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PIATOK 27. 2. 2015, ZVOLEN
BOD 1

Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Petra Rendková navrhla Mateja Martoviča, ktorý prijal návrh. Za overovateľov boli zvolení
Marek Trenčanský (kontrolná rada) a Karolína Kabátová (právna komisia).
Výsledky hlasovania č. 1:
ZA: 88
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

BOD 2

Predstavenie programu
Predseda VZ predstavil program, o ktorom dal hlasovať. Matej Martovič podal pripomienku
vloženia do programu výstup z LG ŠRVŠ Trenčín, Trnava, Nitra.
Výsledky hlasovania č. 2
ZA: 88
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0

BOD 3

Vyhlásenie voľby na post tajomníka pre vzťahy s verejnosťou
Predseda VZ vyhlásil voľbu na post tajomníka pre vzťahy s verejnosťou. Kandidátne listiny je
potrebné podať do 19:20 piatkového programu.
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BOD 4

Prezentácia na tému Facilitácia stretnutí
Predseda VZ privítal Bohdana Smiešku, ktorý školil predsedníctvo ŠRVŠ v efektívnej
komunikácií.
Bohdan Smieška prezentoval vo svojej časti programu prezentáciu na tému Facilitácia
stretnutí. Predseda VZ informoval o školení, ktoré absolvovalo predsedníctvo ŠRVŠ na tému,
ktorá je uvedená vyššie.

BOD 5

Prezentácia Výročnej správy za rok 2014
Predsedníčka ŠRVŠ Janka Šmelková informovala VZ o Výročnej správe. Informovala, že
predošlá predsedníčka podala Výročnú správu, ktorá nemala adekvátnu hodnotu.
Kontrolná rada
Audit, ktorý sa konal dňa 21. 02. 2015 bol vykonaný v kancelárií ŠRVŠ na CVTI
v Bratislave.
Marek Trenčanský (predseda kontrolnej komisie) informoval o audite v dvoch bodoch:
1. Majetok ŠRVŠ zapísaný vo výpise majetku súhlasí s majetkom, ktorý sa nachádza
v kancelárií ŠRVŠ.
2. Na základe výročnej správy kontrolná rada nemohla vykonať audit (v prílohe č. 1.
„SPRÁVA

O AUDITE

ŠRVŠ

KU

DŇU

21.

02.

2015)

z dôvodu

nedostatočnejvýpovednej hodnoty Výročnej správy. Kontrolná komisia navrhla novú
formu výročnej správy, ktorá by mala zaručiť výpovednú hodnotu.
Nová správa bude delegátom ŠRVŠ poslaná elektronickou formou, následne o nej budú
delegáti hlasovať Per Rollam.
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BOD 6

Výstupy tajomníkov z pracovných skupín.
Predsedníčka ŠRVŠ a podpredseda ŠRVŠ
Predsedníčka ŠRVŠ informovala o jej aktivitách vyplývajúcich z postu predsedníčky ŠRVŠ.
Aktívne komunikovala s podpredsedom ŠRVŠ ako aj predsedom VZ.
Absolvovala stretnutie s riaditeľom FNPV, ktorý sa zúčastní sobotného programu VZ
vo Zvolene.
Spoločne sa stretli s bývalou predsedníčkou ŠRVŠ Katarínou Stolárikovou a vedením
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Išlo o úvodné rozhovory na rôzne témy.
Ďalšie stretnutie bolo s prof. Plavčanom, ktoré predsedníčka absolvovala s podpredsedom
ŠRVŠ Tomášom Kováčom. Informovala o pripravovanej novele zákona o vysokých školách.
Ďalším stretnutím bolo stretnutie na CVTI.
Stretnutie s CKM (ISIC), nastavuje sa nová spolupráca.
Podpredseda ŠRVŠ Tomáš Kováč informoval delegátov o spolupráci s TIPY – TRIKY.
Ďalšími stretnutiami boli stretnutia s RVŠ, SRK a Akreditačnou komisiou. Predsedníčka
informovala aj o nastavení nových krokov v rámci Metodiky rozpisu dotácii zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám. ŠRVŠ by sa mala podieľať priamo na tvorbe Metodiky.
Konali sa dve predsedníctva ŠRVŠ. Riešila sa metodika rozpočtu VŠ ako aj odovzdávanie
agendy od bývalej predsedníčky ŠRVŠ. Na druhom predsedníctve sa prejednávali vnútorné
smernice a vykonával sa audit.
Tomáš Kováč sa zúčastnil konferencie „Ako sa zamestnávajú absolventi VŠ“. Otvorili sa
problémy VŠ.
Predsedníčka ŠRVŠ sa zúčastnila konferencie „Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti“.
Tajomník pre akademické záležitosti
Dávid Palaščák informoval o stretnutí s Akreditačnou komisiou, ktorá bola na tému
komplexnej akreditácie vysokých škôl.
Tajomník pre vnútorné záležitosti
Marek Cipel informoval o práci na vnútorných smerniciach spoločne s komisiami.
Tajomník pre sociálne záležitosti
Martin Kulich informoval o stretnutí s bývalým tajomníkom Radovanom Lackom.
Pripravoval podklady pre predsedníčku. Oboznamoval sa s projektom ŠRVŠ sdaj.sk.
Uviedol informáciu o začatí nového mapovania pracovných podmienok študentov, ktoré sa
dotýkajú najmä odvodov.
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Tajomník pre zahraničné záležitosti
Frencien Bauer informoval o projektoch ESU a projekte PASCL.
Tajomník sa zúčastnil jednej pracovnej cesty v Izraeli, na ktorej bola predstavená publikácia
ESU. Do budúcna sú pripravované tri pracovné cesty (Lotyšsko, V4 v Brne, BM ESU
v Arménsku).
Tajomník pre finančné záležitosti
Oboznámila sa s fungovaním CVTI. Informovala o nových smerniciach v rámci CVTI, ktoré
sa dotýkajú aj ŠRVŠ. Informovala o prepracovaní smernice pre služobné cesty.
Informovala o schválenom rozpočte a pridelenom rozpočte.
Tajomník pre vzťahy s verejnosťou
Marek Rozkoš informoval o stretnutí s WG PR, ktoré sa konalo v Bratislave. Predniesol návrh
reprezentačných materiálov pre partnerov.
Informoval o tom, že by bolo vhodné prezentovať ŠRVŠ v teréne na vysokých školách –
organizovať „road show“.

BOD 7

Predstavenie kandidátov na post tajomníka pre vzťahy s verejnosťou.
Tajná voľba kandidátov na post tajomníka pre vzťahy s verejnosťou.
Každý kandidát má na svoju prezentáciu vyhradený čas 5 minút.
Kandidáti:
Vojtěch Lampart – vzdal sa kandidatúry
Mária Draxlerová - vzdala sa kandidatúry
Michaela Jánošová
Tomáš Hrivňák

Tomáš Hrivňák:
Prezentoval svoju prácu, ktorú vykonával v minulosti na podobných pozíciách. Predstavil
svoje schopnosti a skúsenosti.
Následne delegáti položili otázky kandidátovi.
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Michaela Jánošová
Svoju prezentáciu začala videom o sebe. Ďalej informovala o možnostiach propagácie ŠRVŠ
(video o ŠRVŠ, reklama v autobusoch).
Následne delegáti položili otázky kandidátovi.
DELEGÁTI PRISTÚPILI K TAJNEJ VOĽBE, KTOREJ VÝSLEDKY SÚ NASLEDOVNÉ:
Výsledky hlasovania č. 3:
ZDRŽAL SA: 14
NEPLATNÉ: 9
Michaela Jánošová: 32
Tomáš Hrivňák: 38

Ani jeden kandidát nebol zvolený.

BOD 8

Zmena programu
Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o zmene programu.
Výsledky hlasovania č. 4:
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
ZA: 93

Predseda VZ prerušil rokovanie Valného zhromaždenia.
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SOBOTA 28. 2. 2015, ZVOLEN
Predseda VZ otvoril druhý deň rokovania VZ ŠRVŠ o 9:00 hod.

BOD 1

Privítanie prof. Škvareninu z Akreditačnej komisie
Predseda VZ privítal prof. Škvareninu z Akreditačnej komisie. Uviedol, že stav školstva sa
zlepšil, najmä po technickej stránke, ako aj posun vedy smerom k lepšiemu. Informoval
o druhom kole komplexnej akreditácie, ktoré sa bude vykonávať v týchto mesiacoch. V tomto
kole budú zaradené najmä súkromné vysoké školy.
Profesor Škvarenina pochválil prácu delegátov ŠRVŠ, ktorí sa zúčastnili na akreditácií
vysokých škôl.
Delegáti položili otázky hosťovi, na ktoré následne odpovedal. Delegátov zaujímalo, či
v prvom kole komplexnej akreditácie majú nejaké študijné programy problémy s akreditáciou.

BOD 2

Voľba tajomníka pre vzťahy s verejnosťou.
Predseda VZ informoval, že sa do voľby prihlásili traja kandidáti.
Tomáš Hrivňák
Bálint Lovász
Michaela Jánošová
Michaela Jánošová
Predstavila sa delegátom ŠRVŠ. Následne bol otvorený blok otázok na ktoré kandidátka
odpovedala.
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Bálint Lovász
Kandidát predstavil svoje skúsenosti, ktorými disponuje, a ktoré vie priniesť do práce
tajomníka pre vzťahy s verejnosťou.
Následne bola otvorená diskusia, v ktorej delegáti položili otázky.
Tomáš Hrivňák:
Kandidát prezentoval svoje nápady, ktoré chce do ŠRVŠ priniesť.
Následne bola otvorená diskusia, v ktorej delegáti položili svoje otázky.
Predseda VZ dal hlasovať o kandidátoch v tajnej voľbe.

DELEGÁTI PRISTÚPILI K TAJNEJ VOĽBE, KTOREJ VÝSLEDKY SÚ NASLEDOVNÉ:
Výsledky hlasovania č. 5:
ZDRŽAL SA: 7
NEPLATNÉ: 6
Michaela Jánošová: 15
Tomáš Hrivňák: 31
Bálint Lovász: 34

Ani jeden z kandidátov nebol zvolený za tajomníka pre vzťahy s verejnosťou. Následne sa
vykoná druhé kolo volieb.

DELEGÁTI PRISTÚPILI K TAJNEJ VOĽBE, KTOREJ VÝSLEDKY SÚ NÁSLEDOVNÉ:
Výsledky hlasovania č. 6:
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ZDRŽAL SA: 7
NEPLATNÉ: 4
Tomáš Hrivňák: 28
Bálint Lovász: 49
Bálint Lovász sa stal novým tajomníkom pre vzťahy s verejnosťou.

BOD 3

Prerokovanie nového Štatútu ŠRVŠ
Predsedníčka ŠRVŠ otvorila bod Štatút ŠRVŠ. V tomto bode rokovania predložila nový
Štatút, ku ktorému sa vyjadrovali delegáti ŠRVŠ. Na prijatie jednotlivých článkov a odsekov
štatútu ako aj celého štatútu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov.

Predsedníčka ŠRVŠ dala hlasovať nasledovných článkoch:
Čl. 3.
(3) Zvolený zástupca príslušnej vysokej školy môže byť delegátom súhrnne v najviac dvoch
volebných obdobiach.
Výsledky hlasovania č. 7:
ZA: 49
PROTI: 44
Návrh nebol schválený.
Čl. 4
(1) Riadne voľby do ŠRVŠ sa konajú každé dva roky. Volebné obdobie je dvojročné a začína
plynúť dňom ustanovujúceho valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktoré sa koná spravidla v
decembri.
Výsledky hlasovania č. 8:
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ZA: 49
PROTI: 44
ZDRŽAL: 1
Hlasovanie je neplatné.

Čl 5.
(1) Mandát delegáta zaniká
j) rozhodnutím valného zhromaždenia
Výsledky hlasovania č. 9:
ZA: 38
PROTI: 38
ZDRŽAL SA: 1
Návrh nebol schválený.

Predseda VZ dal hlasovať o novom Štatúte s vyššie prijatými pripomienkami.
Výsledky hlasovania č. 10:
ZA: 86
PROTI: 1
ZDRŽAL: 1
Nový Štatút ŠRVŠ bol schválený.
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BOD 4

Prerokovanie nového Rokovacieho poriadku.
Tajomník pre vnútorné záležitosti Marek Cipel predstavil nový Rokovací poriadok ŠRVŠ. Na
prijatie nového Rokovacieho poriadku je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov.
Delegáti hlasovali o týchto pripomienkach:
Čl. 3
(5) Kandidáti jednotlivo prednesú predstavu o svojej činnosti v navrhovanej funkcii
a odpovedia na otázky z pléna bez prítomnosti ďalších kandidátov ak predseda valného
zhromaždenia nerozhodol inak.
Hlasovanie č. 11:
ZA: 74
PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 1
Schválené.

Čl. 9
(1) Ak bolo na funkciu predsedu Študentskej rady navrhnutých viac kandidátov a ani jeden z
nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, vykoná sa do 24 hodín
druhé kolo voľby. Do druhého kola postupujú dvaja alebo viacerí kandidáti, ktorí získali
v prvom kole najvyšší alebo rovnaký počet hlasov. V druhom kole je za predsedu
Študentskej rady zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných delegátov.
Hlasovanie č. 12:
ZA: 78
PROTI: 5
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ZDRŽAL SA: 0
Schválené.

Čl. 27
(2) V prípade neplatného per rollam hlasovania rozhodne o danom návrhu predsedníctvo.
Hlasovanie č. 13:
ZA: 75
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
Schválené.

Tajomník pre vnútorné záležitosti dal hlasovať o Rokovacom poriadku ako celku vrátane
pripomienok, ktoré boli schválené vyššie.
Hlasovanie č. 14:
ZA: 83
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Schválené.

BOD 5

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie
Predseda VZ privítal prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Pán prezident SRK mal
úvodné slovo, v ktorom sa prihovoril delegátom ŠRVŠ.
Následne delegáti položili svoje otázky:
Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca ŠRVŠ a SRK a možnosť vytvorenia spoločného národného
projektu medzi ŠRVŠ a SRK. Prezident SRK odpovedal, že je otvorený spolupráci.
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Predsedníčka otvorila tému metodiky rozpočtu vysokých škôl, uviedla, že iba jedna bola
akceptovaná Ministerstvom školstva spomedzi všetkých podaných (SRK, ŠRVŠ, RVŠ).
Prezident SRK uviedol, že sa bude pracovať a novej koncepcii financovania VŠ.
Tajomník pre akademické záležitosti sa spýtal otázku ohľadom spolupráce SRK a ŠRVŠ na
vytváraní študijných programov. SRK je otvorená spolupráci na vytváraní študijných
programov.
Delegát Andrej Bencel z EUBA sa spýtal, ako p. prezident hodnotí systém akreditácie.
P. prezident uviedol, že systém je príliš byrokratický. Ďalej uviedol, že keď skončí súčasná
akreditácia, je potrebné nastaviť podmienky novej akreditácie, ktorá bude o 5 rokov. Je
taktiež potrebné, aby naša akreditácia spĺňala medzinárodné podmienky.
Mária Vojtechová z UCM sa spýtala ako vníma p. prezident rozdielne kritériá hodnotenia
publikačných výstupov pedagogických pracovníkov VŠ metodikou MŠ pri vytváraní rozpočtu
pre jednotlivé VŠ a Akreditačnou komisiou.
Prezident uviedol, že by sa mali zjednotiť
Kristína Vaňová z STU dala otázku, či by sa mal zmeniť systém financovania VŠ z kvantity
na kvalitu. Prezident SRK uviedol, že peniaze nie sú až tak viazané na kvantitu. Uviedol, že by
chcel vidieť skôr zvýšenie kvality vzdelávania, viac ako kvalitu vedy. Kvalitu vzdelávania je
podľa prezidenta potrebné hodnotiť.
Podpredseda ŠRVŠ Tomáš Kováč sa spýtal, ako SRK vníma Bolonský proces. Prezident SRK
uviedol, že trh práce nebol pripravený na Bolonský proces.

BOD 6

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl prof. Plavčan
Profesor Plavčan informoval o spojení sekcie vysokých škôl a sekcie vedy a techniky na
MŠVVaŠ. Informoval aj o rozpracovaných dokumentoch, ktoré sa týkajú vysokých škôl,
ktoré je potrebné do konca volebného obdobia dokončiť. Taktiež delegátom rozprával
o zamestnanosti vysokoškolských absolventov. Ďalej informoval o komplexnej akreditácií
VŠ, ktorá sa končí v júni.
Následne bol otvorený blok otázok s prof. Plavčanom:
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Padla otázka ohľadom problému preplácania pracovných ciest delegátov. Prof. Plavčan
informoval, že napíše list na vysoké školy, aby cesty preplácali v maximálnej možnej miere.
Ak bude mať škola problém s preplácaním ciest, majú sa obrátiť na profesora Plavčana.

Dr. Kučmáš z Fondu na podporu vzdelávania
Riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania oboznámil delegátov o činnosti Fondu na podporu
vzdelávania. Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky na štúdium, ktoré nie sú
momentálne účelovo viazané.
Následne bol otvorený blok otázok s riaditeľom Fondu na podporu vzdelávania, ktoré sa
týkali člena Rady FNPV ako aj samotnej činnosti FNPV.

BOD 7

Voľba člena Rady Fondu na podporu vzdelávania
Predseda VZ vyhlásil voľby na post člena Rady Fondu na podporu vzdelávania. Kandidátne
listiny je potrebné podať do 1. marca 2015 do 9:00 hod. Predseda VZ informoval
o náležitostiach kandidátnej listiny.

BOD 8

Smernica o pracovných cestách
Tajomníčka pre finančné záležitosti Kristína Betáková predstavila smernicu o pracovných
cestách. Informovala o zmenách lehôt v rámci smerníc, ktoré sa dotýkajú tuzemských
a zahraničných pracovných ciest.
Hlasovanie č. 15
ZA: 88
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Schválené.
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BOD 9

Pracovné skupiny
Delegáti ŠRVŠ sa rozdelili podľa pracovných skupín, v ktorých sú zaradení. Na zasadaní
pracovných skupín preberali záležitosti, ktoré sa dotýkajú ich agendy.

Predseda VZ prerušil rokovanie Valného zhromaždenia, ktoré bude pokračovať v nedeľu 1.3.
2015.
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NEDELA 1. 3. 2015, ZVOLEN
BOD 1

Voľba člena Rady Fondu na podporu vzdelávania
Každý kandidát má na svoju prezentáciu vyhradený čas 5 minút.
Kandidáti:
Mária Barteková
Matej Martovič
Mária Barteková
Kandidátka začala prezentáciu predstavením sa, vyzdvihnutím svojich kompetencií, následne
predstavila svoj cieľ vo FNPV. Poukázala na nemožnosť odvolať bývalého člena ŠRVŠ
a prezentovala sa odstupom z postu v prípade ukončenia členstva v ŠRVŠ.
Predložila doklad o ukončení právneho vzťahu s FNPV.
Následne bola otvorená diskusia, v ktorej delegáti položili otázky.

Matej Martovič
Kandidát prezentoval svoje doterajšie skúsenosti. V ďalšom bode prezentoval svoje zámery
v Rade FNPV, vytvoriť pevný komunikačný kanál medzi FNPV a ŠRVŠ, taktiež predostrel
víziu na ústretovosť VŠ pri platbe školného študentmi z financií čerpaných práve z FNPV.
Následne bola otvorená diskusia, v ktorej delegáti položili otázky.

DELEGÁTI PRISTÚPILI K TAJNEJ VOĽBE, KTOREJ VÝSLEDKY SÚ NASLEDOVNÉ:
Hlasovanie č. 16
Mária Barteková: 41
Matej Martovič: 35
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ZDRŽAL SA: 5
NEPLATNÉ: 0
Mária Barteková sa stala členom Rady Fondu na podporu vzdelávania.

BOD 2

Výstup z pracovnej skupiny
Tajomník pre akademické záležitosti
Tajomník pre akademické záležitosti informoval o výstupe s z pracovnej skupiny. Informoval
o projekte, ktorý sa týka senátorov vysokých škôl. Ide o spolčené stretnutie senátorov.

BOD 3

Informácia o stránke Pindex.sk
Predsedníčka ŠRVŠ informovala o stránke pindex.sk. Ide o stránku, na ktorej sa hodnotia
vysokoškolskí učitelia.

Projekt AZU
Manažér projektu AZU Marek Lavčák odprezentoval výročnú správu. Následne
odprezentoval tím AZU a činnosť projektu.

Tipy - triky
Podpredseda ŠRVŠ Tomáš Kováč odprezentoval projekt Tipy – triky. Ide o web, ktorý chce
vytvoriť spoluprácu so ŠRVŠ.
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Scrabble
Podpredseda ŠRVŠ Tomáš Kováč odprezentoval spoluprácu so spolkom Scrabble, ktorý chce
spraviť zápis do Guinessovej knihy rekordov v počte hrajúcich študentov na jednom mieste.
ŠRVŠ by bola spoluorganizátorom projektu.

Erasmus +
Karolína Kabátová (koordinátorka pre Erasmus +) informovala o činnosti a o výške grantov
na roky 2015/2016.

Sokratov inštitút
Delegát z TU vo Zvolene Ján Supuka predstavil Sokratov inštitút a časopis Ďalekohľad.
Následne prebehla diskusia s delegátmi.

Lokálna skupina ŠRVŠ – Trenčín, Trnava, Nitra
Koordinátor LG ŠRVŠ Matej Martovič informoval o stretnutí LG. Následne delegátka Petra
Rendková predniesla možnosť zapojenia sa do behu „Od Tatier k Dunaju“. Potom
nasledovala diskusia.

BOD 4

Schválenie delegácie na pracovné cesty
Hlasovanie č. 17
ZA: 64
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Schválené

ZÁVER
Predseda VZ sa rozlúčil s delegátmi, poďakoval im za prácu a účasť na VZ. Následne
zasadnutie VZ ukončil.
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Príloha č. 1
Správa o audite ŠRVŠ ku dňu 21.02.2015
Audit uskutočnený 21.02.2015 môžeme zhrnúť do dvoch bodov.
Bod 1.
Majetok ŠRVŠ zapísaný vo výpise majetku súhlasí s majetkom, ktorý sa nachádza v kancelárií ŠRVŠ.
Bod 2.
Na základe výročnej správy (ďalej len VS) kontrolná rada nemohla vykonať audit z dôvodu
nedostatočnej vypovedacej hodnoty. Vo VS chýbali výstupy alebo priebeh z niektorých událostí a
akcií, ktoré sa organizovali pod záštitou ŠRVŠ. Namiesto toho obsahovala informácie, ktoré boli
vzhľadom na povahu takého dokumentu ako je VS irelevantné. Keďže VS obsahuje informácie, ktoré
sa nezhodujú s údajmi z CVTI, kontrolná rada poverila tajomníčku pre financie Kristínu Betákovú, aby
všetky potrebné informácie zozbierala a poskytla ich kontrolnej rade na dodatočné preverenie. Keďže
najdôležitejší údaj a to rozpočet a jeho čerpanie za rok 2014 chýba, audit nebol v druhom bode
dokončený. Po doručení všetkých materiálov budú výsledky auditu zaslané každému delegátovi na
emailovú adresu.
Návrhy kontrolnej rady:
Kontrolná rada tiež navrhla novú formu VS, ktorá bude mať väčšiu vypovedaciu hodnotu.
Kontrolná rada navrhla skrátiť dobu odovzdania výročnej správy ŠRVŠ z 3 mesiacov na 1 mesiac a to
ku koncu prvého mesiaca nového roku.

Marek Trenčanský
Predseda kontrolnej rady
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Vo Zvolene, dňa 1. 3. 2015

Zapisovateľ:
Bc. Matej Martovič

Overovatelia:
Karolína Kabátová
Marek Trenčanský

