Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 18.12.2017 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)
Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o dotáciách MŠVVaŠ SR 2017 a 2018
Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2017
Vyhodnotenie „večera majstrov SMF“ za rok 2017
Účasť na výstave Motocykel 2018
Vyhodnotenie účasti SMF na kongrese FIM a zasadnutiach komisií FIM Európa
Rôzne:

a) Kongres FIM - Andorra
b) Jesenné zasadnutia komisií FIME a účasť zástupcov SMF
9. Ukončenie.
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík. V úvode privítal všetkých členov RR na treťom tohtoročnom
zasadnutí RR SMF.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali členovia RR v rokovacom materiáli predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
02-19/2010, 21-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011, 41-47/2011, 5051/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,28-29/2012, 31-32/2012, 3441/2012,43/2012, 45-53/2012, 02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37-40/2013, 42-58/2013, 01-05/2014, 08-2/2014,
14-27/2014, 29-33/2014, 35-50/2014, 52-54/2014, 56.57,59/2014, 62-68/2014, 01,04/2015, 7-12/2015, 14,17,19-23
/2015, 24-28/2015, 30-36/2015, 02-07/2016, 09/2016, 12-16/2016, 19-24/2016, 02,04-09,12, 03,13,16-19/2017
UZNESENIE č.18/2016
Zabezpečiť človeka – editora, ktorý by spracoval podklady pre knihu mapujúcu históriu SMF a pripravil ju do tlače.
Z: prezident SMF, P. Turanyi T: október 2017
Prezident navrhol poveriť spracovaním podkladov pre knihu Petra Lovíška s ktorým sa uskutoční rokovanie.
UZNESENIE č.24/2017
Uskutočniť registráciu SMF ako prijímateľa 2% podielu dane i pre rok 2018.
Z: prezident a GS
T: do 15.12.2017 Registrácia je uskutočnená, uznesenie je splnené.
UZNESENIE č.25/2017
Po obdržaní podmienok zúčtovania účelových dotácii na významné podujatia informovať členov RR a danú problematiku
prerokovať i na najbližšom zasadnutí RR SMF.
Z: GS
T: v texte
Viď samostatný bod rokovania RR SMF č.3.
UZNESENIE č.26/2017
V spolupráci so ŠK organizačne a materiálne zabezpečiť priebeh valných zhromaždení SMF za rok 2017.
Z: sekretariát SMF a ŠK SMF
T: podľa harmonogramu VZ disciplín SMF 2017
Viď samostatný bod rokovania RR SMF č.4.
UZNESENIE č.27/2017
Kontaktovať p. Kamenára – organizátora podujatia vintage v Trenčíne a ponúknuť im možnosť propagácie podujatia
v rámci Šport festivalu v Trenčíne, pričom sekretariát SMF zabezpečí na podujatie propagačné materiály SMF: náborový
leták členskej základne, roll-upy a pod.
Z: GS a v texte
T: 18.11.2017
Info o účasti SMF predniesla GS. Nakoľko organizátor vintage podujatia z Trenčína na koniec účasť na výstave odmietol,
zabezpečili sme účasť prostredníctvom sekretariátu SMF. Do expozície bol umiestnený motocykel MX od D.
Predanocyho a počas Šport festivalu bola v expozície pracovníčka sekretariátu SMF.
UZNESENIE č.28/2017
Predseda RK a kontrolór SMF na najbližšom zasadnutí RR SMF predloží informáciu ohľadne absolvovaných skúšok
kontrolóra športovej organizácie.
Z: Peter Turányi
T: v texte
Ing. Peter Turányi informoval o priebehu skúšok kontrolóra národného športového zväzu, ktoré absolvoval a získal of.
certifikát na výkon tejto funkcie v zmysle platného zákona o športe.
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UZNESENIE č.29/2017
Organizačne zabezpečiť večer majstrov SMF za rok 2017 9.12.2017 a to v úzkej spolupráci s viceprezidentami SMF za
disciplínami.
Z: prezident, GS a ŠK SMF
T: v texte
Viď samostatný bod rokovania RR SMF č.5.
UZNESENIE č.30/2017
Viceprezidenti SMF predložiť na sekretariát SMF návrh na ocenenie za spoluprácu a štátnu reprezentáciu v roku 2017 (
ocenenie na večeri majstrov SMF) a taktiež návrhy na V.I.P. pozvanie hostí na večer majstrov SMF.
Z: v texte
T: 31.10.2017
Viď samostatný bod rokovania RR č.5.
2. Zrušené uznesenia :
01,20,33/2010, 05, 07, 31,36,40,48/2011; 04,09,12,13,25,33,44/2012; 01/2013, 05-07/2013, 20/2013, 22/2013,
33-36/2013, 06-07/2014, 34/2014, 51/2014, 55/2014, 58/2014, 61/2014, 60/2014, 02,03,06,13,15,17,18/2015,
29/2015, 01,06,08,10,11,19,37,38/2016, 14/2017

3.Uznesenia v trvaní :
UZNESENIE 48/2001
Tlmočiť predsedom ŠK a výborov termíny konania všetkých školení a seminárov v rámci SMF.
Z: GS, ŠK,TV.EV
T: trvalý
UZNESENIE 23/2002
Na základe predpisov na použitie finančných prostriedkov na štátnu reprezentáciu RR nariaďuje jednotlivým športovým
komisiám realizáciu preplácania odmien za umiestnenie na ME a MS až po skončení sezóny a to len do výšky
pridelených finančných prostriedkov na daný kalendárny rok. Z: ŠK
T: trvalý
UZNESENIE 09/2003
V prípade, že ŠK bude od sekretariátu SMF žiadať vystaviť objednávku, je potrebné aby takáto žiadosť bola zo strany
komisie doručená písomnou formou s uvedením výšky úhrady objednaných služieb/tovaru.
Z: komisie a výbory SMF
T: trvalý
UZNESENIE 17/2003
Žiadosť o podujatie ME a MS od usporiadateľských organizácii bude SMF akceptovaná až po zložení príslušného
zápisného poplatku na účet SMF. Uvedená finančná čiastka bude príslušnej komisii zadržaná - vyvinkulovaná na
príslušnom účte. V prípade, že podujatie nebude usporiadateľovi pridelené čiastka sa bezodkladne vráti žiadateľovi.
Z: sekretariát SMF
T: trvalý
UZNESENIE 24/2003
Finančné prostriedky na školenie činovníkov FIM uvoľniť z komisií len v prípade, že účastníci takéhoto školenia úspešne
zložia záverečné skúšky a získajú príslušnú licenciu FIM.
Z: viceprezidenti za ŠK a predsedovia výborov T: trvalý
UZNESENIE 17/2004
Všetky zálohy vyplatené SMF musia byť do 30 dní od dátumu výberu zúčtované, alebo vrátené, v opačnom prípade bude
dotyčnému jazdcovi, resp. predstaviteľovi SMF zastavená činnosť až do splnenia uvedenej povinnosti.
Z: sekretariát SMF + členovia SMF
T: trvalý
UZNESENIE 32/2007
V budúcom období pri stanovení termínov národných športových podujatí zohľadňovať termíny medzinárodných podujatí
a zvýšiť komunikáciu medzi jednotlivými disciplínami. Podujatia MS a ME majú v budúcom období prioritu v kalendári
SMF. Z: ŠK SMF
T: trvalý
UZNESENIE 39/2007
Z prijatého 2% podielu dane poskytovať dotácie len tým, ktorý predložia kompletné doklady na zúčtovanie v termíne do
31.05. nasledujúceho roku po roku prijatia podielu dane. Po uvedenom termíne zostávajú všetky takto získané finančné
prostriedky na účte SMF. Z: ekonómka SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2011
Licencie SMF – jazdecké, členské i licencie činovníkov SMF bez výnimky vystaviť a odovzdať až po doručení
kompletných náležitosti, t.j. doručeniu žiadosti s príslušným potvrdením od lekára a zaplatením licenčného poplatku.
Z: sekretariát SMF a ŠK SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.05/2012
Účasť na medzinárodných seminároch činovníkov disciplín SMF zabezpečovať po finančnej stránke z prostriedkov
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príslušných disciplín SMF. Účasť na seminároch členov výborov SMF musí byť vždy prerokovaná v RR a to
i s odsúhlasením výšky nákladov na uvedených seminároch.
Z: RR a ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.19/2012
ŠK dôsledne kontrolovať používanie symbolov SMF na podujatiach SMF a to hlavne umiestnenie loga na plagátoch ,
ktoré musí byť vopred pred ich distribúciou odkonzultované s viceprezidentom za danú disciplínu alebo sekretariátom
SMF. Taktiež je bezpodmienečne nutné zo strany ŠK zabezpečiť umiestnenie vlajky SMF v dejisku konania príslušného
podujatia.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2013
V spolupráci s OÚ Sverepec sledovať situáciu ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec a hľadať prípadné zdroje pre
odkúpenie tohto podielu v prípade schválenia odpredaja.
Z: prezident SMF
T: priebežne
UZNESENIE č.19/2013
Od najbližšieho zasadnutia RR predkladať na zasadnutiach prehľad uzatvorených zmlúv za obdobie medzi dvoma RR
SMF a na každom zasadnutí RR SMF odsúhlasiť overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
Z: GS SMF
T: od najbližšieho zasadnutie RR SMF trvale
UZNESENIE č.41/2013
Rokovací materiál na zasadnutie RR SMF zasielať členom riadiacej rady vždy min. 3-4 dni pred termínom zasadnutia
RR SMF. Z: GS
T. trvalý
UZNESENIE č.28/2014
Športové podujatie SMF bude pridelené len organizátorovi, ktorý je členom SMF. S každým organizátorom musí byť
uzatvorené poverenie- zmluva na príslušný súťažný ročník, ktorá bude zahrňovať všetky práva a povinnosti pre
organizáciu športového podujatia SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany sekretariátu SMF potvrdené
príslušné ZU na podujatie. Z: ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.10/2017
V súvislosti s novelizáciou zákona o športe podrobne sledovať web stránku MŠVVaŠ, kde by mali byť zverejňované
nariadenia a metodické pokyny k dodržiavaniu zákona o športe a zákona.
Z: GS
T: priebežne
UZNESENIE č.11/2015
V sezóne 2017 dôsledne plniť povinnosť uzatvárania zmlúv -poverení s organizátormi jednotlivých podujatí zaradených
do kalendára SMF. Z: viceprezidenti SMF za disciplíny
T: sezóna 2017
UZNESENIE č.20/2017
V prípade, že bude SMF poskytovať dotácie členským klubom je potrebné v zmluve presne špecifikovať na čo bude
objem poskytnutých finančných prostriedkov použitý, t.j. špecifikovať účelovosť dotácie. Z: RR SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.21/2017
Po obdržaní bližších informácii ohľadne dotácii na významné športové podujatia obratom konferenčne informovať členov
RR SMF o výške prípadných dotácii a spôsobe ich poskytnutia (príspevok, dotácia a podmienky zúčtovania).
Z: GS
T: v sledovaní rok 2017
Po prerokovaní RR odsúhlasila zrušenie tohto uznesenia.
UZNESENIE č.22/2017
Obnoviť rokovania s TV 213 ohľadne spolupráce v roku 2018 i v iných disciplínach SMF.
Z: prezident a GS
T: február 2018
4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.15/2017
Do konca roku 2017 uskutočniť v spolupráci s FTVŠ školenie trénerov I. stupňa.
Z: GS
T: v texte
Po prerokovaní RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do konca januára 2018.
UZNESENIE č.23/2017
Spracovať materiál ohľadne výhod členstva v SMF a výhody zaradenia podujatia do kalendára SMF.
Z: GS
T: december 2017
Po prerokovaní RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do konca januára 2018.
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3. Správa o dotáciách MŠVVaŠ SR 2017 a 2018

Oproti predchádzajúcej RR došlo k zmene vo výške dotácií na významné podujatia roku 2017, kde sme dostali 60.000€ po 15.000€ na podujatia: ME enduro, MS endurance, ME plochá dráha dvojíc, MS PD kvalifik.MS. Dotácie budú
vyplatené po zúčtovaní v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR.
V danom bode RR prerokovala i niektoré finančné otázky rozpočtu činnosti SMF 2017:
a) zvýšené náklady na semináre – decembrové FIM školenie PD – mimo plánu – RR odsúhlasila navýšenie o 400€
b) zvýšené náklady na cestovné – ME enduro Gelnica, CP 2x BA kontrolór SMF – RR odsúhlasila navýšenie o 1000€
c) kongresy a komisie FIM, FIME – neplánované GZ Alpe Adria v Chorvátsku – RR odsúhlasila navýšenie o 400€
d) RR odsúhlasila náklady na uskutočnenú večeru s Jury na ME enduro Gelnica z rezervy SMF
e) RR odsúhlasila dobrovoľnícke zmluvy za rok 2017: Peter Smižík, Ľuboš Löffler, Peter Lazar, Jakub Zliechovec, Ivan
Dedina, Ján Miškov, Miloš Baláž, Peter Turanyi.
V oblasti príspevku NŠZ generálna sekretárka informoval o zmenách vo výpočte – vzorci, kde sa bude pravdepodobne
odstraňovať chyba a dôjde k zmene prepočtu dotácii. Na najbližšej RR sa danej problematike bude RR podrobnejšie
venovať.
4. Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2017

Všetky VZ disciplín SMF sa uskutočnili v plánovaných termínoch:
18.11.2017
25.11.2017
02.12.2017
03.12.2017
03.12.2017
09.12.2017

Trial
ŠMT
EaR
PD
CPM
MX

Tajov
Ružomberok
Valčianska dolina
Žarnovica
Slovakia Ring
Púchov

RR prerokovala tabuľkový prehľad účasti a uskutočnených volieb:

Priebeh valných zhromaždení ŠK SMF za r. 2017

Športová komisia

Termín

Počet
prítomných/
hlas. právo

Voľby (člen/viceprezident ŠK)

CPM

3.12.2017

44/34

-

MX

9.12.2017

75/65

-

EaR

2.12.2017

38/29

PD

3.12.2017

27/23

Trial

18.11.2017

21/17

Mototuristika

25.11.2017

45/37

Lazar - viceprezident; Gažo - člen; Sás člen
Zliechovec - viceprezident; Vallo - člen;
Búri- predĺženie mandátu člena
Kollár- viceprezident (2 roky); Gurín M. člen; Gura - člen
Szentandrassi - člen; Tobolář - predĺženie
mandátu člena

Následne RR prerokovala návrh riešenia evidencie účasti na jednotlivých VZ a to v súvislosti s riešením priestorov
a občerstvenia – viď uznesenie RR SMF.
5. Vyhodnotenie „večera majstrov SMF“ za rok 2017

Večer majstrov SMF za rok 2017 sa uskutočnil v sobotu 9.12.2017 v divadle v Púchov za účasti 263 osôb + 22 personál
a program = 285 osôb. RR vyhodnotila kladne priebeh večera majstrov , ktorý bol po organizačnej stránke zabezpečený
veľmi dobre. Taktiež prerokovala i predložené vyúčtovanie tohto podujatia, pričom ešte niektoré náklady a príjmy ešte
riešime. Konečné vyúčtovanie bude prerokované na najbližšom zasadnutí RR SMF. Následne prezident SMF informoval
RR, že hlavnú cenu z tomboly večer majstrov - týždňový prenájom apartmánu v Chorvátsku sa rozhodla výherkyňa p.
Maliňáková darovať, pričom bolo navrhnuté darovanie jazdcovi EaR Denisovi Račkovi, ktorý sa lieči z vážneho zranenia
chrbtice. RR touto cestou ďakuje p. Maliňákovej, ktorá osobne odovzdá daný dar menovanému jazdcovi.
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Pôvodne
Skutočnosť

Zdarma Platené Celkom Obsluha
188
75
263
22
174
70
244
26

285 stav pred konaním VM
270 prišlo o 15 os.menej

6. Účasť SMF na výstave Motocykle 2018

Výstava Motocykel 2018 sa uskutoční v dňoch 15.-18.3.2017. Na sobotu 17.3.2017 sa pripravuje GZ SMF . Z VZ Trialu
vyšla požiadavka preverenia možnosti uskutočnenia podujatia trialu počas predmetnej výstavy. Danou problematikou sa
bude RR bližšie zaoberať na prvom zasadnutí RR v roku 2018.
7. Vyhodnotenie účasti SMF na kongrese FIM a zasadnutiach komisií FIM Európa

Kongres FIM sa uskutočnil v Andore v dňoch 24.-27.11.2017. Za SMF sa kongresu zúčastnil prezidenta a GS. Rozpočet
účasti bol na predchádzajúcom zasadnutí RR SMF bol odsúhlasený vo výške 1.121€, skutočné náklady sú 1.094,52€.
RR vyúčtovanie berie na vedomie.
Následne RR SMF prerokovala vyúčtovanie účasti členov komisií na zasadnutiach FIM Európa: Pavol Sás- enduro,
Peter Baláž – vintage a Tomáš Pavlovčík – motokros:
Vyúčtovanie:
Výdavky – rozpočet: 1.411€
Výdavky:
1.494,68€
Dotácia FIME:
600€
Dotácia FIME
600,00€
NÁKLADY – rozpočet: 811€
NÁKLADY:
894,68€
Uvedené náklady sú hradené z rozpočtovej položky Kongresy a komisie FIM, FIME. Zasadnutie EK, kde je členom i Pavol
Šinsky sa uskutoční v marce vo Varšave.
8. Rôzne

V danom bode bola prerokovaná príprava účasti členov ŠK FIM na jarnom zasadnutí vo februári – Ing. Peter Radoczi,
Tomáš Pavlovčík a MUDr. Andreas Jusko – viď uznesenie RR SMF.
Ďalej bola prerokovaná požiadavka TV na nákup hlukomeru 1.triedy pre technický výbor SMF, aby sme si nemuseli tento
zapožičiavať od okolitých federácii. Podľa prípisu predsedu TV p. Radocziho by sa predmetný hlukomer zabezpečiť
v cene cca 2500€. Vzhľadom na to, že ku dňu zasadnutia RR nevieme výšku fin. príspevku na rok 2018, bude daná otázka
opätovne otvorená na prvom zasadnutí RR SMF v roku 2018.
Ján Miško, viceprezident SMF pre ŠMT predniesol požiadavku nákupu fotobuniek na časomieru pre šprinty – požiadavka
bude prerokovaná na prvom zasadnutí RR SMF v roku 2018.
Jakub Zliechovec otvoril otázku možnosti alkohol testu na podujatiach PD – viď uznesenie RR SMF.
9. Ukončenie
Prezident SMF Peter Smižík poďakoval členom RR za celoročnú aktívnu prácu pri plnení úloh zabezpečujúcich činnosti
SMF a poprial všetkým prítomným členom RR a sekretariátu SMF šťastné a veselé vianočné sviatky.

V Pov. Bystrici 18. decembra 2017
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 18.12.2017
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informáciu o skúškach kontrolóra národného športového zväzu.
Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2017.
Vyhodnotenie večera majstrov SMF za rok 2017.
Darovanie výherného poukazu ( týždňový prenájom apartmánu v Chorvátsku) z večera majstrov SMF od výherkyne p.
Maliňákovej jazdcovi Denisovi Račkovi.
f) Vyúčtovanie účasti SMF na kongrese FIM.
g) Vyúčtovanie účasti zástupcov SMF na zasadnutiach ŠK FIM Európa.
h) Požiadavku nákupu hlukomeru 1.triedy, fotobuniek pre šprinty a alkohol testeru pre PD.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zmenu termínu uznesenia č. 15/2017 a uznesenia č.23/2017 do konca januára 2018.
Zrušenie uznesenia č.21/2017.
Zvýšené rozpočtových položiek činnosti SMF: semináre + 400€, cestovné + 1000€, kongresy a komisie FIM, FIME+ 400€
Náklady na uskutočnenú večeru s Jury na ME enduro Gelnica vo výške 567€.
Dobrovoľnícke zmluvy 2017: Peter Smižík, Ľuboš Löffler, Peter Lazar, Jakub Zliechovec, Ivan Dedina, Ján Miškov, Miloš
Baláž, Peter Turanyi.

3.

Riadiaca rad ukladá :

UZNESENIE č.31/2017
Uskutočniť rokovanie s Petrom Lovíškom ohľadne spracovania podkladov pre tlač knihy mapujúcej históriu SMF.
Z: prezident SMF
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
UZNESENIE č.32/2017
Prípadnú účasť SMF na Šport festivale v budúcnosti podmieniť umiestnením expozície v centre diania a nie vo vstupnej
hale. Z: GS
T: november –december 2018
UZNESENIE č.33/2017
Spracovať materiál ohľadne práv a povinnosti kontrolóra SMF vyplývajúcich zo zákona o športe.
Z: Ing. P. Turányi, T. Kašlíková
T: február 2018
UZNESENIE č.34/2017
Na VZ disciplín SMF v roku 2018 pripraviť možnosť on-line potvrdení účastí na základe čoho bude možné spresniť priestory
na uskutočnenie jednotlivých VZ a taktiež občerstvenia pre účastníkov týchto VZ.
Z: viceprezidenti za disciplíny a GS
T: termíny VZ disciplín SMF za rok 2018
UZNESENIE č.35/2017
Na najbližšom zasadnutí RR SMF prerokovať konečné vyúčtovanie večera majstrov SMF za rok 2017.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
UZNESENIE č.35/2017
Uskutočniť rokovanie s výstaviskom Incheba ohľadne účasti SMF na výstave Motocykel 2018, na ktorom bude prerokovaná
i otázka prípadného podujatia trialu, uskutočnenie GZ SMF a tlačového briefingu.
Z: prezident SMF a GS SMF
T: január 2018

UZNESENIE č.36/2017
Uskutočniť odovzdanie darovaného poukazu týždňového pobytu v Chorvátsku jazdcovi Denisovi Račkovi za účasti darcu.
Z: prezident a GS
T: po dohode s darcom a Denisom Račkom
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UZNESENIE č.37/2017
Kontaktovať MUDr. Andreasa Juska ohľadne jeho členstva v lekárskej komisii FIM.
Z: GS
T: január 2018

UZNESENIE č.38/2017
Na prvom zasadnutí RR SMF v roku 2018 otvoriť otázku nákupu hlukomeru 1.triedy, pripraviť rozpočet prípadného nákupu
zostavy na meranie šprintov prostredníctvom fotobuniek a pripraviť podmienky možnosti použitia alkohol testu na
motocyklových podujatiach v zmysle lekárskeho kódu FIM.
Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.39/2017
V súvislosti s prípravou športovej sezóny SMF 2018preveriť v RTVS možnosť rozšírenia spolupráce.
Z: prezident SMF
T: február 2018

Pov. Bystrica 18.12.2017

Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF
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