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1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3. Plán práce školy na školský rok 2016/2017

4. Vyhodnotenia plnenia plánov
a predmetových komisií.

práce

jednotlivých

metodických

združení

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Endre Adyho s VJM – Ady Endre Alapiskola

6. Ďalšie podklady: Vyhodnotenie projektov do ktorých je škola zapojená, vyhodnotenie
súťaží do ktorých sa žiaci školy zapojili

SPRÁVA

o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Endre Adyho s VJM
Ady Endre Alapiskola
Štúrovo
za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Základnej školy Endre Adyho s VJM
Ady Endre Alapiskola

2016/2017
Názov školy: Základná škola Endre Adyho s VJM, Ady Endre Alapiskola
Adresa: Adyho 9, 943 01 Štúrovo
Telefón/fax: 75 20 731 - riaditeľ
75 11 131 – zástupkyne
75 20 130 – ekonomické oddelenie
E-mail:
adysuli@stonline.sk
www.adysuli.sk

Zriaďovateľ:

Mesto Štúrovo
Nám. slobody č. 1
Tel. 7511 073

Vedúci zamestnanci školy:
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Fodorová
Štatutárny zástupca: Ildikó Folková
Zástupkyne:
Mgr. Himmlerová Žofia / I.stupeň/
Folková Ildikó / II.stupeň/
Karierový poradca: Bauerová Blanka
Výchovný poradca: Mgr. Momková Erika
Vedúca ŠKD: Valašeková Valéria
Riaditeľka ŠJ: Valientová Judita

Rada školy: 11 členná
Predseda: Attila Lengyel – za zriaďovateľa
Členovia:
Morvaiová Silvia, Bacsó Peter – za ped. zamestnancov
Ribanová Silvia – za nepedag. zamestnancov
Madocsai Monika, Molnárová Denisa, Jarábeková Judita, Laczkó Marek- za rodičov
Szigeti László, Szalatnyai Gabriel, Lengyel Attila, Švajcer Ladislav
– za zriaďovateľa
Rada školy podľa štatútu zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát za rok. V minulom
školskom roku sa zaoberala problematikou zápisu žiakov do 1. ročníka, výsledkami
Testovania 9. roč. , analýzou minulého školského roka a prípravou budúceho školského roka,
pripomienkami rodičov.

Údaje o žiakoch školy za rok 2016/2017
Počet žiakov na začiatku školského roka: 691
Počet žiakov na konci školského roka: 689
Rozpis jednotlivých tried:

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

Počet
tried
3
4
4
3
3
3
3
3
4
30

Stav k 15. 9. 2016
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
66
0
76
0
84
0
74
0
74
4
68
1
83
2
73
4
93
4
691
15

Stav k 31. 8. 2017
Počet
Počet
Z toho
tried
žiakov
integrovaných
3
67
0
4
77
0
4
81
0
3
74
0
3
74
4
3
66
1
3
83
2
3
74
4
4
93
5
30
689
16

Počet žiakov v ŠKD: priemerne 255 žiakov
Priemer počtu žiakov, ktorí sa stravujú v ŠJ: 431
Priemer počtu zamestnancov, ktorí sa stravujú v ŠJ: 65 + 3 dôchodcovia
Počet integrovaných žiakov: 16
1 žiačka telesne postihnutá – na vozíčku
1 žiak s pervazívnou vývinovou poruchou
14 žiakov s vývinovou poruchou učenia

Zápis do 1. ročníka 2017/2018
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka: 64
Z toho predpokladaný odklad: 13
Plánovaný počet tried : 3
Podľa zisťovaného záujmu rodičov, v školskom roku 2017/2018 škola otvára:
2 triedy s celodennou prípravou “Zo školy bez tašky”
1 tradičnú triedu

Výsledky TESTOVANIA 9 – 2016/2017
Testovania sa zúčastnilo 81 žiakov.
Percentuálna úspešnosť školy z matematiky: 55,9 %
/ úspešnosť v rámci SR: 56,4 % /
Percentuálna úspešnosť školy z maď. jazyka: 70,0 %
/ úspešnosť v rámci SR: 66,0 % /
Percentuálna úspešnosť školy zo slov. jazyka: 60,5 %
/ úspešnosť v rámci SR: 66,1 %/

Úspešnosť žiakov 9. ročníka v prijímacom konaní na stredné školy
Počet žiakov v 9. ročníku : 89 + / 4 žiaci študovali v zahraničí/
Školy
Gymnázium
Stredné odborné školy štvorročné
Stredné odborné školy - trojročné
Dvojročné obory

Počet prihlásených
žiakov
27
50
12
0

28 žiakov zostáva v Štúrove, na štúrovských stredných školách
/ gymnázium13, Súkromná obchodná akadémia 9, Stredná odborná škola 6/

86 % žiakov bude študovať na stredných školách s maturitou.

Počet prijatých žiakov
27
50
12
0

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Počet žiakov k 30. 6. 2017: 689

Prospech žiakov
Prospel : 674 žiakov
- s vyznamenaním: 289
- veľmi dobre: 131
Neprospeli : 10
Opravnú skúšku robilo: 9 žiakov
- z toho prospeli 2 žiaci
Počet žiakov, ktorí neprospeli z 3 alebo viac predmetov: 1
Opakuje ročník: 8

Správanie žiakov
Počet žiakov s veľmi dobrým /1/ správaním: 677
Počet žiakov s uspokojivým /2/ správaním: 11
Počet žiakov s menej uspokojivým / 3/ správaním: 1
Počet žiakov s neuspokojivým /4/ správaním: 0

Uplatňované učebné plány
Škola postupovala
v 1. a 2. ročníku podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu iISCED I
v 3. a 4. ročníku podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu ISCED I
v 5. a 6. ročníku podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu iISCED II
v 7.,8. a 9. ročníku podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu ISCED II

Údaje o počte zamestnancov
Počet zamestnancov spolu : 80 - prepočítaný stav: 78,5321
Základná škola: 63 /prepočítaný stav: 61,7544/
Z toho pedagogickí zamestnanci
49
( prepočítaný stav: 48,1576)
Špeciálny pedagóg: 1
( 1)
Školský psychológ: 1
/1/
Nepedagogickí zamestnanci
12
( prepočítaný stav: 11,5998)
Školský klub detí: : 10 (9,7777)
Školská jedáleň: 7 (7,0)

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku
2016/2017
Škola podporovala:
rozšírenie aprobácie: slovenský jazyk a technika
vykonanie I. príp. II atestácie
kurzy – v oblasti finančnej gramotnosti a kooperatívne vyučovanie
Profesijný a karierový rast pedagógov:
Druh vzdelávania Názov
Predatestačné vzdelávanie na získanie I. atestácie

Predatestačné vzdelávanie na získanie II. atestácie
Vykonanie I. atestačnej skúšky

Vykonanie II. atestačnej skúšky

Meno pedagóga
Švajcer Katalin
Sipos Tímea
Momko Erika
Kerekes Andrea
Diósi Erika
Bauer Blanka
Hajtman Borbála
Hanza Rolanda
Tóth Mikóczi Katalin
Takács Krisztína
Rózsa István
Szabó Melinda
Bogdányi Anikó
Szilva Monika
Tóth Szilárd
Pinnel Monika
Bréda Anikó
Szép Annamária

Aktivity, prezentácia školy na verejnosti
Adyho dni 23. -25. 11. 2016
Ochrana človeka a prírody - prednáška o mineráloch – všetky ročníky
Čítanie s porozumením – programy v šk. knižnici – 5. roč.
Osobnostný a sociálny rozvoj – sebapoznávanie 5. roč.
Dopravná výchova – 5- roč.
Regionálna výchova – ľud. zvyky – 6. roč.
Regionálny výchova -dejiny Štúrova – 6. roč.
Osobnostný a sociálny rozvoj – spolupráca v tímoch – 7. roč.
Prevencia drogových závislostí – 8. roč.
Multikultúrna výchova – prednáška - 8. roč.
Voľba povolania – exkurzia do tovární - 8. roč.
Mediálny výchova – beseda - 9. roč.
Regionálna výchova – ľudový tanec – 9. roč.
Vedomostné súťaže organizované školou:
• Matematická súťaž Jánosa Bólyaiho – november 2016 – 8,. ročník
• Súťaž o vynálezoch a fyzikoch – november 2016 – 9. ročník
• Regionálna súťaž z anglického jazyka – marec 2017
• Súťaž z dejepisu pre 7. ročník – marec 2017
• Chemické pokusy – deviataci pre 6. ročník – apríl 2017
• Celoslovenské kolo súťaže z maď. jazyka “NyelvÉsz” – marec 2017
• Literárna súťaž “ TOLDI “–pre 6. ročník – marec 2017
• Literárna súťaž “János vitéz” –pre 5. ročník – máj 2017
Športové podujatia organizované školou:
• Plavecký výcvik pre 3. ročník – október 2016
• Regionálna mikulášska kupa pre 5-9. ročník – chlapci - december 2016
• Marcový beh v centre mesta – marec 2017
• Regionálny futbalový turnaj – chlapci 5-9. ročník – marec 2017
• Lyžiarsky výcvik pre 7. ročník – február 2017
Výlety:
• Múzeum II. svetovej vojny – 9. ročník -Pohronský Ruskov – október 2016
• Advent vo Viedni – december 2016
• Návšteva divadla – Komárno, Budapešť, Tata - priebežne
• Návšteva ostrihomských múzeí – 4. a 7. ročníky december 2016
• Veľká Noc v Rakúsku – Schönbrunn – apríl 2017
• Budapešť “Terror Háza” – 9. ročník – november 2016
Iné aktivity:
2 soboty so škôlkarmi – marec, apríl 2017
Vydanie školského časopisu “Nyitnikék” : 23. 01. 2017, a 25. 06. 2017
Voľba povolania „Vekker Műhely“ pre 8. ročník -1 – 2. 12. 2016
Posedenie pod jedličkou – Vianoce v triedach, posledný vyučovací deň v roku 2016
“Léda bál” - ples rodičov a učiteľov 11. 02. 2017

Plesy pre žiakov 10. 02.. – 17. 02. 2017
Zápis do 1. ročníka 6. 04. – 7. 04. 2017
Kultúrny program a kladenie vencov na oslavu revolúcie z roku 1848 – marec 2017
“Zelený týždeň” – programy pre žiakov so zameraním na ochranu životného
prostredia a prírody 19 – 21. 04. 2017
Deň maďarskej poézie – apríl 2017 – čítanie a rozdávanie obyvateľom mesta úryvkov z
básní
“Detský úsmev” prezentácia úspechov školy v kultúrnom dome Štúrovo dňa 02. 6. 2017
Akadémia života – 8. ročník -12-14.06.2017
Dopravné ihrisko pre 1. stupeň - máj . 2017
Rozlúčková slávnosť a banket pre žiakov 9. ročníka 28. 6. 2017
Deň rodiny a školy – spoločné varenie na školskom dvore 29. 06. 2017
Zber papiera- november 2016, apríl 2017

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety –
Ministerstvo školstva SR
Školské ovocie – Ministerstvo poľnohospodárstva SR
Zvyšovanie kvality vzdelávania – e- testovanie
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou
Štátna školská inšpekcia –/Školské inšpekčné centrum Nitra/ v školskom roku 2016/2017
vykonala následnú kontrolu na našej škole dňa 15. júna 2017.
Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti je v prílohe.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Vyučovanie sa realizuje na Adyho ulici č. 9. v peknom prostredí uprostred parku.
Škola sa skladá zo 4 pavilónov. Pavilóny A , B a telocvičňa sú spojené chodbou. Pavilóny C a
D tvoria samostatnú budovu.
Pavilóny A a B sú dvojposchodové budovy, kde bola realizovaná v r. 2006 kompletná
prestavba a nadstavba s novou sedlovou strechou. Na druhom poschodí sa vytvorili nové
triedy, odborné učebne, kabinety a sociálne zariadenia.
V pavilóne A sa nachádza 12 tried, odborná učebňa chémie, prírodopisu , slovenského
jazyka a výtvarnej výchovy, žiacka a pedagogická knižnica, sklad učebníc pre 1. a 2. stupeň ZŠ,
kancelária pre výchovného poradcu a 4 kabinety /jazyky, chémia, prírodopis, hudobná
výchova, kabinet pre 1. stupeň/. Kotolňa so samostatným vchodom.
V pavilóne B sa nachádza 11 tried, odborná učebňa fyziky a cudzích jazykov, multimediálna
učebňa, 5 kabinetov/ matematika, fyzika, didaktická technika, zemepis a dejepis, cudzie

jazyky/, archív, 4 miestnosti pre delené hodiny, aula, zborovňa, riaditeľňa, kancelária pre
ekonomický úsek, kancelária pre zástupkyne a rozhlasové štúdio.
Obidva pavilóny a spojovacia chodba sú zateplené. Okná a radiátory sú nové a na prízemí
sú zrekonštruované sociálne miestnosti. Vytvorili sa nové prezúvarne, vrátnica a bufet.
Pavilón C je jednoposchodová budova s plochou strechou, kde sa nachádza 6 tried, 2
odborné učebne výpočtovej techniky, 2 kabinety a 2 malé triedy na delené hodiny.
Na obidvoch poschodiach sú sociálne zariadenia.
Pavilón D je prízemná, obnovená budova, kde sa nachádzajú 2 triedy, 1 trieda na delené
hodiny a sociálne zariadenia.
Triedy v pavilónoch B, C a D sú využívané aj v poobedňajších hodinách pre školský klub
detí.
Pred všetkými pavilónmi sú prestávkové plochy. Medzi pavilónmi C , B a telocvičňou sa
nachádza minifutbalové ihrisko s umelou trávou. Za školskou jedálňou je obnovené
multifunkčné ihrisko s umelou trávou a bežecké dráhy. V areáli telocvične sú šatne, sociálne
zariadenia, sprchy, kabinet telesnej výchovy a náraďovňa.
Školská jedáleň je samostatne postavená budova za pavilónom A. V areáli budovy je aj
skleník.
Škola je dobre vybavená technikou a školskými pomôckami. Vo všetkých učebniach máme
interaktívne tabule, počítače a projektory.
V školskom roku 2016/2017 sa realizovali nasledovné modernizácie a opravy:
o oprava plochej strechy na pavilóne C
o vymaľovanie školskej jedálne
o výmena okien na chodbách pavilónu C
o výmena vchodových dverí

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
Viď. príloha: Správa o hospodárení za rok 2016 a I. polrok 2017

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk.
rok 2016/2017 a vyhodnotenie jeho plnenia
1. Naďalej zvyšovať úroveň výučby matematiky
Vzájomnými hospitáciami, zjednotenými štvrťročnými previerkami,
optimálnou motiváciou žiakov sme dosiahli, že v celoštátnom testovaní
sme mali lepšie výsledky, ako v minulých rokoch.
Kritérium úspešnosti bolo: v 5. a 9. ročníku dosiahnuť v celoslovenskom
testovaní
celoslovenský priemer s odchýlkou + - 5 %
Výsledky testovania žiakov 5. a 9. ročníka z matematiky:
Ročník
Školský priemer Celoslovenský priemer Rozdiel
5.
56,6%
62,3%
9.
55,9%
56,4%

- 5,7 %
- 0,5, %

Úloha bola čiastočne splnená.
2. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť
Propagovali sme čítanie kníh, románov v maďarskom, slovenskom
a anglickom jazyku. Pracovná skupina vybrala knihy z detskej beletrie
a odporúčala deťom na čítanie. Následne bol organizovaný kvíz
o prečítanej knihe v školskej knižnici.
Do školskej knižnice sme dokúpili cca 100 kusov nových kníh.
Zorganizovali sme 2 stretnutia so spisovateľmi:
Na prvom stupni: Aranka Kocsis – redaktorka detského časopisu Kabóca
a Margit Balla -básnik
Na druhom stupni: Ariela Grandi – spisovateľka / bývalá žiačka našej
školy/
Vytvorili sme na školskom dvore mini knižnicu, kde rodičia a deti majú
možnosť voľne doniesť aj odniesť knihy.
V mesiaci jún sme zisťovali úroveň čítania s porozumením a práce
s textom.

Kritérium úspešnosti bolo: dosiahnuť aspoň 50%-nú úspešnosť.
Predmet
Maďarský jazyk
Maďarský jazyk
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Prírodovedné
predmety /tabuľky,
grafy/

Ročník
4.
8.
6.
7.
9.

Výsledky
85,08%
86,38%
69,75%
78%
81,26%

Úloha bola splnená.
3. Zvýšiť záujem o prírodovedné predmety
Úlohou pracovnej skupiny bolo pozbierať možnosti na exkurzie a nápady
na aktivity pre všetky ročníky.
Väčšina tried navštívila výstavy a zúčastnila sa zábavných programov
s prírodovednou tematikou.
Nepodarilo sa zorganizovať naplánovaný tematický deň.
Úloha bola čiastočne splnená.
4. Propagovať pohyb, ako súčasť zdravého životného štýlu
Na začiatku školského roka sme zorganizovali burzu športových disciplín,
kde sme oboznámili žiakov s možnosťami športovania v Štúrove a okolí.
V priebehu roka sme zorganizovali viac športových a pohybových aktivít:
marcový beh, turistika, futbalový turnaj medzi triedami v
jednotlivých ročníkov, ŠKD futbalový turnaj, lyžiarsky výcvik, plavecký
výcvik, atď.
Nepodarilo sa dosiahnuť zníženia počtu oslobodených žiakov od TV na
druhom stupni pod 5 %. V skutočnosti bolo oslobodených od TV 6,37%
žiakov.
Úloha bola čiastočne splnená.
5. Starostlivosť o zeleň a životné prostredie školského areálu – dlhodobý
cieľ
Vytvorili sme orientačné tabule z dreva – zatiaľ bez textu – dokončenie:
jeseň 2017
Zhotovili sme dopravné ihrisko pre deti za pavilónom D – terénne úpravy
– dokončenie: jeseň 2017

Obohatili sme školský dvor ďalšími prostriedkami na pohyb pre väčšie
deti ,tj. vytvorili sme tzv .Workout ihrisko
Zasadili sme 7 stromov
Kritérium úspešnosti: zasadíme aspoň 5 stromov
Vytvoríme náučný chodník o našom regióne
Úloha bola čiastočne splnená.

Výsledky SWOT analýzy
Silné stránky
Úspešná práca s talentovanými žiakmi
Kvalifikovanosť pedagógov
Vonkajší vzhľad školy a školského prostredia
Moderná technická a športová vybavenosť
Dobré meno školy
Zachovanie starých a tvorba nových tradícií
Slabé stránky
Využívanie IKT prostriedkov
Neúspešná výučba komunikácie v slovenskom jazyku
Pomerne nízka úroveň čítania s porozumením
Nedostatok poznatkov o našom meste a jeho okolia
Nebezpečenstvá
Feminizácia pedagogických pracovníkov
Nedostatok mladých, schopných, odhodlaných učiteľov určitej aprobácie
Rozklad a zhoršenie sociálnej situácie rodín
Nezáujem, resp. nadmerné očakávanie rodičov vzhľadom na prospech svojich detí
Možnosti
Ďalšie vzdelávanie pedagógov
Prepracovanie metodiky slovenského jazyka
Vypracovanie programu na rozvoj čítania s porozumením
Zavedenie vyučovacej hodiny regionálna výchova, vydanie publikácie

Voľnočasové aktivity školy v šk. roku 2016/2017
V minulom školskom roku sme mali 34 záujmových krúžkov rôzneho charakteru:
Názov krúžkz
„Kuckó“ bábkarský súbor
Prvá pomoc

Kisbojtár – ľudový tanec
Kis-Kisbojtár – ľudový tanec
„Ady Street“ hudobná skupina
Moderný tanec
Hello Word! Komunikácia v angličtine
Jazykové hry – maď. jazyk
Pohyb! – športový krúžok

Pohybové hry
Birmovanie - príprava
Futbal- atletika - chlapci
Geografia
„Pengetők“ citarová skupina

Turistický krúžok
Zborový spev - Primula
Futbal - dievčatá
Atletický a turistický krúžok
Matematika a maďarský jazyk pre talentov
Matematický krúžok
Interaktívne hry
J.A.R.V.I.S. - programovanie
Spevácky zbor Primula
Slovenský jazyk- príprava na testovanie

Maďarský jazyk – príprava na testovanie
Slovenský jazyk – príprava na testovanie
Matematika – príprava na testovanie
Fitnes
Počítanie – matematický krúžok
Turistický krúžok
Hlavolamy
Matematický krúžok
Hravo po slovensky
Ruský jazyk

ročník
1. – 5.
5-9.
5-9.
1-4
5-9.
5-9.
1-2.
4.
1.
2-3-4. roč.
8-9.
5 - 9.
5-6.
1-9.
5–7.
1-9.
4-9.
5-9.
4.
2.
2.
9.
1-9.
9.
9.
9.
9.
5-9.
3.
1-9.
2.
4.
5-6.
5-9.

Meno vedúceho krúžku
Himmlerová Žofia, Valašek V.
Ugriková Angelika
Hégli Marianna
Hégli Marianna
Áron Andrea
Tóth Mikóczi Katalin
Szakállas Katalin
Bogdányi Anikó
Izsák Ferenc
Tóth Szilárd
Hajtman Borbála
Botlík István
Bacsó Peter
Slávik Rutai Judit
Kohút Vass Ěva
Hanza Rolanda
Botlík István
Csenger Orsolya
Halasi Éva
Szabó Szilvia
Szép Annamária
Valent Ákos
Hanza Rolanda
Izsák Éva
Hajtman Kornél
Takács Krisztína
Muszka Katalin
Botlík István
Rózsa István
Gulyás Ágnes
Balážová Zuzana
Horváth Ildikó
Szabó Melinda
Mészáros Zsuzsanna

Spolupráca školy s rodičmi
Ročne trikrát usporiadame triedne schôdze rodičovského združenia vo vopred určených
termínoch.
Pre rodičov sú určené stránkové hodiny riaditeľstva, výchovného poradcu a triednych
učiteľov.
Spoločné programy rodičov a školy:
Maškarný ples pre žiakov 1. stupňa
Fašiangové plesy pre žiakov 2. stupňa
Zber papiera 2x za školský rok
Ples rodičov, učiteľov a priateľov školy
Deň rodičov – spoločné varenie na školskom dvore
Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

Kontakty s materskými školami
Návšteva učiteliek MŠ na našej škole
Vianočný program pre škôlkarov
Deň otvorených dverí pre rodičov MŠ v 1. ročníku
Bábkarský kultúrny program pre deti z MŠ

Kontakty s ostatnými školami
Stredné školy v Štúrove– návštevy žiakov 9. roč. – získavanie informácií
Základné školy v štúrovskom regióne – vzájomná účasť na programoch
Družobné školy:
József Attila Általános Iskola Esztergom, Maďarská republika
Ady Endre Iskola Kalotaszentkirály – Rumunsko

Zapojenie žiakov do súťaží - v prílohe

V Štúrove, dňa 14. 9. 2017
Správa o výsledkoch bola prerokovaná a schválená na Pedagogickej rade dňa 19. 9. 2017.

