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nosti) osobitná komisia (mohla by to by� nestála komisia vymenúvaná ka�dý rok), ktorá by posudzovala
�iadosti pracovísk III. oddelenia vied o prijatie absolventov doktorandského �túdia do pracovného pomeru
v SAV.

                                                                                                                Ján Doru¾a

Výroèné plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov

Výroèné plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov (SKS) sa konalo 8. februára 2001 v sídle
Slavistického kabinetu SAV v Bratislave. V programe rokovania bola správa o èinnosti SKS za 5-roèné
funkèné obdobie, správa o hospodárení a revízna správa, diskusia k predneseným správam, vo¾ba predsedu
a výboru SKS, program ïal�ej èinnosti SKS, rozliènosti.

V úvode svojej správy o èinnosti vyslovil predseda SKS blaho�elanie k významnému �ivotnému jubileu
prof. V. Blanárovi a prof. V. Sedlákovi. Medzi èlenmi SKS privítal Dr. Martina Homzu, zvoleného na
predchádzajúcom zasadnutí SKS. Upozornil ïalej na to, �e zhrnujúca správa nebude obsahova� v�etky tie
podrobnosti, ktoré sa ka�doroène uverejòujú v  správach o zasadnutiach pléna SKS, resp. aj predsedníctva
SKS v èasopise Slavica Slovaca (spolu 7 správ v roèníkoch 31 � 35, 1995 � 2000).

Najviac pozornosti venoval SKS (jeho agendu vybavuje Slavistický kabinet SAV) príprave úèasti sloven-
ských slavistov na XII. medzinárodnom zjazde slavistov (MZS) v Krakove v roku 1998. Na zasadnutí pléna SKS
v decembri 1997 sa podrobne hovorilo o vydaní Aktov XI. MZS v Bratislave a o práci komisií pri Medzinárod-
nom komitéte slavistov (MKS); v roku 1997 sa na Slovensku uskutoènili zasadnutia troch komisií pri MKS. Na
tomto pléne sa schválilo nové znenie èlánku II v bode 8 stanov SKS, pod¾a ktorého sa teraz plénum SKS schádza
spravidla raz do roka, a boli zvolení viacerí noví èlenovia SKS. Popri správe o tomto pléne bol v 1. èísle Slavica
Slovaca 1998 uverejnený aj súpis referátov slovenských slavistov na XII. MZS v Krakove.

Plénum SKS v marci 1999 zhodnotilo úèas� slovenských slavistov na zjazde v Krakove. Opä� sa podrob-
nej�ie hovorilo o príprave a vydaní Aktov XI. MZS (vy�li pod názvom XI. medzinárodný zjazd slavistov.
Bratislava 30. augusta � 8. septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom. 1998. 663 strán),
o príprave a vydaní zborníka predná�ok slovenských slavistov (XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove.
Príspevky slovenských slavistov. 1998. 415 strán) a preh¾adu slavistických publikácií (Preh¾ad publikácií
z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1993 � 1998 [výber]. 1998. 167 strán), o príprave
a realizácii na�ej kni�nej výstavy na zjazde v Krakove. Kon�tatovalo sa, �e na MZS v Krakove bolo zo
Slovenska 42 úèastníkov, ktorí predniesli 38 referátov. Predseda SKS a riadite¾ Slavistického kabinetu SAV
vyslovil poïakovanie prof. V. Blanárovi za dlhoroènú obetavú èinnos� vo funkcii hlavného redaktora èaso-
pisu Slavica Slovaca. Novým hlavným redaktorom sa stal doc. Dr. Emil Horák, CSc.

Na zasadnutí pléna SKS v marci 2000 (pozri správu v Slavica Slovaca, 35, 2000, è. 1) sa hodnotila
èinnos� komisií pri MKS, v ktorých sú predsedami slovenskí slavisti, diskutovalo sa o pripomienkach
k návrhu tematiky XIII. MZS, èlenovia SKS sa vyslovili k návrhu na premenovanie Slavistického kabinetu
SAV na Slavistický ústav Jána Stanislava SAV (návrh bol predlo�ený z príle�itosti 5. výroèia vzniku
kabinetu), ktorý jednoznaène podporili.

Najviac pozornosti sa na tomto pléne venovalo predlo�enému návrhu tematiky XIII. MZS v ¼ub¾ane,
ktorý bol èlenom SKS k dispozícii v slovenskom preklade. Na základe predlo�eného návrhu tematiky ako
východiskového textu bolo dohodnuté poda� 4 návrhy na usporiadanie tematických blokov, dosiahla sa
zhoda o obsahu pripomienok k samej tematike.

Predseda SKS vo svojej správe ïalej referoval o uzneseniach porady zú�eného prezídia MKS, ktorá sa
uskutoènila v októbri 2000 v Záhrebe. Zúèastnili sa na nej zástupcovia �iestich slovanských a �iestich
neslovanských krajín: Ruska (O. N. Trubaèov), Bieloruska (H. Cychun), Po¾ska (L. Suchanek), Èeska
(I. Pospí�il), Chorvátska (A. Nazorová a èestný èlen MKS I. Frange�) a Slovinska (A. �ivicová-Dularová,
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A. Skaza, M. Javornik), ïalej Rakúska (G. Neweklowsky), Talianska (S. Garzonio), Nemecka (K. Gut-
schmidt), Rumunska (D. Gãmulescu), Kanady (N. Zekulin) a USA (M. Flier). Prítomný bol aj predseda
Chorvátskeho komitétu slavistov C. Milanja, predseda Chorvátskej filologickej spoloènosti B. Pavlovski,
bývalá predsedníèka Chorvátskeho komitétu slavistov D. Sesarová a z Èeska e�te výkonný redaktor èaso-
pisu Slavia a tajomník Èeského komitétu slavistov M. Zelenka. V programe rokovania bolo posúdenie
tematiky XII. MZS a rozprava o formách rokovania zjazdu v ¼ub¾ane.

V zápisnici z tohto zasadnutia sa kon�tatuje, �e z 39 èlenov MKS poslalo svoje pripomienky k návrhu
tematiky zjazdu 21 èlenov. Ïalej sa tam uvádza, �e 5 národných komitétov slavistov po�iadalo o zvý�enie
kvóty úèastníkov zo svojich krajín, a tak sa zvý�ila kvóta Bielorusku z 20 na 25 úèastníkov, Fínsku z 5 na
15, Taliansku z 20 na 25, Juhoslávii z 20 na 35 a Macedónsku z 10 na 18 úèastníkov. Zvý�ila sa aj kvóta
Kazachstanu z 3 na 10 úèastníkov. Celkový poèet úèastníkov vychodí teraz na 693 (okrem tematických
blokov). Úèastníci rokovaní v tematických blokoch budú tvori� osobitne vedenú skupinu.

Na porade zú�eného prezídia MKS sa posúdili pripomienky k návrhu tematiky zjazdu a schválila sa jej
definiftívna podoba (jej slovenský preklad uverejòujeme v tomto èísle Slavica Slovaca). V správe o èinnosti SKS
sa v tejto súvislosti pripomenulo, �e na základe návrhu M. Ben�u bol SKS prijal a odoslal pripomienku, aby sa
tematika roz�írila o samostatnú nefilologickú skupinu (pozri Slavica Slovaca, 35, 2000, s. 96): �V záujme
zvýraznenia podpory interdisciplinárnej spolupráce by sa mal osobitne vyèleni� e�te jeden tematický okruh (za
okruhom 2.0): 3.0 Archeológia. História. Etnológia. 3.1 Etnogenéza Slovanov. Osíd¾ovanie ju�noslovanských
oblastí (východné Alpy, Panónia, Dácia, Moezia, Balkán). 3.2 Národná emancipácia a reinterpretácia minulosti.
Globalizácia, kultúrna identita a multikulturalita v slovanskom svete. 3.3 Súèasný stav poznania tradiènej kultúry
slovanských národov. 4.0 Dejiny slavistiky [�].� Tento návrh SKS na podporu interdisciplinarity sa opieral
o text predlo�eného návrhu tematiky (1.1, 2.4, 2.5). Treba s po¾utovaním kon�tatova�, �e nielen �e nebol
prijatý, ale v schválenom znení tematiky zjazdu sa celkom vynechala slovanská archeológia a história obsiahnutá
v bode 1.1 pôvodného návrhu, hoci pri MKS existuje osobitná komisia pre slovanskú archeológiu. Celkom
okrajovo sa nefilologickej histórii dáva aký-taký priestor v bode 2.4: Národné osamostatnenie a reinterpretácia
minulosti (literatúra, jazyk, kultúra a dejiny). V zjazdových rokovaniach sa teda nenájde priestor pre slovanskú
etnogenézu a dejiny osídlenia ani v navrhovanom �pecifikovanom rozsahu. Zrejme to nepriaznivo postihne
návrh SKS na usporiadanie tematického bloku Panónia a ju�ní Slovania v 7. � 9. storoèí predlo�ený v po�adovanom
termíne na základe návrhu tematiky zjazdu. Podobný nepriaznivý osud mô�e postihnú� aj ïal�í návrh SKS na
usporiadanie tematického bloku Literárny preklad ako komunikácia medzi národmi, jazykmi a kultúrami predlo�ený
v zmysle návrhu tematiky v bode 2.4. V schválenej tematike sa toti� z tohto bodu vynechala práve formulácia
Literárny preklad ako komunikácia medzi národmi a jazykmi.

Je iste náhoda, �e sa v prijatej tematike zjazdových rokovaní vynechali práve tie okruhy, ktoré SKS
navrhoval podpori�. V zápisnici zo zasadnutia zástupcov vybraných národných komitétov slavistov v Záhrebe
sa neuvádzajú dôvody takého zú�enia tematiky zjazdových rokovaní. Bude treba vyjasni� otázku, èi okruhy
problematiky vyradenej z návrhu doruèeného národným komitétom slavistov (tento návrh tematiky bol
východiskom predkladania návrhov na tematické bloky) mô�u by� obsahom rokovaní tematických blokov.

Predmetom rokovania porady v Záhrebe boli aj formy zjazdových rokovaní. Prijal sa záver, �e zjazd
bude prebieha� vo forme referátov a diskusií na plenárnych zasadnutiach, v sekciách, v tematických blo-
koch a pri okrúhlych stoloch.

Termín prihlasovania referátov na registráciu je 1. október 2001 (na adresu Slovinského komitétu
slavistov). Prihlá�ka musí obsahova� aj resumé v jednom z oficiálnych jazykov zjazdu. Sú to v�etky slovan-
ské jazyky a nemèina, francúz�tina a angliètina.

V tematických blokoch sa budú prerokúva� u��ie, �peciálne témy, v sekciách odznejú referáty so �ir�ím
tematickým záberom.

Celkový poèet tematických blokov nemô�e prekraèova� èíslo 20. Hoci aktívni úèastníci blokov tvoria
osobitnú kvótu, mimo pridelenej národnej kvóty, sú oficiálnymi èlenmi delegácie svojej krajiny. Ustanovuje sa
funkcia koordinátora tematických blokov. Je ním prof. Miran Hladnik. Ten predlo�í prihlá�ky tematic-
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kých blokov na rokovanie MKS v roku 2001, ktorý bude rozhodova� osobitne o ka�dom tematickom
bloku. Prihlá�ka tematického bloku sa predkladá jeho iniciátorom najprv vlastnému národnému komitétu
slavistov, ktorý ju posúdi a po schválení odo�le koordinátorovi. Iniciátor bloku sa potom stáva jeho
zodpovedným organizátorom, zabezpeèuje realizáciu bloku na zjazde. Ako referentov mo�no prihlási�
troch a� piatich úèastníkov, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti. V tematickom bloku musia úèinkova�
zástupcovia minimálne troch krajín alebo národných komitétov slavistov, prièom sa odporúèa, aby aspoò
jedna z  tých krajín bola slovanská. Aktívni úèastníci tematických blokov vopred predkladajú texty svojich
referátov alebo ich tézy v rozsahu 10-minútového vystúpenia. Texty musia by� uverejnené, tak ako aj iné
zjazdové referáty, pred otvorením zjazdu. Prihlá�ka tematického bloku sa musí predlo�i� v podobe osobitného
formulára, vyplneného v ktoromko¾vek oficiálnom jazyku zjazdu. Národné komitéty slavistov, ktoré u�
odoslali svoje návrhy na tematické bloky, musia znova vyplni� teraz doruèené formuláre.

Návrhy na okrúhle stoly budú pripravené na posúdenie v MKS v roku 2001, keï sa opä� zíde tzv.
zú�ené prezídium MKS. SKS prijal ponuku, ktorá vzi�la z porady v Záhrebe, usporiada� zasadnutie tohto
prezídia v roku 2001 na Slovensku. Uskutoèní sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 5. � 7.
decembra 2001.

V zápisnici sa e�te uvádza, �e novým koordinátorom práce komisií pri MKS sa stal prof. Stanis³aw
Gajda z Po¾ska, ktorý nahrádza v tejto funkcii jej dlhoroèného vykonávate¾a Jana Basaru. Novými èestný-
mi èlenmi MKS sa stali J. Siatkowski a G. Mihãilã.

O nákladoch na pobyt v ¼ub¾ane v èase zjazdu bude Slovinský komitét slavistov informova� v najbli��om
èase.

Správu o hospodárení a revíznu správu predniesol za neprítomnú revízorku H. Urbancovú (nezúèastni-
la sa zo zdravotných dôvodov) V. Sedlák. Kon�tatuje sa v nej, �e �úètovníctvo Slovenského komitétu
slavistov je vedené preh¾adne a správne. Pokladnièné a finanèné doklady sú zaúètované v peòa�nom
denníku pod¾a výpisu zo V�eobecnej úverovej banky � poboèky Bratislava � centrum. Odvody dane zo
mzdy sú odvádzané na Daòový úrad Bratislava. Revízna skupina odporúèa úètovnú uzávierku schváli�.�

V nasledujúcej diskusii k predneseným správam sa k rozlièným otázkam èinnosti SKS vyslovili mnohí
prítomní èlenovia SKS (M. Kuèera, A. Ruttkay, O. Elschek, J. Hvi�è, J. Bosák, T. �tefanovièová, Z. Profantová,
¼. Králik, V. Sedlák, M. Ben�a). Diskutovalo sa najmä o súèasnom zameraní a výskumnej náplni slavistiky,
o chápaní, zmysle a význame interdisciplinarity, o obsahovej náplni rokovaní slavistických zjazdov. �
Úsiliu o komplexnos� výskumov realizovaných pomocou interdisciplinárne koncipovaných projektov na
pôde Slavistického kabinetu SAV nevychádza v ústrety úsilie obmedzova� tematiku zjazdových rokovaní
takmer výluène na filologické (v obmedzenej�ej miere aj na etnologické) výskumy. Schválená tematika
XIII. MZS nenadväzuje na koncepciu tematiky XI. MZS v Bratislave.

V závere diskusie plénum jednohlasne schválilo predlo�ené správy.
Jednohlasne boli schválené aj návrhy z pléna na funkciu predsedu a ïal�ích èlenov výboru i revízorov.

Za predsedu SKS bol na ïal�ie funkèné obdobie zvolený Ján Doru¾a, za tajomníka SKS Peter �eòuch, za
podpredsedov Ján Ko�ka, Vincent Sedlák a Mojmír Ben�a, za revízorky Tatiana �tefanovièová a Elena
Krasnovská.

Predseda SKS poïakoval prítomným èlenom SKS za prejavenú dôveru. Uviedol, �e najbli��ia èinnos�
SKS bude spojená predov�etkým s prípravou úèasti slovenských slavistov na XIII. MZS v ¼ub¾ane.
V najbli��om èase bude rozposlaný obe�ník � informácia o XIII. MZS s výzvou o prihlasovanie úèasti na
tomto zjazde (informácia sa uverejòuje aj v tomto èísle Slavica Slovaca), pravdepodobne v septembri 2001
sa opä� zíde plénum SKS, ktoré podrobnej�ie prerokuje podmienky úèasti slovenských slavistov na zjazde
v ¼ub¾ane a bude sa zaobera� aj hodnotením èinnosti komisií pri MKS. Ve¾a úsilia si vy�iada aj príprava
zasadnutia zú�eného prezídia MKS v decembri 2001 v Smoleniciach.

                                                                                                                            Ján Doru¾a
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Tematika XIII. medzinárodného zjazdu slavistov v ¼ub¾ane
15. � 21. augusta 2003*

1.0 Jazykoveda
1.1 Jazykovogenetické, etnogenetické a historicko-filologické h¾adiská:
Genéza slovanských jazykov1  v kontexte praslovanskej dialektológie (s osobitným zrete¾om na

ju�noslovanské jazyky). Slovanská etymológia zo slovotvorného a sémantického h¾adiska. Paleoslavistika.
Textológia a vydávanie pamiatok.2

1.2 Areálové h¾adiská: Areálový výskum slovanských jazykov (Baltica, Carpatica, Germano-Slavica,
Austro-Slavica, Ugro-Slavica, Balcanica). Náreèia slovanských jazykov � ich vznik, vývin, súèasný stav.
Interdisciplinárnos� v dialektologických výskumoch. Perspektívy, metódy a technika lingvistickej geografie.

1.3 �truktúrne, typologické a porovnávacie h¾adiská (na v�etkých úrovniach):
Aktuálne problémy vedeckého výskumu súèasných slovanských jazykov (vo v�etkých jazykových

rovinách). Dynamika a typológia zmien vo vyvine slovanských jazykov. Typologická podoba slovanskej
vety z metajazykového porovnávacieho h¾adiska. Lexikálne a frazeologické neologizmy v slovanských
jazykoch na rozhraní tisícroèia. Vývinové procesy v oblasti terminológie a vz�ahy medzi slovanskými
jazykmi. �truktúrna typológia slovanského onomastického3  fondu.

1.4 Sociolingvistické a pragmatické h¾adiská: Jazyková teória �týlov. Jazykové kontakty (slovansko-
slovan ské, slovansko-neslovanské). Úloha národného jazyka pri formovaní národnej kultúry. Jazykové
plánovanie a jazyková politika v krajinách so slovanským úradným jazykom. Postavenie slovanských
jazykov vo svete dne�nej komunikácie a technológie v súvislosti s problematikou viacjazykovosti. Socio-
lingvistické h¾adiská a periodizácia slovanských spisovnych jazykov. Kritériá spisovnosti v slovanských
jazykoch. Zmeny v ju�noslovanských spisovných jazykoch za posledné desa�roèia. Koexistencia spisovného
jazyka s nespisovnými útvarmi (variantmi) v slovanských jazykoch.

1.5 Teoretické a metodologické h¾adiská pri výskume slovanských jazykov: Aplikácia nových techno-
lógií na slovanský jazykový materiál. Korpusy textov slovanských jazykov. Kognitívne prístupy v jazyko-
vede.

2.0 Dejiny literatúry. Kulturológia. Folkloristika.
2.1 Adam Mickiewicz, Alexander Pu�kin, France Pre�eren v slovanskom a európskom kontexte.
2.1.2 Problematika tvorivej èinnosti v emigrácii.
2.2 Teoretické h¾adiská: Súèasné literárnovedné smery v slovanskom svete. Funkcie literatúry v

slovanskom svete. V�eobecná porovnávacia literárna veda a slovanské literatúry. Tematológia na rozhraní
literárnej vedy, kulturológie a lingvistiky (téma, intertextualita, model sveta).

2.3 Literárnohistorické h¾adiská: Typológia vzniku slovanských literatúr. Vývinová typológia �ánrov
v slovanských literatúrach. Kontinuita a diskontinuita literárnych procesov od stredoveku do postmoderniz-
mu (s osobitným zrete¾om na problém literárnosti). Tematologické a imagologické vz�ahy medzi slovan-

* SKS dostal od Slovinského komitétu slavistov schválenú tematiku zjazdu v troch jazykoch � slovinskom,
ruskom a anglickom. Do slovenèiny prelo�il J. Doru¾a.

1 V návrhu tematiky bola formulácia: Etnogenéza Slovanov. Jazyková a etnická genéza slovanských národov...
2 Text Textológia a vydávanie pamiatok je v definitívne schválenej tematike uvedený namiesto formulácie

v návrhu: Archeológia (funkcionálna tematika súvisiaca predov�etkým s osíd¾ovaním ju�noslovanských
oblastí východných Álp, Panónie, Dácie, Moezie, Balkánu). Keï�e pôvodná formulácia odseku 1.1 zostala
nezmenená, vznikol nesúlad medzi jeho názvom a obsahom.

3 V návrhu tematiky bola formulácia �truktúrna typológia slovanského menného fondu; SKS �iadal spresni� túto
formuláciu, aby bolo jasné, èi tu ide o pomenovací, názvoslovný fond, ktorý zahàòa aj onomastické výskumy.
Úpravu pôvodnej formulácie nájdeme len v slovinskej verzii schválenej tematiky (namiesto imenskega fonda je
teraz onomastièkog fonda), v doruèenej ruskej a anglickej verzii zostala pôvodná formulácia z návrhu tematiky.
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skými literatúrami. Fantastika v slovanských literatúrach. Odbojová literatúra. Regionalizmus a náreèo-
vos� v literatúrach slovanských národov. Slovanské literatúry národnostných men�í n a diaspóry. Slovan-
ské literatúry na pozadí neslovanských literatúr alebo v ich obkolesení.

2.4 Kulturologické h¾adiská: Zmeny literárneho �ivota na prelome tisícroèia (vplyv sociálno-politic-
kých zmien a nových médií). Národné osamostatnenie a reinterpretácia minulosti (literatúra, jazyk, kultúra
a dejiny). Globalizácia, kultúrna identita a multikulturalita ako problémy slovanského sveta. Recepcia
slovanskej dramatiky v neslovanskom prostredí. Literatúra a filozoficko-religiózne myslenie. Masová
kultúra.4

2.5 Folkloristika: Folklórny text v kontexte kultúry. Texty súèasného slovanského folklóru. Chápanie
tradície v literárnej histórii a folkloristike. Vz�ah medzi ústnou a písanou literatúrou (s dôrazorn na zmenu
hraníc medzi nimi). Súèasné tendencie v literárnej histórii a folkloristike.

3.0 Dejiny slavistiky
3.1 Osobitná téma: Josef Dobrovský (1753 � 1829) v kontexte európskeho osvietenstva a spolo-

èenských vied. Úloha J. Dobrovského pri formovaní slovanských národných filológií. Názory Josefa
Dobrovského a Jerneja Kopitara na staroslovienèinu a kulturologické a jazykové aspekty slovanského
písomníctva v Korutánsku, v Panónii, na Balkáne a na Ve¾kej Morave.5  J. Dobrovský, J. Kopitar a
slovanská folkloristika.

Informácia o XIII. medzinárodnom zjazde slavistov

XIII. medzinárodný zjazd slavistov sa uskutoèní v dòoch 15. � 21. augusta 2003 v hlavnom meste
Slovinskej republiky ¼ub¾ane.

Zjazdové rokovania budú prebieha� v schválených tematických okruhoch uvedených v prilo�enej
Tematike XIII. medzinárodného zjazdu slavistov v ¼ub¾ane 15. � 21. augusta 2003.

Prihlá�ka na aktívnu úèas� v zjazdových rokovaniach musí vychádza� z tejto tematiky � pod¾a vlast-
ného výskumného zamerania a osobného výberu navrhovate¾a.

S názvom navrhovaného referátu treba do 30. apríla 2001 posla� na uvedenú adresu Slovenského
komitétu slavistov aj krátku anotáciu (obsah) referátu.

Keï�e text zjazdového referátu musí by� vopred uverejnený, pripraví Slovenský komitét slavistov
v Slavistickom kabinete SAV na vydanie osobitný zborník príspevkov slovenských slavistov.

Termín odovzdania príspevku do zborníka vèas oznámime autorom referátov, ktoré Slovenský komi-
tét slavistov zaradí do poètu urèeného kvótou pridelenou Slovenskej republike.

   Prosíme Vás o oboznámenie pracovníkov Va�ej in�titúcie s tematikou zjazdových rokovaní i s termínom
podávania prihlá�ok na adresu Slovenského komitétu slavistov (Panská 26, 813 64 Bratislava).

Termín 30. apríla 2001 je nevyhnutné dodr�a�.

                                                                                 Univ. prof. PhDr. Ján Doru¾a, DrSc.
predseda Slovenského komitétu slavistov

4 Namiesto textu z návrhu tematiky Literárny preklad ako komunikácia medzi národmi a jazykmi je v
jej schválenej verzii formulácia Literatúra a filozoficko-religiózne myslenie. Masová kultúra.

5 V ruskej verzii schváleného textu tematiky Ve¾ká Morava chýba.




