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26. Slovenské geodetické dni 



• dňa 19. júna 2018 – zákon schválený Národnou radou Slovenskej 

republiky 

 

• v Zbierke zákonov SR zákon publikovaný pod č. 212/2018 Z. z. 

 

• účinnosť od 1. októbra 2018 

 

• odložená účinnosť 3 ustanovení zákona – od 1. októbra 2019  

 
 možnosť podať návrh na vykonanie záznamu prostredníctvom elektronického formulára, 

 

 skrátenie lehoty na vykonanie záznamu zo 60 na 30 dní 

 

 „zoznam stavieb“ 
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Novela vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 

• účinnosť od 1. októbra 2018 
 

• publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 263/2018 Z. z.  
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26. Slovenské geodetické dni 

Základné zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona 
 

 

• úpravy všeobecnej povahy – napríklad zavedenie legálnej definície 
pojmu „iná oprávnená osoba“, 

 

• precizácia kompetencií ÚGKK SR a okresných úradov na úseku 
katastra + nová kompetencia ÚGKK SR rozhodovať na centrálnej 
úrovni v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri, 

 

• do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien nehnuteľností, 

 

• ustanovuje sa oprávnenie ÚGKK SR a okresných úradov spracúvať 
osobné údaje, 

 

• úprava katastrálnych konaní – návrh na začatie katastrálneho 
konania = všeobecná úprava,  

 

• dochádza k skráteniu niektorých lehôt v katastrálnom konaní, 

 

• upravujú sa podmienky na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým 
priestorom, 
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Základné zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho 

zákona 

 
• precizujú sa ustanovenia o oprave chyby v katastrálnom operáte 

a rozširujú sa prípady, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby 

v katastrálnom operáte, 

 

• upravujú sa jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho operátu 

a poskytovania údajov katastra, 

 

• zavádza sa nový výstup z katastra – súpis nehnuteľností, 

 

• zavádza sa nová elektronická služba – sledovanie zmien v katastri 

nehnuteľností. 

 

 



Iná oprávnená osoba 

• § 3a zákona 

 

Iná oprávnená osoba je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, a to: 

(taxatívny výpočet) 

 

a) záložný veriteľ, 

b) oprávnený z predkupného práva, 

c) oprávnený z vecného bremena, 

d) nájomca, 

e) správca majetku štátu, správcu majetku vyššieho územného celku, 

správca majetku obce, 

f) Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak 

nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov po konaní podľa 

zákona č. 180/1995 Z. z. (po ROEP). 
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(1) ÚGKK SR 

 

a) riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy na úseku katastra, 

b) vypracúva koncepciu rozvoja katastra, 

c) poskytuje a zverejňuje údaje z katastra v rozsahu a za podmienok podľa § 68 a 

69 tohto zákona alebo osobitných predpisov, 

d) spravuje katastrálny operát, 

e) spravuje informačný systém katastra, 

f) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu, 

g) vykonáva štátny dozor na úseku katastra a na úseku geodézie a kartografie a ukladá 

sankcie, 

h) overuje spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad, 

i) rozhoduje v pochybnostiach podľa § 6 ods. 2, 

j) rozhoduje v pochybnostiach o spôsobe aktualizácie katastrálnej mapy, 

k) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku katastra, 

l) zabezpečuje zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov, 

m) zabezpečuje obnovu katastrálneho operátu a rozhoduje o jej začatí, 

n) zabezpečuje zdrojovú evidenciu pre tému priestorových údajov parcely 

katastra nehnuteľností. 

 

Úprava kompetencií ÚGKK SR 

§ 12 
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Rozhodovanie o predmete evidovania v katastri - § 6 ods. 2 KZ 

 

v pochybnostiach okresného úradu rozhoduje ÚGKK SR 

na rozhodovanie sa nevzťahuje zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) 

ÚGKK SR: 

rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti okresného 

úradu,  

do 5 dní oznámi okresného úradu rozhodnutie, 

zverejní rozhodnutie na webovom sídle a elektronickej úradnej 

tabuli. 
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Úprava kompetencií OÚ KO 

§ 18 

(1) Okresný úrad 

 

a) rozhoduje v katastrálnom konaní, 

b) zapisuje práva k nehnuteľnostiam, 

c) spravuje a aktualizuje katastrálny operát v mene úradu v súlade s 

právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, 

zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii 

údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; 

katastrálny operát spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými 

oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi, 

d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k 

nehnuteľnostiam a iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností podľa § 69, 

e) kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú 

prevziať do katastra, a overuje geometrické plány, 

f) spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde, 
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Úprava kompetencií OÚ KO 

g) prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v 

konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami, 

h) spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu, 

i)  poskytuje v mene úradu údaje z katastra, 

j)  overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých 

základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov 

pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so 

skutočným stavom, 

k)  vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

 

ÚGKK SR a okresný úrad spracúvajú osobné údaje 

fyzickej osoby ako dotknutej osoby aj bez jej súhlasu 

kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 

týchto údajov v rozsahu nevyhnutnom na účely katastra. 
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Návrh na začatie katastrálneho konania 

 všeobecná právna úprava návrhu na začatie  

katastrálneho konania v § 24 ods. 1 katastrálneho 

zákona 

 

 náležitosti návrhu na vklad, či návrhu na vykonanie 

záznamu, vyplývajú teda z § 24 ods. 1 katastrálneho 

zákona 

 

 vypustená osobitná právna úprava návrhu na vklad (v 

niekdajšom § 30 ods. 4 katastrálneho zákona) a návrhu 

na vykonanie záznamu (v niekdajšom § 35 ods. 2 

katastrálneho zákona) 



Náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania (1/3) 

Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať: 

 

  identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu 

 

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide 
o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v 
tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, 
ak ide o fyzickú osobu, 

 

2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, 
ak ide o právnickú osobu, 

  

 názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,  

 uvedenie predmetu návrhu, (pozor na vymedzenie predmetu návrhu na 
vklad!!!) 

 označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo 
zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad, 

 označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, 

  



Náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania (2/3) 

Návrh na začatie katastrálneho konania musí ďalej obsahovať: 

 

označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku 

číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje 

alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri 

zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8, 

údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o 

povinne zverejňovanú zmluvu, 

označenie príloh, 

žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní 

poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien 

údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú 

adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť 

vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov 

katastra v elektronickej podobe, 

žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie. 

  



Náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania (3/3) 

 

ďalšie náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania nad rámec   

náležitostí podľa § 24 ods. 1 katastrálneho zákona môžu vyplývať aj z 

ďalších ustanovení katastrálneho zákona alebo iného zákona  

 

návrh na začatie katastrálneho konania by mal byť podpísaný 

navrhovateľom (aj keď to katastrálny zákon výslovne neuvádza)                                                               

          zo súkromnoprávneho pohľadu návrh na vklad ako právny úkon   

musí byť podpísaný konajúcou osobou v zmysle § 40 ods. 3    

Občianskeho zákonníka. 

 

katastrálne konanie sa však začne aj vtedy, ak je okresnému úradu, 

katastrálnemu odboru doručený návrh na začatie katastrálneho 

konania, ktorý nie je podpísaný 



Doručovanie fyzickej osobe 

 

• ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov 

Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania 

neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad 

písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli 

okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu; 

písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na 

úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa 

adresát o tom nedozvie (§ 25 katastrálneho zákona) 

 

• § 25 katastrálneho zákona sa týka doručovania len fyzickým osobám 
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Lehoty 

 

 

• zavedenie osobitnej lehoty na výmaz záložného práva z 

doterajších 60 dní na 5 pracovných dní  

 

 

• skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh 

bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 

60 na 30 dní                         účinnosť až od 1. októbra 2019 
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Vklad 
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Oznámenie o návrhu na vklad 

pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej 

podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v 

elektronickej podobe; ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na 

vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada 

(§ 30 ods. 3 katastrálneho zákona) 

 

do 30. septembra 2018: oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad 

od 1. októbra 2018: oznámenie o návrhu na vklad 

 

oznámenie o návrhu na vklad má informatívny charakter pre okresný úrad, 

katastrálny odbor a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 

katastrálneho zákona (z návrhu novely vyhlášky č. 461/2009 Z. z.) 

 

ak oznámenie o návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve 

a s údajmi v katastri, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad (z návrhu 

novely vyhlášky č. 461/2009 Z. z.) 
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Prílohy návrhu na vklad 

prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k 

nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach.  

ďalšie prílohy návrhu na vklad: 

verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo 

k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, 

 identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste 

vlastníctva, 

dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis 

splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 

ods. 3, 

oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe (oznámenie o návrhu na vklad), 

čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo 

čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú, 

poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o 

návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci 

svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad, 

 listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad, 
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Prílohy návrhu na vklad 

 

 pozor na prechodné ustanovenia: 

 

k zmluve, verejnej listine alebo k inej listine o právach k 

nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo 

zlúčením nehnuteľností, k zmluve, verejnej listine alebo k 

inej listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti alebo 

k zápisu údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8 

katastrálneho zákona je potrebné pripojiť aj geometrický 

plán, ak bol geometrický plán úradne overený do 30. 

septembra 2018 
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Oprava chyby 
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Konanie o oprave chyby 

• Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte je konanie, v 

ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré 

vznikli 

 

jeho vlastnou činnosťou; 

 

činnosťou iných štátnych orgánov, činnosťou notárov alebo 

iných osôb na základe chybných podkladov okresného úradu; 

 

• Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra na základe 

rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby. 
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Oprava chýb v katastrálnom operáte  

(§ 59 KZ – dôvody opravy) 

 

Okresný úrad, katastrálny odbor opraví:   

a) údaje katastra uvedené v § 7, ak sú v rozpore s rozhodnutím o 

povolení vkladu, verejnou listinou alebo s inou listinou, na základe 

ktorej bol vykonaný zápis do katastra; to neplatí, ak boli údaje zapísané 

podľa § 42 ods. 6, 

b) chybne zobrazené hranice pozemkov v katastrálnej mape alebo v 

mape určeného operátu, ak nie sú v súlade s hranicami vyznačenými v 

teréne a vyznačenie hraníc v teréne od vykonania originálneho 

merania nebolo polohovo zmenené, 

c) údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby 

zapísané v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke 

právo k tej istej nehnuteľnosti podľa verejnej listiny alebo podľa inej 

listiny a nie sú zapísaní v katastri ako vlastníci tejto nehnuteľnosti, a 

nejde o opravu uvedenú v písmene a), 
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Oprava chýb v katastrálnom operáte   

(§ 59 KZ – dôvody opravy) 

 

Ďalej okresný úrad, katastrálny odbor opraví: 

d) údaje zapísané do katastra v rozpore s § 36 ods. 2, § 39 alebo § 42, 

ak nedošlo od zápisu do katastra záznamom k zmene vlastníckeho 

práva, 

e) údaje katastra zapísané na základe rozhodnutia o schválení registra 

obnovenej evidencie pozemkov, ak ich nie je možné opraviť v lehote 

podľa osobitného predpisu, 

f) výmeru parcely registra "C" zapísanú v liste vlastníctva, ak 

nevyhovuje kritériu na posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcely 

vypočítanou zo súradníc lomových bodov obvodu parcely a výmerou 

vedenou v súbore popisných informácií, 

g) výmeru parcely registra "E". 
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Oprava chyby neformálnym spôsobom (§ 59 ods. 5 KZ) 

 na konanie o oprave chyby sa nevzťahuje správny poriadok, ak ide o opravu: 

a) údajov katastra, ktoré nie sú zapísané v liste vlastníctva, 

b) údajov katastra, ktoré sú zapísané v liste vlastníctva, a to titulu, mena, 

priezviska, rodného priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla a ak ide o 

cudzinca iného identifikátora, miesta trvalého pobytu, názvu alebo 

obchodného mena právnickej osoby, sídla právnickej osoby, identifikačného 

čísla organizácie, titulu nadobudnutia práva k nehnuteľnosti, bližších 

identifikačných údajov o nehnuteľnostiach ustanovených všeobecne 

záväzným právnym predpisom, 

c) znenia poznámky, ak bolo zapísané v rozpore s predloženou verejnou 

listinou alebo s inou listinou, 

d) výmery a chybne zobrazenej hranice parcely registra "E", 

e) chybne zobrazenej hranice parcely registra "C", ak nejde o opravu podľa 

odseku 2 písm. f). 
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Priebeh konania o oprave chyby 

Konanie začaté na návrh: 

• návrh v elektronickej podobe alebo listinnej podobe 

• návrh musí spĺňať náležitosti § 24, ak ide o opravu chyby podľa § 59 ods. 

2 KZ 

• ak nespĺňa: konanie sa preruší podľa § 29 ods.1 zák.č.71/1967 Zb., určí 

sa lehota na doplnenie 

• návrh nedoplnený - konanie sa zastaví podľa § 30 ods.1 písm. d) zák. č. 

71/1967 Zb. 

• návrh doplnený - pokračuje sa v konaní 

Konanie začaté z vlastného podnetu: 

na základe prešetrovania zmien údajov katastra podľa § 57 KZ 

na základe zistenia okresného úradu v rámci svojej činnosti 
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Priebeh konania o oprave chyby 
 

 rozhodnutie - 30 dní, v odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dňa začatia 

konania 

 protokol - 30 dní, v odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dňa doručenia 

podnetu na opravu chyby alebo odo dňa zistenia chyby 

Konanie o oprave chyby sa skončí 

 dňom vykonania zápisu do katastra 

 dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o oprave 

chyby 

 dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na opravu 

chyby 

 dňom odoslania oznámenia o dôvodoch nevykonania opravy chyby. 

Ak ide o opravu chyby podľa § 59 ods. 6 na základe zápisu geometrického plánu, 

konanie o oprave chyby sa skončí dňom vykonania zápisu geometrického plánu do 

katastra. 
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Verejnosť katastrálneho operátu 

a poskytovanie údajov 
 

26. Slovenské geodetické dni 



Nahliadanie do katastrálneho operátu 

 

 

• Vypustenie ustanovenia, že katastrálny operát je verejný z dôvodu nadbytočnosti 

ustanovenia a odstránenia výkladových problémov. 

 

• § 68 ods. 1 účinný od 01.10.2018 

 „Každý má právo do katastrálneho operátu nahliadať a robiť si z neho pre svoju 

potrebu výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Pri 

nahliadaní do katastrálneho operátu sa rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, iný 

identifikátor sprístupňuje len osobe, ktorej sa rodné číslo alebo iný identifikátor týka.“ 

 

• Výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie je možné robiť aj vlastnými technickými 

prostriedkami, napr. vlastným fotoaparátom. 

• Vždy je potrebné rešpektovať obmedzenia uvedené v odsekoch 2 a 3 – obmedzenia 

týkajúce sa sprístupnenia ceny nehnuteľnosti a obmedzenie verejnosti zbierky listín.
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Verejnosť zbierky listín 

 verejnosť zbierky listín je naďalej obmedzená a uplatňuje sa reštriktívny výklad 

ustanovenia § 68 ods. 3 katastrálneho zákona. 

 prístup k zbierke listín sa umožňuje taxatívne vymedzenému okruhu osôb: 

 

a) vlastníkovi, 

b) inej oprávnenej osobe (definícia v § 3a katastrálneho zákona), 

c) ich právnym predchodcom a právnym nástupcom. 
 

Na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj: 
 

osobe, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti, znalcovi z odboru geodézie 

a kartografie, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, 

správcovi podľa osobitného predpisu (správca konkurznej podstaty), daňovému úradu, 

štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom je ÚGKK SR, Národnému 

bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.  
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Prechodné ustanovenia 

 

• § 79l ods. 1  

 

Katastrálne konania začaté a právoplatne neukončené do 30. septembra 2018 

sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. septembra 2018. 

 

• § 79l ods. 2 

 

K zmluve, verejnej listine alebo k inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré 

vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, k zmluve, verejnej 

listine alebo k inej listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti alebo 

k zápisu údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8 je potrebné pripojiť aj 

geometrický plán, ak bol geometrický plán úradne overený do 30. septembra 

2018. 
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Prechodné ustanovenia 

 

 

• geometrický plán bude potrebné priložiť len v tých 

prípadoch, kedy geometrický plán, ktorý je podkladom pre 

právny úkon, bol úradne overený pred nadobudnutím 

účinnosti tejto novely (t. j. do 30.09.2018).  

 

 

• pokiaľ bude geometrický plán úradne overený po tomto 

dátume (t. j. od 01.10.2018), stačí, ak účastník konania 

v návrhu uvedie číslo úradného overenia 

geometrického plánu. 
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Novela zákona o geodézii a kartografii 

§ 4 ods. 2  

(kompetencie ÚGKK SR) 

 

vydávanie preukazu geodeta (§ 4 ods. 2 písm. j) 

 

- už iba jeden preukaz, ktorý vydá ÚGKK SR, 

- vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a získanie údajov z 

Informačného systému geodézie, kartografie a katastra, 

- platnosť na celom území SR, 

- platnosť 5 rokov, bez možnosti predĺženia, 

- správny poplatok vo výške 4,50 eur 

 

vedenie Centrálneho registra geodetov [§ 4 ods. 2 písm. k)] 
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Novela zákona o správnych poplatkoch 

 

Položka 10 – časť Oslobodenie 

 

od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány verejnej moci 

na účely výkonu verejnej moci elektronicky podľa osobitného predpisu 

(§ 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z.) 

 

 

 Položka 11a sa vypúšťa 
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Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii (zákon 

č. 212/2018 Z. z.) 

 

Ľubomíra Šoltysová, LPO ÚGKK SR 

 

Ďakujem za pozornosť 
 

8. – 9. november 2018, Banská Bystrica 
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