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Zápisnica  z  8. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  3.6.2021 v Š a m o r í n e 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Mittermayer, Kirnová, Illéš, Kollárovič, Hanusová, Malík, Filo (on  

                      -line), Gubrický, Blašková, Gigac 

Ospravedlnení: p. Mračnová, Tóth                                       

 

Na úvod ôsmeho zasadnutia VV SAZ uskutočneného nasledujúci deň po P-T-S mítingu a pred 

nadchádzajúcim VZ SAZ, ktoré sa uskutoční 6.6.  v Banskej Bystrici,  formou osobnej účasti všetkých 

privítal p. Korčok.  

     

 Program: 

1. Kontrola úloh – p. Kirnová   

2. Vyhodnotenie atletického mítingu P – T – S – p. Korčok  

3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický 

4. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2021 – pp. Korčok, Gubrický  

5. Vyhodnotenie ME družstiev v chôdzi  – p. Pupiš 

6. Vyhodnotenie M SR v chôdzi v Borskom Mikuláši – p. Pupiš   

7. Vyhodnotenie M SR vo viacbojoch – pp. Pupiš, Illéš   

8. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia 1. kola ligy -  p. Mittermayer   

9. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné podujatia – pp. Pupiš, Illéš     

10. Informácia o zabezpečení M SR a AL – pp. Mittermayer, Gubrický   

11. Informácia o príprave významných podujatí –  EYOF 2022 –  pp. Korčok, Gubrický  

12. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov – p. Gubrický  

13. Príprava VZ SAZ, program a rokovacie materiály VZ SAZ 2021 – pp. Korčok, Gubrický       

14. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2021 – p. Kirnová  

15. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

16. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ – p. Gubrický  

17. Hodnotenie práce za prvý polrok 2021- pp. Korčok, Gubrický   

18. Rôzne  

 

K bodu č. 1 Kontrola úloh  

U I/7 - splnené.                     

                                                                                                                            

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 7. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.       
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K bodu č. 2 

VV SAZ berie na vedomie vyhodnotenie atletického mítingu 56. ročníka P – T – S 2021 predložené p. 

Korčokom. Podujatie malo dobrý ohlas doma aj v zahraničí,  bolo pozitívne hodnotené športovcami aj 

hosťami. Zúčastnili sa ho pretekári  37 krajín. Vo svojej histórii od obnovenia mítingu v r. 2016 získalo 

v rebríčku hodnotenia rekordný počet bodov - 82 667 a zatiaľ je na 16. mieste. O jeho kvalite svedčia aj 

dosiahnuté výkony – prekonaný rekord P-T-S v behu na 100 m B. Okagbarovou z Nigérie, 2 svetové výkony 

roka v chôdzi na 3000 m - D. Černý/SVK 11:19,83  a Madaraszová /HUN 12:37, 21,  bolo prekonaných 7 

rekordov štadióna a 13 slovenských výkonov roka. P. Korčok vyslovil poďakovanie riaditeľovi mítingu p. 

Gubrickému aj všetkým, čo sa podieľali na jeho uskutočnení.  

Vyhodnotenie doplnil  p. Asványi – do budúcnosti bude potrebné zladiť aj mediálnu a manažérsku stránku 

podujatia, zjednotiť podmienky slovenských a zahraničných atlétov. Vyzdvihol aj prácu p. Bogdányiho, 

ktorý vydával priebežne množstvo štatistického a agentúrneho materiálu.   

p. Gubrický – vyslovil poďakovanie všetkým, čo sa na úspešnom podujatí podieľali a vydali maximum 

úsilia. Do budúcnosti bude potrebná väčšia mediálna prezentácia SAZ, ktorý zabezpečuje organizáciu 

celého podujatia. Taktiež poukázal nato, že SAZ ako organizátor a držiteľ rozpočtu mítingu musí mať 

rozhodujúce slovo vo všetkých kľúčových otázkach a nesmie robiť pre niekoho len servisnú organizáciu, 

ktorá len znáša náklady.  

p. Pupiš – vyzdvihol výkony viacerých slovenských pretekárov (a zisk bodov do WA rankingu): E. 

Zapletalovej, D. Ledeckej, G. Gajanovej, S. Škvarkovej, J. Volka, prekvapil aj Š. Bujna, v predprograme 

potvrdený limit na ME U20 guliara K. Šulu. Viac očakával od vrhačov a skokanov.    

 

K bodu č. 3    

p. Gubrický predložil súhrnný písomný prehľad čerpania rozpočtu SAZ ku dňu 1.6.2021 po jednotlivých 

položkách. Čerpanie rozpočtu sa uskutočňuje postupne v bežnom režime. Úloha skompletizovať výročnú 

správu, jej prerokovanie a predloženie k auditu bola splnená.  Zo sumy celkových výnosov 8 541 606,85 € 

(vrátane dotácií na rekonštrukcie) je k 1.6.2021 čerpanie v sume 925 431,69 €.    

p. Malík - konštatoval, že to tohtoročnému rozpočtu pomohlo, že sa mohlo čiastočne čerpať z rozpočtu 

SAZ z roku 2020 aj v roku 2021. Požiadal držiteľov limitov aby priebežne sledovali čerpanie rozpočtu 

a nenechávali vyúčtovania až na koniec roka.     

 

U I/8  VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ k 1.6.2021. 

 

K bodu č. 4 

VV SAZ sa zaoberal návrhmi prerozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2021 predložený  pp. 

Korčokom a Gubrickým. Viacero doručených požiadaviek bolo neinvestičného charakteru, niektoré 
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požiadavky boli na nákup prístrojov (biomechanický pre skokanskú sekciu), možnosť kúpy krytu na 

doskočisko v skoku do výšky od AZB a pod. 

 

U II/8 VV SAZ ukladá spracovať predložené požiadavky investičného a neinvestičného charakteru 

a predložiť návrh na prerozdelenie, vrátane zadefinovania výšky pridelenej sumy   Z.: p. Gubrický    

 

K bodu č. 5 

VV SAZ berie na vedomie Vyhodnotenie ME družstiev v chôdzi 16.5.2021 v Poděbradoch predložené p. 

Pupišom na základe podkladov od p. R. Benčíka. Podujatia sa zúčastnilo 8 chodcov SAZ s ambíciami M. 

Úradníka, M. Katerinky Czakovej priblížiť sa výkonmi postupom v rankingu smerom k OH Tokio, D. Kováča 

splniť limit na ME U23. Bolo konštatované, že hlavné ciele sa splniť nepodarilo. M. Úradník  skončil na 31. 

mieste zo 48 štartujúcich časom 1:26:39, D. Černý 33./48, 1:27:28, M.  Katerinka Czaková 18./49 výkonom 

1:34,27, D. Kováč 42./48 časom 1:41:22. Potešili osobné rekordy chodkýň patriacich do  U23 H. Burzalovej 

(1:39:58) a E. Hačundovej (1:43:23). V deň pred konaním ME družstiev v chôdzi sa uskutočnili testovacie 

preteky na 5 km, na ktorých sa zúčastnili aj slovenskí pretekári juniorskej kategórie a dosiahli osobné 

rekordy: na 2. mieste J. Bátovský 22:36, na 3. mieste M. Duda,  2. miesto K. Devaldová 24:13, tretia T. 

Kurucová a 4. P. Avenová.  

  

K bodu č. 6 

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR v chôdzi na 10 km 22.5. v Borskom Mikuláši predložené p. 

Pupišom.  V kategórii žien zvíťazila M. Katerinka Czaková výkonom 45:50, pred H. Burzalovou (47:48)    a E. 

Hačundovou (50:23). Víťazom kategórie mužov sa stal M. Úradník (41:44) pred D. Černým (42:50 a M. 

Rízekom. Majstrami SR v kategórii juniorov sú: P. Nemčok (45:24) a A. Ragasová (49:13).  

Za umiestnenie na týchto  MSR získavajú chodci pomocné body do rankingu WA.  M. Katerinka Czaková si 

tak vylepšila umiestnenie v rankingu na OH o 3 miesta, momentálne je na 53. priečke.   

  

K bodu č. 7 

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR vo viacbojoch 22.-23.5.2021 v Martine predložené pp. 

Pupišom a Illéšom na základe podkladov od Ľ. Benka. Podujatie bolo zároveň Majstrovstvami ČR vo 

viacbojoch a bol viditeľný rozdiel v úrovni výkonov. V kategórii mužov nenastúpil ani jeden slovenský 

pretekár. V kategórii žien po zdravotných problémoch súťaž nedokončila L. Vadlejch a zvíťazila L. 

Mokrášová (4868 b.) pred K. Haršányovou (3955 b.). V kategórii juniorov zvíťazil M. Kadák (5723 b.) 

a juniorka Z. Pistovčáková (3731 b.). Víťazmi dorasteneckej kategórie sú: skokan o žrdi A. Niko  v solídnom 

výkone 5273 b. a R. Slezáková 4348 b. Výkonnostná úroveň vo viacbojoch je dlhoročný problém, preto je 

potrebné začať koncepčne pracovať na rozvoji tejto sekcie v oblasti tvorby programov, výberu talentov, 



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: office@atletika.sk  •  www.atletika.sk 

ako aj zamyslieť sa nad problémom predčasnej špecializácie. V tomto ohľade Ľ. Benko vyzdvihol prácu 

trenčianskych a košických trénerov, ktorí vedia pripraviť na M SR mládežníckych viacbojárov na M SR.     

 

K bodu č. 8 

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia 1. kola atletickej ligy 

usporiadaného 15.5. v Košiciach  predložené p. Mittermayerom. Usporiadateľom bol klub Akademik TU 

Košice. Po organizačnej stránke aj z pohľadu riadiaceho súťaže  bolo podujatie hodnotené kladne 

predovšetkým vďaka angažovanosti pp. Hanusovej a Vovčka. Chýbali šatne a sprchy, nakoľko museli byť 

rešpektované protipandemické opatrenia a vyhláška ÚVZ.  Usporiadanie komplikuje aj povinnosť 

vykonávať Covid testy a ich kontrolovanie. 1. kola AL sa zúčastnilo 347 pretekárov (z toho 192 mužov 

a 155 žien), zaznamenaných bolo 563 štartov.  

p. Hanusová  navrhla, aby pri veľkom počte štartujúcich na dlhé behy boli do budúcnosti použité čipy.   

 

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné 

podujatia v roku 2021 predloženú pp. Pupišom a Illéšom. Splnený limit na OH v Tokiu má zatiaľ v chôdzi na 

50 km M. Tóth, účasť na základe umiestnenia v rankingu WA aj M. Morvay.  5 stotín k splneniu limitu 

chýba v behu na 400 m prek. E. Zapletalovej, reálne šance nominovať sa na základe umiestnenia 

v rebríčku WA majú pretekári: M. Katerinka Czaková, J. Volko, M. Hrašnová, M. Lomnický, T. Veszelka,  D. 

Ledecká, M. Úradník, v hre je mix štafeta na 4x400 m a ďalší. Pri optimálnom vývoji situácie je predpoklad 

účasti pretekárov SAZ na OH s dvojciferným číslom.    

*Predpokladaný počet pretekárov na ME U23 v Talline je 19. Zatiaľ majú splnený limit 7 atléti: šprintér O. 

Murcko, prekážkari M. Balúch, P. Dömötör, E. Zapletalová ,  oštepár P. Michalec, chodkyne H. Burzalová 

a E. Hačundová.  

*Na MS U20 v Nairobi je v pláne účasť 7 pretekárov, zatiaľ majú splnený limit: chodkyne A. Ragasová, K. 

Devaldová a šprintérka V. Forster.    

*Na ME U20 v Talline majú splnený limit 12 pretekári,  predpokladá sa účasť 16  pretekárov.  

p. Illéš informoval o ponuke od SAŠŠ zúčastniť sa na prvých Svetových školských športových hrách 11.-

19.9.2021 v Belehrade pre 13-15 ročných žiakov. Aj napriek tomu, že podujatie sa koná sa v čase M SR 

žiakov, nakoľko sa jedná  o počet po 5- 10 chlapcov a dievčat, KM SAZ odporúča podujatia sa zúčastniť.   

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Pupiša o organizačnom zabezpečení účasti výpravy SAZ na ME 

družstiev 19.-20.6. v Starej Zagore. Plánovaný počet atlétov je 51 a realizačný tím 19, odlet 17.6., návrat 

20. alebo 21.6. Schválenie nominácie sa uskutoční formou elektronického hlasovania po víkendovom 2. 

kole AL 5.6. v Trnave.  

p. Asványi doplnil informáciu o rokovaní ohľadom poskytnutia vládneho špeciálu pre výpravu SAZ, 

namiesto plánovaného pristátia v Sofii je nová žiadosť pristátia v Burgase.    
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K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení M SR dorastu, dospelých  a 2. a 3. kola  Atletickej ligy 

predloženú pp. Mittermayerom a Gubrickým. 2. kolo Atletickej ligy  5.6. a M SR 26.-27.6. z poverenia SAZ 

zabezpečuje Atletický klub AŠK Slávia Trnava, 3. kolo Atletickej ligy 13.6. a M SR dorastu 19.-20.6. sa 

uskutočnia na atletickom štadióne TU Košice. SAZ je s usporiadateľmi podujatí v kontakte.   

p. Malík požiadal, aby boli čo najskôr uverejnené chýbajúce  propozície na webe SAZ.  

 

K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave významného podujatia - EYOF 2022 predložené  pp. 

Korčokom a Gubrickým.   

P. Korčok informoval o pokračujúcich prípravách na EYOF 2022. V priebehu budúceho týždňa sa uskutoční 

stretnutie generálneho sekretára SAZ spolu so skupinou rozhodcov SAZ a so zástupcami OV EYOF. 

Zainteresované strany vnímajú prípravy v tom zmysle, že atletická časť podujatia  má predpoklady byť 

najlepšie zvládnutá. V súvislosti s prípravou podujatia informoval, že na atletickom štadióne na 

Štiavničkách sa pokladá tartanový povrch.  

V piatok 4.6. sa uskutoční sa aj videokonferencia ku kandidatúre SAZ na usporiadanie ME U18 v roku 2024 

za účasti  zástupcov z EA, zástupcov SAZ, zástupcu mesta Banská Bystrica a RTVS. Bude predstavená 

prezentácie podujatia a mesta Banskej Bystrice. Bude podrobne prerokované všetky kľúčové oblastí 

kandidatúry a bude potrebné doložiť ďalšie garančné listy. Z kandidátov na usporiadanie ME U18 ostalo 

v hre len Slovensko. Bude rozhodujúce naplnenie príjmovej časti rozpočtu, ktorej podstatná časť by mala 

byť garantovaná štátom.    

Priebežne sa pripravujú podklady a detaily  k stretnutiu s delegátmi EA obhliadky miesta podujatia, ktorá 

je stanovená na 4.-6.9.2021. O pridelení usporiadania ME U18 v 2021 bude rozhodnuté na novembrovom 

zasadnutí Rady EA.    

  

K bodu č. 12 

VV SAZ zobral na vedomie aktuálnu podrobnú informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 

štadiónov predloženú   p. Gubrickým. Zástupcovia SAZ a generálny sekretár priebežne komunikujú so 

zainteresovanými stranami, uskutočňujú sa pracovné stretnutia,  u viacerých bol zaznamenaný pokrok 

v súťaži o verejné obstarávanie. V Považskej Bystrici je prepracovaná verzia projektu štadióna, v Čadci bola 

podpísaná zmluva s realizátorom stavby, viacerí sú v procese vyhodnocovania predložených ponúk.  

Situácia ohľadom rekonštrukcie štadiónov je pravidelne monitorovaná.  
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K bodu č. 13 

VV SAZ zobral na vedomie aktuálne informácie o príprave VZ SAZ, programe  a rokovacích materiáloch VZ 

SAZ 2021 predložené  pp. Korčokom a Gubrickým. VZ SAZ sa uskutoční 6. júna 2021 v Banskej Bystrici, 

materiály a návrhy: Programu, Volebného, Rokovacieho poriadku VZ SAZ, aktualizovaných Stanov SAZ, 

rozpočtu SAZ na rok 2021 a ďalšie sú uverejnené na webe SAZ. Celkový počet delegátov s hlasom 

rozhodujúcim je 86.   K voľbám na post kontrolóra SAZ na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie  k stanovenému 

termínu nahlásený 1 kandidát.   

p. Mittermayer – pripomenul, že v programe VZ SAZ je aj schvaľovanie štruktúry súťaži SAZ, ktorá 

vzhľadom na vývoj pandemickej situácie nemá finálnu podobu. Preto navrhuje naformulovať návrh na VZ 

SAZ aby štruktúra súťaži  v druhom polroku bola prispôsobená aktuálnej situácii.  

 

U III/8 VV SAZ schvaľuje návrh k predloženiu na Valné zhromaždenie SAZ, aby poverilo VV SAZ  zabezpečiť 

v roku 2021 chod súťaží a dodržiavanie Štruktúry súťaží SAZ na základe schválenej Štruktúry súťaží SAZ 

berúc do úvahy vývoj epidemiologickej situácie.  ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ. 

 

K bodu č. 14  

VV SAZ berie na vedomie písomnú informáciu a doplnený prehľad  záväzných termínoch WA (IAAF) a EA v 

roku 2021 predložené  p. Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do: *11.6. doručiť na EA záverečné 

prihlášky na ME družstiev 2. ligy v Starej Zagore/BUL, *28.6. doručiť na EA záverečné prihlášky na ME U23 

v Talline, * 29.6. potvrdiť/resp. odhlásiť na WA mená kvalifikovaných atlétov (s limitmi aj na základe 

rankingu) účasť na OH Tokio,  *5.7.  doručiť na EA záverečné prihlášky na ME U20 v Talline, *2.8. doručiť 

na WA záverečné prihlášky na MS U20 v Nairobi.     

V predloženej prílohe sú uvedené ďalšie záväzné termíny EA a WA.    

   

K bodu č. 15 

VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie Stanov SAZ k predloženiu na schválenie na VZ SAZ 6.6.2021 

predložený p. Filom.  V návrhu sú jednak formálne úpravy, skratky  (premenovanie IAAF na Svetovú 

atletiku – WA, namiesto SOV – SOŠV), adresa sídla SAZ, uviesť len - Bratislava, hlasovanie možné aj 

v elektronickej forme „per rollam“,zmeny vyplývajúce so zmenou Zákona o športe (Odvolacia komisia SAZ, 

spory týkajúce sa dopingu), prečíslovanie jednotlivých kapitol ap.   P Filo upozornil, že po schválení Stanov 

SAZ bude potrebné do konca júna novelizovať aj Disciplinárny poriadok SAZ.        

   

U IV/8 VV SAZ schvaľuje návrh novelizácie Stanov SAZ k predloženiu na schválenie na VZ SAZ 6.6.2021.   

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ 
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K bodu č. 16 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického, že ku dňu zasadnutiu nebola doručená žiadna nová 

žiadosť o prijatie klubu do SAZ.  

 

K bodu č. 17 

VV SAZ zobral na vedomie hodnotenie práce SAZ za prvý polrok 2021 predložené pp. Korčokom 

a Gubrickým. Aktivity SAZ poznačili obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covidu. Aj napriek nepriaznivej 

situácii je SAZ lídrom medzi ostatnými športami v aktivitách, čo si vyžadovalo veľa úsilia a energie. Aj 

napriek neštandardným podmienkam boli zabezpečené vďaka ústretovosti p. Asványiho podmienky na 

tréningy v hale Elán. Sekretariát pracoval a bol celý čas k dispozícii členom SAZ v súlade s dodržiavaním 

vládnych nariadení a opatrení.  Potešiteľné je, že sa podarilo usporiadať významné podujatia: 

Banskobystrická latka, Dudinská 50, P-T-S míting aj hlavné majstrovské podujatia a kolá Atletickej ligy.   

Aktívni sme boli aj oblasti propagácie atletiky, pokračujeme vo vydávaní časopisu a aj spravodajskom 

pokrývaní našich aktivít. Vďaka popularizácii projektu detskej atletiky sa nám podarilo získať aj nového 

partnera zväzu a dotáciu 10 tis. eur. Detská atletika bude naďalej spolupracovať s Tescom, komunikuje sa 

ohľadom spolupráce s TV Markíza a pracuje sa na ďalších sponzoroch.    

p. Gubrický informoval o prijatí do zamestnania od 1.6. ďalšieho pracovníka sekretariátu – p. J. 

Domenyho. Mal by posilniť športové oddelenie a bude mať na starosti aj projekty významných podujatí. 

 

K bodu č. 18 – Rôzne  

pp. Malík, Illéš – pripomenuli aby sa nezabudlo dať do záverov VZ SAZ prerozdelenie 15 % pre mládež 

p. Mittermayer – informoval o cenových ponukách technického zabezpečenia a  poskytnutia časomiery od 

firmy KRYL a HRDO, o 2. výberovom konaní  vyhlásenom po ukončení jarnej sezóny, pridelenie 

po   zvážení ponúk berúc do úvahy cenu a kvalitu služieb  

p. Pupiš – požiadal o schválenie refundácie nákladov T. Sahajdu v súvislosti s účasťou na maratóne za 

účelom plnenia limitu na OH v sume do 1000 € a garantovanie financií na prípravu zo SAZ vo 

výške 7000 €ur pre atlétov nominovaných na OH v Tokiu (v prípade, že ich zabezpečenie v SAZ 

a TOP TÍME nedosahuje takú výšku podpory)   

              - požiadal aby bolo schválené, že všetci členovia realizačného tímu na vrcholné podujatia boli 

zaočkovaní (do konca júna aspoň 1 vakcínou),  odporúčanie aj pre pretekárov  

p. Asványi – poukázal na nepriaznivý jav – zranenia mládežníkov, hľadať príčiny  

p. Korčok – informoval o pokračujúcej spolupráci v mediálnej oblasti s p. Grendelovou  

                  -  informoval o zámere usporiadať  na veteránskom šampionáte v behu na 100 m Memoriál 

Vladimíra Výbošťoka     

p. Kirnová – informovala o pokračovaní projektu, aktivitách  Erasmus „Athletics 4 Health“ 
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                   - informovala o seminároch pre trénerov formou videokonferencií „High performance“, ktoré 

sa uskutočnia  od júna do decembra 2021, podrobnosti zaslané šéftrénerovi, prípadne ďalšie 

informácie u vedúceho projektu na EA:  yannick.morand@auropean-athletics.org    

                  - ponuka zo WA – doplnenie kandidátov na post člena Rady AIU, zaslať do 30.6.   

U V/8 VV SAZ schvaľuje:* finančný príspevok do sumy 1000 € pre T. Sahajdu, refundácia nákladov 

spojených s účasťou na pretekoch v maratóne, * príspevok na prípravu každému 

nominovanému atlétovi na OH Tokio v sume 7 000 € 

U VI/8 VV SAZ schvaľuje aby členovia realizačného tímu na vrcholné podujatia EA, WA a OH mali jednu 

z podmienok účasti povinnosť byť zaočkovaní (do konca júna aspoň jednou vakcínou),      

 

Zapísala: p. Kirnová                                                       Overili: pp. Korčok, Gubrický   
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