Zápis č. 1/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 19.1.2016 v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Grman, Dr. Brúderová, prof. Alexy, Ing.Reho, Dr.Vaniak , Dr.Gallo
Prizvaní: pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. Šereda, Čolovičková
Ospravedlnený: Ing. Čelko
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1 - Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na prvom zasadnutí
v r. 2016 a zaželal im dobré zdravie a úspešný rok 2016, najmä na OH v Rio de Janeiro.
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 18.-19.11.2015 sa konalo v Miňovciach a v Stropkove dvojdňové výjazdové
zasadnutie VV SSTZ. Na prvej časti sa zúčastnili aj predstavitelia Obecného zastupiteľstva
v Miňovciach, v obci, ktorá významne podporuje stolný tenis a kde vyrástla aj súčasná slovenská
reprezentantka E. Jurková.
2.2. Dňa 19.11.2015 sa uskutočnila v Mestskej športovej hale v Stropkove III. časť osláv 90.
výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska. Pred hlavným programom prijal
delegáciu SSTZ na radnici primátor Stropkova O. Brendza. Na oslavách sa zúčastnila aj delegácia
Českej asociácie stolného tenisu na čele s jej prezidentom Z. Špačkom. Prítomní boli viacerí
poprední slovenskí stolní tenisti z minulosti i súčasnosti. Diváci sa zoznámili s históriou nášho
stolného tenisu, ale mali možnosť vidieť v akcii aj viacerých našich hráčov a na záver aj
nezabudnuteľnú exhibíciu bývalých československých reprezentantov M. Orlowského a J.
Panského.
2.3. Dňa 27.11.2015 delegácia SSTZ v zložení Z. Kríž, A. Hamran a V. Mihočko navštívila
v zariadení pre seniorov v Studienke jednu z najúspešnejších slovenských stolných tenistiek
v histórii E. Mikócziovú-Bosú. Zagratulovala jej k 70. narodeninám a odovzdala aj ocenenie pri
príležitosti 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska.
2.4. V Hodoníne sa uskutočnila 3.12.2015 porada medzinárodného vedenia Superligy. Za SSTZ sa
jej zúčastnili Z. Kríž, A. Hamran a J. Vaniak. Súťaž prebieha bez závažnejších problémov. Bola
vyžrebovaná druhá časť Superligy.
2.5. Začiatkom decembra 2015 bola v sídle ETTU v Luxemburgu vyžrebovaná kvalifikácia súťaže
družstiev na ME 2017 (organizátor nie je zatiaľ určený). Družstvo mužov SR bude mať v skupine
za súperov tímy zo Švédska a Estónska, družstvo žien SR sa stretne v skupine s Francúzskom
a Talianskom. Hrá sa systémom doma – vonku. Víťazi skupiny postúpia priamo do elitnej
kategórie ME (10 kolektívov). Celky na druhom mieste budú hrať v baráži o ďalších 5 miest, 16.
družstvom bude reprezentácia organizátorskej krajiny. Ostatné celky budú hrať 2. divíziu.
V prípade, že naši reprezentanti skončia na druhých miestach, budú sa hrať ešte aj dva barážové
súboje.
2.6. V priebehu decembra 2015 sa uskutočnilo hlasovanie VV SSTZ per rollam o nominácii na MS
družstiev v Kuala Lumpur. V súvislosti s návrhom trénerky V. Popovej na zaradenie talentovanej E.
Labošovej do družstva dospelých sa uskutočnilo viacero rokovaní s hráčkou, klubovým trénerom
a trénerom kadetskej reprezentácie i rodičmi v záujme zabezpečenia jej kvalitnejšieho tréningu.
Definitívne o nominácii rozhodne VV SSTZ na januárovom zasadnutí.
2.7. Dňa 15.12.2015 sa uskutočnilo neformálne stretnutie funkcionárov SSTZ, jeho sekretariátu, ale
aj sponzorov zväzu, členov organizačného výboru ME mládeže 2015, ME juniorov a ME kadetov
a ďalších hostí na tradičnej „vianočnej kapustnici“.
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2.8. V decembri 2015 sekretariát SSTZ definitívne ukončil po obojstrannej dohode rokovanie s M.
Daubnerovou o jej prípadnom nástupe v r. 2016 na pozíciu ekonóm zväzu po plánovanom odchode
J. Tichého do dôchodku. SSTZ vypíše výberové konanie na obsadenie tohto postu.
2.9. Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon NR SR o športe č. 440/2015. Pre všetky športové
subjekty prináša celý rad nových povinností súvisiacich so zvýšenou transparentnosťou využívania
štátnych prostriedkov, vyplýva z neho o.i. aj zmena stanov. Na druhej strane má priniesť viac
prostriedkov do športu a zvýšiť záujem sponzorov o investovanie do športu. VV SSTZ určí
pracovnú skupinu na implementáciu zákona o športe do podmienok zväzu, aby počas prechodného
obdobia si SSTZ splnil všetky povinnosti, ktoré mu nový zákon ukladá.
2.10 Ing. Hamran informoval o začiatku rokovaní s MV SR o uzatvorení novej nájomnej zmluvy za
pozemky pod halou a ubytovňou v Bratislave Rači. Štát požaduje niekoľkonásobné navýšenie
nájomného!
K bodu 3 - Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
Úloha : Aktualizovať hospodársku smernicu SSTZ
Z: Tichý

T: 31.12.2015

VV SSTZ prerokoval návrh novej smernice a predložený materiál schválil s pripomienkami.
Nová ekonomická smernica SSTZ č.1/2016 nadobudne účinnosť od 1.2.2016.
Úloha: Vyžiadať hodnotenie účasti na EH v Baku od trénerov Mika a Popovej .
Z: pp. Grman a Čolovičková
Úloha: VV SSTZ poveril ŠTK vydaním propozícií M SR.
Z: ŠTK, p. T. Šereda

T: 31.12.2016

Uznesenia trvajúce :
Uznesenie č.453: VV SSTZ ustanovil pracovnú skupinu na prípravu nového disciplinárneho
poriadku SSTZ v zložení : Dr.Gallo, Ing.Hamran, Dr.Hajduk, Dr.Vaniak, Ing.Šereda, Ing.Čelko.
Neskôr VV SSTZ odložil plnenie uznesenia, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe,
ktorého súčasťou mal byť aj univerzálny disciplinárny poriadok. V konečnej verzii zákona o športe
však tento paragraf vyškrtli a tak je príprava disciplinárneho (nového) poriadku SSTZ opäť
aktuálna. VV SSTZ stanovil nový termín na predloženie návrhu na 31.3.2016.
Z: Ing. Hamran a pracovná skupina
T: 31.5.2016
Uznesenie č. 463
VV SSTZ požaduje dodržiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC samoplatcov
s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár ( viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje,
nebude oficiálne na turnaj prihlásený.
Z: KŠR, Čolovičková
T: priebežne
Uznesenie č. 468
VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny
uzávierky na prihlasovanie:
- konečný termín na prihlásenie na sekretariát je 5 dní pred oficiálnym termínom
prihlásenia do on line systému ITTF
2

-

konečný termín na prihlásenie do on line systému ITTF je 2 dni pred oficiálnym
termínom prihlásenia
Po tomto termíne je ešte možné v závažných prípadoch urobiť prípadné zmeny

Z: p. Čolovičková

T: priebežne

K bodu 4 - Návrh nominácií RD a rozhodcov - pp. Grman, Dr.Vaniak
4.1. WT Maďarsko, 21.-24.1.2016, Budapesť
Muži
Na náklady SSTZ: Wang ( medzičasom sa odhlásil – uhradí poplatok)
Na vlastné náklady: Bai He, Kopányi, Keinath, Kalužný, Novota, Kobes, Péter,
Ženy
Na náklady SSTZ: Balážová, Ódorová
Na vlastné náklady: Jurková
Poistenie na náklady SSTZ
4.2. WT Nemecko, 27.-31.1.2016, Berlin
Muži
Na náklady SSTZ: Wang, Šereda, Pištej
Na vlastné náklady: Bai, Kobes, Valúch, Keinath,
Ženy
Na náklady SSTZ: Balážová,
Na vlastné náklady: Jurková
Poistenie na náklady SSTZ
4.3. J/C Česko, 10. – 14.2.2016, Hodonín
Juniori
Na náklady SSTZ: Brat, Špánik, Zelinka
Na vlastné náklady: Peko, Diko, Pavolka, Kaššay
Juniorky
Na náklady SSTZ: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová
Na vlastné náklady: Čermáková, Belopotočanová, Uríková, Horváthová
Kadetky
Na náklady SSTZ: Labošová, Šinkárová
Na vlastné náklady: Dzelinská, Terezková, Peková, Lacenová
Kadeti
Na náklady SSTZ: Pindura, Diko
Na vlastné náklady: Kysel, Ivančo
Tréneri: Kudrec, Solár, Jahoda, Grigel
Poistenie na náklady SSTZ
4.4. Výcvikový tábor juniorky, 24.-27.1.2016, Ružomberok
Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Belopotočanová, Horváthová, Šinkárová
Tréner: Jahoda Dalibor
Vśetci na náklady SSTZ
4.5. Výcvikový tábor juniori, 26.-30.1.2016, Bratislava
Špánik, Zelinka, Brat, Reho, Kaššay, Pavolka, Peko, Oráč
Tréner: Grigel Roman
Vśetci na náklady SSTZ
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4.6. J/C Francúzsko, 17.-21.2.2016, Metz
Kadetky
Na náklady SSTZ: Labošová, Šinkárová
Na vlastné náklady: Terezková
Kadeti
Na náklady SSTZ: Pindura, Diko
Na vlastné náklady: Delinčák
Tréneri: Kudrec, Solár – na náklady zväzu
Poistenie na náklady SSTZ
4.7. Výcvikový tábor kadeti a kadetky, Topoľčany, 8.-11.2.2016
Kadetky
Labošová, Šinkárová, Peková, Terezková, Dzelinská
Kadeti
Diko, Kysel, Ivančo, Delinčák, Cyprich
Pindura sa v čase výcvikového tábora zúčastní lyžiarskeho výcviku.
Tréneri: Kudrec, Solár
Všetci na náklady SSTZ
4.8. Nominácia na MS v Malajzii, 28.2.-6.3.2015 - elektronické hlasovanie „per rollam“
Muži: Keinath, Šereda, Pištej , Valúch
- 2 hráči pobyt na náklady organizátora, doprava pre všetkých na náklady SSTZ
Miko - tréner - na náklady SSTZ
Ženy: Balážová, Jurková E., Ódorová , Labošová
- 2 hráčky pobyt na náklady organizátora, doprava pre všetkých a poistenie na náklady SSTZ
Popová - trénerka - na náklady SSTZ
Dr. Kríž – člen BOD a delegát na kongresy ETTU a ITTF
- pobyt na náklady ITTF, doprava a poistenie na náklady SSTZ
Ing. Hamran – vedúci výpravy a delegát na kongresy ETTU a ITTF
- pobyt na náklady ITTF, doprava a poistenie na náklady SSTZ
4.9 Seminár trénerov v Budapešti , 24.-26.1.2016
L.Čolovičková – pobyt na náklady ETTU, doprava a poistenie na náklady SSTZ
4.10 Nominácia na kvalifikáciu na OH, Turecko, Istanbul, 6.-10.4.2016
Muži: Wang, Pištej, Šereda, náhradník Bai He
-3 hráči pobyt, poistenie a doprava na náklady SSTZ
Miko - tréner - na náklady SSTZ
Ženy: Balážová, Ódorová
- 2 hráčky pobyt, poistenie a doprava na náklady SSTZ
Popová - trénerka - na náklady SSTZ
Jurková E., tréner Dzelinský na vlastné náklady, poistenie na náklady SSTZ
Dr. Kríž, Ing.Hamran - pobyt, poistenie a doprava na náklady SSTZ
4.11 Ódorová - VV SSTZ schválil v zmysle predloženého plánu prípravy sústredenie a letenku vo
Francúzsku a Belgicku v termíne 9.-17.1.2016
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NOMINÁCIE ROZHODCOV:
4.11 ITTF WORLD TOUR HUNGARIAN OPEN – Budapešť (HUN), 20.-24.1.2016
Popellár, Németh, Tancer, Hlubina, Tarnek, Freund, Porozsnyák
4.12.CZECH JUNIOR & CADET OPEN, Hodonín (CZE), 10.-14.2.2016
Tancer, Čermák, Hlubina, Tarnek, Čerňan, Németh, Černý, Vaniak
ZHR : M. Hamran
4.13 WORLD JUNIOR & CADET OPEN, METZ (FRA), 17.-21.2.2016
Bystričan, Chamula, Tancer, Jurek
4.14 ITTF ITALIAN JUNIOR&CADET, Lignano Sabbiadoro (ITA), 9.-13.3.2016
Chamula, Jurek, Gajdoš
4.15 ITTF WT KUWAIT OPEN, Kuwait City (KUW), 16.-20.3.2016
Bystričan, Popellár
4.16 MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV, Bratislava, 18.-20.3.2016
Hlavný rozhodca: Alexy
ZHR: M. Hamran, Vaniak
Uznesenie č. 469
V prípade vážneho porušenia disciplíny hráčom počas reprezentačných podujatí, výcvikových
táborov, kontrolných turnajov a pod. má právo tréner , alebo iná zodpovedná osoba poverená VV
SSTZ (vedúci výpravy, predseda KŠR, ..) okamžite vylúčiť hráča z daného podujatia. Hráč na
vlastné náklady, náklady klubu alebo rodičov odcestuje z miesta podujatia . V prípade
neplnoletého hráča, jeho dopravu z miesta podujatia zabezpečuje jeho zákonný zástupca alebo
materský klub na vlastné náklady. Priestupok bude následne postúpený na doriešenie
disciplinárnej komisii SSTZ.
Z: KŠR, tréneri RD
T: priebežne
K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok.
K bodu 6 - Príprava M SR mužov a žien pre rok 2016 - ŠTK, Ing. Šereda
- predložený písomný materiál
Termín M SR je stanovený na 18.-20.3.2016 v Bratislave. Hrací systém zostáva nezmenený - ako
v minulom roku.
K bodu 7.

Stav príprav na MS mužov a žien 2016 - tréneri RD

Grman - muži sa stretnú 23.2 v hale SSTZ na krátkom 2 dňovom sústredení v zostave Pištej,
Šereda,Valúch . Keinath sa pripravuje individuálne v Nemecku. Sučastou prípravy je aj štart
Keinatha na WT v Maďarsku v Budapešti a štart Pišteja, Šeredu, Keinatha a Valúcha na WT
v Nemecku v Berlíne. Príprava Ódorovej a Balážovej sa realizuje individuálne v Maďarsku, resp.
Nemecku. Jurková a Labošová sa budú pripravovať pred MS v Bratislave.
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K bodu 8 –Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2016 – tréneri RD
– predseda KŠR p.Grman informoval, že príprava prebieha podľa stanoveného plánu
– všetky poduajatia zaradené do prípravy sú podrobne opísané v bode 4.
- Prof. Alexy vyslovil požiadavku na schválenie nominačných kritérií pre ME mládeže 2016
Úloha: Predložiť nominačné kritériá na ME mládeže 2016
Z: KŠR

T: 20.2.2016

K bodu 9 – Informácia o zmluve z MŠVVaŠ SR na rok 2016 a úprava rozpočtu SSTZ na rok
2016 – Ing.Hamran, Tichý
Predložený písomný materiál, VV SSTZ schválil. Nárast štátnej dotácie je o 20 %.
Ing.Hamran – predložil požiadavku na realizáciu kamerového systému do haly SSTZ, ktorý je
využiteľný z bezpečnostného hľadiska a zároveň aj na internet streaming z podujatí v hale.
Predpokladaný rozpočet je 2500-3000€ - VV SSTZ schválil
Ing.Hamran – predložil požiadavku na zakúpenie výkonného počítača, ktorý bude použiteľný na
zabezpečovanie kvalitných prenosov cez internet streaming a zároveň umožní použitie titulkov,
stavu a mien súťažiacich. Zariadenie bude používané počas vrcholných športových podujatiach
SSTZ (WJC juniorov a kadetov, M SR jednotlivcov a družstiev, stretnutia kvalifikácie na ME
družstiev) predpokladaná cena je 1500€ - VV SSTZ schválil
K bodu 10 - Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová
-

predložený písomný materiál – usmernenie k realizácii školenia trénerov licencií D
poverenými KSTZ
p.Gunár požiadal o udelenie licencie D, je to absolvent FTVŠ, VV SSTZ schvaľuje
predseda KSTZ B.Bystrica požiadal o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok členov BB
KSTZ na školení trénerov – VV SSTZ súhlasí, faktúru vystaví sekretariát SSTZ
Dr. Brúderová ďalej informovala o detailoch ostatných prebiehajúcich a pripravovaných
školeniach
školenie na 1. kvalifikačný stupeň v rozsahu : špecializácia, prax a záver sa uskutoční
v termíne 29.4.-1.5.2016 v Bratislave
školenie na 2. kvalifikačný stupeň – konzultácie sa uskutoční 20.3.2016 v Bratislave
školenie na 3. kvalifikačný stupeň sa uskutoční v termíne 8.-10.4.2016

Úloha: Zverejniť výzvy na organizátorov jednotlivých M SR jednotlivcov a družstiev na sezónu
20105/16
Z: ŠTK
T: 10.2.2016

K bodu 11 - Hodnotenie MSJ 2015 vo Vendeé

– Grman, Ing.Grigel

predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie
Slovenský reprezentant Kalužný podal svoj štandardný výkon, ktorý na postup do širšej svetovej
špičky nestačil.
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K bodu 12 - Vyhodnotenie osláv 90. výročia organizovaného st. tenisu na území Slovenska –
Dr.Kríž, Ing. Hamran
- tretia časť osláv 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska sa
uskutočnila na východe Slovenska s podporou mesta Stropkov. Mesto poskytlo bezplatne
športovú halu, propagáciu, spoločenský večer a občerstvenie počas podujatia a uhradilo
exhibíciu Panský – Orlowski
- pozitívny ohlas a hodnotenie podujatia
- negatívom je iba slabšia divácka účasť.
K bodu 13 – Informácie o zákone NR SR 440/2015 o športe – Dr.Kríž
Dr,Kríž informoval o novom zákone o športe. Dňa 20.1.2016 sa uskutoční porada na MŠVVaS SR,
kde budú upresnené hlavné body zákona a harmonogram, v akom sa majú napĺňať.
Po tomto termíne spracuje SSTZ vlastný harmonogram implementácie zmien do predpisov zväzu
a spôsob ich realizácie.
VV SSTZ menoval komisiu v zložení : Dr.Kríž, Ing.Hamran, JUDr.Gallo, ktorá pripraví návrh na
zmenu základných dokumentov v zmysle nového zákona a predloží na februárové rokovanie VV
SSTZ.
Predpokladaný termín mimoriadnej konferencie SSTZ, ktorá musí schváliť upravené Stanovy SSTZ
a súbor predpisov bol predbežne stanovený na 18.6.2016, resp. 25.6.2016.
K bodu 14 - Stav príprav WJC 2016 v Senci – Ing.Hamran
-

predložený písomný materiál –VV SSTZ zobral na vedomie
príprava prebieha štandardným spôsobom, MŠVVaŠ SR vyčlenilo dotáciu 11 000 €

K bodu 15 – Vyhodnotenie ÚTM za rok 2015, návrh na rok 2016 – Čolovičková, Tichý
-

predložený písomný materiál –VV SSTZ zobral na vedomie
všetky podporované útvary odovzdali tréningové plány, nedostatkom bolo, že neboli
vykonané oponentúry týchto plánov a neboli zhodnotené výsledky podporovaných ÚTM.
na základe predložených variantov zmeny systému prípravy talentovanej mládeže bol
navrhnutý tím metodikov, ktorí budú usmerňovať ÚTM, pri ich činnosti. Hlavný metodik
– p.Novotná (ČR), metodici: Mihočko, Grman, Ing.Miko, Ing. Kutiš, Popová, prípade
ďalší slovenskí alebo zahraniční odborníci

Úloha: Pripraviťsmernicu o zmene systému prípravy talentovanej mládeže .
Z: komisia mládeže, KŠR

T: 10.2.2016

K bodu 16 - Rôzne
16.1. Grman – predložil návrh na základe požiadavky trénerov RD kadetov na zníženie počtu
členov kádra v súvislosti s ME mládeže na 6 hráčov
- tréneri kadetov zabezpečia pre kategóriu minikadetov samostatné VT
- je potrebné preveriť či sú tréneri kapacitne schopní zvládnuť aj túto kategóriu samostatne
16.2 Grman predložil požiadavku na doplnenie kritérií na nomináciu hráčov na reprezentačné
podujatia. V súčasnosti je stanovené, že hráč umiestnený na 1.mieste slovenského rebríčka má
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automaticky právo účasti na turnajoch WJC mládeže na náklady SSTZ. Uvedené platí pre všetky
mládežnícke kategórie.
Po konzultáciách s mládežníckymi reprezentačnými trénermi KŠR navrhuje, aby toto pravidlo
mohlo byť zmenené na návrh reprezentačného trénera v súčinnosti s KŠR v prípade že:
1/hráč má dlhodobý pokles formy
2/hráč je dlhodobo zranený
3/hráč netrénuje podľa tréningových plánov
4/hráč hrubým spôsobom porušil životosprávu reprezentanta SR
5/hráč iným spôsobom poškodil SSTZ
- VV SSTZ prerokoval predložený návrh a vzhľadom na to, že povinnosť podľa bodu 3/
( hráč netrénuje podľa tréningových plánov) nie je a doposiaľ nikde a nikdy nebola
požadovaná a takisto iné podmienky pre nominácie (nominačné kritériá) súčasných
trénerov neboli predložené a schvaľované, je potrebné nominačné kritériá ako také
vypracovať komplexne, kde bude zahrnutá aj povinnosť podľa bodu 3/ a ostatné pravidlá
1-5, ako ich predložil p. Grman. VV uložil KŠR a reprezentačným trénerom na najbližší
VV SSTZ predložiť komplexné nominačné kritériá pre jednotlivé kategórie.
16.3 prof.Alexy požiadal o výklad pravidla o dvoch rozhodcoch počas stretnutia družstiev, pričom
jeden z nich vykonáva funkciu hlavného rozhodcu stretnutia. VV SSTZ vyložil pravidlo
nasledovne:
- v prípade problému v zápase, kde rozhoduje rozhodca a je potrebné rozhodnutie alebo
výklad pravidla od hlavného rozhodcu stretnutia, je možné na nevyhnutnú dobu prerušiť
zápas, ktorý riadi hlavný rozhodca stretnutia, aby mohol vykonať konkrétne rozhodnutie
- hlavný rozhodca dostane v zmysle smernice o odmenách rozhodcov len odmenu
prislúchajúcu hlavnému rozhodcovi stretnutia a rozhodca pri stole odmenu prislúchajúcu
rozhodcovi.
16.4 Dr.Kríž - je potrebné osloviť listom RTVS s požiadavkou o prenosy v r. 2016 z nasledovných
podujatí: M SR jednotlivcov, M SR družstiev, stretnutia kvalifikácie na ME družstiev, WJC Senec
a Bratislava.
16.5. Ing.Reho informoval o pripravovanej zimnej univerziáde, kde sa uskutoční aj súťaž v stolnom
tenise v Košiciach, 17.2.2016
16.6. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 23.2.2016 v Bratislave.

Bratislava 20.1.2016
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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