
Zápis č. 2/2017 
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 14.3.2017 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia:        9:30 hod.  

Ukončenie zasadnutia :  15:00 hod. 

 

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

Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda,  Ing. Suchý, Cibula, Čolovičková, Mgr. Hatalová, Tichý 

Neprítomný:  Ing. Čelko   

 

Program:  

1. Otvorenie            - Dr. Kríţ 

2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                                 - Dr. Kríţ a členovia VV 

3. Kontrola plnenia úloh                                                              - Ing. Hamran 

4. Návrh nominácií RD a rozhodcov                  - Grman, Dr. Vaniak 

5. Medzinárodná agenda        - Ing. Hamran 

6. Vyhodnotenie  M SR muţov a ţien                                         - Ing.Šereda 

7. Príprava  M SR mládeţe na rok 2017                                      - Ing.Šereda 

8. Stav kvalifikačných stretnutí ME 2017 druţstiev          - Grman, Ing.Hamran 

9. Stav príprav  RD  SR muţov a ţien  na MS v Nemecku         - Grman 

10. Prípravu RD mládeţe SR na MEJ 2017 v Portugalsku           -  Grman 

11. Návrh  rozpočtu SSTZ na r. 2017                                            - Ing.Hamran, Ing.Suchý 

12. Informácie z metodicko- vzdelávacej komisie                         - Dr.Brúderová 

13. Príprava  konferencie SSTZ a krajských konferencií     - VV SSTZ 

14. Stav príprav ITTF  WJC 2017 v Senci                                     - Ing.Hamran 

15. Návrh na úpravu súboru predpisov        - Ing. Hamran, Ing. Šereda 

16. Rôzne  
 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž 

 

Predseda SSTZ  privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ .   

 

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

 

2.1   V dňoch  2. - 5.2.2017 sa konali v ruskom Soči I. ME hráčov do 21 rokov. Na základe 

postavenia v európskom rebríčku sa na ne kvalifikoval maximálny moţný počet slovenských  

hráčov – 3 ţeny a 3 muţi. V silnej konkurencii nastupujúcej generácie európskych hráčov sa 

v dvojhrách presadila z nášho kolektívu iba Tatiana Kukuľková, ktorá prešla sitom dvoch 

stupňov skupín a nakoniec obsadil 9.-16. miesto. Vo štvorhrách podal vynikajúci výkon 

Alexander Valuch, ktorý spolu s Dánom Andreasom Lindom získal nečakaný titul a po 6 

rokoch čakania priniesol pre slovenský stolný tenis opäť zlatú medailu! 

2.2   V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch sa konali v dňoch 3.-

5.3.2017  majstrovstvá Slovenska dospelých v individuálnych súťaţiach. Turnaj, ktorý 

zabezpečoval sekretariát SSTZ, prebehol hladko, za veľkej diváckej podpory. Vyššiu úroveň 

mala muţská kategória, v ktorej si majstrovský titul po prvý raz vybojoval Bai He.  

Potešiteľný je nástup mladej generácie, ktorá sa výraznejšie prihlásila o slovo a dokázala, ţe  

môţe úspešne konkurovať aj starším a skúsenejším súperom. V súťaţi ţien, kde chýbalo 

z najlepšej desiatky šesť hráčok, vrátane zranenej Baláţovej a nedoliečenej Ódorovej, si 

prvenstvo zaslúţene vybojovala Eva Jurková. Tá sa so ziskom troch zlatých medailí stala 

najúspešnejšou hráčkou domáceho šampionátu. 



2.3  Obidve slovenské reprezentácie dospelých zakončili svoje účinkovanie v skupinách 

o postup na tohtoročné ME druţstiev súbojmi na domácich stoloch 7.3.2017 v Národnom 

stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch. Muţi hladko 3:0 zdolali Estónsko a 

oslabený ţenský tím podľahol aţ príliš jasne 0:3 Taliansku. Tieto dva výsledky však uţ nič 

nezmenili na fakte, ţe obidva naše kolektívy musia nastúpiť na dvojzápasovú baráţ o postup 

do elitnej divízie na ME v Luxembursku. Muţi budú hrať s Anglickom a ţeny so Švédskom. 

V obidvoch dueloch sú favoritmi naši súperi. 

2.4  Predseda SSTZ podpísal 10.3.2017 memorandum o spolupráci a porozumení s predsedom 

SPV Jánom Riapošom, týkajúce sa MS druţstiev vozíčkarov v stolnom tenise, ktoré sú 

naplánované v Bratislave na štadióne O. Nepelu 17. – 20.5.2017. SSTZ sa bude významnou 

mierou podieľať na športovo-technickom zabezpečení turnaja. 

2.5  Tradičný turnaj osobností zorganizoval SSTZ v spolupráci s mestskou časťou Rača 

a klubom Mostex Rača dňa 10.3.2017. Zúčastnilo sa ho takmer 100 hostí z prostredia 

diplomatov, umelcov, novinárov, podnikateľov a podporovateľov stolného tenisu. Po turnaji  

osobností (azda najvýznamnejšou bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR v SR 

Lin Lin) nasledoval spoločenský večer v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. 

2.6  Dlhoročný sponzor slovenského stolného tenisu japonská firma Butterfly oznámila, ţe 

k 31.8.2017  vypovedáva zmluvu so SSTZ v doterajšej podobe. Je moţná ďalšia spolupráca 

s Butterfly na základe iných podmienok, resp. uzavretie novej zmluvy s niektorou  inou 

spoločnosťou zabezpečujúcou výrobu stolnotenisového materiálu. 

2.7 Ing. Hamran informoval o moţnosti navrhnúť ocenenia SOV a Európskeho hnutia Fair 

play. Nebol predloţený zatiaľ ţiadny návrh. 

2.8 V spolupráci s ČAST bola dohodnutá spoluúčasť na financovaní tréningov pre Baláţovú 

a Matelovú . Špeciálny tréning im zabezpečuje v Düsseldorfe  Japonka  Umemura. 

2.9  Sekretariát v zmysle nového zákona o športe zabezpečil auditorskú firmu EKORDA, 

ktorá  vykoná  kaţdoročne audit hospodárenia SSTZ. Ten bude predmetom rokovania 

konferencie SSTZ. 

2.10 SSTZ objednal 1350 m2  stolnotenisového povrchu od fy STAG, ktorý bude slúţiť na 

podujatia mimo stolnotenisovej haly SSTZ. V rámci jedného obchodného prípadu sa pripojil 

aj STZPŠ, ktorý tieţ objednal rovnaký povrch. Prvýkrát by mal byť tento materiál pouţitý na 

MS druţstiev zdravotne znevýhodnených stolných tenistov v tomto roku v máji na Zimnom 

štadióne v Bratislave. VV SSTZ schválil nákup materiálu za výhodné ceny. 

2.11 Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov SSTZ a japonského mesta Gifu, na ktorom japonskí 

predstavitelia ponúkli spoluprácu smerom k blíţiacim sa OH 2020 v Japonsku. Ku konkrétnej 

dohode zatiaľ nedošlo. 

2.12  Ing.Hamran a p.Grman sa zúčastnili pracovnej cesty na ISPO Mníchov, kde rokovali  

s fy STAG o moţnostiach zakúpenia podlahy STAG, SC bola schválená VV SSTZ per 

rollam. 
 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 

 

Uznesenia splnené:  

 

Úloha : vyţiadať od trénerov písomnú nomináciu na MS v Nemecku. 

Z: pp. Čolovičková, Truksa, Popová                T: 30.1.2017 

 

Úloha : zabezpečiť bezpečnostnú sluţbu na M SR           

Z: p. Vaniak               T: 4.-5.3.2017  

 

Úloha : Zvolať legislatívnu komisiu za účasti zástupcov ŠTK a komisie mládeţe. 

Z: Ing. Hamran               T: 31.1.2017 



 

Úloha : Objednať auditorskú firmu  na vykonanie auditu . 

Z: Ing. Suchý               T: 15.2.2017 

 

  

Uznesenia trvajúce : 

Uznesenie č. 463 

VV SSTZ  poţaduje dodrţiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC  samoplatcov s tým, 

ţe kto nepredloţí poţadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje, nebude oficiálne 

na turnaj prihlásený. 

Z: KŠR, p. Čolovičková         T: priebeţne 

 

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 moţné iba v závaţných prípadoch urobiť prípadné zmeny 

Z: p. Čolovičková       T: priebeţne 

 

Uznesenie č. 475:  Vyţiadať od všetkých trénerov pracujúcich s mládeţou výpis z registra trestov, 

s prioritou od trénerov pracujúcich s RD a v ÚTM . 

Z: p. Cibula           T: 30.4.2017 

 

Uznesenie č. 476 :  Vyţiadať aktualizáciu tréningových plánov od ÚTM. 

Z: p. Čolovičková       T: 15.2.2016 

 
Úloha. Aktualizovať smernicu o obehu účtovných dokladov k 1.5.2017 

Z: Ing.Suchý 

 
 

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov -  p. Grman, Dr. Vaniak 

 
Odhlasované nominácie per rollam 

 

4.1. GJC Taliansko, 8.-12.3.2017, Lignano 

Juniori: Špánik, Zelinka, Peko, tréner: Grigel  - na náklady SSTZ, Tonkovič – na vlastné náklady 

Juniorky: Šinkárová, Labošová, Grigelová, tréner: Jahoda – na náklady SSTZ,  

Kadeti: Ivančo – na vlastné náklady 

Kadetky: Peková, Divinská, Terezková, Lacenopvá, Dzelinská – na vlastné náklady 

Poistenie na náklady SSTZ 

Hráčky Kukuľková a Puchovanová boli nominované na zápas EQ Slovensko – Taliansko. 

 

4.2. Príprava pred MM minikadetov, Malacky - dievčatá, Topoľčany – chlapci, 6.-9.3.2017 

Chlapci: Goldír, Kubala, Švento, Palúšek, Uherík, Kubjatko, tréner: Kudrec 

Dievčatá: Illášová, Wiltschková, Vinczeová, Štullerová, Majerčíková, Bitoóvá, trénerka: Čolovičková 

V pôvodnej nominácií bola hráčka Wallenfelsová – z dôvodu PN bola nahradená Majerčíkovou. 

Všetci na náklady SSTZ. 

 

4.3. Zmena nominácie na zápas EQ ţien, 7.3.2017, Bratislava:  SVK - ITA 

Ţeny: Jurková, Kukuľková, Puchovanová, Uríková, trénerka: Popová 

Hráčka Balážová sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. 

Všetci na náklady SSTZ. 



4.4. Zápas EQ muţov, 7.3.2017, Bratislava :  SVK – EST 

Muži: Pištej, Valúch, Novota, Kaluţný, tréner: Truksa 

Všetci na náklady SSTZ. 

 

 

Predkladané nominácie hráčov 

 

4.5. MM Malacky open, 10.-12.3.2017, Malacky 

Chlapci: Goldír, Kubala, Švento, Palúšek, Uherík, Kubjatko, tréner: Kudrec 

Dievčatá: Illášová, Wiltschková, Vinczeová, Štullerová, Majerčíková, Bitoóvá, trénerka: Čolovičková 

Všetci na náklady usporiadateľa 

4.6. Luxembourg Open, 12.-15.4.2017, Kirchberg 

Muži: Novota, Kaluţný, Brat – na vlastné náklady 

4.7. WT Bielorusko, 15.-19.3.2017, Minsk 

Muži: Kobes, tréner: Jaslovský – na vlastné náklady 

4.8. Výcvikový tábor kadetov, 20.-24.3.2017, Topoľčany 

Diko, Klajber, Dráb, Pach, Delinčák, Ivančo, Páleník, Ďanovský 

Tréner: Kudrec 

Všetci na náklady SSTZ 

4.9. Výcvikový tábor junioriek, 27.-30.3.2017, Topoľčany 

Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Šinkárová, Uríková, Klúčarová, Marousková, Čermáková 

Tréner: Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

4.10 Výcvikový tábor juniorov v Nitre, 21.-25.3.2017 

Špánik, Tonkovič, Zelinka, Peko, Cyprich, Oráč, tréner – Grigel 

4.11 Nominácia na kvalifikačné stretnutia baráţe na ME druţstiev 11.4.2017: 

Muţi:  ENG-SVK, Wang, Pištej, Bai, Šereda, tréner Truksa 

Ţeny:  SWE-SVK, Baláţová, Ódorová, Jurková, Truksová , trénerka Popová 

 

Nominácie rozhodcov: 

 

4.12 Hungarian PTT Open 2017, Eger, 17.-19.3.2017  

Popellár,  Lúpal,  Kleberc,  Pištej,  Pištejová, 

Gašparovič 

 

4.13    ITTF PTT – Slovenian Open,  Laško 5.-10.5.2017 

Račko,  Švento,  Čerňan,  Gábor,  Chamula,  Kmeť,  Kondel,  Ţarnovický,  Lúpal 

 

4.14  ITTF WT Croatia Open 2017, Záhreb, 2.-6.5.2017 

Dufek,  Kudrec, Čičmancová, Tancer 

 

4.15 ECLW SF2, KTS Spar Zamek Tarnobrzeg – Szekszard AC, 7.4.2017, Tarnobrzeg  

Bystričan,   Gábor 
 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran 

 

- písomný materiál - VV SSTZ berie na vedomie  

 

K bodu 6 – VyhodnoteniaM SR mužov a žien    - Ing.Šereda a členovia VV SSTZ 

 

M SR sa uskutočnili bez problémov, organizačne boli zvládnuté dobre 

- súťaţí sa zúčastnilo 60 muţov a 36 ţien, z toho v kvalifikácii 44 muţov a 28 ţien 

- súťaţ ţien bola obsadená slabšie vzhľadom na neúčasť Baláţovej, Ódorovej a Holokovej -  

všetky sa ospradlnili zo zdravotných dôvodov 



- počas celých M SR bol zabezpečený streamingový prenos,  aj live scoring 

- počas súťaţí bola zabezpečená bezpečnostná sluţba, vstup divákov bol zdarma 

- VV schválil  niektoré zmeny pre budúcoročné  M SR, ktoré budú zverejnené v rozpise  

majstrovstiev Slovenska 2018 

 

K bodu 7 – Príprava na M SR mládeže na rok 2017  - Ing. Šereda 

 

Z prihlásených klubov VV SSTZ vybral po diskusii nasledovných organizátorov a zároveň 

stanovil delegátov na tieto majstrovstvá: 

Oddiel Kategória - jednotlivci 
 
Termín Delegát 

MŠK Ţiar nad Hronom najmladšie ţiactvo 
17.-18.6.2017 

Vaniak 

MSK Čadca mladšie ţiactvo 
20.-21.5.2017 

Grman 

STO Valaliky staršie ţiactvo 
13.-14.5.2017 

Brúderová 

STO Valaliky dorast 
6.-7.5.2017 

Brúderová 

 

Oddiel Kategória - druţstvá 
 

Termín Delegát 

MSK Čadca mladšie ţiactvo 8.5.2017 Hamran 

ŠKST Ruţomberok staršie ţiačky 30.4.2017 Čelko 

ŠKST Michalovce starší ţiaci 30.4.2017 Reho 

 

Baráţ do dorasteneckej ligy sa uskutoční  v Košiciach.  

K bodu 8 – Stav kvalifikačných stretnutí ME 2017 družstiev   - p. Grman, Ing.Hamran 

 

Základné skupiny v kalifikácii na ME druţstiev  skončili a obidve naše druţstvá skončili na druhých 

miestach. O konečný postup na ME musia ešte odohrať baráţové stretnutia v termínoch 11.4.2017 

vonku  a 18.4. 2017 doma. 

Muţi budú hrať s Anglickom a ţeny so Švédskom. 

Predpokladané zostavy: 

Muţi:  ENG-SVK, Wang, Pištej, Bai, Šereda, tréner Truksa 

Na odvetu budú pripravení aj náhradníci : Novota, Valúch, Kaluţný a Špánik 

Ţeny:  SWE-SVK, Baláţová, Ódorová, Jurková, Truksová , trénerka Popová 

 

Poţiadavka trénera J. Truksu  na zmenu loptičiek na kvalifikáciu v súťaţi muţov na Butterfly 40+. 

Sekretariát zabezpečí poţadované loptičky na domáce stretnutie. 

 

 

K bodu 9 – Stav príprav  RD  SR mužov a žien  na MS v Nemecku   - p. Grman  

 

Príprava pre účastníkov MS je totoţná s prípravou na stretnutia kvalifikácie na ME druţstiev.  Je 

potrebné vyuţiť týţdeň medzi kvalifikačnými stretnutiami na spoločnú prípravu reprezentácie. 

Uzávierka prihlášok na MS je do 30.3.2017. Schválenie nominácie sa uskutoční per rollam po 

nahlásení definitívnych nominácií trénermi a prerokovaní na komisii športovej reprezentácie. 

 

Úloha : vyžiadať od trénerov písomnú nomináciu na MS v Nemecku. 



Z: pp. Čolovičková, Truksa, Popová         T: 20.3.2017 

 

 

K bodu 10  – Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2017 – tréneri RD 

 

Plán podujatí a prípravy v mládeţníckych  kategóriách VV SSTZ schválil  v zmysle schváleného 

rozpočtu, ktorý je uvedený  v rozpočte SSTZ.   

Prvý týţdeň záverečnej prípravy prebehne v kluboch , juniorky sa zúčastnia spoločnej prípravy 

s druţstvami Česka a Chorvátska v Bystrici pod Pernštejnem. 

Záverečné dva týţdne prípravy budú spoločné v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave. 

VV SSTZ schválil počty hráčov a trénerov na ME mládeţe v Portugalsku:  

Juniori - 4, juniorky - 4 (s moţnosťou jedného samoplatcu naviac), kadeti -3, kadetky -3, tréneri -

4. Uvedené počty zohľadňujú výkonnosť i vysoké náklady na štart v Portugalsku. 

K bodu 11 –Návrh rozpočtu SSTZ na rok 2017 – Ing. Hamran, Ing.Suchý 

 

- Bol predloţený   písomný materiál – prepracovaný návrh rozpočtu SSTZ a  aj detailný návrh 

rozpočtu pre jednotlivé kategórie reprezentačných druţstiev 

VV SSTZ po diskusii schválil rozpočet a konstatoval, ţe jeho dodrţanie si vyţiada vícero 

úsporných opatrení. 

 

K bodu 12 – Informácie z trénersko - metodickej komisie – Dr.Brúderová 

 

12.1 Predloţený písomný materiál. Seminár trénerov licencií A.B.C.D sa uskutoční 31.3.2017 

v Martine, lektor je Bc.Bukovinský, za SSTZ sa zúčastnia Ing.Hamran, ktorý bude informovať 

o aktuálnych informáciách, vyplývajúcich zo zákona o športe  a Mgr. Hatalová 

Počas seminára je moţné predĺţiť trénerské licencie. 

 

12.2  Školenie trénerov 1.kval.stupňa,  FTVŠ vyhlásila termín 17.-19.3.2017,  

         náhradný termín je  31.3.-2.4.2017 v Prešove 

Záver školenia  - špecializácia bude v termíne 23.-25.6.2017 v Bratislave. 

 

12.3  Školenie trénerov 2.kval.stupňa,  termín pre všeobecnú časť 21.-23.4.2017  v Bratislave 

Ukončenie školenia – špecializácia bude v termíne 27.-30.4.2017. 

 

12.4. Školenie trénerov 3. kval. stupňa , obhajoby budú 30.4.2017 

 

VV SSTZ berie na vedomie  

 

K bodu 13 – Príprava konferencie SSTZ a krajských konferencií – Ing. Hamran 

 

Predloţené písomné materiály : 

- Program konferencie SSTZ (16.6.2017 v hoteli NIVY v Bratislave) 

- Rokovací a volebný poriadok SSTZ 

- Organizačné zabezpečenie konferencie SSTZ  

- Rokovací a volebný poriadok krajskej konferencie - odporúčané 

 

VV SSTZ schválil s pripomienkami predloţené materiály s pripomienkami 

 

       - Krajské konferencie sa musia uskutočniť do 21.5.2017. 
 

 



 

K bodu 14 – Stav príprav ITTF WJC 2017 v Senci -  Ing.Hamran  

 

Predloţený písomný materiál – návrh pre ITTF na Prospectus – VV SSTZ vzal na vedomie bez 

pripomienok. 

 

 

K bodu 15 – Návrh na úpravu  súboru predpisov -  Ing. Šereda a Ing. Hamran  

 

VV SSTZ schválil nasledovnú úpravu Súboru predpisov s účinnosťou od 14.3.2017: 

 

3.2. PRESTUPOVÉ    TERMÍNY 

3.2.1. 
Hráč môţe hlásiť prestup v súťaţnom ročníku v čase od 1.4. do 10.6 daného roku a od 1.1. do 15.1. 

nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 10.6. daného roku je platný po schválení a nadobudne 

účinnosť  od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu (klubu) do 30.6. daného roku. 

VV SSTZ má oprávnenie   predĺţiť termín ukončenia prestupov  pre konkrétnu súťaţ  v prípade,  ak  koniec 

súťaţe alebo baráţ  je po termíne 10.6. príslušného súťaţného ročníka.  

Prestup ohlásený v termíne  od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamţite po jeho schválení.  

 

3.6. HOSŤOVANIE 

3.6.1.4. 
Schválenie hosťovania vykoná príslušná  komisia, ktorá  rozhoduje o hosťovaní záznamom v registračnom 

preukaze. Počas hosťovania sa v rebríčkoch mládeţe uvádza klubová príslušnosť nasledovne: klub-oddiel 

v ktorom hráč hosťuje/materský klub-oddiel. Pri začatí hosťovania vzniká nárok na výchovné ako pri prestupe. 

 

- Uvedené úpravy súboru predpisov budú zverejnené na webovej stránke SSTZ.  

 

K bodu 16 - Rôzne 

 

 

16.1 V zmysle predchádzajúceho bodu  VV SSTZ upravuje koniec prestupového termínu pre 

kategóriu dorastu na 16.6.2017. Uvedený prestupový termín je daný z dôvodu termínu baráţových 

stretnutí hraných po 10.6.2017 a je len pre potreby výnimočného hosťovanie v tejto kategórii. 

 

16.2 VV SSTZ schválil smernicu č. 1/2017 o odmenách za výsledky na MS, ME a ME do 21 rokov. 

Účinnosť smernice je od 1.1.2017. Smernica bude zverejnená na webovej stránke SSTZ. 

 

16.3 Do 31.3.2017 sa uskutoční zasadnutie redakčnej rady časopisu Slovenský stolný tenis. Obsah 

časopisu 1/2017 musí byť zadaný do tlače do 31.5.2017, aby časopis mohli dostať delegáti 

celoslovenskej konferencie SSTZ. 

 

16.4  Ďalšie zasadnutie VV SSTZ  sa uskutoční 3.5.2017 v Bratislave, alebo 2.-3.5.2017 

v Trenčianskych Tepliciach. Termín bude upresnený do konca marca. 

 

 

Bratislava 16.3.2017  

Zapísal:  Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŢ 


