
 

 

Cookie na webovom sídle SK-NIC 

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tohto webového sídla ukladáme niekedy na Vašom zariadení 

malé dátové súbory, tzv. "cookie". Je to bežná prax väčšiny veľkých webových sídiel resp. portálov.  

  

Čo je súbor "cookie" ?  

Súbor "cookie" je malý textový súbor, ktorý webové sídlo/stránka ukladá na Vašom zariadení 

(počítači alebo mobilnom zariadení) pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webové sídlo typicky 

na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách ako sú prihlasovacie meno, 

jazyk, veľkosť písma, nastavenia zobrazovania a podobne, takže ich pri ďalšej návšteve daného webu 

alebo pri prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.  

  

Ako sa používajú súbory "cookie" na webovom sídle SK-NIC ?  

Toto webové sídlo používa súbory "cookie" na zapamätanie si používateľských nastavení, resp. 

najmä na doplnkovú identifikáciu užívateľa a nevyhnutnú funkcionalitu webovej komunikácie. Bez 

nich nie je možné riadne vykonávať registrátorské úkony, ich akceptovanie je teda podmienkou pre 

komunikáciu so serverom SK-NIC. 

Bežný používateľ, ktorý sa na webe neprihlasuje, nie je týmto "cookie" nijako obmedzený a nemusí 

robiť vôbec nič.  

  

Ako si skontrolovať, že máte povolené používanie súborov "cookie"  

Registrátorov, ktorí pristupujú k službám SK-NICu manuálne cez webové rozhranie sa táto 

požiadavka dotkne iba ak si vo webovom prehliadači explicitne vypli akceptovanie Cookies, v 

opačnom prípade nie je z ich strany nutné nič robiť. 

Zakázanie alebo povolenie používania súborov "cookie" je možné nastaviť priamo pomocou funkcií 

webového prehliadača, pričom štandardne je prednastavená je automatická akceptácia, t.j. ak ste si 

nič nemenili, žiadny problém by tu nemal nastať. 

 

Registrátori používajúci automatizované nástroje si musia skontrolovať a prípadne upraviť 

nastavenie svojich nástrojov. 

 

Pri nalogovaní sa je v hlavičkách zo strany servera SK-NIC uvedené: 

 

Set-Cookie: "SKNIC_USERID=<HANDLE>; Path=/; Secure; HttpOnly" 

 

Počas nalogovania a komunikácie so serverom je potrebné zo strany Registrátora posielať: 

 

Cookie: "JSESSIONID=<SESS_ID>; SKNIC_USERID=<HANDLE>"  

 

Pre skontrolovanie si, či cookies pre stránku www.sk-nic.sk funguje správne, môžete použiť test na 

odkaze: https://sknic.sk/test_cookies.jsp. 

 


