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Zápisnica z 27. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 13.2.2019 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi,  Pupiš, Mittermayer, Illéš, Lopuchovský , Filo, Gubrický,  
                  Mračnová, Malík,  Garaj, Matanin, Kirnová, Hrbáček, Blažej                                                    
Ospravedlnení: pp. Tóth, Kollárovič, Hanusová          
 
                                                      
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ, o hospodárení SAZ a Slovenská atletika s.r.o  
                       v roku  2018 a predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2019  
                  3. Vyhodnotenie Mítingu V4, Elán mítingu 2019 a M SR v chôdzi  
                  4. Vyhodnotenie Banskobystrickej latky a projektu Jumperia                          
                  5. Stav príprav Dudinskej päťdesiatky 2019  
                  6. Návrh organizačného zabezpečenia HME 2019                                                                                                                                                               
                  7. Predbežný návrh nominácie na EP vo vrhoch Šamorín 2019  
                  8. Informácia o prípravách VZ SAZ 2019                                                                                                                                                                                                                                                          
                  9. Informácia o prípravách významných podujatí – EP vo vrhoch Šamorín a P-T-S  
                      2019  
                10. Návrh súťažného poriadku a Bežeckej ligy SAZ  
                11. Návrh Štruktúry súťaží SAZ 2019  
                12. Návrh Atletickej ligy 2019  
                13. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2019                                                                 
                14. Návrh novelizácie smerníc SAZ  
                15. Návrh štatútu Siene slávy Slovenskej atletiky  
                16.  Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                17. Stretnutie so zástupcami firiem Hrdo šport a Online systém  
                18.  Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok na úvod privítal prítomných na zasadnutí VV SAZ po úspešnom 
halovom EA Permit mítingu Banskobystrická latka, ktorej sa ako čestný hosť zúčastnil aj 
prezident EA p. S.A. Hansen.    
                                                                                          
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
   
U VI/23 a 24/3 – vypustiť zo sledovania.   
  
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 26. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
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K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ, o hospodárení SAZ a Slovenská 
atletika s.r.o  v roku  2018 a predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2019  predložené  p. 
Gubrickým.  Vyúčtovanie dotácií MŠVVaŠ SR za rok 2018 je v stave finálneho spracovania 
pripravené na doručenie na MŠ VVaŠ SR v stanovenom termíne.  Verzia predbežného 
rozpočtu SAZ na rok 2019 predložená na januárovom zasadnutí VV SAZ je zatiaľ nezmenená, 
doposiaľ neboli zverejnené sumy pre TOP tím. V rozpočte bude potrebné zapracovať  
náklady na výrobu medailí na M SR do budúcnosti aj  na zvýšený počet odberov vzoriek  
antidopingových testov SADA aby sme splnili podmienky stanovené od IAAF – predbežný 
odhad zvýšenie nákladov o 8 000 €.   
Ako  bod  rokovania VV SAZ bolo predložené predbežné hospodárenie spoločnosti Slovenská 
atletika s.r.o. za rok 2018 . V zmysle súvahy a výsledovky  bola zaznamenaná strata  
-63 909,88 €. Ako z dokumentov vyplýva, strata je však vo väčšej miere len účtovná -  
spôsobená účtovnými  odpismi majetku -  sadami Detskej atletiky, ktoré boli zaobstarávané 
z grantových prostriedkov. Hospodárenie inak vykazuje bezproblémové ekonomické 
ukazovatele. 
Súčasne s uzatváraním účtovníctva SA  s.r.o., prebiehajú aj uzávierkové operácie SAZ za rok 
2018.   Uskutočnil sa predbežný audit smerujúci k podaniu daňového priznania. Nasledovať 
bude záverečná kontrola  daňovým poradcom pred podaním daňového priznania a následne 
prebehne audit oboch spoločností, tak ako  predpisuje zákon a audit  bude súčasťou výročnej 
správy, ktorá bude predložená na rokovanie VZ SAZ.   
V.Gubrický zároveň informoval o problematike likvidácie spoločnosti Atletika s.r.o., ktorá 
vstúpila do likvidácie ešte 29.2.2012, teda ešte za predchádzajúceho vedenia SAZ. Do 
obchodného registra bol zapísaný likvidátor Ján Csontofalszký. Spoločnosť nie je do 
dnešného dňa zlikvidovaná a menovaný likvidátor nekomunikuje ako  so zástupcami SAZ tak 
ani s poverenou právnickou firmou. Ako bolo zistené v zbierke listín a na OR, do dnešného 
dňa nespravil kroky potrebné k likvidácii spoločnosti. Keďže táto situácia  spôsobuje  pre 
fungovanie SAZ komplikácie (potreba vykazovať voči ministerstvu všetky obchodné aktivity, 
teda aj z dosiaľ nezlikvidovanej spoločnosti), bolo rozhodnuté poveriť špecializovanú  firmu 
na prebratie likvidácie a vykonanie všetkých potrebných zákonných krokov. Za týmto účelom 
prezident SAZ podpísal odvolanie doterajšieho likvidátora a menoval likvidátorkou Ing. 
Vladimíru Némethovú a právnym dohľadom bola poverená JUDr. Dana Jelinková.  O stave 
likvidácie spoločnosti bola informovaná aj hlavná kontrolórka športu. 
 
U I/27  VV SAZ berie na vedomie predbežné hospodárenie spoločnosti Slovenská atletika 
s.r.o. za rok 2018 a ukladá pripraviť účtovnú uzávierku a daňové priznanie SA s.r.o. a SAZ za 
rok 2018.    T.: v rámci zákonných termínov   Z.: Se-SAZ, Gubrický  
     
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie Mítingu V4, Elán mítingu 2019 a M SR v chôdzi 
predložené pp. Pupišom a Illéšom. Obidve podujatia boli po organizačnej stránke aj 
z hľadiska účasti domácich aj zahraničných pretekárov hodnotené pozitívne. Na mítingu V4 
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štartovalo 355 pretekárov zo 67 klubov, bolo zaznamenaných 684 štartov. Osvedčil sa nový 
riaditeľ pretekov A.M. Drozda. Na Elán mítingu štartovalo 140 mužov a 120 žien z 59 klubov 
(celkovo 395 štartov) a  bolo dosiahnutých viacero kvalitných výkonov – D. Ledecká v behu 
na 400 m, S. Lajčáková v behu na 60 m prek., na MSR v chôdzi v rámci Elán mítingu M. 
Katerinka Czaková , a ďalšie. Do budúcnosti je potrebné stanoviť stratégiu z hľadiska 
stanovenia disciplín, účasť  najlepších pretekárov SR v silnej medzinárodnej konkurencii.  
 
K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie Banskobystrickej latky a projektu Jumperia 
predložené pp. Korčokom a Pupišom.                         
Z hľadiska očakávaných výsledkov bolo slabšie finále, nakoľko nebolo v nadväznosti na 
Banskobystrickú latku, avšak do budúcnosti má potenciál. Na Jumperii 5.2. v Lučenci bol 
dosiahnutý skvelý výkon L. Beera – 226 a T. Dunajskej – 182 cm, výkony však podliehajú 
schváleniu IAAF.  Podrobné vyhodnotenie dodá p. Škvarka zodpovedný za Jumperiu.  
Banskobystrická latka, so štatútom EA halový Permit míting  9.2. v Banskej Bystrici bol 
tradične usporiadaný na vysokej úrovni po športovej aj spoločenskej stránke. Podujatie 
slávilo 25. výročie. V predvečer mítingu boli na radnici v Banskej Bystrici počas slávnostného 
programu ocenení najvýznamnejší sponzori a partneri diplomom a pamätnými mincami, 
vrátane ocenenia Slovenského atletického zväzu. Na samotnom mítingu zvíťazil Japonec 
Tobe Nato výkonom 233 cm a v kategórii žien zvíťazili Marija Lasitskene výkonom 200 cm. Zo 
slovenských pretekárov podal slušný výkon L. Beer – 224 cm, T. Dunajská 180 cm, nedarilo sa 
M. Bubeníkovi, ktorý mal zdravotné problémy a skonšil na základnej výške 210 c,m.   
V súvislosti so sprísnenými kritériami IAAF smerom k svetovému rebríčku a plnenia limitov 
na MS v Dohe vznikla povinnosť predložiť certifikáty a podklady k Jumperii 5.2. v Lučenci 
a BBL 9.2. v Banskej Bystrici aby IAAF uznalo dosiahnuté výkony.  
Zástupcovia SAZ mali neformálne pracovné stretnutie a obed  s prezidentom EA p. 
Hansenom, počas ktorého prerokovali viacero atletických tém, ambícii SAZ do budúcnosti, 
vrátane kandidátky SAZ do volieb v roku 2019 do Rady EA a účasti prezidentov EA p. Hansena 
a IAAF p. S. Coa na mítingu P-T-S.        
  
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav Dudinskej päťdesiatky 2019 predložené 
pp. Korčokom a Mataninom.  
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie v Dudinciach s účasťou zástupcov SAZ, mesta Dudince 
a VŠC Dukla Banská Bystrica za účelom prerokovania organizačného zabezpečenia Dudinskej 
50-ky aby sa predišlo problémom z minulosti. Propozície budú po odsúhlasení uverejnené na 
webe. Podujatie bude zároveň národnými majstrovstvami v chôdzi na 50 km SR, ČR, 
Maďarska a bude na nich možnosť plnenia limitov na MS.  Novinkou bude udelenie 
účastníckej medaily každému pretekárovi, ktorý dokončí 50 km trať.    
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K bodu č. 6  
VV SAZ zobral na vedomie Návrh organizačného zabezpečenia HME 1.-3. marca 2019 
v Glasgowe predložený p. Pupišom. Zatiaľ má splnené limity 8 pretekárov: J. Volko, Š. Bujna – 
60 m, L. Beer, M. Budeník – skok do výšky, T. Veszelka – trojskok a I. Putalová – 400 m. Ďalšie 
2 pretekárky so splneným limitom – A. Bezeková a G. Gajanová sa HME v Glasgowe 
nezúčastnia. V hre sú aj ďalší kandidáti účasti, o ktorých sa rozhodne po halových M SR 17.2. 
v Bratislave.                                                                                                                                                                 
 
K bodu č. 7                   
VV SAZ zobral na vedomie Predbežný návrh nominácie na EP vo vrhoch 9.-10.3. 2019 v 
Šamoríne predložený p. Pupišom. Kritéria účasti splnilo 10 pretekárov, avšak V. Kaňuchovú 
neuvoľnila Univerzita v USA, na ktorej študuje.  
Nominácia pretekárov: hod kladivom – M. Hrašnová, M. Lomnický, hod oštepom – P. 
Ženuch, M. Slezák, U 23 M. Taškár, J. Hanuliaková, vrh guľou U23 – N. Valeková, A. Baran, 
hod diskom U 23 – S. Kováč.  
Realizačný tím: vedúci výpravy – M. Pupiš, tréneri – J. Hanušovský, J. Parička, E. Hanuliaková, 
R. Lukáč, R. Oravec, J Kolcún, P. Pankúch, plus fyzioterapeut.  
Konečná nominácia bude schválená po halových M SR 17.2. v Bratislave     
 
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prípravách VZ SAZ 2019 predloženú pp. Korčokom 
a Gubrickým. VZ SAZ sa uskutoční v nedeľu 28.4.2019 v Banskej Bystrici. V súlade so 
Stanovami SAZ, čl. VII bude nominovaných 87 delegátov s právom hlasovania, ktorí sú 
registrovaní v SAZ k termínu 1.1.2019.   
pp. Korčok, Gubrický informovali o uskutočnených VZ oblastných atletických zväzoch – SsAZ 
a VsAZ. Na VZ VsAZ sa osobne zúčastnili. Predsedovia AZB a ZsAZ informovali, že VZ ich 
oblasti    sa uskutočnia v najbližších týždňoch. Materiály k VZ SAZ 2019 budú v 
dobe predpísanej stanovami SAZ uverejnené na webe SAZ.                                                                                                                   
p. Malík opätovne požiadal predsedu SsAZ o doplnenie informácií  k uskutočnenému 
zasadnutiu SsAZ. 
 
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prípravách významných podujatí - ETC Šamorín 2019 
a P-T-S 2019 predloženú pp. Korčokom, Asványim.                                                                                                                                                                                                                                                           
V.Gubrický informoval že naďalej prebieha intenzívna komunikácia s EA, organizačným 
výborom  a s x-bionics v Šamoríne ohľadom definitívnej podoby  finančných podmienok, 
technického zabezpečenia rozcvičovacích plôch k EP vo vrhoch. Dňa 5.2. sa uskutočnilo 
zasadnutie širšieho organizačného výboru, na ktorom sa podarilo odstrániť najväčšie 
problémy. EA vyzvalo vypracovať certifikáty, čo sa podarilo aj s pomocou komunikácie pp. 
Asványiho, Matrahaziho a Varhaníka. Je predpokladaná rekordná účasť krajín a pretekárov 
v histórii tohto podujatia. Je spracovaný Tím manuál pripravený k rozposlaniu na členské 
zväzy. Ambasadorom podujatia bude medailista z MS a ME p. Libor Charfreitag.  
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Ohľadom  P-T-S mítingu,  je v najbližšej dobe potrebné stanoviť definitívne disciplíny 
podujatia a uskutočňujú sa stretnutia za účelom naplnenia rozpočtu podujatia. Pri P-T-S je 
plánované uskutočniť deň pred podujatím súťaž pre mládež a v deň podujatia aj národný 
program.  
 
K bodu č. 10      
VV SAZ zobral na vedomie Návrh súťažného poriadku  Bežeckej ligy SAZ predložené p. 
Mittermayerom. Na zastrešenie a koordináciu Bežeckej ligy SAZ bude potrebné určiť 
zodpovednú osobu. V predbežnom  návrhu je stanovených 15 podujatí, z ktorých bude 
potrebné pre započítanie bodov účasť na siedmych.  
 
27/1 VV SAZ ukladá zapracovať predložené pripomienky a po dopracovaní Súťažného 
poriadku  Bežeckej ligy SAZ predložiť materiál na nasledujúcom VV SAZ 
                                                          T.:  20.3.2019    Z.: ŠTK SAZ, Mittermayer, Matanin  
 
 
 
K bodu č. 11 a 12  
VV SAZ zobral na vedomie Návrh Štruktúry súťaží SAZ 2019 a Atletickej ligy SAZ 2019 
predložený p. Mittermayerom. V záujme zatraktívnenia, motivácie a výkonnosti atlétov v 
Atletickej lige  bolo navrhnuté zvýšenie odmien pretekárom  pri dosiahnutí 1100 bodov 
v troch podujatiach podľa tabuliek A. Spirieva a za celkové víťazstvo. Uvažuje sa o zvýšení 
počtu kôl Atletickej ligy na 5.   Prihlasovanie klubov do súťaže Atletickej ligy je do 22.3.  
 
U II/27 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje predložený návrh Štruktúry súťaží SAZ 
a Atletickej ligy SAZ 2019 a ukladá predložiť k schváleniu na VZ SAZ 2019. 
T .: 28.4.2019    Z.: ŠTK SAZ, Mittermayer   
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ 
 
K bodu č. 13    
VV SAZ zobral na vedomie písomný aktualizovaný prehľad  záväzných termínov IAAF a EA 
v roku 2019, predložený p. Kirnovou. Najbližšie termíny: 20.2. Predbežné prihlášky na PEM 
klubov M,Ž v Tampere, 21.2. Predbežné prihlášky na EP v chôdzi v Alytuse a záverečné 
prihlášky na HME v Glasgowe, 25.2. Predbežné prihlášky na medzištátne stretnutie chodcov 
v Poděbradoch, 27.2. Záverečné prihlášky na EP vo vrhoch v Šamoríne, 14.3. Predbežné 
prihlášky na ME U23 v Gavle, 19.3. Nahlásiť požiadavky na usporiadanie EA permit halových 
a krosových mítingov v roku 2019/2020, 21.3.  Predbežné prihlášky na MEJ v Boras, 28.3. 
Záverečné prihlášky na medzištátne stretnutie chodcov v Poděbradoch, 30.3.  Doručiť 
výročnú správu o činnosti SAZ na IAAF/EA. Ďalšie záväzné termíny v písomnom dokumente, 
termíny predkladania zoznamov na EYOF podľa pokynov SOV.                                                                   
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K bodu č. 14 
VV SAZ zobral na vedomie  návrh novelizácie smerníc SAZ predložený p. Filom: 
*Smernicu SAZ 3/2019 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií organizovaných alebo 
financovaných SAZ (Pôvodná  Smernica SAZ č. 10/2014).   
 
p. Filo zároveň navrhol pre neaktuálnosť zrušiť Smernicu SAZ 6/2011 O internetovej stránke.       
 
U III/27 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje Smernicu SAZ  3/2019 o poskytovaní 
náhrad účastníkom akcií organizovaných alebo financovaných SAZ a ruší pôvodnú  Smernicu 
SAZ č. 10/2014.   ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
U IV/27 VV SAZ ruší Smernicu SAZ 6/2011 O internetovej stránke.  
ZA zrušenie hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 15  
VV SAZ prerokoval Návrh štatútu Siene slávy Slovenskej atletiky predložený p. Korčokom, 
ktorú vypracoval p. Šimo. 
U V/27 VV SAZ schvaľuje  Návrh štatútu Siene slávy Slovenskej atletiky, ktorý nadväzuje na 
tradíciu  v tejto oblasti začatú v roku 2013. Sieň slávy Slovenskej atletiky má byť galériou 
významných osobností a členstvo v nej je najvyšším ocenením osobností z radov atlétov, 
trénerov, funkcionárov.  Výber do Siene slávy bude dvojstupňový, členstvo navrhuje 5 –
členná komisia zložená z predsedu a členov Siene slávy, podlieha schváleniu Výkonným 
výborom SAZ.  
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
 
U VI/27 VV SAZ v nadväznosti na schválenie štatútu  Siene slávy Slovenskej atletiky schvaľuje 
novelizovaný Organizačný poriadok SAZ.  
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ   
 
K bodu č. 16 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým  o žiadosti  klubov, 
občianskych združení o registráciu v SAZ: SLOVAK ULTRA TRAIL so sídlom v Bratislave 
a Kilometre v pohybe so sídlom vo Zvolene. 
 
U VII/27 VV SAZ schvaľuje prijatie nových klubov za členov  SAZ: SLOVAK ULTRA TRAIL so sídlom 
v Bratislave a Kilometre v pohybe so sídlom vo Zvolene. ZA prijatie hlasovalo 7 členov VV 
SAZ.  
 
K bodu č. 17  
p. Korčok privítal prizvaných hostí na zasadnutí VV SAZ, zástupcu firmy Hrdo šport - p. 
Hrbáčka a zástupcu Online system s.r.o – p. Blažeja. Účelom stretnutia bolo prerokovanie 
pripomienok a návrhov k doterajšiemu fungovaniu programu AK 2 a zaistenie kompletnej 
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funkčnosti programu počas nastávajúcej letnej sezóny, kedy sa bude na základe rozhodnutia 
VV SAZ na  všetkých dráhových podujatiach financovaných Slovenským atletickým zväzom 
používať výlučne program AK 2. 
SAZ má záujem na zabezpečení meracích prác na  týchto podujatiach  dvomi samostatnými 
skupinami. Skupina zabezpečujúca halové podujatia (Časomiera KRIL s.r.o.) už plne  pracuje 
v AK 2. Prizvaný zástupca  druhej skupiny, firmy Hrdo šport - p. Hrbáček vyhlásil, že je 
pripravený používať program Atletická kancelária 2 a nemá k fungovaniu a funkčnosti žiadne 
výhrady. Avizoval však technický problém pri zabezpečení funkčnosti elektronických 
ukazovateľov. K ich prevádzke  s programom AK 2 mu bráni  fakt, že nemá zdrojové kódy na 
tieto tabule.  
p. Blažej - navrhol p. Hrbáčkovi možnosť odpredať mu plne kompatibilné tabule za výhodnú 
cenu a ponúkol aj možnosť splátkového kalendára 
p. Hrbáček – avizoval, že predpokladom zakúpenia je objem služieb pre SAZ aby zabezpečil 
rentabilitu investícii  
p. Gubrický – zdôraznil, že musí byť v záujme toho kto chce poskytovať služby, aby ich 
poskytoval v kvalite a rozsahu ako vyžaduje objednávateľ. Až následne je možné stanoviť 
objemy služieb  
p. Korčok – pripomenul nevyhnutnosť zmluvného ošetrenia konkrétnych podmienok 
poskytovania a využívanie služieb 
 
V následnej diskusii predseda SsAZ p. Garaj poukázal na cenovú ponuku, ktorú má z haly 
v Ostrave, na základe ktorej  mu vychádzajú nižšie ceny za organizáciu a meranie pretekov 
v ostravskej hale. Na to mu odpovedal p. Blažej, ktorý po oboznámení sa s údajnou cenou za 
meranie, vyhlásil, že táto prezentovaná cena je nereálna a za túto cenu žiadne meranie 
v Ostrave jeho firma (ktorá výhradne zabezpečuje meranie  v ostravskej hale) nikdy 
nerealizovala. Upozornil, že ponuka, ktorú prezentoval p.Garaj, bola zaslaná len správcom 
haly, ktorý nemá žiadne oprávnenie na predkladanie ponúk za firmu Online System. 
 
27/2 VV SAZ po predložení podkladov na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ rozhodne o ďalšom 
postupe a o prerozdelení zabezpečenia podujatí a využívaní služieb.    
 
 
K bodu č. 18 – Rôzne                                   
p. Lopuchovský – informoval o požiadavke L. Klocovej o doplatok odmeny za posun z 8. na 5.  
                               miesto na OH v Londýne 
p. Korčok –informoval, že VV SOŠV schválil dorovnanie odmien za posun vo výsledkoch  

viacerým športovcom. Pripomenul, že iniciátorom dorovnania bol SAZ a SOV sa 
s myšlienkou stotožnil. Požiadavku L.Klocovej k správnosti výpočtu dorovnania bude 
SAZ komunikovať s SOŠV. 

- informoval o služobnej ceste so zástupcom SOV 18.-20.2. do Tokya, návšteva je    
podmienkou aby bola s Japonskou stranou podpísaná dohoda o tréningovom 
a aklimatizačnom pobyte  pred OH                                            
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                 - informoval o uskutočnených návštevách miest v SR, ktoré majú záujem vybudovať  
atletické dráhy a štadióny (Piešťany, Žilina, Martin, Krupina, Levice, Banská 
Štiavnica, Moldava nad Bodvou ap.)       

p. Gubrický – informoval o žiadosti organizátorov Záhoráckej 20-ky o príspevok  na  
                   vydanie knihy pri príležitosti 50. ročníka tohto podujatia (VV SAZ schvaľuje 300,-€) 
p. Filo  - informoval o školení štartérov, ktoré sa uskutoční  v nedeľu 17.2.2019 pred 

programom HMSR    
p. Kirnová – informovala o žiadosti A. Štukovej aby mohla 16.2. štartovať na H MČR v záujme  
                      plnenia limitu na HME v behu na 800 m, s tým, že 17.2. bude štartovať na H MSR     
                      (VV SAZ schvaľuje štart) 
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  20.3.2019 v Bratislave.  
    
Zapísala: A. Kirnová                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   
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