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Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Volebný poriadok Slovenského zväzu tanečného športu (ďalej len „SZTŠ“) upravuje 

postup pri príprave a vykonávaní volieb členov orgánov SZTŠ (ďalej len „voľby“), ktoré 

volí Valné zhromaždenie SZTŠ  (ďalej len „VZ“).  

2. Volebný poriadok upravuje najmä: 

a) požiadavky na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu v SZTŠ, 

b) prípravu a priebeh volieb v SZTŠ, 

c) osobitosti hlasovania pri voľbách orgánov SZTŠ, 

d) pôsobnosť a konanie volebnej komisie SZTŠ (ďalej len “volebná komisia”). 

3. Na postup pri voľbách neupravený volebným poriadkom budú  použité Stanovy SZTŠ 

(ďalej len „Stanovy“), alebo rozhodnutie VZ.  

 

Článok 2. 

Pasívne volebné právo a kandidát na funkciu  

1. Orgány a komisie SZTŠ volené VZ sú: 

a) Prezídium SZTŠ: 

• Prezident, 

• viceprezident – zástupca sekcie akrobatického rokenrolu (predseda sekcie), 

• viceprezident – zástupca sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov 

(predseda sekcie), 

• zástupca sekcie tanečného športu (vedúci súťažného úseku), 

• vedúci Metodicko-vzdelávacej komisie, 

• vedúci legislatívneho úseku, 

• vedúci evidenčného úseku, 

• vedúci úseku spolupráce so štátnymi orgánmi a športovými štruktúrami 

• zástupca športovcov 

b) Kontrolór, 

c) Disciplinárna komisia (ďalej len „DK“) 

• 3 členovia DK 

d) Odvolacia disciplinárna a rozhodcovská komisia (ďalej len „ODRK“) 

• 6 členovia ODRK 

e) Volebná komisia, 

• 3 členovia volebnej komisie 

f) Metodicko - vzdelávacia komisia (ďalej len „MVK“), 

• 3 členovia. 

2. Právo byť volený má každá fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a spĺňa ďalšie podmienky 

stanovené predpismi SZTŠ  a v čase volieb dovŕšila 18 rokov a do volenej funkcie SZTŠ 

ju navrhne osoba oprávnená navrhovať kandidátov do volených orgánov podľa Stanov. 

3. Ak predpisy SZTŠ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený 

typ členstva v SZTŠ alebo na určenú skupinu členov SZTŠ, každý člen SZTŠ je oprávnený 

navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú VZ najneskôr 15 dní pred dňom konania 

VZ, na ktorom sa konajú voľby. 

4. Návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý, 
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b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta, 

c) kontaktné údaje kandidáta, 

d) meno navrhovateľa a jeho kontaktné údaje. 

5. K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy: 

a) životopis kandidáta obsahujúci fotografiu, údaje o jeho profesijnom pôsobení a 

športovej činnosti, príslušnosť k sekcii, klubovú príslušnosť, 

b) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

c) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

d) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou, 

e) súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením jeho osobných údajov (meno a 

priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, fotografia) v SZTŠ v súvislosti s 

voľbami, 

f) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo 

audiovizuálny záznam z konania VZ za účelom propagácie SZTŠ a preukázania 

transparentnosti priebehu volieb na VZ. 

 

6. Podmienka podľa odseku 5 písmena c) je splnená, ak je záznam o bezúhonnosti príslušného 

kandidáta na Slovenskom športovom portáli. 

7. Návrh kandidáta podpísaný členom SZTŠ alebo štatutárnym orgánom riadneho člena 

SZTŠ spolu s prílohami podľa odseku 5 navrhovateľ zasiela na sekretariát SZTŠ mailom, 

poštou, alebo doručí osobne v termíne podľa odseku 3. 

8. Lehota na predloženie návrhov kandidátov končí o 23:59 posledného dňa na predloženie 

návrhov. Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty podľa odseku 3. K včas 

podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 

5. 

9. Sekretariát najneskôr nasledujúci deň po doručení návrhu potvrdí doručenie návrhu 

mailom na adresu odosielateľa, alebo písomne na kópii písomnej kandidátky doručenej 

osobne.  

10. Sekretariát bezodkladne predloží návrhy kandidátov predsedovi volebnej komisie, ak ide 

o funkciu volenú VZ okrem funkcie člena volebnej komisie, alebo kontrolórovi, ak ide o 

funkciu člena volebnej komisie. 

11. Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov s prílohami podľa odseku 5 

písomne oznámi generálnemu sekretárovi SZTŠ (ďalej len “generálny sekretár”) mená a 

priezviská kandidátov na volenú funkciu, ktorí splnili podmienky kandidatúry. Títo 

kandidáti sú zaradení do zoznamu kandidátov schválených volebnou komisiou. 

12. Generálny sekretár zabezpečí zverejnenie kandidátov na členov orgánov SZTŠ a ich 

navrhovateľov na webovom sídle SZTŠ najneskôr 5 dní pred konaním volieb.  

13. Ak preskúmavajúci orgán zistí nedostatky v návrhoch kandidátov alebo v prílohách podľa 

odseku 5, bezodkladne požiada navrhovateľa alebo kandidáta o doplnenie návrhu alebo 

príloh v potrebnom rozsahu. Ak vyžiadané doplnenie navrhovateľ alebo kandidát 

nevykoná, preskúmavajúci orgán rozhodne o nezaradení kandidáta do zoznamu 

kandidátov. Rozhodnutie o nezaradení do zoznamu kandidátov sa bezodkladne oznámi 

navrhovateľovi, kandidátovi a generálnemu sekretárovi. 

14. Kandidát na volenú funkciu zaradený do zoznamu kandidátov sa zúčastňuje na zasadnutí 

VZ, na ktorom sa konajú voľby, spravidla osobne ako pozvaný hosť, alebo delegát. 

Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, 
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ospravedlniť iba zo závažných dôvodov. 

15. Návrh kandidátov na členov DK, ODRK, MVK a volebnej komisie je možné predložiť aj 

pri prezentácii na VZ pred začiatkom VZ predsedovi volebnej komisie, ak ide o funkciu 

volenú VZ – okrem funkcie člena volebnej komisie – alebo kontrolórovi, ak ide o funkciu 

člena volebnej komisie. Návrh kandidáta musí spĺňať ustanovenia odseku 4 a musí 

obsahovať prílohy podľa odseku 5.  

 

Článok 3. 

Činnosť volebnej komisie 

1. Volebná komisia pripravuje, organizuje a kontroluje priebeh volieb na VZ a plní aj ďalšie 

úlohy určené volebným poriadkom, rokovacím poriadkom, iným predpisom SZTŠ alebo 

rozhodnutím VZ. 

2. Zloženie a pôsobnosť volebnej komisie upravuje najmä článok 13 Stanov. 

3. Volebná komisia sa zúčastňuje na každom VZ, na ktorom sa konajú voľby. 

4. Na prijatie rozhodnutia volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej 

členov. 

5. Volebná komisia môže na zabezpečenie svojej činnosti využiť skrutátorov alebo 

pracovníkov administratívy SZTŠ.  

6. Zasadnutie volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda. Volebná komisia zasadne 

pred každým VZ, na ktorej sa majú konať voľby, aby sa podľa návrhu programu VZ 

pripravila na plnenie úloh volebnej komisie. 

7. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou 

a priebehom volieb na VZ, ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát alebo 

iný člen SZTŠ namieta nedostatky v príprave alebo v priebehu VZ, ak ich vybavenie 

nepatrí do pôsobnosti iného orgánu SZTŠ alebo orgánu VZ (predsedajúci, mandátová 

komisia, návrhová komisia). 

8. Podnety podľa odseku 7 môže podať kandidát, delegát, alebo iný člen SZTŠ do 10 dní odo 

dňa konania volieb. Volebná komisia rozhodne o týchto podnetoch do 10 dní od ich 

doručenia SZTŠ alebo od ich ústneho oznámenia predsedovi volebnej komisie na VZ, 

rozhodnutie sa zaznamená do správy volebnej komisie. 

9. Ak to povaha a závažnosť veci pripúšťa a vyžaduje, volebná komisia rozhodne o podnetoch 

podľa odseku 7 bezodkladne, najmä ak ide o sťažnosti, námietky a spory počas VZ, o 

ktorých je možné rozhodnúť ihneď. 

10. Rozhodnutie volebnej komisie prijaté na VZ vyhlási ústne predseda volebnej komisie aj so 

stručným odôvodnením. 

11. Všetky rozhodnutia volebnej komisie sú súčasťou správy volebnej komisie. Samostatné 

písomné rozhodnutie s odôvodnením sa vyhotovuje, iba ak proti nemu podá odvolanie na 

VZ delegát VZ alebo iný člen SZTŠ. 

12. VZ môže nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť o odkladnom účinku odvolania podaného na 

VZ proti rozhodnutiu volebnej komisie. 

13. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie dotknutý, je oprávnený podať proti 

rozhodnutiu volebnej komisie odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii. O odvolaní 

rozhoduje ODRK do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom volebnej 

komisie. 

14. Volebná komisia môže pred rozhodnutím požiadať o právne stanovisko vedúceho 

legislatívneho úseku SZTŠ.  
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Článok 4. 

Rozhodnutie o výsledku volieb 

1. Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie o 

výsledku volieb a na jeho základe predsedajúci vyhlási zvolenie alebo nezvolenie 

príslušného kandidáta. 

2. Ak kandidát nebol zvolený, predsedajúci v súčinnosti s predsedom volebnej komisie riadi 

ďalší postup vo voľbách. 

3. Volebná komisia po každom kole volieb vyhotoví uznesenie o výsledku volieb, ktoré 

overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej komisie. Uznesenie o výsledku volieb 

je súčasťou správy volebnej komisie. 

4. Ak volebná komisia zistí závažné porušenie právneho poriadku alebo predpisov SZTŠ v 

súvislosti s vykonanými voľbami, ktoré malo alebo je dôvodné predpokladať, že mohlo 

mať významný vplyv na výsledok volieb, rozhodne, že celé voľby alebo voľby 

niektorého kandidáta sú neplatné a súčasne vyhlási, že sa voľby alebo ich časť budú 

opakovať. Volebná komisia v takom prípade na základe svojich zistení dá podnet na 

konanie príslušných orgánov SZTŠ. 

 

Článok 5. 

Voľby a hlasovanie 

1. Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za osobitne označené volebné lístky a volebnú 

schránku. 

2. Pred začiatkom voľby volebná komisia vydá delegátom hlasovacie lístky pre voľbu danej 

funkcie v počte pre každého delegáta toľko hlasovacích lístkov, koľkých členov zväzu 

delegát zastupuje. Hlasovacie lístky sú pripravené s hodnotou 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 

hlasov tak, aby bolo čo najmenším počtom lístkov možné vyskladať počet hlasov delegáta. 

3. Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním, ak VZ nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých 

kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže VZ jednoduchou 

väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. VZ môže jednoduchou väčšinou 

delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní pri voľbe aj v iných prípadoch. 

4. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok 

s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a menom a priezviskom kandidátov (v 

abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a 

meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov alebo iný 

rozlišujúci údaj. 

5. Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku, 

ktorý jej bol odovzdaný. 

6. Delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny 

štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. Pri voľbe členov komisií sa v spodnej časti 

volebného lístka uvedie počet volených kandidátov. 

7. Hlasovací lístok upravený predpísaným spôsobom hlasujúci delegát preloží na polovicu a 

vhodí do volebnej schránky. 

8. Po vhodení hlasovacích lístkov do volebnej schránky volebná komisia vyprázdni volebnú 

schránku a spočíta hlasy. 

9. Volebný lístok je platný, ak je vybraný kandidát označený určeným spôsobom. Pri voľbe 

členov komisií je platný len taký lístok, na ktorom je uvedený/označený počet kandidátov 

zhodný alebo menší ako počet volených členov. Pri vyhlásení výsledku voľby sa musí 
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uviesť aj počet neplatných volebných lístkov a im zodpovedajúci počet hlasov. V prípade 

volieb elektronickým spôsobom delegáti oprávnení hlasovať hlasujú prostredníctvom 

elektronického hlasovacieho zariadenia. Uskutočnenú voľbu, či už prostredníctvom 

volebného lístku alebo elektronickým spôsobom,  nie je možné opakovať. 

10. Za neplatný hlasovací lístok sa považuje ten, ktorý nie je na predpísanom tlačive, ktorý 

nebol upravený predpísaným spôsobom, na ktorom hlasujúci delegát neoznačil krížikom 

ani jedného kandidáta alebo ak je označených viac ako jeden kandidát na tú istú funkciu, 

na ktorom boli dopĺňané alebo preškrtnuté mená kandidátov, resp. hlasovací lístok, na 

ktorom sú akékoľvek iné nepredpísané úpravy. Ak je volebný lístok neplatný, nezohľadní 

sa pri určení počtu odovzdaných a získaných hlasov pre žiadneho kandidáta vyznačeného 

na takom volebnom lístku.  

11. V prípade pochybností rozhodne o neplatnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou 

volebná komisia hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov jej členov, pričom táto 

skutočnosť aj s výsledkom hlasovania volebnej komisie musí byť zaznamenaná 

v zápisnici o priebehu a výsledku volieb danej funkcie. V čase, keď náhradník nemá 

postavenie riadneho člena volebnej komisie, nemá hlasovacie právo. 

12. Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané a overené volebné 

lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí. Na obálke sú 

uvedené údaje umožňujúce identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky 

nachádzajúce sa v obálke, a podpis predsedu volebnej komisie. Zalepenú obálku predseda 

volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie bezodkladne odovzdá generálnemu 

sekretárovi na jej archiváciu. 

13. Pri voľbe členov komisií uvedených v článku 2 odseku 15 môže volebná komisia odovzdať 

delegátom volebné lístky bez uvedenia mien. Delegát na lístok uvedie mená kandidátov, 

za ktorých hlasuje v počte rovnajúcom sa počtu volených členov komisie, alebo v menšom 

počte. 

14. Pred samotnou voľbou danej funkcie má kandidát kandidujúci na túto funkciu možnosť 

využiť svoje právo na prejav k delegátom v trvaní max. 5 minút a následne (v prípade 

záujmu delegátov) má povinnosť v trvaní max. 10 minút odpovedať na otázky delegátov. 

Trvanie prejavu a kladenia otázok kandidátovi, ako aj priebeh kladenia otázok riadi 

predsedajúci VZ. 

15. Kontrolór nadobúda postavenie riadneho člena volebnej komisie v prípade kandidatúry 

niektorého z členov volebnej komisie na volenú funkciu a to v čase jeho voľby. 

 

Článok 6. 

Zvolenie kandidáta 

1. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje 

nadpolovičná väčšina hlasov. Ak kandidát nebol zvolený, predseda volebnej komisie 

vyhlási voľbu za neplatnú a za účelom novej voľby na danú funkciu bude zvolané 

mimoriadne VZ.  

2. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov; inak sa koná ihneď druhé kolo volieb. 

3. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil 

na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. 

Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do 

druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet 

hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 

postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. 
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4. V druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak 

ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, na zvolenie 

kandidáta v ďalšom kole postačuje jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl 

postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola 

podľa odseku 3. 

5. Ak v druhom ani v treťom volebnom kole nezíska žiaden z dvoch kandidátov 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, víťazom voľby sa stane ten kandidát, ktorý vo všetkých 

troch volebných kolách získal najväčší súčet hlasov, pričom v prípade rovnosti hlasov o 

víťazovi rozhodne žreb. 

 

Článok 7. 

Správa volebnej komisie  
 

1. Po volebnom VZ volebná komisia vyhotoví o priebehu VZ správu, ktorej súčasťou bude 

zápisnica z volieb.  

2. Správa volebnej komisie obsahuje najmä základné informácie o účasti členov volebnej 

komisie na VZ, o činnosti, zisteniach a rozhodnutiach volebnej komisie v súvislosti s 

prípravou a priebehom volieb na VZ. 

3. Ak niektorý člen volebnej komisie nesúhlasí s obsahom správy volebnej komisie, 

bezodkladne požiada predsedu volebnej komisie o úpravu správy. Ak predseda volebnej 

komisie žiadosti člena volebnej komisie nevyhovie sám, predloží ju na rozhodnutie 

volebnej komisii. Žiadosť sa pripojí k správe volebnej komisie spolu s rozhodnutím 

volebnej komisie o žiadosti, ak bolo vydané. 

4. Predseda volebnej komisie predloží správu volebnej komisie generálnemu sekretárovi do 

10 dní odo dňa konania VZ. 

5. Generálny sekretár zabezpečí zaslanie správy volebnej komisie delegátom, členom 

Prezídia, členom volebnej komisie, kontrolórovi a jej zverejnenie obvyklým spôsobom na 

webovom sídle SZTŠ do 15 dní odo dňa konania VZ. 

6. VZ sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov, športovcov, športových 

odborníkov a ďalších členov SZTŠ alebo zástupcovia zvolení riadnymi členmi, 

športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SZTŠ (ďalej len „delegáti“) s 

hlasovacím právom podľa bodu 4 tohto článku, ktorý zohľadňuje počet športovcov 

športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. 

 

Článok 8. 

Špecifické voľby 
 

1. Zástupcov sekcií v Prezídiu volia delegáti členov, ktorí vykonávajú činnosť v odvetví 

tanečného športu organizovaného v rovnakej športovej sekcii.  

2. Disciplinárna komisia, pozostáva z 3 členov. V DK spoločnej pre všetky sekcie sú 

rovnomerne zastúpení členovia za každú z 3 športových sekcií, a to tak, že delegáti členov, 

ktorí vykonávajú činnosť v odvetví tanečného športu organizovaného v rovnakej športovej 

sekcii volia spoločne svojho člena DK. Predsedu DK volia všetci delegáti VZ zo zvolených 

členov DK kandidujúcich na predsedu DK. 

3. ODRK v zmysle článku 12 odseku 2 Stanov má šiestich členov volených Valným 

zhromaždením. V ODRK sú rovnomerne zastúpení členovia za každú z 3 športových 

sekcií, a to tak, že delegáti členov, ktorí vykonávajú činnosť v odvetví tanečného športu 
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organizovaného v rovnakej športovej sekcii volia spoločne svoju časť členov ODRK (vždy 

2 členov). Predsedu ODRK volia všetci delegáti VZ zo zvolených členov ODRK 

kandidujúcich na predsedu ODRK. 

4. Volebná komisia pozostáva z 3 členov. Vo Volebnej komisii sú rovnomerne zastúpení 

členovia každej z 3 športových sekcií, a to tak, že delegáti členov, ktorí vykonávajú šport 

organizovaný v rovnakej športovej sekcii, volia spoločne svojho člena volebnej komisie. 

Predsedu volebnej komisie volí VZ spomedzi zvolených členov volebnej komisie. 

5. MVK je odborná komisia zložená z odborníkov venujúcich sa vzdelávaniu v oblasti 

tanečného športu. Z uvedeného dôvodu sú kladené minimálne kvalifikačné predpoklady na 

členov MVK a VÚ. 

Kvalifikačné požiadavky na členov MVK: 

a) tréner so vzdelaním minimálne III. kvalifikačného stupňa a minimálna požadovaná 

prax 5 rokov v odbore, 

b) tréner I. triedy  a minimálna požadovaná prax 5 rokov v odbore. 

Kvalifikačné požiadavky na členov VÚ: 

a) tréner so vzdelaním minimálne I. kvalifikačného stupňa, 

b) tréner III. triedy. 

6. MVK pozostáva z predsedu (člena Prezídia), ktorého volia všetci delegáti VZ a 3 členov – 

vedúcich VÚ jednotlivých sekcií. Delegáti členov sekcie, ktorej predseda VÚ bol zvolený 

za vedúceho MVK, volia na VZ spomedzi členov VÚ sekcie kandidáta, ktorý sa stane 

zároveň členom MVK. 

7. Ak sekcia nemá VÚ, zvolí na Výročnej konferencii za člena MVK iného člena Výboru 

sekcie, úseku, komisie.  

8. Na voľbu Výboru sekcie sa primerane použije tento volebný poriadok, predovšetkým 

ustanovenia týkajúce sa voľby Prezidenta a Prezídia. Volebná komisia sekcie pozostáva 

výlučne z členov danej sekcie. 

9. Do žiadneho voleného orgánu zväzu nemôžu byť zvolení dvaja členovia s rovnakou 

klubovou príslušnosťou. 

 

Článok 9.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Radou SZTŠ 

dňa 31.5.2021. V prípade rozporu znení vo volebnom poriadku a Stanov platí znenie 

Stanov.  

 

 


