Informácie a oznámenia k spracúvaniu osobných údajov
Sme radi, že Vás projekt - Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce
podnikateľky - realizovaný občianskym združením Srdce pre talenty (ďalej len „SPT“), vďaka
podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje, zaujal. Sme radi, že ste sa rozhodli zúčastniť sa tejto
vzdelávacej aktivity.
Dovoľte nám preto informovať Vás, že v rámci projektu, ktorý realizuje SPT, dochádza k
spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. S cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky
informácie a oznámenia tak, ako vyplývajú z platných právnych predpisov, vydáva SPT tento
dokument obsahujúci informácie o nakladaní s osobnými údajmi dotknutej osoby, ako aj o
jej právach, ktoré sa ochrany osobných údajov týkajú.
Článok I.
Definícia pojmov
1.1. Informácie a oznámenia k spracúvaniu osobných údajov (ďalej len „Informácie a
oznámenia“) predstavujú tento dokument vydaný a zverejnený SPT na webovej
stránke: http://uspechnampristane.sk/, obsahom ktorých sú informácie a oznámenia
o nakladaní s osobnými údajmi dotknutej osoby, ako aj o jej právach, ktoré sa
ochrany osobných údajov týkajú.
1.2. Nariadenie predstavuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).
1.3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „Dotknutá osoba“); identifikovateľná
fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä
odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby. Dotknutou osobou na účely týchto Informácií a
oznámení môže byť osoba (potencionálne) využívajúca vzdelávaciu aktivitu
ponúkanú SPT alebo osoba (potencionálne) v pracovnoprávnom vzťahu s SPT.
1.4. Prevádzkovateľ na účely týchto Informácií a oznámení je Občianske združenie SRDCE
PRE TALENTY, so sídlom Bajzova 4, 821 08 Bratislava, IČO: 42258707, (ďalej len
„Prevádzkovateľ“).
1.5. Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi
osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo
likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo
neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Spracúvanie“). V praxi sa jedná
najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií,
sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie,
šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie,

blokovanie a likvidáciu, a to za účelom poskytnutia čo možno najlepších služieb
Prevádzkovateľa.
1.6. Súhlas Dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo
jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných
údajov, ktoré sa jej týka (ďalej len „Súhlas“).
Článok II.
Zákonnosť Spracúvania
2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákonne, a to vtedy a iba v takom rozsahu,
keď je splnená aspoň jedna z podmienok:
a) Dotknutá osoba vyjadrila Súhlas na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
b) Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy,
c) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
d) Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby,
e) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
f) Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú
ochranu osobných údajov, najmä ak je Dotknutou osobu dieťa.
2.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto trvalého bydliska, pohlavie, e-mail, telefón,
zamestnanie, vzdelanie, príp. znevýhodnenie. V prípade, ak potencionálna Dotknutá
osoba má záujem dozvedieť sa podrobné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu
Spracúvania jednotlivých ponúkaných služieb, môže tak jednoducho urobiť zaslaním
otázky na e-mailovú adresu uspechnampristane@gmail.com alebo na
korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa.
2.3. Súhlas v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno a) tohto článku. Informácií a
oznámení sa uplatní v prípade, ak sa u Prevádzkovateľa nejedná o Spracúvanie v
zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno b) a/alebo písmeno c) tohto článku Informácií
a oznámení.
2.4. Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno b) tohto článku
Informácií a oznámení sa uplatní na príslušnom zmluvnom základe, ak sa jedná o:
a) Dotknuté osoby v súvislosti s (potencionálnym) využitím ponúkaných služieb
Prevádzkovateľa a
b) Dotknuté osoby (potencionálne) v pracovnoprávnom vzťahu s Prevádzkovateľom.

2.5. Spracúvanie nevyhnutných na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v
zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno c) tohto článku Informácií a oznámení vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä zo:
a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ak sa jedná o Dotknuté osoby (potencionálne) využívajúce služby
ponúkané Prevádzkovateľom a
b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa jedná o
Dotknuté osoby (potencionálne) v pracovnoprávnom vzťahu s Prevádzkovateľom.
Článok III.
Informácie, ktoré sa majú poskytovať v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia
3.1. V zmysle týchto Informácií a oznámení poskytuje Prevádzkovateľ nasledovné
informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získaní osobných údajov od Dotknutej
osoby a informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od
Dotknutej osoby:
a) totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v článku I. bod 1.4
týchto Informácií a oznámení,
b) účel a doba Spracúvania závisí od zákonnosti (právneho základu) Spracúvania
osobných údajov; (i) v rámci Súhlasu v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno a)
článku II. Informácií a oznámení je to na účel a dobu ním stanovenú, (ii) v prípade
Spracúvania nevyhnutného na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno b) článku II. Informácií a
oznámení, je to na dobu trvania tejto zmluvy a/alebo na dobu primeranú v rámci
predzmluvných vzťahov a/alebo (iii) v prípade Spracúvania nevyhnutného na splnenie
zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno c)
článku II. Informácií a oznámení je to na dobu, v rámci ktorej je Prevádzkovateľ
povinný osobné údaje uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) ak je Spracúvanie založené na Súhlase v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno a)
článku II. Informácií a oznámení, existencia práva kedykoľvek odvolať Súhlas zaslaním
na e-mailovú adresu uspechnampristane@gmail.com alebo na korešpondenčnú
adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť Spracúvania
založeného na Súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je, v podmienkach Slovenskej
republiky a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky,
e) možným následkom neposkytnutia osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je
neposkytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa.
Článok IV.
Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom v zmysle ustanovenia článku 15 Nariadenia

4.1. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely Spracúvania,
b) kategórie dotknutých osobných údajov,
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie,
e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich
sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie Spracúvania, alebo práva
namietať proti takémuto Spracúvaniu,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
g) ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie,
pokiaľ ide o ich zdroj,
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku
22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o
použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
Spracúvania pre Dotknutú osobu.
4.2. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek
ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba
podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne
používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
4.3. Právo získať kópiu v zmysle ustanovenia bodu 4.2 tohto článku Informácií a
oznámení nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Článok V.
Právo na opravu v zmysle ustanovenia článku 16 Nariadenia
5.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely Spracúvania má
Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Článok VI.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) v zmysle ustanovenia článku 17 Nariadenia
6.1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu
vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez
zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) Dotknutá osoba odvolá Súhlas, na základe ktorého sa Spracúvanie vykonáva, avšak za
predpokladu, že neexistuje iný právny základ pre Spracúvanie,
c) Dotknutá osoba namieta voči Spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a
neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na Spracúvanie alebo Dotknutá osoba
namieta voči Spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1 Nariadenia.
6.2. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a v zmysle ustanovenia bodu 6.1 tohto
článku Informácií a oznámení je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané
opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí
vykonávajú Spracúvanie, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na
tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
Článok VII.
Právo na obmedzenie Spracúvania v zmysle ustanovenia článku 18 Nariadenia
7.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil Spracúvanie, pokiaľ
ide o jeden z týchto prípadov:
a) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) Spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely Spracúvania, ale potrebuje ich
Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) Dotknutá osoba namietala voči Spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to
až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
7.2. Ak sa spracúvanie obmedzilo v zmysle ustanovenia bodu 7.1 tohto článku Informácií
a oznámení, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so
Súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo
z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu
Európskej únie.
Článok VIII.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo
obmedzením Spracúvania v zmysle ustanovenia článku 19 Nariadenia
8.1. Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté,
každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie Spracúvania
uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to
neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o
týchto príjemcoch informuje Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje.
Článok IX.
Právo na prenosnosť údajov v zmysle ustanovenia článku 20 Nariadenia
9.1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby
jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa Spracúvanie zakladá na Súhlase v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno a) článku
II. Informácií a oznámení alebo na zmluve v zmysle ustanovenia bodu 2.1 písmeno b)
článku II. Informácií a oznámení a
b) ak sa Spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
9.2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa bodu
9.1 tohto článku Informácií a oznámení právo na prenos osobných údajov priamo od
jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
9.3. Právo uvedené v zmysle ustanovenia bodu 9.1 tohto článku Informácií a oznámení
nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Článok X.
Právo namietať v zmysle ustanovenia článku 21 Nariadenia
10.1.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie proti Spracúvaniu, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na
základe článku II. bod 2.1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na Spracúvanie,
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
10.2.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá
osoba má právo kedykoľvek namietať proti Spracúvaniu, ktoré sa jej týka, na účely
takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom.
Článok XI.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle ustanovenia
článku 22 Nariadenia
11.1.
Automatizovaným rozhodnutím sa má na mysli rozhodnutie založené výlučne
na automatizovanom Spracúvaní (bez akéhokoľvek ľudského zásahu), vrátane
profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Dotknutej osoby týkajú alebo ju
podobným spôsobom významne ovplyvňujú.
11.2.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré
je založené výlučne na automatizovanom Spracúvaní, vrátane profilovania.
Článok XII.
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe v zmysle ustanovenia
článku 34 Nariadenia
12.1.
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe.
12.2.
Oznámenie Dotknutej osobe v zmysle ustanovenia bodu 12.1 tohto článku
Informácií a oznámení sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto
opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov
týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre
všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie,
b) Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre
práva a slobody Dotknutých osôb uvedené v ustanovení bodu 12.1 tohto článku
Informácií a oznámení pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k
informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že
Dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.
Článok XIII.
Subjekty, ktorým sa osobné údaje môžu poskytovať
13.1.
Vzhľadom na povahu a charakter Prevádzkovateľa môžu byť osobné údaje
Dotknutých osôb v súvislosti s ponukou služieb Prevádzkovateľa poskytnuté iným
subjektom, ktorými sú najmä:
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje,
b) kontrolné orgány v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad Slovenskej
republiky, Úrad vládneho auditu, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a pod.
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1.
Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa
prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia, bez zbytočného
odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená
lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní
komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto
predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s
dôvodmi zmeškania lehoty. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami,
pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
14.2.
Tieto Informácie a oznámenia môžu podliehať zmene, pričom ich aktuálna
verzia bude zverejnená na webovej stránke http://uspechnampristane.sk/
14.3.
Informácie alebo akékoľvek iné otázky súvisiace s ochranou osobných údajov
adresujte prosím na e-mailovú adresu uspechnampristane@gmail.com alebo na
korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa.
V Bratislave 1.8. 2018

