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Valné zhromaždenie  

Slovenskej skialpinistickej asociácie 

2008 
 

Miesto : Štrbské Pleso  

Dátum : 7 júna 2008 

 

Pritomni : podľa prezenčnej listiny  

 

Valné zhromaţdenie otvorila prezidentka SSA – Katarína Belicová v zmysle 

programu a privítala všetkých prítomných priaznivcov a členov. Rok 2008 bol 

pre Slovenskú skialpinistickú asociáciu prelomový, nakoľko sa SSA stala 

členom ISMF, zodpovedá za reprezentáciu Slovenska – čím dochádza 

k podpore zo strany ministerstva školstva  a taktieţ sa stala členom KŠZ.  

 

Program VZ bol nasledovný: 

 

Oficiálne otvorenie 

2. Správa o činnosti 

 a. Podujatia Slovenského  a Stredoeurópskeho pohára v skialpinizme, 

 b. Reprezentácia SR, výsledky,  

 c. Nepretekársky skialpinizmus-hodnotenie podujatí  

  d. Extrémne lyţovanie, 

 e. Metodika, práca s mládeţou  

  f. Mediálna práca, web stránka, 

 g. Členská základňa, jej rozširovanie,  

 h. Medzinárodne dianie (ISMF) 

3. Stav hospodárenia 

4. Úprava stanov,voľba revízora 

5. Návrh činnosti pre jednotlivé oblasti na obdobie 2008/2009 a rozpočet 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Po úvode prezidentka SSA  dala priestor pre zhodnotenie a správy o činnosti 

jednotlivým členom správnej rady. 

 

2. Správa o činnosti 

 

 Podujatia Slovenského  a Stredoeurópskeho pohára v skialpinizme – 

zhodnotil Miroslav Leitner.  Zverejnená štatistika poukázala na 

skutočnosť , ţe priemer na podujatie je 67 pretekárov pri 9 podujatiach. 

Najvyšší počet bol 100 a to na SEP v Nízkych Tatrách  , najniţší 36 na 

Bokami Západných Tatier, kde je však potenciál  silnejšieho rastu v 
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budúcnosti. V roku 2007 to bolo 11 podujatí a priemer 72 pretekárov. 

Účasť  ovplyvnilo prevaţne zlé počasie a nevhodné snehové 

podmienky. Pre budúcnosť je  snaha dostať sa k priemeru 100 

účastníkov. Akým spôsobom to bola aj otázka na diskusiu avšak k tejto 

téme sa uţ nevytvoril časový priestor. Ostáva to tak na vedení SSA / 

správna rada, trénerská rada a zástupca pretekárov /. Pripravujú sa 

však opäť nové formy podujatí, veríme ţe sa ujmú v nastávajúcej 

sezóne, tak aby pritiahli ďalších záujemcov. 

 Reprezentácia SR, výsledky – hodnotil reprezentačný tréner M. Leitner. 

Slovenský skialpinizmus v posledných rokoch ustúpil z pozícii a priblíţenie 

sa najlepším stojí mnoho úsilia. Zaostávame v šírke kvalitnej pretekovej 

základne, tréningového prístupu a moţností, materiálového vybavenia 

a podpory. Z tohoto pohľadu je najúspešnejší v roku 2008 jednoznačne 

P. Svätojánsky , ktorí sa hlavne na dlhších tratiach pohybuje v blízkosti 

svetovej špičky / 5 a 11.miesto /. Na MS ešte výborný výsledok dosiahol 

Michal Jokl. Sú však aj ďalší pretekári, ktorí sú prísľubom, je však 

potrebné s nimi neustále pracovať. Reprezentácia absolvovala len dve 

podujatia – Saalbach a Majstrovstvá sveta. Nominačné kritéria na MS 

boli prísne / splnili len Svätojánsky a Hiklová/ avšak po návrhu trénerov 

na správnu radu SSA došlo k rozšíreniu nominovaných. Z finančných 

dôvodov sa iné podujatia neabsolvovali. Viac o reprezentácii je aj v 

návrhu o zaradení do reprezentačného druţstva na rok 2009.  Záporom 

je, ţe sa nepodarilo  urobiť z reprezentačného druţstva jednoliaty 

kolektív.  

 Nepretekársky skialpinizmus – hodnotila K. Belicová – najväčší ústup voči 

predchádzajúcemu obdobiu sa urobil v tejto nepretekovej oblasti. 

Takmer všetko úsilie smerovalo na pretekárov / čo je však minimum ľudí 

z členskej základne / a nepretekári mali moţnosť vyuţiť len akciu 

Winterway. Ostatné akcie so  zameraním pre nepretekárov nekonali. 

Pre budúci rok 2009 práve v tejto oblasti je potrebné pripraviť a 

zrealizovať najväčšie zmeny. Jedna z moţností je aj vybudovanie 

Národného skialpinistického centra – na Kráľovej studni. Boli vysvetlené 

okolnosti okolo tohoto projektu a vyslovená podpora tohoto projektu.  

 Extrémne lyţovanie – hodnotenie mala pripraviť I. Filová ale pre 

dlhodobejšie odcestovanie nebola prítomná.  Z objektívnych príčin 

nedorazila elektronická prezentácia. 

 Metodika , práca s mládeţou – metodickú časť mala posunúť ďalej K. 

Ţilinková avšak nepodarilo sa jej túto činnosť rozbehnúť. Práca s 

mládeţou zaostáva sa moţnosťami , ďalší rozvoj – viď. prijaté závery. 

 Mediálna práca, web stránka – bolo skonštatované, ţe popularita 

skialpinizmu sa zvyšuje avšak mediálne nie je jednoduché propagovať 

aktivity SSA. Napomôcť tomu môţe 3 program STV. Uvidíme, či budú 

mať takéto športy vytvorený priestor. Web stránka má čoraz vyššiu 

návštevnosť – v marci 2008 takmer 150 tis. videní. Negatívom je malé 
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mnoţstvo ľudí ,ktorí prispievajú článkami hoci napr. oddiely tam majú 

svoj priestor a prístup. 

 Členská základňa – v čase Valného zhromaţdenia bolo evidovaných 

uţ takmer 1900 členov. S vykonanou úhradou za rok 2008 je počet 

členov cca 1450.  

 Medzinárodné dianie – hovorila K. Belicová a Z. Rychliková – tak ako 

bolo uvedené v úvode, najdôleţitejším krokom bolo členstvo v ISMF. 

Týmto krokom sa môţeme priamo opäť po trojročnej prestávke zapojiť 

aj do činnosti medzinárodných štruktúr, kde je viacero smerov a 

názorov.  Z pohľadu Slovenska sa snaţíme ovplyvniť čiastočne dianie v 

pretekovom skialpe. Zastúpenie v technickej komisii má medzinárodná 

rozhodkyňa Zuzana Rychliková a Miroslav Leitner. 

  

 

Stav hospodárenia: 

Čerpané financie a návrh na rozpočet bol zverejnený na web stránke pred 

VZ. Stále sa však nevie aká asi veľká bude dotácia z MŠ pre budúci rok, preto 

je aj v rozpočte táto cena uvedená ako orientačná a delenie na časti len 

v percentách. Veľkým problémom je , ţe táto dotácia prichádza časovo dosť 

neskoro – je to aţ v závere zimnej sezóny. V tomto roku navyše nebolo aţ do 

konca zimy jasné aká vysoká bude táto dotácia. Sme radi, ţe do praxe 

budeme môcť v budúcej sezóne zaviesť rozdeľovanie získaných financií na 

základe výsledkov , čím najlepší pretekári budú tak lepšie dotovaní oproti 

ostatným členom s horšími výsledkami. V kaţdom prípade sa zároveň 

v novom rozpočte odzrkadľuje snaha o podporu nepretekovej činnosti a 

činnosti klubov. 

 

4. Úprava stanov,voľba revízora – viď. časť niţšie v diskusii. Zmena zo 7 členov 

rady na 5 členov a potom následná voľba revízora. 

 

5. Návrh činnosti pre jednotlivé oblasti na obdobie 2008/2009 a rozpočet 

- jednotlivé body boli uvedené v rámci správy o činnosti a východiskami pre 

ďalšie obdobie  – prípadne v diskusii. V kaţdom prípade hlavnými bodmi sú: 

- systematickosť práce s reprezentáciou, reprezentačné zmluvy a  

stabilizácia vzájomnych vzťahov vo vnútri reprezentácie  

- rozpracovanie aktivít pre  aktívnejšiu prácu klubov a rozširovanie 

členskej základne, práca s mladými záujemcami 

- podstatne aktívnejšia práca v nepretekovom skialpinizme 

- práca na metodike skialpinizmu 

- hlasovanie klubov  na VZ, registrácia klubov do SSA 

- mediálna práca a finančné zabezpečenie 

- výhody pre členov SSA a motivácia stať sa členom 

- spolupráca s Národnými parkami a enviromentálne vzdelávanie   
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Zapis z diskusie:  

 

Ako prvy sa do diskusie prihláil Peter Svätojánsky (PS) a načrtol niekoľko 

okruhov: 

 

1. Prečo aktívne  nerobia všetci členovia SR /správnej rady / , ale len 3.  

Odpoved SR : Nakoľko sa jedná o prácu vo voľnom čase a na báze 

dobrovoľnosti, nie je jednoduché nájsť dlhodobo  motivovaných jedincov. 

V budúcnosti je nutnosť mať čiastočne odmeňovaných aj funkcionárov  

 

2. Kritika účasti na Saalbachu (bolo to drahé) a účasť bola preplatená aj 

ľudom, ktorí dosiahli veľmi zlé výsledky. Boli tam aj samoplatcovia, ktorí 

dosiahli lepšie výsledky. 15 pretekárov + 3 čo je veľa podľa PS. 

Ubytovanie sa tieţ zdalo PS predraţené  

Reakcia SR : Nominácia bola niekoľko mesiacov na webe a navrhovali ju 

tréneri aj s vedomím správnej rady – nie je problém to písomne doloţiť. 

Nakoľko zástupca pretekárov so SR  nekomunikoval, tak  SR pre ďalšie 

obdobie bude ešte oboznamovať nového zástupcu pretekárov aj 

s výjazdami či nomináciami. Kritika išla na nomináciu Košúta – ktorý skončil 

ako 3 najlepší slovák v SEP za rok 2007. Ak by sa nebrali takéto výsledky do 

úvahy pre širšiu nomináciu, tak nie je motiváciou pre ďalších sa dostať do 

reprezentácie. Bol by v reprezentácii len jeden človek a to Peter Svätojánsky. 

Cena ubytovania na úrovni 35 EUR  s raňajkami 300 m od štartu – vzhľadom 

na vysoký počet ľudí nám iné ubytovanie na jednom mieste agentúra 

v Saalbachu nevedela poskytnúť.  

 

3. Nominačné kritéria, ktoré splnili len 2 ľudia, ktorí následne ziskali body 

pre dotácie od MS. Problém s Hlavčom, ktorý vraj nemal motiváciu ísľ 

reprezentovaľ na Majstrovstvá Sveta. Hradenie financií na výjazdoch, 

čim viac ludí tým sa všetko predraţuje. A navyše, tí ľudia nemajú ani 

konkurencie schopný materiál. Ďalej nasledovala kritika drahého 

výberu oblečenia nakoľko sa nakúpili kusy pre širsiu repre (celkova 

suma 150 000 SKK pre repre, čo sa zdalo PS  neefektívne). Kombinézy 

stáli aţ 90 000 SKK / 19 ks /!!! Prečo tak vela? 

Reakcia : je dôleţité motivovať aj širší káder repre, a nie len 2 najlepšich, 

reprezentačný úbor je kvalitný a dostali ho všetci, ktorí sa zúčastnili MS, pri 

kombinézach je toaj  širšia reprezentácia. Priamo na MS bolo na oblečenie 

repre niekoľko pozitívnych reakcií : konečne vyzeráme ako národný team a to 

hovorí za všetko. Prísnejšie nominačné kritériá splnili Svätojánsky a Hiklová – 

takţe malá oprava PS. Štart na MS má aj iné úlohy pre budovanie tímu, 

motivácie a rozvoja športu. Takţe všetko nemôţe byť postavené len na 
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jednom športovcovi – je pravda, ţe by mohol byť tak viac dotovaný. Potrebu 

budovať tímy vidíme uţ aj v nasledujúcom roku 2009, keď do hodnotenia 

Svetového pohára sa počítajú podujatia ako jednotlivcov tak aj dvojíc, čím 

jednotlivec stráca šancu na konečné dobré hodnotenie. Zároveň dlhý pretek 

jednotlivcov sa moţno ani nebude zaraďovať do programu šampionátov 

a treba hľadať aj pretekárov s inými vlastnosťami a schopnosťami. 

 

4. Ďalšim problémom bol „vynútený“ reprezentačný štart PS na štafetách. 

Však aj tak 3 nechceli zo 4.  

Nakoľko sa jedná o reprezentantov a o reprezentáciu krajiny tak účasť na 

štafetách je absolútne normálna ak je to v silách postaviť tím – táto 

poţiadavka na neštartovanie sa TR zdá absurdná. PS mal ďalší štart aţ o 3 dni 

a ďalší mladí pretekári uţ mali pred sebou len vertikal o to aţ 2 dni. Títo 

pretekári tvoria základ štafety pre budúcnosť a kde inde sa majú učiť ak nie 

na MS a zvlášť ak sú v dejisku a uţ nemajú na najbliţšie hodiny nijaký 

program? To nepotrebuje nejaký komentár. 

 

5. Podľa PS úroveň Slovenského Pohára klesá. Kde je Technicky delegát ?, 

ktorý by riešil preteky ; bezpečnosť nie je dosť dobre ošetrená. Na 

väčšine pretekov neboli ani kontrolované piepsy.  Zmätok pri 

organizácii, a pri prezentácii povinného materiálu. Športový poriadok 

má byť rovnaký ako pre ISMF. 

Reakcia SR: Funkcia TD bola nahradená hlavným rozhodcom. Slovensko 

sleduje v tomto svetový trend, minimalizáciu nákladov pre organizátorov.  

Kaţdé podujatie malo hlavného rozhodcu aj s hodnotením kvality podujatia. 

Je pravdou, ţe na SK existujú len 3 rozhodcovia čo je samozrejme málo. SR 

navrhne klubom, ţe kaţdý organizátor  bude musieť mať vyškolených aspoň 2 

rozhodcov, keď chce organizovať slovenský pohár. Postup sa ešte upresní. 

Tak organizátori ako aj SSA musia viac dbať na dodrţiavanieplatného 

Športového poriadku, ktorý okrem iného nariaďuje kontrolu piepsov pred 

štartom.  

 

6. Aby sa uţ nemusel vypisovať štartovací formulár, pretekár vypiše na 

kaţdých pretekoch zakaţdým to iste. A aj tak skončia v koši.  

Reakcia SR : Samozrejme, ţe sme sa touto otázkou zaoberali a túto moţnosť je 

uţ celú zimu moţné vyuţívať – cesta na webe je cez opätovné prihlasovanie 

/rovnako ako pri predlţovaní členstva / takţe je to len potrebné vyuţívať. 

Prihlasuje sa len cez meno, dátum narodenia a číslo preukazu, kde si pretekár 

sám zodpovedá za svoje údaje v jeho databáze.   

 

7. Nedostatočné ceny na Slov. Pohári = viťaz Slov. Pohára dostal len 10% 

zľavu na nákup jeho výrobkov.  

Reakcia SR : PS za víťazstvo v zmysle súťaţného poriadku PS obdrţal 

platbou na účet 3000 Sk. Spomínal meno firmy ale táto firma nebola 
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generálny partner pohára, čo si PS chybne vyloţil – bol partner, a poskytol  

materiál pre organizátorov kaţdého podujatia, čo iste kaţdý organizátor 

privítal. Neexistoval ţiadny nárok na cenu pre najlepšieho pretekára 

v konečnom hodnotení. Odmeny sú  zároveň podľa moţnosti aktuálneho 

rozpočtu. Kaţdý člen SSA má moţnosť nájsť sponzora a byť za to 

ohodnotený 20% províziou zo získanej sumy, tajţe môţe pomôcť. 

 

8. Zmluvy s pretekármi sú dosť nevýhodné pre pretekárov.  

Reakcia SR : Zmluvy odzkadľujú práva a povinosti oboch strán, bohuţial 

pretekár má aj nejaké povinnosti, zvlásť keď na neho idú desiatky tisíc Sk. 

Navyše pri porovnaní so zmluvami v iných športoch je navrhovaná zmluva 

veľmi benevolentná. Priloţíme túto zmluvu do prílohy aby si mohol kaţdý 

urobiť názor. 

 

 

9. PS sa zdá vysoká odmena za prácu (50 000 SKK na rok), vysoká čiastka, 

odmeňovaný aj reprezentanti za výsledky, a repre majú vyšsie náklady 

na ţivot ako administratíva.  

SR: Uvedená odmena je v rozpočte za nutné výdavky za práce, ktoré urobia 

pre SSA rôzne osoby počnúc od ekonómky aţ po nejakých hostí, či 

prednášajúcich. Je potrebné na to v rozpočte mysliet. Administratíva si 

neuhrádza náklady hoci napr. najaktívnejší členovia SR majú uţ v roku 2008 

odpracovaných a nezaplatených okolo 500 hodín práce pre SSA.  Zároveň SR 

veľmi dobre pozná náklady na činnosť pretekára. Je potrebné povedať, ţe 

pár pretekárov spotrebuje hlavnú časť rozpočtu 1500 členov. 

 

Milan Geburar :  

Pretekár má veľké nasadenie a zaslúţi si odmenu.  

Reakcia SR : Rozpočet bol schválený predchádzajúcim VZ, vţdy sa postupuje 

podľa aktuálnych finančných moţnosti. Skialpinizmus je zatiaľ amatérsky šport 

 

- Michal Jokl, Anina Joklová aj Milan Gebura ţiadali vedieť koľko bola dotácia 

Ministertva školstva za výsledky.  

Reakcia SR  : Táto poţiadavka išla v písomnej forme na MŠ, nakoľko toto číslo 

zaujíma aj SR. Je jasné, ţe to trvá určitú dobu, keď len výpočty na podporu 

trvali aţ do polovice apríla. Celkovo SSA dostala  na činnosť  350 000 SKK 

a 50tis. na najvýznamnejšie športové podujatie. Po obdrţaní sa toto číslo 

zverejní aj akým podielom sa kto na ňom podieľal 

 

- Arvai sa pýta PS : Ako si predstavuješ ďalšiu spoluprácu s SSA :  

PS : Viacej ľudí, ktorí rozhodujú o reprezentácii. / zatiaľ rozhoduje trénerská 

rada a schvaľuje správna rada – pridá sa ešte zástupca pretekárov – sme 

presvedčení, ţe je to postačujúce /  
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- Miki Gebura : Vytvoriť komisiu, ktorá by rozhodovala o reprezentácii – / 

odpovedané o bod vyššie / 

 

- Anina Joklová;  Miro Leitner nechce počúvať nikoho iného ako sám seba. 

/  SR - rozhodovanie trvale prebieha vo väčšom okruhu ľudí a to písomne, čo 

platí  v širšom zloţení aj pre budúcnosť, nerozhoduje jedna osoba – nie je 

problémom to doloţiť písomne/ 

 

- Arvai : Návrh :  revízna komisia by mala mať 3 ľudí a nie len 1.  

 

Miša Bednáriková:  Členovia revíznej komisie nech sa zvolia teraz - 

Revízna komisia - návrhy z pléna : Arvai , Joklová, Grešo,  

 

Voľby: 

- Voľba revízora  a komisie: revízor - Arvai : za , 0 proti, 1 sa zdrţal 

Grešo : 22 za, nikto proti, 0 zdrţal sa 

Anina Joklova : 24 za, 1 sa zdrţal. 

Zvolená Revízna komisia : Arvai – ako revízor SSA, Grešo, Joklová - komisia 

 

- Joklová : Problém s účasťou zástupcu reprezentantov (doteraz PS) na 

zasadnutí SR :  - PS nebol pozvaný na ţiadne zasadanie SR .   

Peter S. nechce spolupracovať s aktuálnou SR, preto bol navrhnutý nový 

zástupca pretekárov : Igor Ţiak.  

 

Voľby zástupcu pretekárov = Navrhnutý Igor Ţiak , zvolený v pomere : 21 za, 1 

sa zdrţal. Nikto nehlasoval proti.  

 

Reakcia SR – automaticky pripojit na mail srada@skialp4u.sk aj zástupcu 

pretekárov a automaticky sa bude aj pozývať na stretnutia SR.  

 

Voľby :  

Zredukovanie správnej rady na 5 členov (nakoľko z aktuálnych 7 - Stano 

Klaučo a Zuzana Rychliková odstúpili pre konflikt záujmov (SK pre 

pracovné povinnosti, ZR  pre prácu pre ISMF); a Katka Ţilinková je 

zaneprázdnená aktivitami okolo raftingu: 

Hlasovanie :  24 za, nikto proti.  

 

Návrh nového člena SR : Jaro Švorc  vyţiadal si čas na rozmyslenie do 1 

augusta 2008 : 5 sa zdrţalo, 19 bolo za.  

 

Voľby : 

Ohodnotenie výkonu Extrémneho lyţovania za rok 2009 : za  20 000 SKK v 

pultovej cene Mammutu -   1 sa zdrţal , 23 za. 
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Navrhnúť sumu na rok 2009 -  Skialpinistický výkon roka: Pavol Ohrádka 

venuje 10 000 SKK na rok 2009, SSA ju navýši minimálne o takú sumu ako 

poskytol sponzor = cash 20 000 SKK spolu. Hlasovanie – 0 proti, 3 sa zdrţali, 

20 za. 

 

Najlepší pretekový výkon sezóny 2008 : Peter Svätojánsky za MS na dlhom 

preteku, vzhľadom na stav na učte bolo navrhnutých 2000 SKK;  odsúhlasené 

ale pre PS nevyhovujuca,  preto sa táto suma nevyplatí. Pripraví sa len rok 

2009. 

 

Voľby: 

Zvýšiť členské do SSA od roku 2009 na 15 EUR. Proti 1, 4 sa zdrţali, 17 za. 

 

Dotaz: 

Milan Pisarčík - otázka  - prečo nie som v reprezentácii pre rok 2009?  

Nominačné kritériá sú na webe , prípadné vysvetľovania a ujasňovania sa 

budú riešiť cez zástupcu pretekárov. 

 

 

 

Úlohy do nasledujúceho obdobia: 

 

1, Motiváciu pre udrţanie členstva vzhľadom na výrazné zvýšenie aj v ďalšom 

období musí navrhnúť SR – návrhy do 15.7.2008. 

 

2, Pre budovanie potrebnej oddielovej základne SR vypracuje do 15.7.2008 

systém  registrácie oddielov do SSA. Pri hlasovaniach na VZ sa bude brať do 

úvahy. Zároveň rozbehnúť kluby a dotovať činnosť klubov alebo projekty -  na 

základe úspešne dotiahnutých projektov pre podporu mládeţe 

a nepretekárskej činnosti. SR  vytvorí čo všetko by malo byť pri vytváraní 

projektu a v hodnotení úspešnosti.  Anketu čo by očakávali kluby od SSA za 

členstvo pripraví p. Sliačan v spolupráci s ostatnými členmi do 30.6.2008. 

 

3, Kaţdý klub, ktorý chce organizovať preteky musí vyslať na školenie 2 ľudí – 

dátum a rozsah školenia určí SR v spolupráci so Zuzanou Rychlikovou.  

 

4, Zmluva s reprezentáciou : kaţdý pretekár ju dostane k podpisu.  Kým 

nebude táto zmluva podpísaná, nestáva sa daný člen reprezentantom. 

Termín je do 30.6.2008 . Prípadné ujasnenia a upresnenia sa riešia cez 

zástupcu pretekárov, ktorý to predloţí správnej rade na schvaľovanie 

Postup odsúhlasený:  (za 17, zdrţali sa 3).  

 

5, Pripraviť program pre nepretekársky skialpinizmus roku 2009. Úloha pre SR 

do 15.9.2008.  
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Zaver :  

 

VZ sa skončilo prijatím mnoţstva návrhov na zlepšenie štatútu reprezentanta, 

zlepšenie vnútornej komunikácie. Niektoré otázky sa na takom fóre ako VZ 

vôbec nemuseli riešiť, stačilo v priebehu sezóny komunikovať. Veríme, ţe 

v budúcnosti  bude priebeh VZ viac konštruktívny a menej emotívny. Zároveň 

treba zobrať do úvahy, ţe SSA nie je spolok s niekoľkými pretekármi ale 

s priaznivcami skialpinizmu na rôznych úrovniach a pre všetkých musí byť 

motivačné stať sa členom SSA. 

 

Prezidentka SSA Katarína Belicová poďakovala všetkým prítomným za účasť 

a zaţelala veľa osobných a športových úspechov.   

 

 
 

 

Zápis pripravili :  Zuzana Rychliková 

    

 

Miroslav Leitner 
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