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Č.j. 188/2020 
 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – PRIESKUM TRHU 
 ( ďalej len „Výzva“) 

 
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 06, 041 74 Košice, IČO: 00161004    

   (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu:    
  “Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti – Rekonštrukcia budovy školy „ (ďalej 
aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). 
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy – 
prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre účely výpočtu a určenia predpokladanej 
hodnoty predmetnej zákazky na poskytnutie služieb preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky 
daného predmetu zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou a zároveň je rovná 
alebo nižšia ako 30 000 eur bez DPH, verejný obstarávateľ využije informácie na základe 
predložených cenových ponúk v rámci tohto prieskumu trhu pre postup zadávania zákazky podľa § 
117 zákona o verejnom obstarávaní a výber zmluvného partnera na plnenie predmetu zákazky 
a vyhodnotí predložené cenové ponuky uchádzačov , ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti 
a požiadavky uvedené v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou na plnenie zákazky a na využitie predloženej cenovej ponuky pre daný účel oslovený 
záujemca – uchádzač jednoznačne v Prílohe č. 1 tejto výzvy vyjadrí súhlas s využitím 
predloženej cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou.  
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským –   
                                Márai Sándor Magyar Tanítasi Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Kuzmányho 6,   
                                Košice 041 74  
Sídlo: Kuzmányho 6, 041 74 Košice 
IČO:           00161004 
Zastúpený: Mgr. Eva CSURKÓ, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Tatiana Chovanová 
Telefón:               055/62 219 54, mobil 0948 625 737 ekon. úsek  
Email:                     chovanova@maraigimi.sk  
Webové sídlo ( internetová adresa) : https://marai.edupage.org  

 
2.      Predmet zákazky:  
         Zákazka na poskytnutie služby  

 
2.1 Názov zákazky: 

“Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a Umelecko - remeselný 
dohľad  nad stavbou – Rekonštrukcia budovy školy „ 

 
2.2 Spoločný slovník  obstarávania: 

CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov 
CPV: 71300000-1 Inžinierske služby  

 



2 
 

 
2.3 Miesto a termín dodania a uskutočnenia zákazky: 

 
Budova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, 041 76 
Košice. Objekt budovy Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho je Národná kultúrna 
pamiatka – Kuzmányho 6, Košice, evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
ako : „Škola“ pod č. 143/1 (ďalej len „kultúrna pamiatka“), na parcele č. 223, 224/1, 225/1, 
224/2, okres: Košice I., obec: Košice – Staré Mesto, katastrálne územie : Stredné Mesto, 
podľa výpisu z listu vlastníctva č. 10800, situovanej v Mestskej pamiatkovej rezervácii 
Košice, ktorá je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 
042 66 Košice .  Budova školy je v správe Gymnázia a základnej školy Sándora Maráiho 
s VJM, Kuzmányho 6, 041 74 Košice.  
 

2.4     Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky: 
 
Do 15 týždňov od podpisu Zmluvy o dielo .  

 
 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsahu:  
 

Predmetom tejto zákazky je vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy 
Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, 041 74 Košice v troch 
samostatných častiach a to:  

a) Stavebný objekt SO 01 – Komplexná rekonštrukcia elektrických rozvádzačov, 
elektrických a dátových rozvodov, a elektroinštalácii v priestoroch budovy školy 
v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa (špecifikácia č. a) a pri dodržaní 
platných noriem a legislatívy, a stanovených  podmienok rozhodnutím Krajského 
pamiatkového úradu Košice číslo konania KPUKE2020/11401-5/47437/VA,PA 

b) Stavebný objekt SO 02 – Komplexná rekonštrukcia budovy školy v zmysle 
požiadaviek verejného obstarávateľa (špecifikácia č. b) pri dodržaní podmienok 
stanovených Krajským pamiatkovým úradom Košice číslo konania : KPUKE-
2019/3386-05/10167/VA,ST,PA 

c) Stavebný objekt SO 03 – Komplexná obnova fasády budovy školy (uličné fasády, 
dvorové fasády )  a vytipovaných okenných výplní KPU Košice z uličného pohľadu, a 
výmena zvyšných okenných výplní z uličného pohľadu , dvorových pohľadov 
(špecifikácia č. c)  pri dodržaní podmienok stanovených Krajským pamiatkovým 
úradom Košice číslo konania : KPUKE-2019/3386-05/10167/VA,ST,PA 
 

   Obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ spracoval projektovú dokumentáciu , vrátane 
oceneného a neoceneného výkazu výmeru. Súčasťou projektovej dokumentácie 
uskutočniteľnosti bude:  
a) zabezpečenie vstupných podkladov:  
- obstaranie vstupných údajov v spolupráci s obstarávateľom 
- objasnenie základných cieľov s obstarávateľom 
- prieskum alebo iný posudok potrebný pre vypracovanie projektovej dokumentácie  
b) vypracovanie projektovej dokumentácie : 
- vypracovanie projektovej dokumentácie , vrátane oceneného a neoceneného výkazu výmeru 
- koordinácia projektu manažérom 
- súťažné rozpočty (výkaz výmer) v editovateľnej elektronickej forme vo formáte doc, xls, 
alebo inom kompatibilnom formáte.  
c) spolupráca pri tvorbe harmonogramu prác z účelom efektívnej koordinácie prác 
a dodávok  
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Predmet zákazky bude dodaný v slovenskom jazyku v tlačovej forme v 4 vyhotoveniach. 
Zároveň bude predmet zákazky dodaný v elektronickej forme na neprepisovateľnom médiu, 
pričom bude obsahovať kompletnú projektovú dokumentáciu v formáte *.pdf, a vo formáte 
*.dwg.  
Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke priestorov podľa  
predmetu zákazky, aby si uchádzači sami overili a získali požadovanými prácami, ktoré majú 
byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávateľa o čom im bude vystavené potvrdenie o absolvovaní technickej obhliadky.  
Technickú obhliadku je možné uskutočniť v stanovenom termíne od 09.07.2020 do 10.07.2020 
v čase od 8:00 hod. - do 15:00 hod. s Ing. Tatianou Chovanovou. Presný čas si môžete vopred 
dohodnúť na emailovej adrese: chovanova@maraigimi.sk  alebo telefonicky na tel. čísle 055/622 
19 54, mobil na ekon. úsek : 0948 625 737.  
  
Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet v Prílohe č. 1 Návrh plnenia kritérií na základe špecifikácií 
v prílohe č. 4 (a, b, c) . 
Rozpočet musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek  a  verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj  
rekapituláciu celkovej ceny za celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu a to v členení:    
   
Cena  predmetu zákazky bez DPH .............................. EUR  
DPH 20 %  ................................................................... EUR  
Cena predmetu zákazky celkom s DPH ....................... EUR  
 

 
  3.1    Predpokladaná hodnota zákazky: 
 

Hodnota: bude určená na základe výsledkov prieskumu trhu. 
 

3. 2. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
 

Predmet  zákazky  nie  je  rozdelený  na časti   a cenová  ponuka  sa  predkladá  na     celý        predmet 
zákazky. 

3.3.Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 
brané do úvahy.  

 
 

4. Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky: 
 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 
v zmysle rozpisu kapitálových výdavkov KSK v rozpočte na rok 2020 
schváleného : Uznesením č. 314/2019 z 15. Zasadnutia Zastupiteľstva 
Košického samosprávneho kraja konaného dňa 9.decembra 2019 . 

4.2 2 Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe Zmluvy o dielo, ktorá 
bude výsledkom verejného obstarávania – zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
za podmienok uvedených v tejto výzve. 

4.3 Cena za poskytovanie predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v 
Prílohe č. 1 tejto výzvy. Cena bude uvedená v eurách (€) a kalkulovaná vrátane 
aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb a všetkých nákladov súvisiacich s 
realizáciou a poskytovaním predmetnej služby. Cena predmetu plnenia je maximálna a 
konečná. 
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4.4 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry verejnému 

obstarávateľovi - objednávateľovi a to po splnení predmetu zákazky, všetko v zmysle 
zmluvy o dielo. Ak bude mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená 
poskytovateľovi a lehota splatnosti faktúr 30 dní začne plynúť od doručenia opravenej 
faktúry. 

 
5. Predkladanie cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky 

  
          5.1 Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.  

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. 
Cena bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť 
všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy a jej 
príloh.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom 
jazyku.  

  
5.2 Dátum  začatia verejného obstarávania  je 08.júla  2020 a lehota na predkladanie  ponúk je určená 

do 21. Júla 2020  do 12.00 hod.  
  

          5.3 Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na URL adrese https: //ksk.eranet.sk  

Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza  na prihlasovacej 
stránke do systému ERANET. Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby svoju 
ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu. Ponuka sa považuje za predloženú 
v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom odoslaní v systéme ERANET. 
Vloženie údajov, dokumentov, a dokladov bez ich záväzného odoslania sa nepovažuje za 
predloženie ponuky. Po záväznom preložení ponuky je uchádzačovi zaslaný notifikačný 
email o doručení tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.  

  
            

 
6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

6.1 Oslovený subjekt – uchádzač, môže predložiť len jednu cenovú ponuku. 
 

6.2 Cenová ponuka sa predkladá v elektronickej forme prostredníctvom portálu 
www.ksk.eranet.sk podľa bodu 5.3 Výzvy. 

 
6.3 Cenovú ponuku je potrebné predložiť –  v lehotách stanovených v bode 8 tejto výzvy. 

 
 

6.1 § 32 ods. 1 písm. e) 
Uchádzač musí spĺňať podmienku  účasti  týkajúcu  sa  osobného  postavenia  podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytnúť službu,  ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 
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6.2 Uchádzač, musí byť zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a o uvedenej 

skutočnosti predloží doklad o zápise formou elektronického odpisu. Za oblasť týkajúcu 
sa predmetu zákazky verejný obstarávateľ považuje odborné činnosti vo výstavbe podľa 
zákona SNR č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  
 

6.3 § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f) 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1  písm. f)  zákona  o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej 
podmienky účasti sa vyžaduje predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. f)  –  
doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy č.  2 tejto výzvy. 
 

6.4 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: Verejného obstarávania sa môže 
zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej 
spôsobilosti a preukáže ich:  

 
§ 34 odst. 1 písmeno g) – ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní 
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo 
koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritérium na vyhodnotenie 
ponúk. Odôvodnenie primeranosti podľa §38 ods. 5: Overenie riadiacej a odbornej 
schopnosti uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky. Minimálna 
požadovaná úroveň štandardov: uchádzač preukáže minimálne 1 odborne spôsobilou 
osobou, zodpovednou za riadne zhotovenie predmetu zákazky. Uchádzač predložení doklad 
odborne spôsobilej osoby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, dokumentujúci odbornú 
spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky. Dokumenty podľa bodu 6.3 výzvy na predloženie 
ponúk, predkladá uchádzač ako kópie s podpisom odborne spôsobilej osoby.  
 

6.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí v 
čase uzavretia zmluvy majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v 
súlade so Zákonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a o 
doplnení niektorých zákonov a tuto povinnosť nesplnili. 

6.6  
Cenová ponuka musí obsahovať návrh ceny - na plnenie kritéria vyhotovený podľa Prílohy 
č. 1 tejto výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v súlade s 
dokladom o oprávnení podnikať, alebo zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je 
oprávnená zastupovať uchádzača na základe dokladu, ktorého kópia musí byť súčasťou 
ponuky. 

 
7 Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 

 
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto 
výzvy – prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre účely určenia 
predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky na poskytnutie služieb, preukáže, že 
predpokladaná hodnota zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou a zároveň 
bude rovná alebo nižšia ako 30 000 eur bez DPH, verejný obstarávateľ uplatní získané 
informácie na základe predložených cenových ponúk v rámci tohto prieskum trhu pre 
postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí 
predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky uvedené v 
tejto výzve, pokiaľ s daným postupom výberu zmluvného partnera na poskytnutie 
predmetnej služby oslovený záujemca jednoznačne v Prílohe č. 1 tejto výzvy – prieskumu trhu, 
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vyjadril svoj súhlas s využitím predloženej cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky v rámci 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 

 
 

Pre daný účel stanovuje verejný obstarávateľ nasledovné kritérium na vyhodnotenie cenových 

ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: 

„najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky“ 
definovaný v tejto výzve a jej prílohách. 

 
Návrh na plnenie daného kritéria oslovený subjekt predloží v rámci tejto výzvy – prieskumu trhu 
vyplnením Prílohy č. 1 tejto výzvy. 

 
 

8 Predkladanie  cenovej ponuky: 
 

8.1 Dátum začatia verejného obstarávania je 08.07.2020 a lehota na predkladanie ponúk je 
určená do 21.07.2020 do 12:00 hod. Cenové ponuky sa predkladajú v určenej lehote na 
predkladanie ponúk v elektronickej forme . 

8.2 Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom portálu : www.eranet.ksk.sk  elektronicky  na 
adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 06, 
041 74 Košice. 

8.3 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti 
odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy. 

8.4 Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú. 
Zostávajú ako súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania. 

8.5 Lehota viazanosti cenových ponúk je do: 31.12.2020 
 

9 Obsah cenovej ponuky 
Ponuka musí obsahovať: 
Vyplnený doklad – Plnenie kritérií – Príloha č. 1 výzvy,  
Podpísaný Návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 2 Výzvy, 
Podpísané čestné vyhlásenie – Príloha č. 3 Výzvy, 
Cenová ponuka sa predkladá v uzavretom obale.  
Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený 
nasledovne: 

- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého 
pobytu uchádzača, 

- adresa doručenia uvedená v bode 8.2, 
- označenie „prieskum trhu - súťaž - neotvárať“, 

heslo: „Prieskum trhu – PHZ a ZsNH –  
“Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti – Rekonštrukcia budovy školy „ 
 

 
10 Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 
10.1 Do procesu vyhodnocovania cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

budú zaradené len cenové ponuky oslovených subjektov, ktoré dali súhlas s využitím 
predloženej cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou a splnili 
požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve. 
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10.2 Oslovené subjekty pre daný účel majú postavenie uchádzača. 
10.3 Po vyhodnotení cenových ponúk bude uchádzačom doručené oznámenie o 

výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 
10.4 Úspešnému uchádzačovi bude vystavená  Zmluva o dielo  na plnenie predmetu zákazky. 
10.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku z 

predložených cenových ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky nebudú 
výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 
verejného obstarávateľa, alebo budú z iných dôvodov neprijateľné. 

10.6 Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky, účasťou vo 
verejnom obstarávaní znáša oslovený subjekt, uchádzač a to bez akéhokoľvek 
finančného nároku za účasť v danom postupe voči verejnému obstarávateľovi a bez 
ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

10.7 Zadávanie zákazky s nízkou  hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o 
verejnom obstarávaní stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich 
zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, 
aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané 
jeho kvalite a cene, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a 
podpory riadnej hospodárskej súťaže. 

10.8 Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske 
subjekty- Predkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe 
predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie objednávky/ZoD, alebo na 
plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením. 

10.9 Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou vykonania prieskumu trhu 
na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy 
podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

10.10 Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z  prostriedkov 
zriaďovateľa Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 
Košice, až po odsúhlasení správnosti vykonania verejného obstarávania sa pristúpi 
k podpisu Zmluvy o dielo. 

10.11 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s  poskytnutím 
služby kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po 
ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly / 
auditu. 
 

11 Prílohy 
 

Príloha č. 1 -    Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 –   Návrh Zmluvy o dielo  
Príloha č. 3 –      Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 4 – Špecifikácia (a,b,c)  

 
 
V Košiciach dňa 07.07.2020 
 
Vypracovala: Ing. Tatiana Chovanová          : .........................................................                          
 
Schválila: Mgr. Eva Csurkó :                   .................................................... 

                                                                                    


