Zápis č. 4/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 2.6.2016 v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Grman, Ing. Čelko, prof. Alexy, Dr.Vaniak, Dr. Gallo,
Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula a zástupcovia firmy Unionsoft
pp. Letko a Koreňová
Ospravedlnení: pp. Ing. Reho, Dr. Brúderová, Čolovičková
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1 - Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ vrátane nového
pracovníka sekretariátu Jakuba Cibulu, ktorý bude zodpovedný najmä za informačný systém športu,
webovú a facebookovú stránku SSTZ a bude mať aj ďalšie úlohy v športovo-technickej oblasti.
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Dňa 22.4.2016 zasadalo valné zhromaždenie SOV, ktoré zhodnotilo uplynulý rok a prijalo
hlavné úlohy na olympijský rok 2016. V rámci pozitív vysoko vyzdvihlo podiel slovenských
stolných tenistov, osobitne Ódorovej a Wanga, na úspechu SR na I. európskych hrách v Baku. VZ
SOV schválilo tiež nové stanovy, ktoré reflektujú zmeny pre slovenský šport vyplývajúce z nového
zákona o športe. SOV ocenil „Čestným uznaním SOV“ aj dvoch členov SSTZ – J. Tichého a M.
Bystričana.
2.2. Dňa 28.4.2016 sa konalo XIII. valné zhromaždenie Konfederácie športových zväzov SR, na
ktorom sa za SSTZ ako delegáti zúčastnili pp. Kríž, Hamran, Vaniak, Šereda, Suchý. VZ ocenilo
iniciatívu KŠZ SR pri oponentúre nového zákona o športe a boji za spravodlivejší vzorec na
výpočet dotácií pre športové zväzy. Medzi hlavné úlohy KŠZ SR patrí podiel na novelizácii zákona
o športe a aktivity pri stanovení pravidiel na výpočet veličín (popularita, výsledky a zapojenie sa
mládeže) vstupujúcich do vzorca na výpočet dotácií od r. 2017.
2.3. Na seminári FTVŠ v Bratislave o odborníkoch v športe sa zúčastnili dňa 6.5.2016 pp. Kríž
a Hamran. Témou bola výchova odborníkov v zmysle nového zákona o športe, ktorý už nepočíta
s akreditáciami vzdelávania (všetky však majú ešte platnosť do pôvodne stanoveného termínu). Na
preukázanie vzdelania slúži registrácia trénerov a rozhodcov na informačnom portáli MŠVVaŠ SR,
za ktorú je zodpovedný príslušný zväz. Vzdelávanie zabezpečujú zväzy v spolupráci s fakultami
zameranými na šport.
2.4. Dňa 10.5.2016 sa uskutočnilo vo Vydranoch finále Superligy v ročníku 2015/2016 a zúčastnila
sa ho aj delegácia SSTZ v zložení pp. Kríž a Hamran. Po 20 rokoch postúpilo slovenské družstvo
opäť do finále. K zisku strieborných medailí družstvu Vydran blahoželáme!
2.5. V dňoch 19.-22.5.2016 odohrali reprezentanti 15 krajín XX. ročník Slovak Junior Open
v Senci. Podujatie bolo zorganizované na štandardnej úrovni v hale Transpetrolu. Po dlhšom čase sa
ziskom troch bronzových medailí presadili aj slovenské reprezentantky. Netradičným problémom
boli dve krádeže peňazí a dokladov českej a slovenskej hráčke. Vďaka iniciatíve a schopnostiam p.
Vaniaka, bol páchateľ promtne vypátraný. K skutku sa priznal a peniaze vrátil srbský tréner. SSTZ
informoval o tomto incidente vedenie srbskej výpravy a zväz.
2.6. Štáb SOV Rio 2016 sa zišiel 24.5.2016. Konštatoval, že k termínu schôdze sa kvalifikovalo iba
46 slovenských športovcov a reálnu šancu postúpiť do Ria má už iba 5 – 8 slovenských
reprezentantov. Pozitívom je účasť troch stolných tenistov (Wang, Balážová, Ódorová), ktorí si
zabezpečili postup na základe postavenia na redukovanom rebríčku. Od vzniku samostatnej SR sa
na OH zúčastnili iba V. Popová (1996 v Atlante) a E. Ódorová (2008 v Pekingu). Sekretariát SSTZ
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urobil všetky administratívne a organizačné kroky spojené so štartom našich reprezentantov
v Brazílii. Pre stolných tenistov SR boli na OH dohodnutí sparingpartneri – olympionici
z reprezentácií Česka a Ukrajiny. Vo finálnej fáze je aj doladenie záverečnej prípravy nášho
olympijského tria. Wang a Balážová dostali mimoriadny príspevok 5 000 € na záverečnú prípravu.
Ódorová už predtým mala za 4. miesto na EH v Baku schválených 10 000 € na prípravu.
2.7. Dňa 27.5.2016 sa konala v slovenskom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch porada
Superligy za účasti zástupcov z Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska (za SSTZ sa jej zúčastnili
pp. Kríž, Hamran, Vaniak). Súťažný ročník bol hodnotený pozitívne, negatívom bolo, že niektoré
družstvá po zisku potrebného bodu v odvetnom stretnutí na celkové víťazstvo odmietli pokračovať
v súboji (muži Stockerau, ženy Szekszárd). V budúcnosti bude takéto nešportové správanie sa
postihnuté pokutou do 500 €. Ďalšie rokovanie vedenia Superligy sa uskutoční počas ME mládeže
12.7.2016 v Záhrebe.
2.8. Antidopingová agentúra SR písomne informovala SSTZ, že mimo súťažná kontrola B.
Balážovej mala negatívny výsledok.
K bodu 3 - Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :

VV SSTZ schválil uloženie disciplinárneho postihu – písomného upozornenia na porušenie
povinností zamestnanca - v zmysle par. 63 , ods.1 písm. e / Zákonníka práce p. Becánimu za
neplnenie si svojich pracovných povinností a neslušného - vulgárneho správania sa počas
M SR.
Úloha: Nahlásiť na FTVŠ skúšobnú komisiu za SSTZ na bakalárske štátnice: Miko, Koprda,
Sýkora, Brúderová
Z: pp. Hamran, Brúderová
Úloha : VV SSTZ schválil pre budúce ročníky M SR objednanie profesionálnej bezpečnostnej
služby na zabezpečenie bezproblémového chodu M SR a prípadný zákrok voči divákom, ktorí
narušia chod M SR
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 25.6.2016, nakoľko
disciplinárny poriadok musí byť schválený v zmysle nového zákona o športe konferenciou.
Z: Ing. Hamran a pracovná skupina
T: 25.6.2016
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, p. Čolovičková
T: priebežne
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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
- konečný termín na prihlásenie do „on line systému“ ITTF je 2 dni pred oficiálnym
termínom prihlásenia
- Po tomto termíne je ešte možné iba v závažných prípadoch urobiť prípadné zmeny
Z: p. Čolovičková

T: priebežne

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

Harmonogram realizácie zmien:

Úloha

Termín

Zodpovedný

1

Stanovenie min. tréningových objemov

2

Predloženie tréningových plánov CTM a vybraných 30.4.2016
klubov, všetkých hráčov zaradených do RD juniorov
a kadetov, prví 4 hráči z kategórie ml. žiactva

tréneri ÚTM, tréneri
ostatných sledovaných
hráčov

3

Vykonať oponentúry tréningových plánov

4

Spracovať systém na odmeňovanie trénerov
a klubových trénerov za dosiahnuté výsledky

Grman,
Mihočko
Alexy

5.3.2016

31.7.2016
RD 31.7.2016

Grman, Mihočko

Novotná,

Uznesenie č. 470: Vypracovať systém na odmeňovanie trénerov za dosiahnuté výsledky a zároveň
systém kontroly a sankcií pre kluby zaradené do podpory za nedodržanie stanovených podmienok.
Z: prof. Alexy
T:31.7.2016
Úloha:
VV SSTZ schválil zaslanie záloh na financovanie činnosti ÚTM vo výške 70% z plánovanej
polročnej dotácie klubom, ktoré predložili ročný tréningový plán v zmysle schváleného usmernenia.
Zvyšných 30% z plánovanej polročnej dotácie klubom bude zaslaných po uskutočnení oponentúr
ročných tréningových plánov.
Z dôvodu oneskoreného zaslania tréningových plánov klubmi a dlhodobej PN členky komisie
pre oponentúry tréningových plánov, budú plány vyhodnotené neskôr, v termíne do
31.7.2016. Doplatenie dotácií pre podporované kluby bude zrealizované do 30.6.2016
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Z: pp. Ing.Suchý, Čolovičková
K bodu 4 - Návrh nominácií RD - p. Grman
4.1. Príprava pred ME mládeže, 13.-17.6.2016, Senec
Juniori: Brat, Špánik, Peko, Kaššay, Zelinka, Reho
Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Furková, Uríková, Belopotočanová
Kadeti: Kysel, Klajber, Diko, Pindura, Cyprich
Kadetky: Labošová, Šinkárová, Terezková, Peková, Divinská
Tréneri: Jahoda, Grigel, Solár, Kudrec
Všetci na náklady SSTZ
4.2. Príprava pred ME mládeže - juniori, 20.-25.6.2016, Nitra
Juniori: Brat, Špánik, Peko, Kaššay, Zelinka, Reho
Tréner: Grigel
Všetci na náklady SSTZ
4.3. Príprava pred ME mládeže – kadeti, kadetky, 27.6.-1.7.2016, Topoľčany
Kadeti: Kysel, Klajber, Diko, Pindura, Cyprich
Kadetky: Labošová, Šinkárová, Terezková, Peková, Divinská
Tréner: Solár, Kudrec
Všetci na náklady SSTZ
4.4. Príprava pred ME mládeže – juniori, juniorky, 27.6.-1.7.2016, Senec
Juniori: Brat, Špánik, Peko, Kaššay, Zelinka, Reho
Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Furková, Uríková, Belopotočanová
Tréneri: Grigel, Jahoda
Všetci na náklady SSTZ
4.5. Príprava pred ME mládeže, 4.-7.7.2016, Senec
Juniori: Brat, Špánik, Peko, Kaššay, Zelinka, Reho
Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Furková, Uríková, Belopotočanová
Kadeti: Kysel, Klajber, Diko, Pindura, Cyprich
Kadetky: Labošová, Šinkárová, Terezková, Peková, Divinská
Tréneri: Jahoda, Grigel, Solár, Kudrec
Všetci na náklady SSTZ
4.6. ME mládeže 2106, Zahreb, 8.-17.7.2016
Juniori: Brat, Špánik, Peko, Kaššay, jednotlivci: Zelinka, náhradník - Reho
Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Furková, jednotlivci – Uríková, náhradníčka –
Horváthová
Kadeti: Kysel, Klajber, Diko, jednotlivci – Pindura, náhradník - Cyprich
Kadetky: Labošová, Šinkárová, Terezková, jednotlivci – Peková, náhradníčka - Divinská
Tréneri: Jahoda, Grigel, Solár, Kudrec
Vedúci výpravy: Grman Milan
Delegáti: Kríž, Hamran
Doprava bude zabezpečená mikrobusmi a osobnými autami.
Všetci na náklady SSTZ
4.8. Olympijské hry, Rio de Janeiro, 6.-17.8.2016
Hráči: Wang Yang, Balážová Barbora, Ódorová Eva
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Tréneri: Miko, Popová
Všetci na náklady SOV + organizačného výboru OH
4.9. Eurominichamps, Schiltigheim, 26.-28.8.2016
Na náklady SSTZ: Illášová, Činčúrová, Wiltschková, Goldír, Kapusta, Uherík
Na vlastné náklady oslovení hráči: Bilkovičová, Vinczeová, Šinkárová, Kubala, Šutiak, Palušek
Tréneri: Solár, Kudrec
Poistenie na náklady SSTZ
Prihláška odišla 31.5.2016 s tým, že je možnosť zmeny mena.
4.10 WT Česko, Olomouc
Víťazi Slovenského pohára do 21 rokov – Kalužný, Labošová
- Na náklady SSTZ
Nominácia rozhodcov:
4.11 ETTU Youth TOP 10, Česko, Praha 7.-9.102016
Račko, M. Hamran, Vaniak, Dufek, Thomasová
4.12 European Championschips 2016, Maďarsko, Budapešť 18.-23.10.2016
Popellár (+skúšky na BB), Chamula, Vaniak
4.13 Romanian International Table Tennis Open (RITTO) 2016 – Cluj Napolca, Romania
- RITTO Junior – 21.-22.6.2016
- RITTO TP -23.-26.6.2016
Rozhodcovia: Račko, Kmeť, Tancer, Kondel , náhradník Kleberc
K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok.
K bodu 6 - Hodnotenie M SR mládeže na rok 2016 - prof.Alexy, Ing.Čelko
Doteraz uskutočnené M SR mládeže prebehli bez problémov. VV SSTZ sa zaoberal pripomienkou
zvýšenia dotácie na ubytovanie a stravu pre semifinalistov a finalistov. VV SSTZ schválil
navýšenie sumy na ubytovanie na 20€ na osobu s účinnosťou od sezóny 2016/17.
K bodu 7.

Informácia o príprave ligových súťaží 2016/2017 - ŠTK, Ing.Čelko

Predložený písomný materiál:
- Rozpis majstrovských súťaží družstiev v SR pre súťažný ročník 2016/17
VV SSTZ predložený materiál schválil a bude zverejnený na webovej stránke SSTZ
K bodu 8 – Zhodnotenie priebehu Superligy 2015/2016
Predložený písomný materiál – VV berie na vedomie
- Dňa 27.5.2016 sa uskutočnila porada vedenia Superligy v Bratislave, kde bol vyhodnotený
uplynulý ročník ( viď bod 2.7). Vznikla požiadavka na výmenu doterajšieho riadiaceho pracovníka
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p. Luckenedera z Rakúska zo zdravotných a vekových dôvodov. Novým riadiacim pracovníkom by
mal byť jeden z pracovníkov sekretariátu Rakúskeho stolnotenisového zväzu.
Pre nový ročník Slovensko predbežne nahlásilo účastníkov :
- v mužskej kategórii Vydrany a SVK do 21 rokov
- v ženskej kategórii SVK do 21 rokov
VV SSTZ zároveň schválil trénerov pre kategóriu do 21 rokov. Muži: Jaromír Truksa,
ženy: Valentina Popová.
Úloha : Predložiť návrh zloženia reprezentačných kádrov do 21 rokov a návrh súpisiek pre
Superligu (družstvá mužov a žien SR do 21 rokov).
Z: Truksa, Popová
T: 15.7.2016

K bodu 9 – Stav príprav na OH 2016 – p.Grman
- Kvalifikovaní hráči po konzultácii s trénermi RD predložili návrh prípravy pred OH:
Wang Yang – od 6.6. do 22.7. 2016 tréningový pobyt v Číne
Balážová - od 6.6. do 22.7. 2016 tréningový pobyt v Nemecku
Ódorová – od 1.6. do 22.7.2016 tréningové pobyty v Maďarsku, Španielsku a Rakúsku
- Dňa 23.7.2016 je slávnostný sľub olympionikov u prezidenta SR
- V termíne od 23.7. do 29.7.2016 bude pre všetkých slovenských reprezentantov spoločná
príprava v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch.
- Dňa 30.7.2016 odchod na OH do Ria z letiska vo Schwechate.
- Všetci hráči podpíšu zmluvu s SOV, preberú si výstroj na OH 2016.
Úloha:
Všetci slovenskí olympionici musia byť registrovaní v systéme ADAMS pre antidopingovú
kontrolu a priebežne vypĺňať požadované údaje o svojom pobyte a mieste tréningu.
Zodpovední za kontakt s hráčmi v priebehu prípravy, upozorňovanie na registráciu v systéme
ADAMS a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy so SOV, sú tréneri a L. Čolovičková.
Úloha:
Osloviť fy Butterfly a dohodnúť špeciálnu športovú výstroj pre účastníkov OH v Rio de
Janeiro.
Z: p. Hamran
T: 30.6.2016
K bodu 10 – Stav príprav RD mládeže na ME mládeže 2016 v Záhrebe – p. Grman
Príprava pred ME mládeže v jednotlivých blokoch
1.blok - 13.-17.6.2016 Senec – juniori, juniorky, kadeti, kadetky
2.blok – 20.-25.6.2016 Nitra – juniori
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3.blok – 27.6.-1.7.2016 Topoľčany –kadeti, kadetky
3.blok - 27.6.-1.7.2016 Senec – juniori, juniorky
4.blok – 4.-7.7.2016 Senec – juniori, juniorky, kadeti, kadetky
K bodu 11 - Informácie z komisie mládeže – prof. Alexy
Predložený písomný materiál:
- Rozpis súťaží Slovenského pohára mládeže
VV SSTZ predložený materiál schválil a bude zverejnený na webovej stránke SSTZ
K bodu 12 - Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová
12.1

V Bratislave sa uskutočnil záverečný písomný test pre trénerov 3. kvalifikačného stupňa.
Z prihlásených 13 účastníkov sa 12 zúčastnilo a všetci ho úspešne absolvovali

12.2

FTVŠ UK predložila výkazy o priebežnom stave plnenia študijných povinností účastníkov
bakalárskeho štúdia . Štátne záverečné skúšky sa uskutočnia v termíne 27.6.-1.7.2016.
V skúšobnej komisii za špecializáciu stolný tenis budú Mgr.Sýkora a Ing.Miko

K bodu 13 - Príprava konferencie SSTZ – Dr. Kríž , Ing.Hamran
-

Predložené písomné materiály – VV SSTZ schvaľuje
Mimoriadna celoslovenská konferencia sa bude konať 25.6.2016 v kongresovej hale hotela
NIVY v Bratislave, so začiatkom o 10.00 hod.
- VV SSTZ prerokoval návrh nových stanov. Po pripomienkach a diskusii schválil návrh
stanov, ktoré budú zverejnené na stránke SSTZ na ďalšiu diskusiu členov SSTZ.
Pripomienky k návrhu stanov je možné zasielať do 17.6.2016 na sekretariát SSTZ poštou,
alebo na emailovú adresu sstz1@sstz.sk.
- Vzhľadom na ustanovenia nového zákona o športe je potrebné upraviť aj prestupový,
registračný a disciplinárny poriadok a predložiť ich na schválenie na konferencii.
- Na návrh predsedu SSTZ VV schválil odporúčanie mimoriadnej konferencie SSTZ
schváliť za čestného člena zväzu Ing. M. Šeredu, dlhoročného aktívneho funkcionára
stolného tenisu.

K bodu 14 - Vyhodnotenie WJC 2016 v Senci – Ing.Hamran, Dr. Kríž
- Ing. Hamran – informoval o priebehu turnaja v Senci. V tomto roku reprezentanti (slovenské
reprezentantky) vybojovali 3 medailové umiestnenia: Labošová 3. miesto v dvojhre, Uríková
s Furkovou 3. miesto v štvorhre a Divínska 3. miesto v zmiešanom družstve a kategórii
družstiev.
- Pre budúci rok prichádza do úvahy možnosť hrať WJC spoločne s kadetmi. Je potrebné
rokovať so ZŠ O. Nepelu o podmienkach prenájmu, ktorý je kľúčový pre rozhodnutie o zmene.
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K bodu 15 - Návrh zasadnutí na 2. polrok 2016
Predložený písomný materiál – VV schválil
Termíny ďalších zasadnutí VV SSTZ boli stanovené na 24.6.2016 a 9.8.2016. Program
zasadnutí môže byť operatívne doplnený.
Úloha: Po skončení ME mládeže predložia tréneri mládeže návrhy na zloženie RD SR mládeže
na novú sezónu
Z: tréneri RD mládeže
T: 31.7.2016
Úloha: Vypísať výberové konanie na pozície trénerov RD mužov a žien po skončení OH (rovnaké
kritériá ako pred 4 rokmi)
Z: pp. Kríž a Hamran
T:15.9.2016
K bodu 16 - Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis – Dr.Vaniak
- Tento bod programu bol presunutý na augustové zasadnutie VV SSTZ
- VV SSTZ schválil doplnenie redakčnej rady o T. Kollára a R. Blažeka. Činnosť v redakčnej rade
ukončil Ľ. Lučanič.
- VV SSTZ dôrazne žiada zabezpečiť obsah a vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 1/2016 tak,
aby bol k dispozícii delegátom na mimoriadnej celoslovenskej konferencii SSTZ dňa 25.6.2016.
Súhlasí s navrhovanými grafickými a obsahovými zmenami časopisu.
K bodu 17 - Rôzne
17.1. VV SSTZ prerokoval žiadosť hráčov Pétera a Kopányiho o súhlas štartu v zahraničí. VV
SSTZ súhlasí s prestupom( hosťovaním) v zahraničnom klube, alebo kluboch, ak to umožňujú
predpisy a pravidlá príslušného národného zväzu.
17.2. Hráč Bai he požiadal o preplatenie nákladov na jeho štart na WT v Poľsku, ktorý bol
súčasťou jeho prípravy na kvalifikáciu na OH. VV SSTZ súhlasí s preplatením nákladov na tento
turnaj.
17.3. Na zasadnutie VV SSTZ boli prizvaní predstavitelia fy Unionsoft, ktorí predstavili nový
softvérový produkt Membery. Ten je kompatibilný s informačným systémom športu a je schopný
zabezpečovať celý informačný servis pre zväz, ako aj pre kluby. Je takisto možné ho využiť aj na
realizáciu webových stránok.
VV SSTZ poveril rokovaním sekretariát SSTZ o ďalšej spolupráci a možnostiach prevodu
existujúcich agend (najmä registráciu hráčov) do uvedeného systému.

Bratislava 3.6.2016
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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