Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach – 02.04.2019
Prítomní:
Mgr. Miloš Lutka – predseda komisie
Mgr. Martin Brezovák
Ing. Maroš Greguš
Bc. Nikola Kontrová
Martin Fiala
Daniel Ježík
Mgr. Lukáš Kuzl
Mária Martinková
Milan Stuhl
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie)
Hostia:
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka
JUDr. Eva Hroncová - prednostka
Mgr. Michaela Fedorová- zástupkyňa primátorky
Roman Krištof – poslanec
Žiadatelia o dotácie

Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019.
3. Rôzne.

1. Otvorenie zasadnutia
Predseda komisie:
• privítal členov komisie, hostí aj verejnosť a oboznámil ich s programom zasadnutia;
členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky,
• navrhol, aby bol bod 2 rozdelený na dve časti - v prvej časti prítomní žiadatelia o dotáciu
priblížia členom komisie svoje projekty a aktivity, na ktoré žiadajú dotáciu a v druhej časti
zostanú prítomní iba členovia komisie, ktorí sa vyjadria k jednotlivým žiadostiam,
• výsledkom bude uznesenie, ktorým komisia odporučí výšku finančných prostriedkov pre
jednotlivých žiadateľov,
• návrh predsedu členovia komisie schválili (za:9, proti:0, zdržal sa:0),
• oznámil členom komisie, že T. Krivda sa vzdal členstva v komisii, keďže komisia má 9
členov, tak zatiaľ neplánuje doplniť nového člena.
Primátorka:
• oznámila členom komisie, že ak majú záujem o doplnenie nového člena do komisie, tak
nech to oznámia do najbližšieho zasadnutia MsZ, kedy sa budú dopĺňať členovia aj v
iných komisiách.
Predseda:
• na upozornenie primátorky odpovedal, že ak sa členovia komisie rozhodnú doplniť
nového člena, tak to oznámia do troch dní.

2. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019
Predseda:
• vyzval žiadateľov, aby predstavili a priblížili členom komisie projekt, na ktorý žiadajú
dotáciu.
NO-OL. n. o., projekt: SkateArt in Park.
A.Strieška:
• predstavil činnosť neziskovej organizácie,
• organizácia má troch členov, dvaja sú z Martina a jeden z Trenčianskych Teplíc,
• uskutočnili dva projekty v Martine, jeden sa konal 16.6.2018 a druhý 22.12.2018
a projekty boli úspešné
• druhý bol pod záštitou A. Hrnčiara – člena NR SR a spočíval v tom, že na námestí
v Martine postavili rampu, na ktorú nahádzali sneh, postavili prekážky a snoubordisti
predvádzali svoje umenie,
• pri projekte spolupracovali s rôznymi firmami,
• projekt, na ktorý teraz žiadajú financie od mesta by chceli uskutočniť 21. a 22. 6. 2019
v kúpeľnom parku a bol by súčasťou festivalu Art in Park,
• celý projekt by bol v spolupráci s firmou Výstava skateboardingu, ktorá prenajíma rampy
a cena je 600 Eur (dostali zľavu),
• bola by aj výstava fotografií formátu A10 a jedná sa o fotografie skateboardingu z celého
sveta.
Predseda:
• zaujímal sa o tlač fotografií, na ktorú žiadajú 300 Eur.
A.Strieška:
• uviedol, že jedna fotografia stojí 30 Eur a plánujú vytlačiť 10 fotografií uvedeného
formátu, ktoré budú rozmiestnené okolo skateboardingovej rampy,
• počas festivalu by chceli v kine Prameň premietať film, ktorý natočil autor fotografií.
Predseda:
• zaujímal sa o to, či súvisia fotografie s filmom a o to, či budú vystavené fotky aj vtedy, ak
nebude odpremietaný film,
• na jeho otázky odpovedal A. Strieška, že fotky budú vystavené aj vtedy, keď nebude
premietaný film.
M. Stuhl:
• zaujímal sa o typ rampy, ktorá bude umiestnená v parku, či bude podujatie prístupné
verejnosti, a či si bude môcť verejnosť požičiavať skateboard.
Predseda:
• zaujímalo ho, či prídu aj nejaké známe osobnosti, ktoré sa predstavia na skateboardingu.
M. Fiala:
• chcel vedieť, či pôjde o prezentáciu športu alebo prezentáciu kameramana a jeho fotiek
a či bude nejaká aktivita aj pre deti.
A.Strieška:
• na otázky členov komisie odpovedal, že prídu aj športové osobnosti, a celé podujatie bude
prezentovaním športu,
• spresnil aj typ rampy v parku,
• rampa bude prístupná aj verejnosti, ak bude mať účastník menej ako 18 rokov, tak musí
mať súhlas od rodičov alebo vypíše tlačivo, že ide na rampu na vlastnú zodpovednosť.
Predseda:
• zaujímalo ho, či kúpele súhlasia s uvedenou aktivitou v parku, nakoľko je predpoklad
využitia priestoru (pozemku) patriaceho Kúpeľom Tr. Teplice a. s.
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•

či vedia o tom usporiadatelia podujatia Art in Park,
odporučil žiadateľom o dotáciu, aby popremýšľali, či by sa nedalo v budúcnosti v meste
vybudovať nejaké trvalé skateboardové miesto.
A.Strieška:
• uviedol, že s organizátorom podujatia už komunikovali doposiaľ s pozitívnym výsledkom
a pôjdu aj za vlastníkom kúpeľného parku.
Viacerí členovia komisie sa zhodli v tom, aby fotografie zostali mestu. Na to A. Strieška
odpovedal, že ich organizácia s tým nemá problém, ale takúto požiadavku musí
odkonzultovať s fotografom a kontaktoval telefonicky fotografa. Neskôr oznámil, že fotograf
súhlasí a je možné, aby fotografie zostali v meste.
R. Krištof:
• spýtal sa, či by nemohla byť uvedená aktivita na Kúpeľnom námestí, ak sa nedohodnú
s organizátorom Art in Park, načo mu odpovedal A. Strieška, že ich aktivitu je možné
uskutočniť aj na námestí.
Slovenská asociácia Bandy, projekt: Zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže
športovou prípravou – tréningom.
Ľ. Vepy:
• predstavil asociáciu a založenie klubu Bandy,
• uviedol, že asociácia je prijatá do medzinárodnej asociácie ako športová organizácia, a
využívajú hokejové štadióny, kde učia deti korčuľovať,
• požiadali predchádzajúce vedenie mesta, aby im prenajali priestor v polyfunkčnom dome
Narcis, kde chcú vytvoriť priestor na tréning.
Predseda:
• zaujímalo ho o aký priestor sa jedná v polyfunkčnom dome Narcis, či nemajú v Tepliciach
iba kanceláriu,
• tiež chcel vedieť, koľko detí z Trenčianskych Teplíc trénujú.
Ľ. Vepy:
• nevedel uviesť, koľko detí majú z Trenčianskych Teplíc a dodal, že v Tepliciach majú
klub, nie len kanceláriu,
• doplnil, že Bandy hokej berie ako aktivitu, ktorá má zmysel do budúcnosti,
• teraz má 45 detí a z Teplíc je asi 15 detí.
M. Stuhl:
• zaujímalo ho, kde všade klub hráva,
• uviedol, že si nevie spojiť uvedený Bandy hokej s Teplicami,
• dodal, že všetci hráči, ktorých p. Vepy uviedol sú bývalí hokejisti.
Predseda:
• zaujímal sa o to, kto hradí tréningy detí a o množstvo uvedených pomôcok v rozpočte
žiadosti,
• uviedol, že Bandy hokej je v Trenčianskych Tepliciach málo známy a doteraz ho ani on
nezaregistroval,
• spýtal sa, odkedy funguje Bandy hokej v Tepliciach a prečo doteraz nevyužívali
telocvičňu pri MsÚ.
M. Stuhl:
• uviedol, že sa mu predstavený projekt nepáči, a že v ZŠ je nakúpených športových
pomôcok v hodnote cca 8000 Eur, ktoré sa dajú využívať,
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spýtal sa, prečo si p. Vepy nedal žiadosť napr. v Senici, kde hrajú Bandy hokej a prečo
nevyužívajú telocvične, ktoré sa nachádzajú v meste,
• tiež ho zaujímalo, prečo nerobia Bandy hokej iba vo väčších mestách, kde sú ľadové
plochy.
Ľ. Vepy:
• odpovedal, že trénujú 12 hodín denne a telocvične nemôžu využívať, lebo sú stále
obsadené,
• uviedol, že boli na majstrovstvách sveta a stali sa majstrami sveta a sú súčasťou asociácie
Bandy,
• na otázky predsedu odpovedal, že Bandy hokej v Tepliciach funguje už od roku 2017,
• dodal, že v súčasnosti majú záujem o žiakov v ZŠ a idú rokovať s riaditeľom školy.
D. Ježík:
• uviedol, že všeobecnú časť športu má v Tepliciach kto robiť a uvedené mestá ako Žilina,
Poprad či Senica sú v porovnaní s Teplicami oveľa väčšie.
Ľ. Vepy:
• uviedol, že korčuľovanie na ľade určite v Tepliciach bude,
• spýtal sa, že prečo nemôže byť v Tepliciach aj ďalšia nová aktivity popri tých, ktoré už
existujú,
• dodal, že budú so synom aj ďalej budovať prenajaté priestory z vlastných finančných
prostriedkov,
• uviedol, že nemá problém zabezpečiť napr. kompletný kurz korčuľovania na ľade pre deti
z Teplíc zadarmo aj s cestou na zimný štadión.
Predseda:
• uviedol, že komisia nemá záujem odsúvať iné športové subjekty, práve naopak, má
záujem podporiť aj takého aktivity,
• čudoval sa, že p. Vepy nemá zisk z aktivity, ktorú vykonáva napriek tomu, že je to
komerčná aktivita, pričom sa opýtal p. Vepyho, že z čoho bude hradiť napr. kurz
korčuľovania,
• na uvedenú otázku p. Vepy odpovedal, že z vlastných zdrojov.
Súkromná stredná športová škola, projekt: O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice.
D. Ježík:
• oznámil, že športové podujatie, ktoré je opísané v žiadosti sa už uskutočnilo v telocvični
pri MsÚ a bolo úspešné,
• jednalo sa už o 13. ročník, ktorého sa zúčastnilo 112 detí,
• uviedol, že podujatie bolo spojené s MAS Strážovské vrchy a zúčastnení boli žiaci škôl,
ktoré sa venujú stolnému tenisu.
Predseda:
• navrhol či by sa nemohol zaviesť stolný tenis ako krúžok nakoľko v telocvični sa
nachádzajú aj stoly.
Prítomní členovia komisie následne diskutovali o možnosti založenia stolnotenisového krúžku
v Trenčianskych Tepliciach.
Športová akadémia Trenčianske Teplice, projekt: Letné tenisové tábory.
Predseda:
• navrhol, aby bola poskytnutá na uvedený tábor zľava pre deti z Teplíc.
M. Fiala:
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navrhol, aby mesto zaplatilo účasť na tábore deťom z Tr. Teplíc, aby sa tak podporil šport
pre Teplické deti lebo ak budú rodičia vedieť, že mesto zaplatí tábor deťom z Tr. Teplíc,
tak ich prihlásia.
D. Ježík:
• predstavil tábory – 5 turnusov po päť dní,
• na otázku zľavy odpovedal, že dá sa to urobiť tak, že deti z Tr. Teplíc by zaplatili za tábor
nižšiu sumu napr. 30 Eur.
Predseda:
• navrhol, či by sa nedala využiť aj iná forma podpory pre Teplické deti, napr. vybaviť
vstup do bazéna.
Primátorka:
• navrhla, že by sa mohol vybaviť vstup na Zelenú žabu pre účastníkov Letných tenisových
táborov,
• uviedla, že ak mesto zaplatí deťom z Teplíc účasť na Letných tenisových táboroch, môže
sa stať, že prídu rodičia iných detí a budú žiadať od mesta financie na rôzne tábory.
M. Stuhl:
• bol za to, aby organizátor znížil cenu tábora - pre Teplické deti.
L. Kuzl:
• konštatoval, že 30 Eur/dieťa na týždeň je veľmi nízka suma.
M. Fiala:
• navrhol, aby komisia pripravila do budúcnosti aj nejakú víziu o športe.
D. Ježík:
• uviedol, že on má víziu o budúcnosti športu,
• chce ísť rokovať s riaditeľom ZŠ o zavedení hodín tenisu aj v škole.
Počas diskusie k uvedenej dotácii sa členovia komisie dohodli, že na ďalšom zasadnutí
komisie sa budú zaoberať otázkou budúcnosti športu v Trenčianskych Tepliciach.
Športová akadémia, projekt: TEJT U16 SCHOOL LOBIK 2019.
D. Ježík:
• oznámil, že už má celkový rozpočet podujatia vo výške cca 3900 Eur, ale nemá ešte
započítané poplatky medzinárodnej organizácii,
• uviedol formu propagácie podujatia - mailová forma a propagácia na stránke mesta.
Garant:
• zaujímal sa o to, čo všetko je zahrnuté v organizačných a režijných nákladoch žiadosti.
D. Ježík:
• vysvetlil uvedené položky v rozpočte projektu,
• vyjadril sa, že v minulosti na uvedené podujatie nedostával dotáciu.
Predseda:
• apeloval na väčšiu propagáciu mesta v súvislosti s aktivitami akadémie, ktoré sú
podporené mestom.
Revel sport club, projekt: Rodinný športový deň, 3. ročník.
L. Kuzl:
• predstavil pripravovaný projekt – ktorý vznikol, ako vyvrcholenie plaveckého kurzu
spojeného aj s inými športovými disciplínami,
• uviedol, že minulý rok bol v rámci podujatia aj florbalový turnaj,
• tiež uviedol, že tento rok by chcel urobiť niečo aj v spolupráci so združením Kocka
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oznámil, že termín podujatia ešte nemá upresnený, ale podujatie by mohlo byť, keď bude
Deň zdravia, avšak, aby sa obojstranne neobmedzili.
dodal, že vyvrcholením podujatia by bolo premietanie v amfiteátri a podujatie by chcel
doplniť okrem skákacieho hradu aj inými atrakciami,
predstavuje si že tento ročník by mohla byť rozšírená aj kreatívna zóna.

Revel sport club, projekt: Športová akadémia.
Predseda:
• uviedol, že z uvedeného projektu je zrejmé, že zameranie je okrem komplexnej telesnej
prípravy, florbalu aj na trénovanie a vedenie mládeže v Tr. Tepliciach vo futbale resp. ako
náhrada za o. z. MŠK, ktoré v tejto oblasti prestalo vyvíjať aktivitu a zobralo späť žiadosť
o dotáciu z rozpočtu mesta,
• zdalo sa mu, že rozpočet v žiadosti je nízky.
L. Kuzl:
• uviedol, že požiada o dotáciu aj v druhom kole,
• snažil sa projekt urobiť tak, aby bol najvýhodnejší pre deti z Teplíc,
• nevie, ako bude s prenájmom športových areálov, preto uvedené sumy sú iba
predpokladané,
• do projektu dal všeobecnú, kondičnú prípravu, ktorú potrebujú hlavne deti prvého stupňa
ZŠ,
• čo sa florbalu týka, tak tam vidí perspektívu, florbal sa rozbehol a momentálne hrá florbal
U9 a U11,
• chce založiť futbalový oddiel mladších žiakov,
• o. z. vie pokryť prípravku, čo sa týka florbalu, ale na zápasy by bolo dobré odohrať na
ihrisku v Omšení alebo Nemšovej z dôvodu malých telocviční na území Mesta Tr.
Teplice.
M. Stuhl:
• tiež sa mu zdalo, že rozpočet v žiadosti je nízky,
• uviedol, že uvedený rozpočet, je čisté minimum a treba podchytiť aj trénerov.
D. Ježík:
• dal návrh, aby deti hrali futbal v pondelok o 14tej zdarma a poskytne trénerov aj priestor
L. Kuzl:
• uviedol, že klub má vyškolených trénerov,
• musí sa vytvoriť trénerský tím pre futbal a musí byť vízia ako ďalej.
D. Ježík:
• povedal, že bol na SFZ a na registráciu je čas do júna a začať hrať sa môže od septembra.
L. Kuzl:
• uviedol, že zatiaľ nevykonal registráciu na futbal, a že má kvalifikovaných trénerov,
• má záujem začať s futbalom, ale treba mať víziu, kam sa chce futbal dostať a čo sa chce
dosiahnuť,
• oznámil, že sa informovali z Drietomy, ako bude prebiehať v piatok zápas mladších
žiakov, a že MŠK zatiaľ neodhlásil zápasy.
Predseda:
• uviedol, že tréningy by mali ísť jednoznačne ďalej za pomoci trénerov Revel Sport clubu
tak, ako to bolo prevažne za posledné dva roky a zápasy by mali byť v réžii MŠK,
• tiež vysvetlil, že bude možné podávať žiadosti aj druhý krát, ako je to uvedené vo VZN.
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Po diskusii k uvedenému bodu programu prijali členovia komisie nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča MsZ schváliť žiadosť: NO-OL n. o. Trenčianske
Teplice - SkateArt in Park – v plnej výške s podmienkou, že fotografie, ktoré budú vytvorené
v súvislosti s uskutočneným projektom zostanú v meste Trenčianske Teplice, ak sa tak
nestane, tak NO-OL n. o. musí dotáciu vrátiť. (za 9, proti 0, zdržal sa 0)
Uznesenie č. 2/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča MsZ schváliť žiadosť: Revel sport club, o. z.
Trenčianske Teplice - Športová akadémia – v plnej výške. (za 7, proti 0, zdržal sa 2)
Uznesenie č. 3/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča MsZ schváliť žiadosť: Revel sport club, o. z.
Trenčianske Teplice - „Rodinný športový deň“ 3. ročník – v plnej výške. (za 7, proti 0,
zdržal sa 2)
Uznesenie č. 4/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča MsZ schváliť žiadosť: Športová akadémia Trenčianske
Teplice - „TEJT U16 SCHOOL LOBIK 2019“ – medzinárodný tenisový turnaj do 16 rokov –
v plnej výške. (za 8, proti 0, zdržal sa 1)

Uznesenie č. 5/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča MsZ schváliť žiadosť: Športová akadémia
Trenčianske Teplice - „Letné tenisové tábory“ – v plnej výške. Zároveň odporúča
žiadateľovi, aby znížil cenu tábora pre deti z Trenčianskych Teplíc. (za 8, proti 0, zdržal sa 1)
Uznesenie č. 6/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča MsZ schváliť žiadosť: Súkromná stredná športová
škola n. o. Trenčianske Teplice - „O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice“ –
v plnej výške. (za 8, proti 0, zdržal sa 1)
Uznesenie č. 7/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča MsZ schváliť žiadosť: Slovenská asociácia Bandy o. z.
Trenčianske Teplice - Zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže športovou
prípravou – tréningom – vo výške 50 % za podmienok, že združenie sa bude venovať
predovšetkým deťom z Trenčianskych Teplíc. (za 8, proti 1, zdržal sa 0)
Uznesenie č. 8/IV/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež pri MsZ odporúča MsZ schváliť 7 žiadostí o dotácie z rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2019, týkajúcich sa športu v prípade, že bude schválený
navrhnutý rozpočet, bez dopadu na dotačný systém a výška schválených žiadostí nepresiahne
sumu 12 250 EUR. (za:9, proti:0, zdržal sa:0)
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Prehľad:
P.č

Žiadateľ

Názov projektu/aktivity/podujatia

Požiadavka
(EUR)

Odporučenie
komisie (EUR)

1

Revel sport club, o. z.
Trenčianske Teplice

Športová akadémia

6 350

6 350

2

Revel sport club, o. z.
Trenčianske Teplice

„Rodinný športový deň“
3. ročník

680

680

3

Športová akadémia
Trenčianske Teplice

1 050

4

Športová akadémia
Trenčianske Teplice
Súkromná stredná športová
škola n. o.
Trenčianske Teplice
NO-OL n. o.
Trenčianske Teplice
Slovenská asociácia Bandy o. z.
Trenčianske Teplice

„TEJT U16 SCHOOL LOBIK 1 050
2019“ – medzinárodný tenisový
turnaj do 16 rokov
„Letné tenisové tábory“
1 400
„O pohár primátorky
Trenčianske Teplice“

270

5
6
7

SPOLU

SkateArt in Park

mesta 270

1 500

Zmysluplné využívanie voľného 2 000
času detí a mládeže športovou
prípravou - tréningom
13 250

1 400

1500
1000

12 250

3. Rôzne
L. Kuzl a M. Greguš:
• informovali sa na betónové ihrisko v časti (Štvrť SNP vchod 34) a L. Kuzl navrhol, aby sa
tam dala betónová vrstva na vyrovnanie a postavili by sa tam mantinely, ktoré sú
uskladnené v ZŠ.
Primátorka:
• uviedla, že uvedený priestor nie je vo vlastníctve mesta.
Predseda:
• navrhol, že ak by sa doriešil problém prenájmu Marakany, tak by sa dal využiť v zime
priestor zadného kurtu s osadením mantinelov celoročne na hokejbal a v zime na ľadový
hokej.
M. Stuhl:
• oznámil, že je možné odkúpiť sedačky z futbalového štadióna v Trenčíne,
• kontaktoval už zodpovedných v Trenčíne a čoskoro oznámi výsledok rokovania v danej
veci.
Predseda:
• navrhol umiestniť sedenie aj k oválnemu ihrisku v areáli ZŠ.
Primátorka:
• požiadala, aby p. Stuhl a p. Fiala informovali o priestoroch v ZŠ, ktoré boli pozrieť,
a ktoré žiadali od ZŠ na vytvorenie priestoru pre komunitu mladých.
M. Fiala:
• získanie uvedeného priestoru vidí ako problematické a zvažuje, či využije tento priestor.
L. Kuzl:
• zaujímal sa, ako je to v súčasnosti s prenájmom areálu Marakana, vraj niektorí
zamestnanci dostali výpoveď a končia v máji,
• chcel vedieť, či je nádej, že priestor športového areálu bude mať mesto naspäť.
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D. Ježík:
• oznámil, že ich tréner sa informoval u prevádzkara Marakany, ako to bude ďalej s areálom
a bolo mu oznámené, že prevádzka končí a posielajú oznámenie aj mestu,
• vyjadril sa, že aj Súkromná stredná športová škola bude mať problém ak zatvoria areál,
nakoľko tam trénujú žiaci školy.
Primátorka:
• vyjadrila sa, že mesto zatiaľ žiadne oznámenie nedostalo a v súčasnosti mesto nemá
žiadny dosah na areál Marakany,
• uviedla, že mesto nemá možnosť uvedené priestory využívať, celý areál má v prenájme
nájomca,
• mesto napísalo list a požiadalo o termín, kedy by si uvedený priestor pozreli poslanci,
• nájomca má 60 dní na to, aby odpovedal a zatiaľ mesto nedostalo žiadnu odpoveď,
• ak nájomca neodpovie, tak potom ho mesto zase vyzve a ak to nepomôže, tak mesto
podnikne iné právne kroky.
Prednostka:
• uviedla, že nájomca priestorov športového areálu uvádza do preinvestovanej sumy aj
finančné prostriedky za výmenu kotla, avšak mesto neeviduje žiadny doklad od nájomcu,
ktorý by dokazoval vynaloženie finančných prostriedkov na výmenu kotla,
• nájomca tiež uvádza investície do osvetlenia areálu a ihriska s umelou trávou, avšak
financie na osvetlenie a umelú trávu boli poskytnuté zo SFZ.
Po diskusii k uvedenému bodu programu predseda poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 02.04.2019

Mgr. Miloš Lutka, v. r.
predseda komisie
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