OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÚ OSOBU
V súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona
NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov sme
prijali nové zásady ochrany Vášho súkromia.
Ochrane a spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, venuje Slovenská kynologická
jednota, so sídlom Furmanská 9, 841 03 Bratislava, IČO: 30 804 990, DIČ: 2020833199,
Registrácia na MV SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-7547-2
(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „SKJ“) maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie
neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiavanie zásad zákonného
spracúvania.
Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä
s Nariadením 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 (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto dokumente nájdete ako
dotknutá osoba náležitosti, vyžadované čl. 13 GDPR ako aj iné potrebné informácie týkajúce
sa spracúvania Vašich osobných údajov Slovenskou kynologickou jednotou. Nie všetky
dotknuté osoby majú svoje osobné údaje spracúvané na všetky účely, účel spracovania závisí
od požiadaviek dotknutej osoby, jej potrieb a vzájomných povinností, prípadne
od
oprávnených záujmov Prevádzkovateľa pri napĺňaní svojho poslania, či jeho zákonných
povinností. Spracovanie preto závisí na výkone činností, či úkonov, ktoré sú v jednotlivých
prípadoch vykonávané.

1.

Spracovanie osobných údajov, právny základ, účel a rozsah

1.1

Právny základ - plnenie zákonnej povinnosti

1.1.1. Právne predpisy v oblasti účtovníctva, daňová legislatíva, prípadne ďalšie osobitné
predpisy stanovujú SKJ povinnosti spracúvať osobné údaje dotknutých osôb a spracúvanie je
preto nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. V uvedenom prípade sa
nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto spracúvanie
ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Bez poskytnutia ich osobných údajov
prevádzkovateľ nebude môcť plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad
rovnako na prevádzkovateľa a rovnako na dotknutú osobu.
1.1.2. Zákonné povinnosti vyplývajú najmä z nasledujúcich právnych predpisov: Zákonník
práce (zákon č. 311/2001 Z. z. ), Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (č. 124/2006
Z.z.) Zákon o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z.z.), ) Zákon o zdravotnom poistení (č.
580/2004 Z.z.), Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.), Občiansky zákonník (č. 40/1964
Zb.), Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z.z.), Trestný zákon (č. 300/2005 Z.z.),
Zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb.), Správny poriadok (zákon č. 71/1967 Zb.), Zákon o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (zákon č. 233/1995 Z.z.), Obchodný zákonník
(zákon č. 513/1991 Zb.), Zákon o účtovníctve (č. 431/2002 Z.z.), Zákon o ochrane osobných
údajov ( č. 18/2018 Z.z.) a ďalšie.

1.1.3. Účelmi vyššie uvedeného spracúvania je najmä: plnenie povinností Prevádzkovateľa v
oblasti
a) personálnej, mzdovej agendy,
b) plnenie povinností
predpisov

súvisiacich s dodržiavaním povinností vyplývajúcich z právnych

c) plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov,
d) plnenie zákonných povinností súvisiacich s uplatňovaním právnych vzťahov
(uzatváranie zmlúv, príprava a zabezpečenie poverení, oprávnení, povolení a pod.

1.2. Právny základ – Oprávnený záujem
1.2.1. Za účelom ochrany oprávnených záujmov SKJ (a teda aj záujmov širokej skupiny ďalších
dotknutých osôb ) v nevyhnutnom rozsahu sú spracovávané osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutne potrebné na zabezpečenie hlavného poslania SKJ. Tieto oprávnené záujmy
vyplývajú zo špecifických činností a poslania SKJ v oblasti riadenia , organizovania
a reprezentácie slovenskej kynológie vrátane riadenia chovu psov tak, aby úroveň činností
zodpovedala medzinárodným požiadavkám. SKJ v takom prípade bez súhlasu dotknutej
osoby spracúva osobné údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako
prevádzkovateľ alebo tretia strana a ich ochrany.
Na základe oprávneného záujmu je spracovávaná aj širšia administrácia zmluvných vzťahov
(napr. evidovanie kontaktných údajov) a archivácia osobných údajov za účelom
dokumentovania dosiahnutých výsledkov a ocenení z rôznych súťaží a na tomto právnom
základe sú spracovávané osobné údaje za účelom zabezpečenia verejného poriadku,
predchádzania akémukoľvek druhu nežiadúceho správania, prešetrovanie podnetov na
kontrolu, či sťažností a to po dobu vymožiteľnosti vzájomných právnych nárokov.
1.2.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely akademické, umelecké, literárne alebo
žurnalistické účely, ide najmä o publikačné činnosti v oblasti organizovanej kynológie.

1.3. Právny základ - plnenie zmluvy
1.3.1. SKJ je povinná spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. vzťahy
s vystavovateľmi, rozhodcami, zabezpečovacím personálom, účastníkmi právnych vzťahov
pri plemenitbe, pri vedení a publikácii registra chovných staníc, zabezpečovaní verifikácie
získaných titulov a ocenení a pod.), pri ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby
sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
V uvedenom prípade je SKJ oprávnená získavať osobné údaje priamo od dotknutej osoby bez
jej súhlasu, nakoľko bez poskytnutia týchto údajov SKJ nemôže s dotknutou osobou vstúpiť
do zmluvného vzťahu a plniť si náväzné povinnosti.
1.3.2. Účelom vyššie uvedeného spracúvania je najmä:

a) administrácia vzťahu s dotknutou osobou pred uzavretím pracovného pomeru alebo
akéhokoľvek iného zmluvného, či predzmluvného vzťahu
b) uzatváranie ústnych, či písomných zmlúv s fyzickými osobami (všetky právne vzťahy, pri
ktorých vznikajú zmluvným stranám vzájomné práva a povinnosti, napr. pri vystavovaní psov,
pri činnosti rozhodcov, pri zabezpečení pracovno – právnych, či dobrovoľníckych právnych
vzťahov, pri plnení povinností SKJ vo vzťahu k evidencii a registrácii chovateľských staníc,
plemenárskej práci, zabezpečovaní verifikácie získaných čakateľstiev, či titulov, zastupovaní
v FCI - interná evidencia a administrácia týchto zmluvných vzťahov
c) vybavovanie žiadostí o akýkoľvek druh podpory zo strany SKJ

1.4. Právny základ – súhlas
1.4.1. Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje SKJ
spracúva vo výnimočných prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej
osoby na účely špecifikované v súhlase, napríklad vyhotovenie či použitie fotografie,
zaradenie do evidenciu uchádzačov o zamestnanie a pod. Poskytovanie osobných údajov
formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné.
1.4.2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného
odvolania súhlasu na adresu sídla SKJ. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
1.4.3. Staršie súhlasy, ktoré boli vyjadrené v súlade s podmienkami GDPR ostávajú v platnosti.
Tam kde účel aj naďalej trvá, sú osobné údaje spracúvané na základe iného právneho základu.

1.5. Kategórie osobných údajov
1.5.1. Medzi spracúvané údaje patria najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:
a) Identifikačné a kontaktné údaje: potrebné pri zabezpečení všetkých zmluvných vzťahov a
služieb, vykonávaných pre dotknuté osoby na základe ich prejaveného záujmu a žiadosti
(všetky právne vzťahy pri výstavách psov, vzťahy s vystavovateľmi, rozhodcami, ďalším
pomocným personálom, pri plnení úloh plemennej knihy, plemenárskej práce, pri
zabezpečovaní verifikácie získaných čakateľstiev a titulov, pri evidencii chovateľských staníc
a pod). Takýmito údajmi sú: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa
prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, mailová adresa.
b) Údaje personálnej agendy: napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto
narodenia, štátna príslušnosť, rodné číslo a prípadné ďalšie údaje, vyplývajúce z náväzných
osobitných predpisov, alebo špecifického právneho vzťahu, ak je to potrebné pre posúdenie
relevantných skutočností.
c) Mzdové a odvodové údaje napríklad údaje o prijatých a odoslaných platbách a všetky údaje
nevyhnutné pre plnenie odvodových a daňových povinností,
d) Fotografia (u rozhodcov),

e) Údaje týkajúce sa prístupových práv (napr. prihlasovací účet, e-mailová adresa,) ako aj
údaje zaznamenávané pri používaní informačných systémov a aplikácií .
h) Iné údaje súvisiace s výkonom prác (evidencia pridelených pracovných pomôcok, OOPP),
i) Účtovné údaje: napríklad údaje o prijatých a odoslaných platbách, číslo bankového účtu.
j) Osobné údaje potrebné na vykonanie náležitého preverenia (napr. vlastné zistenia,
podnety, sťažnosti).

1.6. Doba uchovávania
1.6.1. SKJ spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva po dobu
stanovenú príslušnou legislatívou (napr. Zákona o účtovníctve, daňovou legislatívou,
legislatívou, upravujúcou pracovno – právne vzťahy a pod.) a po dobu kontrolovateľnosti,
uplatniteľnosti a vymáhateľnosti súvisiacich právnych nárokov. U čakateľov a rozhodcov sú
osobné údaje uchovávané 10 rokov po skončení tohto právneho vzťahu. Pri registri
chovateľských staníc, verifikácii čakateľstiev šampionátov a pri údajoch plemennej knihy
počas trvania zmluvného vzťahu a neskôr na historické a bádateľské účely. Výsledkové listiny
súťaží, sú uchovávané na historické účely.

1.7. Dotknuté osoby
1.7.1. Dotknutými osobami sú najmä:
a) účastníci zmluvných vzťahov so SKJ a ich zástupcovia (napr. vystavovatelia, účastníci
skúšok a pretekov, rozhodcovia, zamestnanci, žiadatelia a záujemcovia o poskytnutie služby,
či výkonu, účastníci dodávateľsko – odberateľských vzťahov)
b) účastníci právnych vzťahov v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa
b) účastníci iných právnych vzťahov podľa osobitných predpisov (vybavovanie sťažností,
podnetov) so SKJ
c) iné subjekty na základe právnych základov ustanovených Zákonom (osoby, u ktorých to
ustanovuje zákon, osoby, ktoré poskytli súhlas na spracovanie osobných údajov)
c) členovia štatutárnych orgánov,
d) fyzické osoby na základe zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

2. Sprostredkovatelia, tretie strany, príjemcovia
2.1. Prevádzkovateľ je oprávnený (najmä na základe písomnej zmluvy) poveriť spracúvaním
osobných údajov Sprostredkovateľa. Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním
osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
2.2. Sprostredkovateľmi sú: účtovná spoločnosť, zabezpečujúca účtovné služby,
zabezpečovateľ IT služieb.

2.3. Sprostredkovatelia nesmú bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa na
poskytovanie služieb využívať služby subdodávateľa a poskytovať mu osobné údaje. Ak
sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene
prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi sa
prostredníctvom zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Únie alebo práva členského
štátu uložia rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sa stanovujú v zmluve alebo inom
právnom akte uzatvorenom medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to
predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a
organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto
nariadenia. Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, pôvodný
sprostredkovateľ zostáva voči prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností
tohto ďalšieho sprostredkovateľa.
2.4. Ako Prevádzkovateľ SKJ neposkytuje na základe vlastného rozhodnutia osobné údaje
dotknutých osôb tretím stranám a nesprístupňuje ďalším príjemcom s výnimkou, ak v rámci
plnenia zmluvných povinností voči týmto dotknutým osobám – žiadateľom zabezpečuje
verifikáciu údajov a zabezpečenie priznávania titulov v FCI (medzinárodná kynologická
organizácia, identifikačné údaje sú ďalej v texte).
V rámci svojho hlavného poslania však SKJ dokumentuje a publikuje súťažné výsledky
z kynologických akcií, pričom zabezpečuje selekciu osobných údajov tak, aby okrem nutných
osobných údajov: mena a priezviska a prípadných ilustračných záberov, neboli zverejnené
ďalšie identifikačné a žiadne kontaktné osobné údaje.
Pri publikácii registra chovateľských staníc je uvádzané okrem názvu chovateľskej stanice len
meno a priezvisko majiteľa.
Pri zverejňovaní zoznamu rozhodcov sú na základe súhlasu rozhodcov zverejňované ich
osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje a fotografia.
Na základe osobitných predpisov však SKJ vzniká povinnosť poskytovať osobné údaje
štátnym orgánom. Ide najmä o poskytovanie osobných údajov na základe nasledovnej právnej
úpravy: zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z.), zákona o zdravotnom poistení
(zákon č. 580/2004 Z.z.), zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z.), zákona
o účtovníctve 431/2002 Z.z., zákona o policajnom zbore (zákon č. 171/1993 Z.z.), zákona o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (zákon č. 233/1995 Z.z.), Civilný sporový poriadok
(zákon č. 160/2015 Z.z.), ) zákona o bankách (zákon č. 483/2001 Z.z.) a iných predpisov.

3. Cezhraničný prenos, prenos OÚ medzinárodným organizáciám
3.1. SKJ nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov s výnimkou prípadov, ak žiadateľ
o poskytnutie služby požaduje, či očakáva, že služba mu bude poskytnutá zo zahraničia.
Prenos osobných údajov je aj v týchto prípadoch vykonávaný výlučne za podmienok a v
rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
Vzhľadom na kynologické štruktúry, v ktorých je SKJ začlenená, je možné kynologické záujmy
dotknutých osôb a súvisiace zmluvné vzťahy napĺňať len prostredníctvom členstva v
Medzinárodnej kynologickej organizácii FCI ( FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE,

Place Albert 1er, 6530 Thuin, Belgicko). Prenos osobných údajov tejto medzinárodnej
organizácii je preto nevyhnutný z nasledovných dôvodov:
- prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom
alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;
- prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme
dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;
- prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;

4. Práva dotknutých osôb
Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:
4.1.1. 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) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá
osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách.
4.1.2. Opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, a to prostredníctvom doplnkového vyhlásenia,
4.1.3. Likvidáciu, resp. výmaz osobných údajov:
a) ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, alebo inak spracúvali,
b) spracúvaných na základe súhlasu, ak dotknutá osoba súhlas odvolá a ak neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie,
c) ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú
žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
podľa článku 21 ods. 2 GDPR,

d) ak sa spracúvali nezákonne,
e) ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
Toto právo sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu
prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa
práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov.
4.1.4. 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 GDPR, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby. Prevádzkovateľ posúdi vyššie uvedené námietky v súlade s
aplikovateľným právom.
4.1.5. 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 v ustanovených prípadoch preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
4.1.6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej
situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané z právneho
základu - splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi, alebo z právneho dôvodu - spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, 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.

4.2. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
a) písomne, alebo elektronicky, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje
právo, a aké o aké právo ide,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby, kópiu
zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b).
4.3. Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov
môže kedykoľvek obrátiť na SKJ a to na telefónne číslo, alebo mailovú adresu uvedenú
v nasledujúcom texte.
4.4. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
sťažnosť.
4.5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca.

Kontaktné údaje SKJ:
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: + 421 (0)2 52 49 22 98
email: skj@skj.sk

