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Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 
 

 

V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční 

v  pondelok dňa 9. septembra 2019 o 11:00 h v Bratislave, Tomášikova 26. 

 

 

Verím, že si zariadite svoj pracovný čas tak, aby ste sa mohli zasadnutia prezídia zúčastniť.  

Ďakujem. 

 
 
 
S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 1. septembra 2019 
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Program zasadnutia Prezídia SZFB 
konaného 

v  pondelok dňa 9. septembra 2019 o 11:00 h v Bratislave, Tomášikova 26. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Odborné komisie a regionálne rady 

a) Doplnenie členov do LK SZFB 

b) Doplnenie člena do RR Západ 

3. Správa o plnení uznesení P-SZFB a K-SZFB 

4. Reprezentácia SR 

a) Tréner reprezentácie juniorov SR 

5. Ligové súťaže 

a) Termínová listina SZFB 

6. Legislatíva 

a) Štatút KVTM 

a) Koncepcia rozvoja rozhodcov a návrh podmienok činnosti rozhodcov a 

observerov 

7. Plán práce P-SZFB 

8. Rôzne 

 
S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 1. septembra 2019 
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Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Prezídium Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia Bratislava 

Deň konania zasadnutia 9. 9. 2019 

Čas začiatku zasadnutia 11:00 h 

Čas ukončenia zasadnutia 15:30 h 

Predsedajúci Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

O. Divinský, T. Turay, L. Klosík,  M. Kunštek 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

E. Šatan, P. Vrba - ospravedlnený, M. Burdeľ - ospravedlnený 

Hostia prítomní na zasadnutí 

M. Bukviš, V. Vajsáblová 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 3 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na 

prípravu zasadnutia dodržaná 

bola 

 

Schválený program zasadnutia 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Výzva rozhodcov 

3. Odborné komisie a regionálne rady 

a) Doplnenie členov do LK SZFB 

b) Doplnenie člena do RR Západ 

4. Správa o plnení uznesení P-SZFB a K-SZFB 

5. Program podpory 

6. Reprezentácia SR 

a) Tréner reprezentácie juniorov SR 

b) Realizačný tím reprezentácie mužov SR 

7. Ligové súťaže 

a) Termínová listina SZFB 

8. Legislatíva 

a) Štatút KVTM 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-08-2019 
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b) Koncepcia rozvoja rozhodcov a návrh podmienok činnosti rozhodcov a 

observerov 

9. Plán práce P-SZFB 

10. Rôzne 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
2., 3., 4., 7., 8. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
5. 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 

 

Bod č. 1 Otvorenie a schválenie programu 

Navrhovaný program zasadnutia 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Odborné komisie a regionálne rady 

a) Doplnenie členov do LK SZFB 

b) Doplnenie člena do RR Západ 

3. Správa o plnení uznesení P-SZFB a K-SZFB 

4. Reprezentácia SR 

a) Tréner reprezentácie juniorov SR 

5. Ligové súťaže 

a) Termínová listina SZFB 

6. Legislatíva 

a) Štatút KVTM 

b) Koncepcia rozvoja rozhodcov a návrh podmienok činnosti rozhodcov a 

observerov 

7. Plán práce P-SZFB 

8. Rôzne 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Predložil program zasadnutia a navrhol doplniť ďalšie body – Výzva rozhodcov 

(2.) a Program podpory (5.). 

Klosík – Doplnil do bodu Reprezentácia SR bod b) Realizačný tím reprezentácie mužov SR 

Zoznam podkladov k bodu 

Program zasadnutia 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/52-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený návrh programu doplnený o bod 2. „Výzva 

rozhodcov“, bod 5. „Program podpory“ a doplnenie 

pôvodného bodu 5 o bod b) Realizačný tím 

reprezentácie SR 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 2 Výzva rozhodcov 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Privítal zástupcu rozhodcov Veroniku Vajsáblovú. 

Vajsáblová – Prezentovala výzvu rozhodcov, ktorá spočívala v navýšení náhrad za 

rozhodovanie zápasov v celoštátnych súťažiach. Predložila aj návrh výšky náhrad, resp. 

odmien. 

Turay – Vysvetlil pohľad zo strany klubov a zväzu. Tieto poplatky platia kluby a v súčasnej 

dobe nie sú spokojné s prácou rozhodcov a rozhodovaním zápasov. V tej súvislosti sa 

opýtal, čo za zvýšenie náhrad, resp. odmien sú ochotní rozhodcovia ponúknuť naviac, aby 

zväz mohol pred klubmi prezentovať zvýšenie odmien. Čo za to kluby dostanú? 

Divinský – Pripojil sa k názoru T. Turaya. 

Klosík – Nemá problém s podporou rozhodcov, so zvýšením náhrad, resp. odmien, ale 

takisto chce vedieť, v čom sa rozhodcovia budú zlepšovať. 

Divinský – Pripomenul, že pri zvýšení náhrad bude problém z ich vyúčtovaním. 

Turay – Odporučil rozhodcom, aby pripravili materiál, ponuku, kde uvedú, ako sa chcú 

zlepšovať vo svojej činnosti. Následne by prebehlo ďalšie rokovanie medzi zväzom 

a zástupcami rozhodcov. 

Zoznam podkladov k bodu 

Výzva rozhodcov 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/53-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

• výzvu rozhodcov 

b) odporúča 

• rozhodcom pripraviť materiál – ponuku zlepšenia 

práce rozhodcov 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 3 Odborné komisie a regionálne rady 

a) Doplnenie členov do LK SZFB 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Kunštek – Ako predseda LK SZFB navrhol doplniť ďalších členov LK: H. Kunštekovú a J. 

Kašubu. 

Zoznam podkladov k bodu 

Návrh predsedu LK SZFB. 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/54-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• doplnenie LK SZFB o ďalších členov H. Kunštekovú a J. 

Kašubu. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 3 Odborné komisie a regionálne rady 

b) Doplnenie člena do RR Západ 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Predložil návrh sekretára RR Západ M. Bulka na doplnenie člena RR Západ,  

ktorý by mal úlohu člena regionálneho KRO Alžbetu Holičkovú po odstúpení Andreja 

Gloneka. 

Zoznam podkladov k bodu 

Návrh sekretára RR Západ. 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/55-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

• odstúpenie Andreja Gloneka z funkcie člena RR 

Západ 

b) schvaľuje 

• nového člena RR Západ Alžbetu Holičkovú 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 4 Správa o plnení uznesení P-SZFB a K-SZFB 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Predložil Správu o plnení uznesení a zoznam uznesení z K-SZFB. Následne 

navrhol zodpovednosť za plnenie uznesení P-SZFB a K-SZFB. 

Zoznam podkladov k bodu 

Správa o plnení uznesení, Ukladacie uznesenia K-SZFB 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/56-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia P-

SZFB/02/13-2019, P-SZFB/03/27-2019 

b) ponechať v platnosti uznesenie P-SZFB/03/31-2019 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/57-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• rozdelenie oblastí práce medzi členov prezídia 

nasledovne: súťaže – P. Vrba, marketing a medzinárodné 

vzťahy – T. Turay, reprezentácia, vzdelávanie – L. Klosík, 

ženský florbal – M. Burdeľ, legislatíva – O. Divinský, 

regióny, mládež – M. Kunštek 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Číslo uznesenia P-SZFB/08/58-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB ukladá 

a) vypracovať podrobnejšiu metodiku povinného striedania 

v kategórii staršej a mladšej prípravky a odložiť 

povinnosť povinného striedania od sezóny 2020/21 

Zodpovedný: M. Kunštek 

Termín: v texte 

b) navrhnúť zriadenie Komisie mládeže 

Zodpovedný: M. Kunštek 

c) vypracovať marketingový plán obsahujúci analýzu trhu, 

nastavenie cieľov, časový harmonogram na dosiahnutie 

cieľov, marketingový mix plán, nastavenie budovania 

imidžu zväzu 

Zodpovedný: T. Turay 

Termín: 31.12.2019 

d) pripraviť návrh plánu retenčných aktivít pre udržateľnosť 

hráčov pri florbale v seniorskom veku, v ktorom bude 

zapracovaný aj základný prieskum situácie v krajinách 

TOP8 

Zodpovedný: P. Vrba 

Termín: 31.12.2019 

e) zapracovať  do predpisov, aby na vrcholových súťažiach 

mládeže M SR a ToPp bolo umožnené štartovať iba 

hráčom, ktorí odohrali aspoň 20% stretnutí počas 

aktuálnej ligovej sezóny ukončenej danou vrcholovou 

súťažou 

Zodpovedný: M. Kunštek 

Termín: v texte 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 5 Program podpory 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Predložil program podpory pre kluby na sezónu 2019/20 a zároveň informoval 

o pracovnom stretnutí klubov MEX, kde sa hodnotila podpora v predchádzajúcej sezóne 

a nastavenie podpory pre aktuálnu sezónu.  

Zoznam podkladov k bodu 

Program podpory  

Číslo uznesenia P-SZFB/08/59-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• Program podpory pre sezónu 2019/20 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 6 Reprezentácia SR 

a) Tréner reprezentácie juniorov SR 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Informoval členov prezídia o osobe, ktorá prejavila záujem o post trénera 

juniorov prostredníctvom mailu. 

Klosík – Prezentoval svoj návrh, kto by mohol byť trénerom juniorskej reprezentácie. 

Divinský – Navrhol, aby člen prezídia L. Klosík oslovil potenciálnych záujemcov a ako 

zodpovedný za oblasť reprezentácie pripravil na ďalšie zasadnutie P-SZFB materiál 

s návrhmi kandidátov. 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/60-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB ukladá 

• osloviť potenciálnych kandidátov ma post trénera 

reprezentácie juniorov SR a predložiť materiál na 

nasledujúce zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: L. Klosík 

Termín: v texte 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 6  Reprezentácia SR 

b) Realizačný tím reprezentácie mužov SR 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Klosík – Otvoril otázku členov realizačného tímu reprezentácie mužov SR, nakoľko si 

hlavný tréner vybral iba svojho asistenta J. Purca. 

Divinský – Navrhol, aby sa zložením realizačného tímu reprezentácie mužov zaoberal L. 

Klosík a po dohode s hlavným trénerom predložil na najbližšie zasadnutie P-SZFB 

materiál s návrhmi kandidátov. 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/61-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB ukladá 

• predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB návrhy 

kandidátov na členov realizačného tímu reprezentácie 

mužov SR 

Zodpovedný: L. Klosík 

Termín: v texte 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 7  Ligové súťaže 

a) Termínová listina SZFB 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
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Divinský – Informoval, že sa dopĺňala Termínová listina a preto je potrebné schváliť jej 

aktuálnu verziu. 

Zoznam podkladov k bodu 

Termínová listina 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/62-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• Termínovú listinu 2019/20 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 8  Legislatíva 

a) Štatút KVTM 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Predložil návrh Štatútu KVTM, ktorý pripravil predseda KVTM. 

Kunštek – Navrhol doplniť niektoré ustanovenia štatútu a odporučil na dopracovanie 

štatútu členovi prezídia zodpovedného za vzdelávanie L. Klosíkovi. 

Zoznam podkladov k bodu 

Štatút KVTM 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/63-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB ukladá 

• zapracovať pripomienky a predložiť nový návrh Štatútu 

KVTM na najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: L. Klosík 

Termín: v texte 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 8  Legislatíva 

b) Koncepcia rozvoja rozhodcov a návrh podmienok činnosti 

rozhodcov a observerov 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Predložil materiál Koncepcia rozvoja rozhodcov a návrh podmienok činnosti 

rozhodcov a observerov 

Zoznam podkladov k bodu 

Koncepcia rozvoja rozhodcov a návrh podmienok činnosti rozhodcov a observerov 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/64-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

• Koncepciu rozvoja rozhodcov a návrh podmienok 

činnosti rozhodcov a observerov 

b) ukladá 

• pripraviť ku koncepcii aj zoznam úloh s časovým 

harmonogramom ich plnenia s cieľom naplnenia 

myšlienky koncepcie a jej realizácie 
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Zodpovedný: predseda KRO SZFB 

Termín: najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 9  Plán práce P-SZFB 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Navrhol termín ďalšieho zasadnutia P-SZFB. 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/08/65-2019 

Návrh uznesenia P-SZFB schvaľuje 

• termín najbližšieho zasadnutia P-SZFB 11. novembra 

2019 o 11.00 hodine.  

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Turay, Klosík, Kunštek) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 0 

|  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 10  Rôzne 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

Divinský – Vzhľadom k tomu, že k tomuto bodu neboli pripomienky, ukončil zasadnutie P-

SZFB. 

 

 

Zoznam uznesení 

P-SZFB/08/52-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený návrh programu doplnený o bod 2. „Výzva 

rozhodcov“, bod 5. „Program podpory“ a doplnenie 

pôvodného bodu 5 o bod b) Realizačný tím 

reprezentácie SR 

P-SZFB/08/53-2019 Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

• výzvu rozhodcov 

b) odporúča 

• rozhodcom pripraviť materiál – ponuku zlepšenia 

práce rozhodcov 

P-SZFB/08/54-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• doplnenie LK SZFB o ďalších členov H. Kunštekovú a J. 

Kašubu. 

P-SZFB/08/55-2019 Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

• odstúpenie Andreja Gloneka z funkcie člena RR 

Západ 

b) schvaľuje 

• nového člena RR Západ Alžbetu Holičkovú 
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P-SZFB/08/56-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia P-

SZFB/02/13-2019, P-SZFB/03/27-2019 

b) ponechať v platnosti uznesenie P-SZFB/03/31-2019 

P-SZFB/08/57-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• rozdelenie oblastí práce medzi členov prezídia 

nasledovne: súťaže – P. Vrba, marketing a medzinárodné 

vzťahy – T. Turay, reprezentácia, vzdelávanie – L. Klosík, 

ženský florbal – M. Burdeľ, legislatíva – O. Divinský, 

regióny, mládež – M. Kunštek 

P-SZFB/08/58-2019 Prezídium SZFB ukladá 

a) vypracovať podrobnejšiu metodiku povinného striedania 

v kategórii staršej a mladšej prípravky a odložiť 

povinnosť povinného striedania od sezóny 2020/21 

Zodpovedný: M. Kunštek 

Termín: v texte 

b) navrhnúť zriadenie Komisie mládeže 

Zodpovedný: M. Kunštek 

c) vypracovať marketingový plán obsahujúci analýzu trhu, 

nastavenie cieľov, časový harmonogram na dosiahnutie 

cieľov, marketingový mix plán, nastavenie budovania 

imidžu zväzu 

Zodpovedný: T. Turay 

Termín: 31.12.2019 

d) pripraviť návrh plánu retenčných aktivít pre 

udržateľnosť hráčov pri florbale v seniorskom veku, 

v ktorom bude zapracovaný aj základný prieskum 

situácie v krajinách TOP8 

Zodpovedný: P. Vrba 

Termín: 31.12.2019 

e) zapracovať  do predpisov, aby na vrcholových súťažiach 

mládeže M SR a ToPp bolo umožnené štartovať iba 

hráčom, ktorí odohrali aspoň 20% stretnutí počas 

aktuálnej ligovej sezóny ukončenej danou vrcholovou 

súťažou 

Zodpovedný: M. Kunštek 

Termín: v texte 

P-SZFB/08/59-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• Program podpory pre sezónu 2019/20 

P-SZFB/08/60-2019 Prezídium SZFB ukladá 

• osloviť potenciálnych kandidátov ma post trénera 

reprezentácie juniorov SR a predložiť materiál na 

nasledujúce zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: L. Klosík 

Termín: v texte 

P-SZFB/08/61-2019 Prezídium SZFB ukladá 

• predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB návrhy 

kandidátov na členov realizačného tímu reprezentácie 

mužov SR 



 

10  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB  
  P-SZFB/Z-08-2019 

Zodpovedný: L. Klosík 

Termín: v texte 

P-SZFB/08/62-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• Termínovú listinu 2019/20 

P-SZFB/08/63-2019 Prezídium SZFB ukladá 

• zapracovať pripomienky a predložiť nový návrh Štatútu 

KVTM na najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: L. Klosík 

Termín: v texte 

P-SZFB/08/64-2019 Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

• Koncepciu rozvoja rozhodcov a návrh podmienok 

činnosti rozhodcov a observerov 

b) ukladá 

• pripraviť ku koncepcii aj zoznam úloh s časovým 

harmonogramom ich plnenia s cieľom naplnenia 

myšlienky koncepcie a jej realizácie 

Zodpovedný: predseda KRO SZFB 

Termín: najbližšie zasadnutie P-SZFB 

P-SZFB/08/65-2019 P-SZFB schvaľuje 

• termín najbližšieho zasadnutia P-SZFB 11. novembra 

2019 o 11.00 hodine.  

  

 

 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Teodor Turay   

 






