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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA 

VÝKONNÉHO VÝBORU SZC 
Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzn. a bodu 12.12. Stanov 

Slovenského zväzu cyklistiky schválené na rokovaní konferencie dňa 26.januára 2020, vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky dňa 12.2.2020 sp. zn. VVS/1-900/90-46-11 

 

Poradové číslo zápisnice: 07/2022 

Dátum a čas konania: 28. September 2022 o 09:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

Prítomní členovia VV SZC: 1. Peter Privara 
2. Michal Rohoň 
3. Tomáš Vrbovský 
4. Martin Riška 
5. Matúš Radosa 
6. Marek Konkoly  
7. Martin Belás 
8. Peter Palásthy  
9. Andrej Práznovský 
10. Ladislav Longauer 

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Matej Vyšňa 
2. Andrea Hajdú 
3. Martin Fraňo 
4. Branislav Režňák 

Hostia zasadnutia VV SZC: 1. Alena Diabelková 
2. Alica Fisterová 

 
Dňa 20.09.2022 bola členom VV SZC emailom zaslaná pozvánka s navrhovaným programom 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Priebežné čerpanie 

6. Štatúty odvetvových komisií - (BMX – FreeStyle, CPV) 

7. Výročná správa a správa audítora SZC za rok 2021 

8. Registrácia kontinentálnych tímov (M. Riška) 

9. Novela zákona o športe 

10. Velodróm Prešov 

11. MS Glasgow 2023 

12. Zhodnotenie Okolo Slovenska 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Bod programu č. 1. 
Otvorenie 
 

Rokovanie výkonného výboru SZC otvoril prezident SZC, ktorý skonštatoval, že zasadnutie výkonného 

výboru SCZ je uznášaniaschopné. 
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Počet prítomných členov VV SZC bol 10. 

 

Na základe zaslanej pozvánky, prezident SZC predniesol prítomným členom VV SZC navrhovaný 

program zasadnutia VV SZC v nasledovnom znení: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Priebežné čerpanie 

6. Štatúty odvetvových komisií - (BMX – FreeStyle, CPV) 

7. Výročná správa a správa audítora SZC za rok 2021 

8. Registrácia kontinentálnych tímov (M. Riška) 

9. Novela zákona o športe 

10. Velodróm Prešov 

11. MS Glasgow 2023 

12. Zhodnotenie Okolo Slovenska 

13. Diskusia 

14. Záver  

 

Prijaté rozhodnutie:  

Uznesenie č. 07/01/2: 

 

VV SZC schvaľuje program zasadnutia VV SZC tak, ako bol uvedený v pozvánke na rokovanie 

VV SZC. 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Priebežné čerpanie 

6. Štatúty odvetvových komisií - (BMX – FreeStyle, CPV) 

7. Výročná správa a správa audítora SZC za rok 2021 

8. Registrácia kontinentálnych tímov (M. Riška) 

9. Novela zákona o športe 

10. Velodróm Prešov 

11. MS Glasgow 2023 

12. Zhodnotenie Okolo Slovenska 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 2.  
Kontrola úloh 
 

Prezident SZC zhodnotil plnenie úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich zasadnutí VV SZC. 

 

Prezident SZC skonštatoval, že všetky uložené úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí VV 

SZC boli splnené. 

 

Bod programu č. 3.  
Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Členovia VV SZC jednotlivých odvetví informovali celý VV SZC o zmenách a činnostiach  

jednotlivých odvetví, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia VV SZC.  

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 07/02/2 

 
Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 4.  
Kontrolór SZC – informácie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Kontrolór SZC sa z dôvodu iných povinností ospravedlnil zo zasadnutia VV SZC.  
Pán Martin Riška zastupujúci člen za odvetvie Cestná cyklistika sa ospravedlnil kvôli príletu 

reprezentácie CC z Majstrovstiev sveta musel zasadnutie opustiť, aby ich mohol vyzdvihnúť 

na letisku. Pán Riška opustil zasadnutie o 10:00 hod.  
 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/03/2 
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Členovia VV SZC  prijali podané informácie od kontrolóra SZC na vedomie. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska.  

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 5.  
Priebežné čerpanie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC si zobral slovo a požiadal členov VV SZC, aby sa ohľadom doterajšieho čerpania svojho 

rozpočtu informovali na ekonomickom oddelení SZC, konkrétne u pána Grežďa.  

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 07/04/2 
 

VV SZC prijal informácie ohľadom rozpočtov odvetví na vedomie.  

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 6.  
Štatúty odvetvových komisií 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  
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VV SZC boli predložené návrhy zmien v štatútoch odvetvovej komisie BMX Freestyle a CPV. Prezident 
SZC následne vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za schválenie predložených štatútov.  
 
Hlasovanie za schválenie predloženého štatútu odvetvovej komisie CPV s uvedenými zmenami, 

ktoré sú v súlade s platnými stanovami SZC. 

. 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 07/05/2 
 

VV SZC schvaľuje predložený štatút odvetvovej komisie CPV s uvedenými zmenami, ktoré sú 

v súlade s platnými stanovami SZC. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

Hlasovanie za schválenie predloženého štatútu odvetvovej komisie BMX Freestyle s uvedenými 

zmenami, ktoré sú v súlade s platnými stanovami SZC. 

. 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 07/06/2 
 

VV SZC schvaľuje predložený štatút odvetvovej komisie BMX FreeStyle s uvedenými zmenami, 

ktoré sú v súlade s platnými stanovami SZC. 

. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
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Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 7.  
Výročná správa a správa audítora za rok 2021 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Konzultant SZC pani Alica Fisterová si vzala slovo a členom VV SZC odprezentovala výročnú správu 

a správu audítora za rok 2021. Zároveň členov informovala kde správu nájdu na stránke SZC.  

 

Prijaté rozhodnutia  

Uznesenie č. 07/07/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 8. 
Registrácia kontinentálnych tímov  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

(Pán Martin Riška sa vrátil na zasadnutie VV SZC.) 

 

Pán Martin Riška si vzal slovo a pripomenul blížiaci sa termín na registrovanie kontinentálnych tímov 

na UCI a požiadal sekretariát SZC, aby tento termín pripomenuli aj klubom, ktoré mali záujem 

registrovať sa ako kontinentálny tím.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/08/2 
 

Členovia VV SZC  berú na vedomie informácie ohľadom prihlasovania kontinentálnych tímov.  

VV SZC zároveň ukladá sekretariátu SZC potrebný formulár zaslať na UCI.   
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Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 9. 
Novela zákona o športe  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Konzultant SZC informoval členov VV SZC ohľadom navrhovanej novely zákona o športe, ktorá ešte 

nebola vyhodnotená v medzirezortnom pripomienkovaní. Aj naďalej bude sekretariát SZC sledovať 

vývoj situácie ohľadom novely zákona o športe.   

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/09/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie ohľadom novely zákona o športe na vedomie. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 10. 
Velodróm Prešov  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o situácii, ktorá nastala v Prešove ohľadom správy  

velodrómu. Velodróm bol v správe klubu Velodrom prešov, ktorý sa rozhodol ukončiť spoluprácu. Mesto 

Prešov teda rozhodlo, že vyhlási výberové konanie na správu velodrómu.  
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Prezident SZC požiadal členov VV SZC o hlasovanie o udelení mandátu štatutárom SZC, aby sa 

Slovenský zväz cyklistiky mohol uchádzať o správu a prenájom športového areálu Velodrómu Prešov 

ako jediného špecializovaného športoviska pre dráhovú cyklistiku na Slovensku.   

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

 

 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/10/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú , aby sa štatutári SZC v mene  Slovenského zväzu cyklistiky 

uchádzali o správu a prenájom športového areálu Velodrómu v Prešove, nakoľko sa jedná o jediné 

špecializované športovisko pre dráhovú cyklistiku na Slovensku. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 11  
MS Glásgow 2023 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Pán Rohoň – predseda odvetvia dráhová cyklistika a metodik SZC si vzal slovo, aby členom VV SZC 

predniesol návrh SZC ohľadom možného medziodvetvového riešenia logistického aj ubytovacieho, pre 

Majstrovstvá sveta 2023 v Glásgowe. MS sa budú konať vo viacerých odvetviach a spolupráca medzi 

jednotlivými odvetviami ušetrí v globále celkové náklady na pokrytie akcie. Odvetvia čo najskôr nahlásia 

pánovi Rohoňovi počty, aby sa mohla začať riešiť logistika, ktorá bude mať v skoršom termíne lepšie 

ceny. Termín nahlásenia pre jednotlivé odvetvie je do 20.10.2022.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/11/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie ohľadom MS Glasgow 2023 na vedomie. 
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VV SZC ukladá predsedom odvetví aby do termínu 20.októbra 2022 zaslali pánovi Rohoňovi 

predbežné počty, aby mohol v spolupráci s koordinátormi začať plánovať a riešiť logistiku.  

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 12  
Zhodnotenie Okolo Slovenska 2022 
 
Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o priebehu 66. ročníka Medzinárodných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska. Prezident vyzdvihol prácu organizačného výboru Okolo Slovenska ako aj 

sekretariátu SZC ako sa zhostili jednotlivých úloh, čo pomohlo zabezpečiť bezproblémový priebeh 

pretekov. Preteky boli aj tento rok odvysielané na stanici Eurosport, čo sa stretlo s veľmi priaznivými 

reakciami zo strany cyklistickej verejnosti ako aj fanúšikov cyklistiky.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/12/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie ohľadom 66. ročníka Medzinárodných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska na vedomie. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
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Bod programu č. 13  
Diskusia 
 

Prezident SZC informoval členov VV SZC ohľadom výrobcu reprezentačného oblečenia. SZC oslovilo 

niekoľko výrobcov, s ktorými už rokuje a od ktorých momentálne čaká na finálne ponuky. Prezident SZC 

zároveň vyzval členov, aby si premysleli či SZC nezmení pri výrobcovi aj dizajn reprezentačného 

oblečenia.  

 

Prezident SZC požiadal na základe blížiacej sa, a v niektorých odvetviach už aj začínajúcej olympijskej 

kvalifikácii, aby si naplánovali podporu športovcov tak, aby sa mohla zapracovať do rozpočtu na rok 

2023. 

 

Predseda odvetvia MTB DH pán Tomáš Vrbovský predniesol členom VV SZC požiadavku na vyčlenenie 

samostatného rozpočtu pre disciplínu Enduro, nakoľko je aj na UCI uvedené ako samostatné odvetvie 

a k dnešnému dňu zdieľa rozpočet s MTB DH. VV SZC požiadal všetkých predsedov, aby plány 

navýšenia rozpočtov pri novovznikajúcich odvetviach pripravili do budúceho VV SZC.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/13/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie ohľadom reprezentačného oblečenia.  

Členovia VV SZC  prijali podané informácie ohľadom kvalifikácie OH2024 v Paríži  a plánu podpory 

prípravy. 

 

Členovia VV SZC beriú na vedomie informácie ohľadom novovznikajúcich odvetviach a potreby 

navýšenia rozpočtov, prípadne vytvorenia samostatných.  

 

Členovia VV SZC si pripravia návrhy rozpočtov do nasledujúceho VV SZC. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Na základe návrhu rozhodcovskej komisie a platného stanoviska VV SZC zo zasadnutia VV SZC 

požiadal prezident SZC členov VV SZC o uvoľnenie čiastky 7 000,-€ z rezervy, ktoré boli odsúhlasené 

pre rozhodcovský zbor ako kompenzácia pri zvyšujúcich sa cenách. Uvoľnenie peňazí z rezervy SZC 

pre komisiu rozhodcov oznámi sekretariát SZC pánovi Greždovi, aby to upravil v rozpočte.  

 

Výsledok hlasovania 
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ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 07/14/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú uvoľnenie čiastky 7 000,-€ z rezervy pre potreby komisie rozhodcov, 

na základe predošlého stanoviska SZC. VV SZC zároveň ukladá sekretariátu SZC o tom 

informovať pán Grežďa.  

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu 

 

Bod programu č. 14  
Záver 
 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z členov konferencie nevyjadril. 

 

Prezident SZC konštatuje, že voči priebehu zasadnutia VV SZC a prijatým uzneseniam neboli vznesené 

žiadne námietky a rovnako žiadny z členov nepožiadal o zaprotokolovanie odlišného stanoviska 

k prijatým uzneseniam. 

 

Prezident SZC poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil o 12:10 hod.  
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Predsedajúci:  Peter Privara 

prezident SZC 

  

 Podpis 

    

Zapisovateľ: Alena Diabelková 

sekretariát SZC  
 

 Podpis 

    

 

Overovatelia zápisnice: 

  

Matúš Radosa 

predseda komisie 

rozhodcov 

 

 

  

    Podpis 

     

  Tomáš Vrbovský 

predseda odvetvia  

MTB DH 

 

 

  

    Podpis 

     

 


