníkov, aby sa mohli zobrazovať relevantnejšie 

reklamy na základe preferencií návštevníkov. 

lidc .linkedin.com 1 day Toto je súbor cookie 1. strany spoločnosti Microsoft 

MSN, ktorý zabezpečuje správne fungovanie tejto 

webovej stránky. 

_fbp .edenred.sk 3 months Používané Facebookom na poskytovanie série 

reklamných produktov, ako je napríklad ponúkanie cien 

v reálnom čase od inzerentov tretích strán 

bcookie .linkedin.com 2 years Toto je súbor cookie 1. strany spoločnosti Microsoft 

MSN na zdieľanie obsahu webovej stránky 

prostredníctvom sociálnych médií. 

bscookie .www.linkedin.co

m 

2 years Používa ho služba sociálnych sietí, LinkedIn, na 

sledovanie využívania vnorených služieb. 

lissc .linkedin.com 1 year  

euvf .etargetnet.com 2 weeks  

euvh .etargetnet.com 1 month  

ckf .etargetnet.com 1 year  

IDE .doubleclick.net 1 year Tento súbor cookie poskytuje informácie o tom, ako 

koncový používateľ používa webovú stránku, a 

akúkoľvek reklamu, ktorú koncový používateľ mohol 

vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky. 

euvn .etargetnet.com 1 year  

cuvn .etargetnet.com 1 year  

yandexuid .yandex.ru 1 year  

i .yandex.ru 10 years  



gmf .etargetnet.com 1 week  

 

 

Funkčné cookies 

Funkčné cookies sa používajú na zapamätanie informácií o návštevníkovi na webovej stránke, napr. 

jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah. 

 

Názov Doména Expirácia Popis 

lang .ads.linkedin.com Session S týmto menom je spojených veľa rôznych typov súborov 

cookie a vo všeobecnosti sa odporúča podrobnejší pohľad 

na to, ako sa používa na konkrétnej webovej stránke. Vo 

väčšine prípadov sa však bude pravdepodobne používať 

na ukladanie jazykových preferencií, prípadne na 

doručovanie obsahu v uloženom jazyku. 

lang .linkedin.com Session S týmto menom je spojených veľa rôznych typov súborov 

cookie a vo všeobecnosti sa odporúča podrobnejší pohľad 

na to, ako sa používa na konkrétnej webovej stránke. Vo 

väčšine prípadov sa však bude pravdepodobne používať 

na ukladanie jazykových preferencií, prípadne na 

doručovanie obsahu v uloženom jazyku. 

 

 

Nezaradené 
Nezaradené cookies sú cookies, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese 

kategorizácie. 

 

Názov Doména Expirácia Popis 

paddos_Efjv4 edenred.sk 1 year  

_pk_ses.13.8fec .edenred.sk 29 minutes  

_pk_id.13.8fec .edenred.sk 1 year  

BIGipServer~P009~P009-sk-

myer-prd_pool-PL 
www.mojedenred.sk Session  

_ym_uid .edenred.sk 1 year  

_ym_d .edenred.sk 1 year  

_ym_isad .edenred.sk 20 hours  

 


