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Zápis č. 1/2015 
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ , konaného dňa 3.2.2015 

v Bratislave 
 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing.Čelko, Grman,  Dr. Brúderová,  prof. Alexy,  Ing.Reho, Dr.Vaniak    

   

Prizvaní:  pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. T. Šereda, Bystričan 

Ospravedlnení:  pp.  Gallo, Čolovičková 

Program: uvedený v pozvánke 

 

K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 

 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ.  

 

K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ – Dr. Kríž 
 

2.1.  Na oficiálnu otázku SSTZ na sekretariát ETTU o možnosti štartu slovenských stolných 

tenistov v súťaži jednotlivcov na Európskych hrách 2015  v Baku odpovedal asistent generálneho 

sekretára ETTU  P. Kaas, že na základe európskych rebríčkov k 1.3.2015 bude nominovaných 13 

mužov a 13 žien k hráčom, ktorí si už účasť vybojovali ako členovia 16 postupujúcich družstiev 

z ME v Lisabone. Zo Slovenska majú ešte šancu kvalifikovať sa B. Balážová, E. Ódorová, Y.Wang 

a Ľ. Pištej.     

 

2.2.  Výkonný výbor SOV schválil na návrh komisie fair play ceny fair play za rok 2014. Za 

celoživotný prínos pre fair play ju získal I. Čierny (atletika) a za príkladný čin Ľ. Pištej (stolný 

tenis). Navrhla ho Česká televízia za priznanie spornej loptičky pre súpera v najvyššej českej 

súťaži. Odovzdanie cien sa uskutoční 9.2.2015 v Spišskej Novej Vsi. 

 

2.3. Dňa 27.1.2015 sa uskutočnilo 1. zasadnutie kompletného OV ME mládeže v stolnom tenise 

2015 v Bratislave. Boli prediskutované konkrétne úlohy jednotlivých komisií a následné kroky 

na prípravu tohto významného podujatia, ktoré sa v jeho histórii už po 6-krát uskutoční na Slovenku 

(predtým 3-krát v Topoľčanoch a 2-krát v Bratislave). 

 

2.4. V priebehu januára 2015 sa uskutočnilo viacero rokovaní sekretariátu SSTZ o zmluve medzi 

SSTZ a STARZ o prenájme ZŠ O. Nepelu na ME mládeže 2015.  Zmluva bude podpísaná do konca 

februára 2015. 

 

2.5. Dňa 30.1.2015 sa delegácia SSTZ v zložení pp. Kríž, Hamran, Vaniak a Tichý stretla 

v Budapešti pri príležitosti Hungaria Open s generálnym sekretárom ETTU R. Scrutonom. 

Predmetom bolo rokovanie o zmluve na organizáciu ME mládeže 2015. Na rokovaní došlo 

k dohode o všetkých sporných otázkach a v krátkom čase bude zmluva podpísaná. 

 

2.6. Počas turnaja Hungaria Open v Budapešti sa uskutočnilo aj rokovanie so slovenskou 

reprezentantkou E. Ódorovou o jej štartoch v drese SR v roku 2015. Ódorová prejavila záujem o 

štart na MS v Číne za predpokladu možnosti primeranej aklimatizácie, o štart na EH v Baku. 

K štartu na M-SR sa vyjadrí neskôr. Na Hungaria Open nemohla štartovať kvôli povinnostiam vo 

svojom francúzskom klube. Tie kolidovali s kvalifikáciou v Budapešti. 
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2.7. Na základe informácie z MŠVVaŠ SR, SSTZ bude mať príspevok od štátu do rozpočtu na rok 

2015 na úrovni roku 2014. Na ME mládeže bola schválená mimoriadna dotácia 50.000 €, na Slovak 

Junior Open 11.000 € a na Slovak Cadet Open 0 €. 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran 

 

Uznesenia splnené : 

 

Úloha: V spolupráci s Dozornou radou SSTZ pripraviť vykonávaciu smernicu k zákonu 

o organizovaní športových podujatí  - na podmienky SSTZ  

Z: Dr. Gallo, Ing. Hamran, dozorná rada a sekretariát        T: 31.11.2015 

 

Uznesenie č. 457 – Hráči ( juniori a kadeti) zaradení do RD mládeže, ktorí sú z podporovaných  

útvarov talentovanej mládeže, alebo sú zaradení do individuálnej podpory,  sa musia povinne 

zúčastňovať turnajov SPM do 21 rokov. 

 

Úloha : VV SSTZ poveril sekretariát zabezpečením úveru zo súkromných zdrojov na základe 

zmluvy o pôžičke vo výške min. 30 000€ za obdobných podmienok,  ako v prípade 

kontokorentného úveru, s úrokom 6%. 

 

Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti  hráčov na 

turnajoch 

- Dopracovať návrh kritérií vo forme smernice v zmysle pripomienok z VV SSTZ. 

 

VV SSTZ schválil doplnenie úlohy o vypracovanie písomného  prehlásenie pre rodičov  resp. klub, 

ktorí  vysielajú hráčov ako samoplatcov. Obsahom prehlásenia je záväzok na plné zabezpečenie 

stravy, dopravy , zodpovedného dozoru a zodpovednosti za prípadné spôsobené škody. 

 

 Z: pp. Grman, Ing.Hamran, Dr.Gallo                            T: 31.1.2015 

 

 

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 

VV SSTZ odložil plnenie uznesenia do 30.6.2015, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe. 

Pripravovaná smernica musí byť v súlade s novým zákonom.  

Z: Ing. Hamran a pracovná skupina                                            T: 30.6.2015 

 
 

Uznesenie č. 459 : VV SSTZ schválil nasledovné opatrenie smerom k organizácii hodnotiacej 

konferencie 2015: 

-  február 2015 – zasadnutie komisie na prípravu materiálov 

- máj 2015- spoločné zasadnutie VV SSTZ a dozornej rady, prerokovanie materiálov na 

konferenciu  

- 6. jún 2015 -  predpokladaný termín konferencie - Bratislava  

 

Z: pp. Ing. Hamran, Dr. Gallo     T: priebežne 
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K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov -  Grman, Dr.Vaniak  

 

Bod 4 

4.1. GJC Open, Česko, 11.-15.2.2015, Hodonín 

Juniori: Kopányi, Kalužný, Kaššay (na náklady SSTZ), Špánik (na vlastné náklady) 

Juniorky: Furková, Kršiaková, Uríková (na náklady SSTZ), Grigelová (na vlastné náklady) 

Kadeti: Oráč, Peko (na náklady SSTZ), Zelinka, Reho (na vlastné náklady) 

Kadetky: Labošová, Kukuľková (na náklady SSTZ), Belopotočanová, Puchovanová (na vlastné 

náklady) 

Tréneri: Grman, Valúch, Jahoda, Mackovič (na náklady SSTZ) 

Poradie náhradníkov: 

Juniori: Brat, Pavolka, Ševec, Jakubec (na vlastné náklady) 

Juniorky: Jantošová (na vlastné náklady) 

Kadeti: Bučko, Pindura, John (na vlastné náklady) 

Kadetky: Grigelová, Šinkárová, Čermáková, Terezková, Dzelinská (na vlastné náklady) 

 

4.2. ITTF WT Maďarsko, 18.1.-1.2.2015, Budapest 

Na náklady SSTZ: Balážová, Šereda 

Na vlastné náklady: Novota, Kobes, Valúch, Kalužný, Péter 

 

4.3. Výcvikový tábor s Nemeckou reprezentáciou, Heidelberg, 1.-5.2.2015 

Hráči: Wiltschka, Oráč, Labošová, Grigelová 

Trénerka: Čolovičková 

Ubytovanie, strava na náklady  Nemeckého zväzu, cestovné a poistenie na náklady SSTZ 

 

4.5. Príprava pred Minikadet Open, 2.-5.3.2015, Topoľčany 

Chlapci 2002: Diko, Daňovský, Ivančo 

Chlapci 2004:Kapusta, Goldír, Kubala 

Dievčatá 2002:Dzelinská,  Peková, Divinská  

Dievčatá 2004: Bilkovičová, Illášová, Činčúrová 

Tréneri: Čolovičková, Filaga 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.6. Slovak minikadet Open, Malacky, 6.-8.3.2015 

Chlapci 2002: Diko, Daňovský, Ivančo 

Chlapci 2004:Kapusta, Goldír, Kubala 

Dievčatá 2002:Dzelinská,  Peková, Divinská  

Dievčatá 2004: Bilkovičová, Illášová, Činčúrová 

Tréneri: Čolovičková, Filaga 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.7. GJC Italian Open, Lignano, 4.-8.3.2015 

Juniori: Kalužný, Kopányi, Kaššay (na náklady SSTZ), Pavolka na vlastné náklady 

Juniorky: Kukuľková, Furková, Kršiaková (na náklady SSTZ), Uríková, Jantošová na vlastné 

náklady 

Kadeti: Oráč, Bučko (na náklady SSTZ), Pindura, John, Zelinka , Reho na vlastné náklady 

Kadetky: Kukuľková, Labošová (na náklady SSTZ) Puchovanová na vlastné náklady 

 

4.8. MS dospelí, Čína, 27.4.-3.5.2015 

Muži: Pištej, Šereda, Keinath (na náklady SSTZ) 

náhradníci: Bardoň, Valúch – bez poradia 

Ženy: Balážová, Odorová, Jurková  (na náklady SSTZ) 
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Vedúci výpravy: Ing. Anton Hamran, Delegát: Dr. Zdenko Kríž (na náklady SSTZ, resp. ITTF) 

 

4.9 Výcvikový tábor juniori. Žilina, 22.-26.2.2015 

Juniori : Kopányi, Kalužný, Kaššay, Brat , Pavolka 

Tréner: Robert Valúch 

Všetci na náklady SSTZ 

4.10 GJC Francúzsko – VV SSTZ neodsúhlasil štart na GJC Francúzsko z dôvodu kolízie 

s termínom výcvikového tábora RE mládeže. Turnaj nebol zaradený do plánu účasti na 

medzinárodných  podujatiach. 

 

4.11 VV SSTZ schválil účasť  T. Kukuľkovej na GJC v Taliansku v kategórii junioriek ako odmenu 

za vynikajúci výsledok na Slovak Cadet Open 2014 . Viď zápis z VV SSTZ č.7/2014, bod 8. 

 

Nominácie rozhodcov a funkcionárov: 
 

4.12  GJC Česko, Hodonín, 11.-15.2.2015,   Jaroslav Zliechovec, Ondrej Jurek, Ivan Šedivec, Milan 

Chamula, Július Hlubina, Anton Tarnek, Ľudovít Čermák, Jozef Tancer, Milan Dufek 

 

4.13 GJC  Taliansko, Lignano, 4.-8.3.2015,  8 rozhodcov  -  Ľudovít Čermák, ďalší budú donominovaní 

 

 

4.14 ITTF PTT  Taliansko, Lignano, 17.-22.3.2015,  8 rozhodcov – Milan  Chamula,  Miroslav Čerňan,  

Gajdoš Vladimír, ďalší budú donominovaní 

 

4.15  ITTF PTT Eger (Hun) ,  12.-16.3.2014 – Ladislav Popellár, Teodor Németh 

 

4.16  ITTF WT Maďarsko -  Dr.Kríž, Ing.Hamran, Dr.Vaniak, Tichý-  účasť na rokovaní s gen. 

sekretárom ETTU p.Scrutonom o zmluve na MEJ 2015 

 

4.17. GJC Francúzsko,  p.Bystričan prejavil záujem o účasť na turnaji z dôvodu účasti na hodnotení 

rozhodcov na modrý odznak 

 

4.18 p.Alexy upozornil na chýbajúce spracovanie rozpočtu pre mládežnícke kategórie na sumu 13 

800€, ktorá vznikla navýšením poplatkov z registrácie. 

Rozpočet bude predložený na najbližšom rokovaní VV SSTZ spolu s celkovým rozpočtom SSTZ, 

nakoľko MŠVVaŠ SR už predložilo schválenú zmluvu pre SSTZ na rok 2015 

 

4.19 Ódorová sa zúčastní  týždenného kondičného sústredenia vo V. Tatrách v hoteli Toliar – na 

náklady SSTZ (v zmysle dohody z r. 2014) 

 

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  

 

5.1 MT Satelit 2015,  

    Topoľčany - 16.- 17.8.2015 

    Havířov  -   19.-20.8.2015 

    Hluk  -        22.23.8.2015    

    Kat. : juniori, kadeti, minikadeti 

 VV SSTZ  prerokoval  kritické pripomienky ku kvalite turnaja Satelit z minulého roku. Po 

upravení rozpisu súťaže VV SSTZ súhlasil so zotrvaním turnaja v kalendári SSTZ a zaradením   

výsledkov do rebríčkov SSTZ. Napriek tomu je potrebné trvať na zaradení kvalifikovaných 

rozhodcov aj na turnaji v Hluku, resp. znížení štartovného na pôvodnú hodnotu. 
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 K bodu 6. Hodnotenie účasti   na MSJ  2014  v Šanghaji –  Grman  
 

- Predložený písomný materiál (tréner  R. Valúch predložil KŠR  písomné zhodnotenie 

účasti A. Valúcha)  

- Hráč hral dve kategórie , dvojhru a mieš. štvorhru s Malaninovou z Ruska 

- Pozitívne hodnotene účasti, hráč postúpil zo skupiny a skončil na 33.-64. mieste, čo je 

výrazne lepšie umiestnenie ako jeho postavenie na rebríčku 

 

 

K bodu 7.  Návrh na prípravu RD SR mládeže na MEJ 2015 – tréneri RD 

 

- Príprava bude prebiehať podľa schváleného plánu prípravy RD mládeže 

- 2/2015    GJC Česko, Hodonín 

- 3/2015    GJC Taliansko, Lignano 

- 16.-19. 3 2015 VT Topoľčany 

- 13.-16.4.2015 VT 

- 19.-20.5.2015  sústredenie Senec pred GJC 

- 21.-24.5.2015  GJC Slovensko, Senec 

- 27.-31.5.2015  GJC Poľsko , najmä kategória kadetov a kadetiek 

- 1.-4.6.2015 kondičné sústredenie V.Tatry 

- koniec júna a začiatok júla -   záverečné príprava pred MEJ v Senci 

 

K bodu 8. Návrh na prípravu RD SR  na MS 2015 – Grman, tréneri RD 

 

- odložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ, potrebné predložiť  predstavu trénerov RD 

o záverečnej príprave 

- preveriť neúčasť Jurkovej na WT v Maďarsku 

- v mužskej kategórii je možný štart 4 mužov, je potrebné preveriť záujem o štart štvrtého 

muža na vlastné náklady (Bardoň, resp. Valúch) 

 

K bodu 9.  Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2015 – Tichý 

 

- ústna informácia , odložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ 

- MŠVVaŠ SR už predložilo zmluvy na rok 2015 

- 333200€ na činnosť a mládež a 61000€ na podujatia ( ME mládeže a SP juniorov) 

 

K bodu 9.  Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží   - Ing.Šereda, Dr.Vaniak 

 

- Dr.Vaniak  - predložený písomný materiál   

- účasť družstiev do 21 rokov sa ukázal ako pozitívny krok pre túto kategóriu 

- pre budúcu sezónu potvrdil účasť aj Český stolnotenisový  zväz 

- Ing.Čelko – Extraliga prebieha bez problémov – podľa stanoveného rozpisu 

- protesty boli riešené priebežne 

- začal sa hrať druhý stupeň, žrebovanie bolo zverejnené 

 

K bodu 10.  Štruktúra ÚTM na rok 2015 a návrh fin. zabezpečenia – Alexy, Tichý 

 

Predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie,  

- žiadosť o zriadenie CTM podali 3 kluby : Topoľčany,  Ružomberok, Trnava 

- všetky kluby splnili podmienky stanovené smernicou  
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- do štátnej podpory bude zahrnutých 10 klubov, (z toho 3 majú štatút CTM) a jedna 

individuálna podpora  ( Valúch) 

- je potrebné upraviť výpočet dotácií s prihliadnutím na navýšenie dotácie pre CTM 

- v 1. polroku bude prerozdelených 40000€ na útvary tal. mládeže 

- všetky kluby zaradené do podpory musia predložiť tréningové plány 

 

 

 

K bodu 11. Príprava M SR  2015 – Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

- propozície M SR boli zverejnené, bez zmien v porovnaní s minulým ročníkom 

- na organizátorov  M SR 2015  v mládežníckych kategóriách bolo vypísané výberové 

konanie. Z prihlásených klubov boli vybraní nasledovní organizátori: 

najmladšie žiactvo  MSK Čadca 

mladšie žiactvo   STO Valaliky 

staršie žiactvo  STK Lokomotíva Košice 

dorast    MŠK 1.PPC Fortuna Kežmarok 

 

K bodu 12. Návrh obsahu časopisu Slovenský stolný tenis  - Dr,Vaniak   

 

- predložený písomný materiál – VV SSTZ  schvaľuje s pripomienkami  

 

K bodu 12. Návrh projektov na rok 2015 na MŠVVAŠ     - Ing.Hamran,  J. Tichý   

 

- Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie po diskusii na vedomie 

- pre budúci finančný  rok boli predložené na ministerstvo 2 základné projekty:  

- činnosť SSTZ, reprezentácia  a mládež 

- organizovanie významných podujatí   - ME mládeže a svetový pohár juniorov a kadetov 

 

K bodu 13. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová 

   

13.1 Priebežne sa pripravujú podklady pre žiadosť o novú akreditáciu SSTZ.  Ešte je potrebné 

urobiť dohodu o spolupráci s Prešovskou univerzitou a doplniť chýbajúce súhlasy od navrhovaných 

lektorov 

 

13.2 Je pripravená nová bibliografia SSTZ za roky 1993-2005 a roky 2006-2014. Je tam zaradených 

402 príspevkov od 85 autorov a 15 publikácií. Po doplnení ostatného čísla časopisu a absolventov 

fakulty a DŠT za roky 2001-2005 sa bude môcť zverejniť na webovej stránke SSTZ, resp. 

v časopise Slovenský stolný tenis   

 

13.3 Termín záverečného stretnutia školenia na 2. kvalifikačný stupeň bol stanovený  

na 26.-28.6.2015. Lektori budú Dr.Kríž, Ing.Hamran, Ing.Kutiš, Ing.Miko, Čolovičková. 

 

K bodu 14.  Stav príprav MEJ 2015 – Dr.Kríž, Ing. Hamran   

 

- uskutočnilo sa zasadnutie OV ME mládeže 

- pred podpisom sú zmluvy s ETTU, STARZ a Butterfly 

- počas ME mládeže budeme používať tieto hotely LINDNER, NIVY, JUNIOR, ECHO 

a TURIST. 

- Strava sa bude podávať v jedálni Farm. fakulty UK, nebude sa zabezpečovať kyvadlová 

doprava 
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K bodu 15.  Stav príprav GJC Slovak Junior Open v Senci 2015 – Dr.Kríž, Ing. Hamran   

 

- čakáme na oficiálne zverejnenie „prospectusu“  turnaja, podklady boli zaslané na ITTF 

- celé zabezpečenie turnaja bude zhodné ako v minulom roku 

 

K bodu 16. Rôzne   

 

16.1 SOV vypísal výberové konanie na 2 účastnícke miesta na 55. stretnutie mladých účastníkov 

v Grécku – SSTZ nemá vhodného kandidáta 
 

16.2  SOV vypísal výzvu na posielanie návrhov na udelenie olympijských vyznamenaní – SSTZ 

nenašiel vhodného jubilanta spojeného s OH 

 

16.3  Maďarský stolnotenisový zväz  oslovil SSTZ s ponukou na obnovenie turnaja olympijských 

nádejí, ktorý sa bude konať počas GJC v Szombathely 7.-8.11.2015. 

SSTZ podporí tento turnaj a vyšle naň družstvá  minikadetov. 

  

16.4 Ing.Čelko – družstvo MKS Čadca sa nedostavilo na stretnutie v Kežmarku. ŠTK kontumovala 

stretnutie v prospech Kežmarku a udelila pokutu družstvu MKS Čadca vo výške 105,5€ ( pokuta 

a cestovné). 

Pokuta je splatná do 14 dní. 

 

16.5. Ing.Čelko – stretnutie Metalfin Galanta – H. Orešany sa nedohralo. Rozhodcom bol R. 

Porozsnyák. Stretnutie  skontumované v prospech Metalfin Galanta. Zároveň bolo postúpené na 

riešenie disciplinárnej komisii SSTZ  za nešportové správanie sa  hráča Galanty. 

 

16.6 Počas stretnutia Geológa Rožňava a St. Ľubovne , bola požiadavka na výmenu rozhodcu pri 

stole. Požiadavke nebolo vyhovené.  Nakoľko nebol podaný oficiálny protest VV SSTZ  ďalej 

neriešil spornú situáciu. 

 

16.7 SSTZ udelil pokutu 10 €  klubu Stavoimpex Holíč  za nenahlásenie výsledkov dor. ligy 

v stanovenom termíne. Pokuta je splatná do 14 dní. 

 

16.8  Ing.Alexy – na návrh komisie mládeže SSTZ udelil pokuty vo výške 50€  klubom : 

- STO Slovenská Ves za hráča  Michala  Metejovského  

- Severka Kežmarok  za hráča Aleša Barnáša ,  ktorí boli odprezentovaní na SPM ako prítomní 

a nedostavili sa k zápasom. 

Pokuta je splatná do 14 dní. 

 

16.9   Ing.Alexy – na návrh komisie mládeže SSTZ udelil pokutu vo výške 100€  klubu  

Trnovec n/Váhom,  hráč Čičmiš , ktorý bol  odprezentovaný  na SPM ako prítomný  a nasadený do 

prvej 16-tky  a nedostavil sa na zápasy. 

Pokuta je splatná do 14 dní. 

 

16.10 Bystričan  - na základe odporučenia dozornej rady upozornil na povinnosť pravidelne  robiť 

povinné revízie v hale a ubytovni SSTZ. 

Ďalej odporučil pri najbližšej možnej príležitosti inštalovať samostatné merače energií na jednotlivé 

objekty. 

Upozornil na chybu v názve smernice nominačných kritérií . Je potrebné doplniť názov smernice. 
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16.11 Bystričan – v tomto roku sa uskutoční 50.ročník Mildeho memoriálu v Ružomberku. 

Bystričan požiadal o podporu tohto turnaja  vo výške cca 300€ . VV SSTZ zobral na vedomie 

a rozhodnutie urobí na základe svojich možností v čase konania turnaja – predpokladá sa materiálna 

pomoc. 

 

16.12 Celoslovenská hodnotiaca konferencia sa uskutoční v Bratislave 6.6.2015 o 10.00 hod. 

pravdepodobne v hoteli Nivy. 

 

16.13 Dr.Kríž navrhol aby sa pri príležitosti 90. výročia organizovaného stolného tenisu na 

Slovensku udelili vyznamenania na krajských konferenciách a celoslovenskej konferencii. 

Navrhol  dva stupne vyznamenaní : zlatý a strieborný odznak. 

 

16.14 VV SSTZ riešil sťažnosť p.Vitteka na neadekvátne chovanie p.Becániho  počas stretnutia 

v stolnotenisovej hale. VV SSTZ zobral na vedomie a poveril gen. sekretára , aby uvedený 

priestupok prerokoval s menovaným a urobil opatrenia na nápravu. 

 

16.15. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 31.3. 2015 v Bratislave. 

 

 

 

 

Bratislava 4.2.2015  

 

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


