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    Zápis č. 2/2010  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 9.3.2010  v Bratislave 
 
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko, Ing. Hamran, Dr. Brúderová,  Doc. Alexy,  Valárik, Mgr. 

Bajzík, Pirnik, Ing.Eliáš, . Ing. Kočkin, MUDr. Novotný 
 
Prizvaní:   pp. Tichý, Ing.Šereda T., Dr.Vaniak, Vozár Michal, Vozár Ladislav, Čolovičková   
     
Program : uvedený v pozvánke 
 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ a členov sekretariátu na zasadnutí VV SSTZ. 
  
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
2.1.  V dňoch 22.-24.1.2010 sa  konal v Topoľčanoch rebríčkový turnaj TOP 10 juniorov 
a kadetov. Zúčastnilo sa na ňom 40 najlepších hráčov Európy v príslušných kategóriách. 
V silnej konkurencii podali dobré  výkony  Pavolka a Truksová, Novota odviedol štandard 
a viac sme čakali od Balážovej. Po organizačnej stránke prebehol turnaj hladko, za čo patrí 
poďakovanie aj organizačnému výboru TOP 12 na čele s primátorom Topoľčian P.Balážom. 
Spokojnosť  s priebehom turnaja vyslovil aj prezident ETTU S.Bosi. Primátorovi Topoľčian 
P.Balážovi a predsedovi SSTZ Z.Krížovi odovzdal najvyššie vyznamenanie ETTU „zlatú 
raketu“. Medzi hosťami turnaja boli o.i. T.Cabaj, podpredseda NR SR, M.Kukumberg, 
prezident KŠZ SR a predseda SZTK a P.Swiec, riaditeľ Odboru financovania športu MŠ SR. 
 
2.2. SOV 26.1.2010 predbežne potvrdil výnimočnú podporu prípravy E.Ódorovej (hoci 
nespĺňa kritériá TOP tímu) a v juniorskom tíme aj B.Balážovej a družstva junioriek 
(olympijské disciplíny). 
 
2.3. Dňa 5.2.2010 štátna tajomníčka MŠ SR B.Obrimčáková ocenila 52 trénerov mládeže za 
celoživotnú prácu s talentami, resp. za výnimočné výsledky ich zverencov  minulého roku. Zo 
stolného tenisu bol medzi ocenenými J.Bardoň (celoživotný prínos) a M.Michalka (za 3. 
miesto Balážovej vo finále Svetového pohára). 
 
2.4. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do NR SR sa na predsedu SSTZ obrátil bývalý 
vynikajúci čs. reprezentant Milan Grman, ktorý kandiduje do parlamentu za HZDS. Boli  
s ním prekonzultované hlavné potreby slovenského športu i stolného tenisu  na najbližšie 
obdobie. M.Grman môže z týchto podkladov čerpať pre svoj volebný program. SSTZ je 
pripravený poskytnúť konzultácie každému bývalému stolnému tenistovi, ktorý chce 
kandidovať v najbližších voľbách a má záujem o šport. 
 
2.5. Dňa 24.2.2010 sa konalo v Národnom tenisovom centre v Bratislave rokovanie predsedu 
a generálneho sekretára s prezidentom STZ T.Mackom a gen. sekr. STZ I.Moškom 
o podmienkach prenájmu týchto priestorov na decembrové MSJ v Bratislave. Ani po vyše 
hodinovom rokovaní nedošlo k dohode, pretože finančné požiadavky NTC takmer 3-násobne 
prevyšujú možnosti SSTZ. V marci je na programe II. kolo  rokovaní o cene a tiež prieskum 
možností organizovať MSJ v iných priestoroch. 
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2.6. Dňa 4.3.2010 sa konala v Bratislave porada zodpovedných trénerov CTM a oponentúra  
tréningových plánov (chýbal zástupca CTM z Košíc). Tréneri dostali aktuálnu informáciu 
o stave útvarov talentovanej mládeže v SR, ako aj o plánoch MŠ SR na najbližší polrok. 
 
2.7. Dňa 5.3.2010 sa uskutočnilo rokovanie predsedu SSTZ s riaditeľom Strediska štátnej 
športovej reprezentácie MV SR M.Kukumbergom o ďalšej pôsobnosti B.Balážovej v tomto 
centre. M.Kukumberg potvrdil záujem SŠŠR MV SR o podporu našej najlepšej juniorky za 
predpokladu, že sa bude v priebehu roka zvyšovať jej výkonnostná úroveň. Výška podpory je 
limitovaná výsledkami, ale aj rozpočtom MV SR pre šport, ktorý nie je doteraz uzavretý. 
 
2.8. V dňoch 6.-7.3.2010 sa konali v Národnom  stolnotenisovom  centre v Bratislave – 
Krasňanoch majstrovstvá SR dospelých v individuálnych disciplínach. Hralo sa po prvý raz 
na taraflexe a semifinálové a finálové výsledky prenášala v priamom prenose STV 3 (3 
hodiny). 
 
2.9. Počas M SR dospelých  rokoval predseda SSTZ s. A.Grofovou a Vl.Mihočkom o spôsobe 
oživenia Swaythling clubu na území  Slovenska, ktorý od vážneho ochorenia súčasnej 
predsedníčky I.Bosej nevyvíja  žiadnu činnosť. Došlo k dohode, že SSTZ zvolá v mesiacoch 
marec-apríl 2010 všetkých členov Swaythling clubu na Slovensku, ktorí sa dohodnú o ďalšom 
postupe, resp. prijatí ďalších slovenských významných hráčov, trénerov, rozhodcov 
a funkcionárov, ktorí spĺňajú kritériá členstva. Predseda SSTZ bude o týchto  krokoch 
písomne informovať predsedníčku SCI D.Schölerovú. 
 
2.10  VV SSTZ na základe návrhu komisie mládeže schválil miesta konania M SR mládeže 
nasledovne : VV rozhodol o pridelení MSR jednotlivcov mládeže pre rok 2010 nasledovne: 

o  Dorast – Čadca 

o  Starší žiaci – Stará Ľubovňa 

o  Mladší žiaci –  Bratislava – hala SSTZ 

o  Najmladší žiaci – Galanta 

2.11 Ing. Hamran informoval o ustanovení  celoštátnej komisie pre športové súťaže žiakov pri 
MŠ SR. Za SSTZ  bol do komisie menovaný Ing.Hamran. Náplňou komisie je organizovanie 
súťaží na školách v spolupráci s Krajskými školskými úradmi.  

K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené :   
 
Úloha : prerokovať návrh trénerov na kategóriu minikadetov a minikadetiek 
  
    Z: komisia mládeže a komisia ŠR 
 
Uznesenie 412 :  Spracovať a predložiť tréningové plány CTM do 15.12.2009 na sekretariát  
                           SSTZ. 
                  Z: tréneri CTM                                        T: 15.12.2009 
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Uznesenia trvajúce : 
 
Uznesenie 409 :  Rokovať s Obvodným úradom Bratislava III. o uzavretí zmluvy o prenájme 
pozemkov pod halou a ubytovňou.                          
                  Z:Ing.Hamran, Tichý                 T: 30.6.2010 
 
Uznesenie 413 :  Spracovať a predložiť návrh na sprísnenie kritérií na zriadenie CTM .                       
           
                 Z: komisia mládeže a komisia šport. reprezentácie            T: 30.9.2010 
 
Úloha : tréneri jednotlivých mládežníckych kategórií spracujú plán príprav na jednotlivé    
              podujatia. 
        Z:  tréneri reprezentačných družstiev mládeže SR  T: 15.12.2010 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Miko, Hamran, Vaniak) 
 
4.1. Širšie reprezentačné kádre na apríl, máj 2010: 
    Kadeti: Pavolka, Rezetka, Péter , Turček, Vlačuška , Žatko , Adámek, Biró 
    Kadetky: Truksová, Jurková, Barčiaková, Cisáriková, Vizinová, Piterková, Kršiaková,     
                    Ivanová 
    Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik, Maják, Mudrík 
    Juniorky: Balážová, Adámeková, Kalužná, Kraželová, Bútorová, Malá 
    Muži: Keinath, Pištej, Illáš, Šereda P., Bardoň 
    Ženy: Ódorová, Balážová, Kmotorková, Majerčíková,  Daubnerová, Medříková, Hudecová 
 
4.2. Italian Junior & Cadet TT International Open 2010, Lignano, 25.-28.3.2010 
    Juniori: Novota, Figeľ, Slováčik (na náklady SSTZ) 
    Juniorky: Balážová, Adámeková, Malá (na náklady SSTZ) 
                    Kalužná (na vlastné náklady) 
    Kadeti: A) Rezetka, Péter (na náklady SSTZ) 
                 B) Vlačuška, Valúch,  (na vlastné náklady) 
    Kadetky: Truksová, Vizinová (na náklady SSTZ) 
                   Piterková, Kršiaková, Haringová, Ivanová (na vlastné náklady) 
    Tréneri: Bardoň, Michalka, Truksa (na náklady SSTZ) 
                  SSTZ hradí poistenie všetkých účastníkov 
 
4.3. Austrian Junior Open, ITTF Junior Circuit, Linz, 1.-3. 4. 2010 
    Juniori:    Novota, Figeľ, Slováčik (na  náklady SSTZ) 
    Juniorky: Balážová, Adámeková, Bútorová (na náklady SSTZ) 
                    Kalužná (na vlastné náklady) 
    Tréneri:   Bardoň, Michalka (na náklady SSTZ) 
                    SSTZ hradí poistenie. 
 
4.4. German Junior Open, ITTF Junior Circuit, Seligenstadt, 8.-11.4.2010 
    Juniori:    Novota, Figeľ, Karas (na vlastné náklady ) 
    Juniorky: Balážová, Adámeková, Kalužná (na náklady SSTZ) 
    Tréneri:   Bardoň, Michalka  (na náklady SSTZ) 
                    SSTZ hradí poistenie. 
 
 
4.5. European Youth Olympic Qualification, Novara (Taliansko), 16.-18.4.2010 
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       Pavolka, Truksová, tréner: Truksa, Grigel (na náklady SSTZ) 
 
4.6.  Vycvikový tábor juniorov a junioriek 8.-12.2.2010 
        Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik, Pavolka, Maják, Mudrík 
        Juniorky: Balážová, Adámeková, Kalužná, Kraželová, Bútorová, Malá 
 
4.7.  Vycvikový tábor juniorov a junioriek 1.-4.3.2010 
        Juniori: Novota, Fígeľ, Karas, Slováčik, Pavolka, Maják 
        Juniorky: Balážová, Adámeková, Kalužná, Kraželová, Bútorová, Malá, Truksová 
  
4.8. Dodatočné schválenie: Hungarian Open, Tata, 18.-21.2.2010 – Kraželová namiesto      
       zranenej Adámekovej (na náklady SSTZ) 
 
4.9 MS v Moskve, 23.-30.5.2010 
      Muži: Pištej, Keinath, Šereda, Bardoň, tréner Miko (na náklady SSTZ) 
      Ženy: Ódorová, Balážová, Kmotorková, Majerčíková, trénerka Popová (na náklady 
SSTZ) 

     delegáti  na kongresy ITTF a ETTU: Kríž – člen Rady riaditeľov ITTF, Hamran, obaja  
na    náklady organizátora (okrem cesty), SSTZ hradí poistenie 

  
4.10 Kontrolný turnaj kadetov 8.-9.4.2010 v Bratislave       
       Pavolka, Rezetka, Péter, Turček, Vlačuška, Žatko, Adámek, Biró + tréner donominuje   
       dvoch ml. žiakov  
 
Rozhodcovia: 
 
4.11   OHM a ITTF JC ITTF JC  Taliansko , Lignano, 23.-28.3.2010 

1-2 rozhodcovia  do výberového konania 
 

4.12    ETTU  Cup , semifinále ženy, Poľsko , Tarnobrzeg, 26.3.2010,  
Bystričan, Novotný  
 

4.13 ITTF JC, Rakúsko, Linz, 1.-3.4.2010 
rozhodcovia do výberového konania 

 
4.14 MM Bieloruska, 29.4.-2.5.2010 

rozhodcovia do výberového konania 
 
4.14   TTF JC, Španielsko, Platja d´Aro, 5.-9.5.2010 

pozvanie pre 2 rozhodcov 
 

4.15 PT Japonsko , Kobe 1.-4.7.2010 
1 rozhodca do výberového konania, do 30.4.2010 
  

4.16   Skúšky medz. rozhodcov –  zo SR prihlásené 3 osoby -  Popellár, Sabo, Gajdoš 
 
4.17     Medzinárodné  majstrovstvá stredných škôl, Brno, 25.31.3.2010 -   

     Brúderová, Vaniak 
 
4.18 MM TP Romania Open, Cluj, 19.-22.5.2010  

     Goláň-  ZHR,   Žarnovický, Sabo, Vaniak 
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4.19 MMJ  CZECH OPEN, Hluk  16.-18.3.2010  - Goláň HR,  Dufek, Kondel, Tarnek,  

     Hlubina, Žarnovický, Eliáš, Šedivec, Lúpal 
 
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
 

 
 K bodu 6.   Hodnotenie M SR mužov a žien  - Mgr.Bajzík, Ing.Šereda , Dr. Kríž,  
Dr. Vaniak         
                                                                                 

- Mgr.Bajzík ústne informoval o priebehu M SR  mužov a žien 
- Ódorová, Jančí a Baženov sa ospravedlnili z účasti na M SR, nastúpili namiesto 

nich náhradníci 
- súťaží sa zúčastnilo 32 mužov a 24 žien 
- Truksa nenastúpil na semifinále z dôvodu klubových povinností v zahraničí 

                Dr.Vaniak –  hlavný rozhodca - predložil  písomnú správu , v ktorej  okrem   
                zhodnotenia celého podujatia upresnil trest  daný Šeredovi za nešportové správanie 

- konštatoval nedostatok kvalitného zariadenia na testovanie používaných lepidiel 
 

Dr.Kríž – pozitívne hodnotil trojhodinový priamy televízny prenos na STV 3 
 

K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD na kvalifikáciu na OHM 2010 a MEJ 2010 – 
Ing.Miko  
 

- ústna informácia 
- požiadavka na nomináciu 2 trénerov na OHM v Taliansku 
- záverečná príprava pred MEJ sa uskutoční v cykloch, v prvom bude ťažisko kladené 

na kondičnú prípravu , v druhom bude ťažisko v dolaďovaní formy 
- družstvo juniorov aj junioriek sa zúčastní tréningového tábora v Číne 

 
K bodu 8. Stav príprav RD mužov a žien na MS v Rusku – Ing.Miko  
 

- ústna informácia 
- záverečná príprava sa uskutoční v dĺžke 3-4 dní v stolnotenisovom centre 

v Bratislave 
- príprava bude mať dolaďovací charakter 
- doprava je zabezpečená na trase Viedeň - Moskva a späť 

 
 
Úloha – prekonzultovať s MUDr.Delejom odporúčané prípravky na prípravu pitného 
režimu pre hráčov počas MS a zabezpečiť najnutnejšie zdravotnícke vybavenie pre potreby 
RD 
 
 
 
K bodu 9. Hodnotenie účasti na MSJ 2009  v Cartagene – Michalka, Dr. Kríž, Ing. 
Hamran 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
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K bodu 10. Stav príprav MSJ v Bratislave – Dr.Kríž, Ing. Hamran   
 

- písomný materiál – prospekt  - VV SSTZ berie na vedomie 
- Ing.Hamran ústne informoval o priebeho príprav MSJ 2010, zatiaľ sú najväčšie 

problémy s uzatvorením nájomnej zmluvy s NTC, nakoľko partner požaduje 
neúmerne vysokú sumu za prenájom 

- prebiehajú intenzívne rokovania o zmluve s ITTF 
 
K bodu 11. Informácie z komisie mládeže – Ing.Alexy   
 

- predložený písomný materiál  
 

11.1 VV schválil oboch navrhovaných trénerov minikadetov : 
 M.Filaga – dievčatá,  J. Wiltschka – chlapci 

11.2 VV SSTZ schválil zmenu nominačných kritérií na M SR mládeže s účinnosťou od      

         9.3.2010 nasledovne: 

1. Chlapci – prvých 32 hráčov aktuálneho SR rebríčka bez ohľadu na územnú príslušnosť 
    Dievčatá – prvých 24 hráčok aktuálneho SR rebríčka bez ohľadu na územnú príslušnosť 
 
2.  Náhradníci – nominujú sa v poradí ako sú umiestnení v rebríčku od prvého     
     nepostupového miesta - bez ohľadu na územnú príslušnosť (chlapci od 33., dievčatá od 25.  
    miesta). V prípade, že ktorýkoľvek hráč(i)/ hráčka(y) boli vylúčení z riadnej nominácie  
    podľa čl. 1. z titulu účasti majstra kraja, ktorý nebol umiestnený v rebríčku do 32. miesta  
    u chlapcov, alebo do 24. miesta u dievčat, títo hráči sa stávajú automaticky náhradníkmi,   
    ktorí sú  v rebríčkovom poradí predradení pred náhradníkov z nepostupových miest.  
 
3. Majster kraja má právo štartu na M SR, pričom: 
 a/ ak je umiestnený v rebríčku do 32. miesta (chlapci) resp. do 24. miesta (dievčatá), je   
    nominovaný z titulu umiestnenia v rebríčku 
b/ ak nie je umiestnený v rebríčku do 32. miesta (chlapci) resp. do 24. miesta (dievčatá) a ak  
    má kraj, za  ktorý je nominovaný  čo i len jedného nominovaného hráča z titulu 
umiestnenia  
    v rebríčku, majster kraja nahradí takéhoto hráča. Ak má kraj z titulu umiestnenia    
    v rebríčku nominovaných viacej hráčov, takýto majster kraja nahradí toho hráča  
    príslušného kraja,  ktorý má najhoršie rebríčkové umiestnenie 
 c/ ak nie je umiestnený v rebríčku do 32. miesta (chlapci), resp. do 24. miesta (dievčatá) a ak  
    kraj, za  ktorý je nominovaný,  nemá ani jedného hráča nominovaného z titulu umiestnenia  
   v rebríčku, majster kraja nahradí nominovaného hráča s najhorším umiestnením, ktorý nie  
   je  majstrom iného kraja a to bez ohľadu na územnú príslušnosť. 

   
11.3  VV SSTZ schválil  spätné pridelenie bodov za 2. SPM zo dňa 6.12.2009 pre hráča 
Tomáša Kopányiho, ktorý sa na turnaji nezúčastnil, lebo bol v tom čase na týždňovom kempe 
olympijských nádejí s titulu neúčasti pre plnenie si reprezentačných povinností. 

11.4 VV SSTZ schválil  spätné pridelenie bodov do rebríčka dorastencov pre hráčov 
a hráčky, ktorí sa nemohli zúčastniť SPM dorastu dňa 6.2.2010, nakoľko v tom čase si 
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plnili reprezentačné povinnosti (Czech Cadet Open 5.-7.2.2010). Ide o nasledovných 
hráčov: 

Michal Pavolka, Patrik Vlačuška, Roman Rezetka, Peter Turček, Bálint Biró, Ingemar 
Péter, Adam Brat, Samuel Kalužný, Matúš Roba, Alexander Valúch, Lucia Truksová, 
Eva Jurková, Ľubica Barčiaková, Adiana Cisáriková, Sandra Piterková, Monika 
Haringová, Dominika Vizinová, Lucia Ivanová, Petronela Cerovská, Miriam 
Kršiaková.  

 
Stanovisko KM – súhlasné. 

 

11.5 VV SSTZ schválil prideľovanie dotácií len tým organizátorom majstrovstiev kraja,  
resp. regiónu, ktorí ich reálne zorganizujú. Dotácia bude realizovaná na základe 
predložených účtovných dokladov a výsledkovej listiny - za predpokladu účasti hráčov 
podľa súboru predpisov SSTZ. 

11.6 Kontrolný turnaj kadetov a kadetiek sa uskutoční v Bratislave - v Národnom 
stolnotenisovom centre v termíne 8.-9.4.2010. 

11.7 VV SSTZ  opätovne potvrdil platnosť pravidla zverejneného v propozíciách SPM , že 
hráč musí byť na turnaj prihlásený vopred a nie je možné ho donominovať v deň konania 
turnaja SPM. 

K bodu 12. Informácie z metodicko vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová   
 

- predložený písomný materiál  
 

- dňa 5.5.2010 sa uskutoční seminár trénerov útvarov talentovanej mládeže 
 

- začiatkom septembra sa uskutočnia ďalšie semináre na preškolenie trénerov 
súvisiace s predĺžením platnosti licencií trénerov - A a B licencií 

 
- Dr.Brúderová informovala o možnosti otvorenia štúdia na IV. kvalifikačný stupeň 

trénerov na Prešovskej univerzite (externé bakalárske štúdium) – od r. 2011. 
Informáciu je potrebné zverejniť na internetovej stránke SSTZ, aby sa záujemcovia 
mohli informovať o podmienkach štúdia 

 
K bodu 13. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 2/2010 – Dr.Demetrovič   
 

- predložený písomný materiál  - VV SSTZ berie na vedomie 
 
K bodu 14. Hodnotenie TOP 10 mládeže 2010 v Topoľčanoch  – Dr.Kríž, Mgr. Bajzík, 
Ing. Hamran 
   

- ústna informácia 
- organizátori pripravili dobré podmienky pre účastníkov 
- podujatie navštívili viacerí hostia : p.Cabaj - podpredseda NR SR, p.Swiec – riaditeľ 

Odboru  ekonomiky  Sekcie  štátnej starostlivosti o šport MŠ SR, p.Kukumberg - 
predseda SZTK a prezident KŠZ  SR 
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- ekonomický výsledok podujatia je mínusový, čaká sa na výsledok vyhodnotenia 
projektov podaných na Úrad vlády SR 

- pozitívom bol dvojhodinový televízny zostrih podujatia odvysielaný na STV 3 
- vďaka organizácii podujatia bola zrekonštruovaná mestská športová hala v 

Topoľčanoch 
- VV SSTZ očakával lepšie  výsledky reprezentantov SR, najmä Balážovej 

 
 

K bodu 15. Rôzne 
 
15.1  na základe predložených písomných odvolaní  VV SSTZ rozhodol o zmene sankcií 
nasledovne : 

- Stolnotenisový klub Podlužany /Nová baňa, výška pokuty znížená zo 168 EUR na 100 
EUR 

- ŠKST Centrum Žilina, výška pokuty znížená zo 413 na 300 EUR 

- sťažnosť ŠOG Nitra  -  pokuta za neoprávnené prihlásenie staršieho žiaka na turnaj 
mladších žiakov bola  zrušená, priestupok  bol postúpený na prerokovanie 
disciplinárnej komisii 

Úloha : zverejniť uvedené rozhodnutia VV SSTZ v Spravodaji ŠTK 

15.2 Ing.Šereda – informoval o proteste v stretnutí St.Ľubovňa – Tvrdošín pre nedostatočné 
osvetlenie – ŠTK nariadila opakovať stretnutie 

15.3 Dr.Vaniak informoval  o plánovanom školení hlavných rozhodcov pre potreby 
slovenských súťaží. Termín školenia bol stanovený na jún 2010. 

15.4  Predseda VV SSTZ spolu s členmi VV SSTZ odovzdal pamätné plakety SSTZ  
p.Michalovi a Ladislavovi Vozárovcom pri príležitosti ich životného jubilea – 70. narodenín. 

 
 
Bratislava,  15.3.2010 
 
 
          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 


