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Zoznam a popis cookies používaných na   

portáli finančnej správy  

Technické  cookies  

Technické súbory cookies sú potrebné. Pomáhajú pri vytváraní webových stránok pomocou použitia 

základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastiach internetových 

stránok. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto cookies.  

Zdroj  Použitie  Meno cookie  Doména  Typ  Čas 

expirácie  

Tretia 

strana  

ASP.NET  Uchováva stav 

relácie návštevníka v 

rôznych žiadostiach o 

stránky.  

ASP.NET_SessionId  financnasprava.sk  HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

ASP.NET  Identifikuje jazykové 

nastavenie stránky.  

sel_lang  financnasprava.sk  HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

Bot Chat  Používa sa na 

distribúciu 

návštevnosti na 

viaceré servere s 

cieľom optimalizovať 

čas odozvy.  

BIGipServer#  bot.financnasprava.sk, 

financnasprava.sk  

HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

  
 

 

 

 

 

 



  

Strana 2  

  

Cookies pre prihlasovací proces 

Nevyhnutné cookies pre autentifikáciu používateľa. 

Zdroj  Použitie  Meno cookie  Doména  Typ  Čas 

expirácie  

Tretia 

strana  

ASP.NET 

(IAM.Web) 

Uchováva stav 

relácie 

návštevníka v 

rôznych 

žiadostiach o 

stránky. 

IamWeb pfs.iam.financnasprava.sk  HTTP Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie 

ASP.NET 

(IAM.Web)  

Uchováva token 

prihláseného 

používateľa. 

IamTokenDescriptor pfs.iam.financnasprava.sk  HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

ASP.NET 

(IAM.Web) 

Uchováva 

identifikátor 

prihláseného 

subjektu (ak 

existuje). 

IamSubjectId pfs.iam.financnasprava.sk HTTP Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie 

ASP.NET 

(IAM.Web) 

Uchováva 

informáciu 

o externom 

spôsobe 

prihlásenie. 

IsIdpLogin pfs.iam.financnasprava.sk HTTP Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie 

ASP.NET 

(IAM.Web) 

Uchováva 

identifikátor 

externého 

identity 

providera. 

IamIdpId pfs.iam.financnasprava.sk HTTP Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie 
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ASP.NET 

(IAM.Web) 

Identifikuje 

jazykové 

nastavenie 

stránky. 

culture pfs.iam.financnasprava.sk  HTTP  14 mesiacov nie  

ASP.NET 

(IAM.Web) 

Uchováva dáta 

o vygenerovanej 

captche. 

#Captcha pfs.iam.financnasprava.sk  HTTP Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie 

ASP.NET 

(IAM.Web) 

Uchováva 

informáciu 

o súhlase 

používateľa so 

súbormi 

cookies. 

.AspNet.Consent pfs.iam.financnasprava.sk  HTTP 1 rok nie 

ASP.NET 

(IAM.Web) 

Uchováva 

security token 

na ochranu pred 

CSRF útokmi. 

.AspNetCore.Antiforgery# pfs.iam.financnasprava.sk  HTTP Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie 

LB Používa sa na 

distribúciu 

návštevnosti na 

viaceré servery 

s cieľom 

optimalizovať 

čas odozvy. 

BIGipServer# pfs.iam.financnasprava.sk  HTTP Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie 
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Funkčné cookies  

Funkčné cookies – zabezpečujú funkčnosť používaných aplikácií. Tieto súbory umožňujú na webových 

stránkach poskytovať rozšírené funkcie a personalizáciu. Môžu byť nastavené nami alebo poskytovateľmi 

tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky.  

Zdroj  Použitie  Meno cookie  Doména  Typ  Čas 

expirácie  

Tretia 

strana  

Finančná 

sprava  

 Registruje rýchlosť a 

výkon webových 

stránok. Túto funkciu 

je možné použiť v 

kontexte so 

štatistikami a 

distribuovaním 

zaťaženia. 

f5avrbbbbbbbbbbb 

bbbbb  

financnasprava.sk  HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

Quality 
Unit- 
nástroj 
Live  
Agent  

Identifikátor relácie 

návštevníka.  
LaSID  podpora.financnaspra 

va.sk  
financnasprava.sk  

HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

Quality 
Unit- 
nástroj 
Live  
Agent  

Tento identifikátor 

sa používa na 

rozpoznanie 

návštevníka pri 

každej návšteve  

stránok.  

LaVisitorId  podpora.financnaspra 
va.sk  
financnasprava.sk  

HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

Quality 
Unit- 
nástroj 
Live  
Agent  

Obsahuje 

informácie o tom či 

ide o nového alebo 

stáleho 

návštevníka. V 

závislosti od tohto  

sa zobrazujú ďalšie 

ponuky.  

LaVisitorNew  podpora.financnaspra 
va.sk  
financnasprava.sk  

HTTP  1 deň  nie  
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Quality 
Unit- 
nástroj 
Live  
Agent  

Slúži na zabezpečenie  

relácie používateľa a 

smerovanie všetkých 

jeho požiadaviek na 

ten istý server.  

STICKYSESSION  podpora.financnaspra 
va.sk  
financnasprava.sk  

HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

Quality 

Unit- 

nástroj 

Live  

Agent  

Slúži na 

indentifikáciu 

bežiaceho chatu. 

Ukladá sa na top 

doméne.  

LaRunningChat  financnasprava.sk  HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

Quality 

Unit- 

nástroj 

Live  

Agent  

Autentifikačný token  

umožňujúci 

automatické 

prihlásenie 

registrovaného 

návštevníka v 

prípade, že pri  

prihlásení zvolil  

možnosť „Zapamätaj 

si ma“.  

V_auth  podpora.financnaspra 

va.sk  

HTTP  1 rok  nie  

Quality 

Unit- 

nástroj 

Live  

Agent  

Identifikátor relácie 

prihláseného 

registrovaného 

návštevníka.  

visitor_la_sid  podpora.financnaspra 

va.sk  

HTTP  Po vypršaní 

session 

(opustenie 

stránky, 

vypnutie 

prehliadača)  

nie  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Aktualizuje počítadlo 

funkcií sociálneho 

zdieľania webových 

stránok.  

__atuvc  financnasprava.sk  HTTP  13 mesiacov  nie  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Zabezpečuje, aby sa 

aktualizované 

počítadlo zobrazilo 

používateľovi, ak je 

stránka zdieľaná so 

službou zdieľania 

__atuvs  financnasprava.sk  HTTP  1 deň  nie  

http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
http://podpora.financnasprava.sk/
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sociálnych sietí 

AddThis.  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Používa sa 

platformou 

sociálneho zdieľania 

AddThis.  

_at.cww  financnasprava.sk  HTTP  trvalé  nie  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Používa sa 

platformou 

sociálneho zdieľania 

AddThis.  

at-lojson-cache-#  financnasprava.sk  HTTP  trvalé  nie  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Používa sa 

platformou 

sociálneho zdieľania 

AddThis.  

at-rand  financnasprava.sk  HTTP  trvalé  nie  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Používa služba 

sociálnych sietí 

LinkedIn na 

sledovanie 

používania 

integrovaných 

služieb.  

lidc  linkedin.com  HTTP  1 deň  áno  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Geolokácia, ktorá sa 
používa pre 
poskytovateľov 
služby help, určuje, 
ako sú používatelia, 
ktorí sa  
podieľajú na 

vzájomnom 

formovaní, 

geograficky 

loc  addthis.com  HTTP  13 mesiacov  áno  
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umiestnení (štátna 

úroveň).  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Zisťuje, ako často sa 

služba sociálneho 

zdieľania AddThis 

stretáva s rovnakým 

používateľom.  

uvc  addthis.com  HTTP  13 mesiacov  áno  

Oracle – 

nástroj 

AddThis  

Registruje zdieľanie 

obsahu používateľa 

prostredníctvom 

sociálnych médií.  

xtc  addthis.com  HTTP  14 mesiacov  áno  

              

Štatistické a analytické cookies  

Štatistické a analytické cookies – zabezpečujú zber informácií pre štatistické a analytické účely. Pomáhajú  

nám pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami zhromažďovaním a oznamovaním 

anonymných informácií.  

Zdroj  Použitie  Meno  Doména  Typ  Čas 

expirácie  

Tretia 

strana  

Finančná 

sprava  

Registruje jedinečný 
identifikátor, ktorý sa  
používa na 

generovanie 

štatistických údajov o 

tom, ako návštevník 

používa webovú 

stránku.  

_ga  financnasprava.sk  HTTP  2 roky  nie  

Finančná 

sprava  

Používa službu Google 

Analytics na rýchlosť 

požiadaviek na 

škrtenie.  

_gat  financnasprava.sk  HTTP  1 deň  nie  
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Finančná 

sprava  

Registruje jedinečný 
identifikátor, ktorý sa  
používa na 

generovanie 

štatistických údajov o 

tom, ako návštevník 

používa webové 

stránky.  

_gid  financnasprava.sk  HTTP  1 deň  nie  

 


