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Anotácia: Príspevok sa týka teórii rozvoja osobnosti pohybom v riadenom edukačnom procese. Cieľom je 

charakterizovať rolu cvičiteľa/ky seniorov. 
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Abstract: Report relates to the theory of personality development by movement in a controlled educational 

process. The aim is to characterize the role of trainer of seniors. 
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Pri snahe charakterizovať rolu cvičiteľa
1
 sa vynára niekoľko východiskových problémov. Ide o intenzívne 

demografické starnutie slovenskej populácie a s tým súvisiaci koncept aktívneho starnutia, ktorý je výstupom 

zmien v uvažovaní nad tým, čo znamená starnúť. Predstavuje seniorský vek ako obdobie, ktoré má byť naplnené 

aktivitou. Aktivita v tomto ponímaní často krát znamená angažovanosť, sebestačnosť, flexibilnosť a i. K tomu vo 

výraznej miere môžu jednotlivcovi napomôcť rôzne pohybové aktivity. Avšak geragogika športu je najmenej 

rozvinutou oblasťou, čo súvisí s problémami v zostavovaní cvičebných programov pre seniorov, čo determinuje 

samotnú ponuku pohybových aktivít.  

Charakteristiku roly cvičiteľa seniorov považujeme za jeden z dôležitých krokov rozvoja edukácie 

pohybom tejto cieľovej skupiny. Opierame sa pritom o personocentrické poňatia edukácie. Predmetom záujmu je 

človek, ktorý je v edukačnom procese; cvičí, vzdeláva sa a to má vplyv na jeho kvalitu života; je aktívny, 

zvedavý, považujeme ho za spoluautora svojho rozvoja; je dospelým subjektom, sociálnym aktérom, ktorý 

edukačný proces a kvalitu života vníma a interpretuje po svojom. V tomto kontexte môžeme, nadväzujúc na 

Beátu Kosovú (2000), hovoriť o humanistickej orientácii edukácie, ktorá uprednostňuje potreby a záujmy 

sebarealizujúceho sa jedinca, ktorý si postupne uvedomuje a rozvíja sám seba a svoje možnosti. Z doterajších 

úvah vyplýva, že predmetom záujmu cvičiteľa by mala byť osobnosť seniora, jeho rozvoj, pričom rozvoj 

chápeme zhodne s definíciou B. Kosovej (2008, s. 26) ako „celostný produktívny proces vzostupných 

kvalitatívnych zmien človeka (t. j. ako autorka dodáva, nie reprodukciu kvalít iného, ale produkciu nových kvalít 

seba samého)“. Spomínaná autorka (2000) v tejto súvislosti uvádza, že osobnosť sa rozvíja na základe toho, ako 

sama seba vníma, na základe slobodnej voľby. Rozumieme tomu tak, že dôležitým aspektom v rámci rozvoja 

jedinca je sebapoňatie. Ako sa ukazuje, rolou cvičiteľa je byť partnerom, facilitátorom cvičencov. Dôležitý je 

individuálny prístup k cvičencom, v rámci ktorého má cvičiteľ pôsobiť na cvičencov motivačne a docieliť to, aby 

spoznali a pochopili svoje možnosti, limity, náročnosť cvičenia ako aj jeho účelnosť. Partnerský vzťah predikuje 

v tomto kontexte otvorenú komunikáciu – dialóg rovnocenných partnerov, kde cvičiteľ vystupuje ako prirodzená 

autorita, ktorá načúva potrebám subjektu edukačného procesu.   

  Charakteristika role cvičiteľa vedie podľa nás cez princípy dialogického vzdelávania a odbornú 

andragogickú kompetenciu edukátora. Dospelí sa najlepšie učia prostredníctvom "dialógu", ktorý sa koná v 

atmosfére vzájomného rešpektu a bezpečia, a učia sa z kurikúl, ktoré sú v kontexte s realitou ich života (Vella, 

2002). Jane Vella (2002, s. 4) uvádza nasledujúce princípy, ktoré sú vo vzdelávaní dospelých cestou k začiatku, 

udržiavaniu a pestovaniu dialógu („Dia“ znamená „medzi“, „logos“ znamená „slovo“. Dia+logue = slovo medzi 

nami): 

 analýza potrieb: účasť edukantov pri stanovení obsahu edukačného procesu, 

 bezpečie v prostredí a v procese: vytvárame podmienky pre učenie sa, pričom podmienky sú 

ubezpečujúce; vytvorenie bezpečného kontextu, prostredia a procesu, znamená byť vedený rukou 

vzdelávateľa počas plánovania, analýzy vzdelávacích potrieb a prostriedkov hodnotenia až po prvý 

moment kurzu, 

 zdravý vzťah medzi učiteľom a vzdelávaným a medzi študentmi navzájom: partnerský vzťah, 

 postupnosť obsahu a posilnenie v učení sa, 

                                                           
 

1 V celom príspevku máme na mysli oba rody. 
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 prax: akcia s reakciou alebo učenie sa praxou (učíme sa na tom, čo robíme alebo učenie sa pri 

uskutočňovaní danej úlohy), 

 rešpektovanie účastníkov edukačného procesu ako ľudí s rozhodovacou právomocou, 

 myšlienky, pocity a činnosti: kognitívne, afektívne a psychomotorické aspekty učenia, 

 bezprostrednosť učenia sa: okamžité využitie nadobudnutých poznatkov, 

 princíp jasného vymedzenia rolí a ich ďalší rozvoj, 

 tímová práca a využitie malých skupín, 

 zapojenie študentov do toho, čo sa učia, 

 zúčtovateľná (adresná) zodpovednosť (Accountability): ako oni vedia, že vedia? (akým spôsobom zistia, 

že čo sa naučili?). 

Cieľom dialogického vzdelávania je navodiť optimálny edukačný proces dospelých, seniorov. Uvedené 

princípy vnímame vo vzťahových rámcoch s odbornou andragogickou kompetenciou edukátora a s hodnotovými 

orientáciami. V tomto prípade vychádzame z ponímania odbornej andragogickej kompetencie Viery Prusákovej 

(1999) a z charakteristík profesijnej kompetencie lektora Ivany Pirohovej (2008). Ide nám predovšetkým o 

odborné kompetencie a sociálne kompetencie. Odborné kompetencie cvičiteľa sú reprezentované cez know-how 

a vzťahujú sa na väčšinu princípov dialogického vzdelávania, napr. na princíp bezpečnosti (erudovanosť 

edukátora vyvoláva dôveru v uskutočniteľnosť cieľov), analýzu potrieb, na všetky princípy späté s obsahom 

edukačného procesu a i. Do sociálnych kompetencií sa zahŕňa komunikačná kompetencia, kooperačná 

kompetencia, empatia, schopnosť riadiť a rozhodovať spojenej s asertívnym správaním (napr. aktívne počúvanie, 

ktoré patrí pod komunikačnú kompetenciu pomáha tvoriť kurikulum a zapájať tak edukantov do jeho tvorby 

a pod.). Prepojenie princípov s hodnotovými orientáciami vnímame tak, že princíp je súčasťou hodnotovej 

orientácie. Napr. princíp bezprostrednosti: stupeň dôležitosti hodnotových orientácií v hodnotových rebríčkoch 

jednotlivcov určuje vnímanie užitočnosti učiva učiacimi sa.  

  V rámci efektívnosti edukácie je potrebné spomenúť aj základné determinanty, ovplyvňujúce edukačný 

proces, ktorými sú charakteristiky: účastníkov edukácie; edukátorov; edukačných konštruktov a realizačného 

prostredia. Napr. Sociálno-historicko-kultúrne charakteristiky účastníkov edukácie môžu vplývať na prvý 

princíp, týkajúci sa analýzy potrieb a následného bezprostredného využitia obsahu edukácie v praxi. Isté 

osobnostné charakteristiky edukátora môžu byť prekážkou naplnenia princípu zdravých vzťahov. Edukačné 

konštrukty majú súvis so všetkými princípmi, kde sa spomína obsah. Charakteristiky realizačného prostredia sa 

môžu vzťahovať na princíp bezpečnosti, alebo k analýze potrieb.  

  V kontexte vymedzovania role cvičiteľa považujeme za dôležité upriamiť pozornosť najmä na princípy 

bezpečnosti, zdravých vzťahov a jasného vymedzenia rolí, nakoľko ich uplatňovanie v praxi pôsobí nielen na 

efektivitu edukačného procesu, ale aj  na fyzickú, psychickú, sociálnu a rozvojovú životnú pohodu seniorov. 

Usudzujeme, že ostatné princípy dialogického vzdelávania sú diferencované s ohľadom na ich relácie, nakoľko 

ich spoločným indikátorom sú subjekty edukačného procesu. Pri objasňovaní ich vzájomných vzťahov 

vychádzame z nami realizovaného výskumu (2012), ktorého hlavným cieľom bolo identifikovať a analyzovať 

vplyv organizovaných pohybových aktivít na kvalitu života seniorov z andragogických aspektov. 

  Princíp bezpečnosti súvisí so stereotypom, dôverou a skupinou spolucvičencov. Stereotyp ako kategória 

je sýtená indikátormi, ktorými sú: prostredie telocvične, priebeh cvičebných jednotiek, pravidelnosť cvičenia, 

cvičiteľ a skupina. Seniori sa cítia bezpečne ak je cvičenie realizované v pre nich známom prostredí, v ktorom sa 

vedia pohybovať a orientovať. Následne to má súvis aj s organizáciou dopravy a celého režimu dňa. Preto je 

dobré, keď je cvičenie realizované na rovnakom mieste, v rovnakom čase a je im známy priebeh cvičebných 

jednotiek. Pravidelnosť cvičenia vytvára stereotyp, buduje návyk na pohybové aktivity a rozvíja vytrvalosť.  

Vo všeobecnosti je známe, že cvičebná jednotka má istý úvod, jadro a záver. V úvode prebieha rozcvička 

na zahriatie organizmu, hlavnú časť tvoria cviky, ktorými sa zveľaďuje funkčná zdatnosť a záver je venovaný 

zväčša strečingu a cvikom, ktorými sa organizmus uvoľňuje. Postupnosť cvikov spájame s profesijnou 

kompetenciou cvičiteľa. Osobnostné ako aj profesijné charakteristiky cvičiteľa sa výrazne odzrkadľujú nielen 

v princípe bezpečnosti, ale aj v ďalších princípoch. Môžeme predpokladať, že ak sa naruší jeden zo spomínaných 

indikátorov, dôjde k narušeniu stereotypu, čo vedie k menšiemu pocitu bezpečnosti, a ten následne vytvára 

nespokojnosť v kontexte s edukačným procesom a zároveň zasahuje v rámci kvality života do dimenzie 

psychickej pohody. Istý stereotyp predstavuje aj skupina cvičiacich, o ktorej pojednávame nižšie. 

 Ďalšou kategóriou, ktorá napĺňa princíp bezpečnosti je dôvera. Dôvera v odbornosť cvičiteľa, 

v uskutočniteľnosť cieľov, ale dôležitým elementom je aj dôvera v seba samého a poznanie svojich limitov. Za 

najdôležitejší aspekt princípu bezpečnosti, môžeme považovať odbornosť cvičiteľa, ktorú ďalej rozvíjame do 

profesijných kompetencií a sociálnych kompetencií. Profesijné kompetencie sa prejavujú v erudovanosti 

cvičiteľa, poznaním repertoára cvikov vhodných pre seniorov, ich účinnosť ako aj možné riziká spojené so 

zdravotným oslabením jednotlivcov. „Pohybová intervencia musí vychádzať z aktuálnej situácie a musí 

rešpektovať možnosti jedincov“ (Tlučáková, Junger, 2012, s. 226). „Medzi najčastejšie ochorenia patria vysoký 

krvný tlak, vysoký cholesterol, problémy so zrakom a osteoporóza“ (Tlučáková, Junger, 2012, s. 227). Je možné 

povedať, že odborné kompetencie cvičiteľa sa pretavujú do spokojnosti seniorov s edukačným procesom 
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a následne aj do dimenzií kvality života. Cvičiteľ svojím know-how vplýva na funkčnú zdatnosť seniorov a tým 

aj na udržovanie, či zlepšovanie zdravotného stavu, a to sa celkovo prejavuje vo fyzickej pohode. Využívaním 

rozmanitých cvikov pôsobí na rozvoj kognitívnych funkcií cvičencov, na afektívnu stránku osobnosti, tým aj na 

Ja (self) (viera v seba samého, sebaovládanie, sebaúcta, spokojnosť so sebou samým a pod.). Zhrňujúc, 

cvičiteľovo know-how pôsobí aj na psychickú pohodu. Uvedené súvislosti sa odzrkadľujú aj do rozvojovej 

životnej pohody v kategóriách osobnostného rozvoja, nezávislosti a udržiavania.  

Niet pochybností o tom, že sociálne kompetencie cvičiteľa sa týkajú princípu bezpečnosti, zdravých 

vzťahov a princípu vymedzenia rolí. Komunikačná kompetencia cvičiteľa zahŕňa spätnú väzbu, aktívne 

počúvanie,  verbálnu a neverbálnu komunikáciu a spolu s ďalšími sociálnymi kompetenciami vytvára celistvý 

obraz o cvičiteľovi, ako o partnerovi v rámci edukačného procesu, ale aj mimo neho. Potvrdením partnerskej 

roly cvičiteľa vo vzťahu k cvičencom, je vedenie dialógu o ich očakávaniach a preukazovanie rešpektu 

a podpory. Podľa J. Vella (2002) cvičiteľ by mal byť v tejto súvislosti prístupný cvičencom jednak osobne, 

jednak prostredníctvom všetkých dostupných telekomunikačných technológií, v podstate nepretržite, podľa 

potreby.  

Spôsobilosť viesť dialóg s účastníkmi edukačného procesu je podľa I. Pirohovej (2010) determinovaná 

predovšetkým diagnostickou, psychodidaktickou a komunikačnou kompetenciou edukátora. „Predpokladom 

spôsobilosti prijímať spätnú väzbu, kontrolovať, regulovať edukačný proces je diagnostická kompetencia 

vysokoškolského učiteľa (v našom prípade cvičiteľa), ktorá konkrétne napomáha: 

 správnej orientácii učiteľa (dopĺňame cvičiteľa) vo vzdelávacích situáciách, ktoré môže pozitívnym 

spôsobom ovplyvňovať, zároveň zasahovať, meniť podmienky a postupy vzdelávania, 

 realizovať individuálny prístup, 

 umožňuje i plánovanie vzdelávania práce, stanovovanie perspektív a cieľov, 

 rozpoznávanie ťažkostí pri učení sa a identifikovaní ich príčin, 

 aktivizovaní a motivovaní účastníkov k učeniu sa, 

 skvalitňovaní učebných činností vysokoškolského učiteľa“ (dodávame cvičiteľa) (Pirohová, 2010, s. 74). 

Ďalej faktor zvládnuteľnosti cvikov poskytuje dôveru v uskutočniteľnosť cieľov a tým podporuje princíp 

bezpečnosti. Zvládnuteľnosť cvikov je možné tiež vnímať ako motivačný atribút. Na základe toho je možné 

tvrdiť, že cvičiteľ tak vplýva na fyzickú  a psychickú pohodu cvičencov a zároveň aj na kategóriu osobnostného 

rozvoja. 

Spomínaný princíp je sýtený aj skupinou cvičencov, s ktorou sa spája atmosféra v edukačnom procese. 

Dobré vzťahy sú predpokladom pre pocit bezpečia, ale aj naopak bezpečie je indikátorom zdravých vzťahov. 

Túto reláciu vnímame ako spojovník dvoch princípov: bezpečnosti a zdravých vzťahov.  

Cvičiteľ by mal mať vedomosť o tom, že rovesnícky vek zohráva dôležitú úlohu pri kreovaní skupín 

v rámci rozvoja osobnosti pohybovými aktivitami. Skupinu rovesníkov charakterizujú podobné záujmy 

a problémy, čo môže predikovať lepšie nadväzovanie bližších vzťahov. Podobné záujmy a problémy vedú 

k vzájomnému porozumeniu, k vymieňaniu skúseností a k zvereniu sa so zážitkami ako aj k sympatii. Tieto 

indikátory sa následne premietajú v sociálnej dimenzii v rámci kvality života a v informálnom vzdelávaní. 

Seniori vnímajú skupinu rovesníkov ako istý prostriedok k odreagovaniu sa od rodinných problémov, na svojich 

stretnutiach vedú zväčša odľahčujúce témy konverzácie. 

Cvičenie v skupine rovesníkov eliminuje možné komplexy z nezvládania zadaných cvikov, či už v rámci 

estetického prevedenia, alebo v rámci intenzity za sebou nasledujúcich cvikov, ktoré sa môžu vyskytovať vo 

vekovo zmiešaných skupinách. Tento aspekt je významný tak pre princíp bezpečnosti ako aj pre princíp 

zdravých vzťahov, nevylučujúc dimenziu psychickej pohody. Tým, že sa eliminujú spomínané komplexy, 

vytvorením jednej vekovej kategórie, odstraňujú sa aj prípadné konflikty, ktoré z toho vyplývajú, čo pôsobí 

v prospech zdravých vzťahov a zároveň sa posilňuje princíp bezpečnosti. 

 V rámci nonformálneho vzdelávania, v kontexte princípu bezpečnosti a princípu zdravých vzťahov zaváži 

kategória priateľského tímu, ktorá zároveň sýti princíp, týkajúci sa tímovej práce. Najdôležitejším indikátorom 

priateľského tímu sú rovnocenné vzťahy, ktoré zahŕňajú vzájomný rešpekt, hľadanie spoločných riešení a fakt, 

že sa nikto nepretvaruje. Spolucvičencov je možné brať ako ďalšiu známosť, ale tí, s ktorými sa vytvoria blízke 

vzťahy, je možné považovať za dôverníkov. Pre dôverníkov sú príznačné silné citové väzby a podpora. Podpora 

sa prejavuje v psychickej oblasti v krízových situáciách a aj vtedy, keď priateľ potrebuje nadobudnúť pocit 

potrebnosti.  

 Princíp jasného vymedzenia rolí je o pokore a skromnosti, pričom objektom záujmu je edukátor. Tento 

princíp je sýtený osobnostnými chrakteristikami (ústretovosť, zodpovednosť, priateľskosť, láskavosť, snaživosť, 

sympatickosť a i.) ako aj už vyššie spomínanými profesijnými charakteristikami cvičiteľa. Jednotlivé osobnostné 

charakteristiky vplývajú tiež na princíp bezpečnosti (zodpovednosť), princíp zdravých vzťahov (ústretovosť 

a pod.). 

 Významnú úlohu vo vedení skupiny cvičencov zastáva motivácia a celkový prístup cvičiteľa k seniorom 

ako subjektom edukačného procesu. Konštatujeme, že individuálny prístup cvičiteľa vplýva na motiváciu 

jednotlivca. Od miery úspešnosti motivácie jednotlivca k pohybovým aktivitám závisí jeho prístup k cvičeniu 
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a tiež stabilita skupiny v rámci počtu cvičencov. Z nami realizovaného kvalitatívneho výskumu (2012), v ktorom 

výskumnú vzorku tvorilo 5 senioriek
2
, cvičiacich v programe ProSenior tri a viac rokov, a ktoré navštevovali 

Univerzitu tretieho veku pri Prešovskej univerzite v Prešove, v odbore Telesná výchova a šport vyplynulo, že 

seniorky vnímajú motiváciu smerom k nim cez indikátory, ktoré chápeme ako skryté motivátory: charizma 

cvičiteľa (v tomto prípade cvičiteľky), dôslednosť v odbornom prevedení jednotlivých cvikov, rešpekt ako 

k odborníčke, vzájomný vzťah. Pri uplatňovaní individuálneho prístupu a pri tvorbe kurilula, môže byť 

cvičiteľom nápomocná identifikácia indikátorov kvality života cvičencov. Poznanie vzťahových rámcov 

kategórií kvality života a ponímaní pohybu umožňuje vyšpecifikovať primárnu motiváciu účasti na cvičení. 

Uvedomujeme si, že nasledujúce zistenia nemôžeme zovšeobecňovať, ale je možné vnímať ich ako príklad. 

Špecifické diferencovanie pojmu pohyb vyplýva zo životných príbehov senioriek, z aktuálneho zdravotného 

stavu, z ich hodnotových orientácií. Možno povedať, že motivácia účasti na cvičení je diferencovaná s ohľadom 

na kategóriu kvality života a významu pohybu, ktorý z nej vyplýva (Tabuľka č. 1).  

 

Tabuľka č. 1 Individualizované diferencovanie pojmu pohyb a vzťahové rámce s kvalitou života 

a s motiváciou účasti na cvičení 

Zdroj: M. Lenhardtová (2012, s. 102) 

 

Uvažujeme, že uvedené zistenia sa môžu pretaviť najmä do princípov bezpečnosti, zdravých vzťahov, praxe, 

myšlienok – pocitov – činností. Zároveň môžeme tvrdiť, že účasť na organizovaných pohybových aktivitách 

jednotlivcov seniorského veku je závislá od predchádzajúcich pohybových skúseností.  

 Vonkajšie motivátory boli seniorkami interpretované cez  komplexnú vstupnú a výstupnú diagnostiku, 

rôznorodosť pohybových aktivít, cvičení na čas, využívaní krokomerov
3
.   

 Opierajúc sa o teóriu dialogického vzdelávania J. Vella (2002), môžeme sumovať, že rola cvičiteľa by 

mala byť partnerská, nie autoritatívna, ktorú napĺňa otvorená komunikácia, osobný vzťah, prístupnosť, rešpekt, 

pokora a skromnosť. Rola cvičiteľa seniorov je o veľkej zodpovednosti a erudovanosti. Cvičiteľa vnímame ako 

partnera, edukátora, facilitátora, animátora často krát aj ako manažéra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2 Išlo o vyčerpávajúcu vzorku, do ktorej boli zahrnuté všetky dostupné osoby. 
3 Krokomer Digi-Walker SW-200 umožňuje priebežne sledovať aktuálny počet prejdených krokov, prejdenú vzdialenosť (v km) a spálené 

kilokalórie (kcal). 

Kategória kvality života Význam pohybu Motivácia účasti na cvičení 

pevný režim dňa pohyb je život potreba pevného režimu dňa 

sloboda prerozdelenia voľného času pohyb ako liek 

udržiavanie a zlepšovanie 

zdravotného stavu 

potreba spoločenských kontaktov pohyb pre pohyb spolucvičenky, kolektív 

vedieť si usporiadať priority pohyb ako prevencia udržiavanie zdravotného stavu 

žiť prítomnosťou pohyb ako zdroj radosti dobrý pocit, kolektív 



318 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

 

KOSOVÁ, Beáta. 2008. Problémy filozofie edukácie a teória edukácie (výchovy). In DANEK, Ján. (ed.).  

Výchova v pedagogickom výskume a praxi : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 31. 1. 

2008, v Trnave. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s. 19 – 27. ISBN 978-80-8105-007-7. 

KOSOVÁ, Beáta. 2000. Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov : Metodické centrum Prešov, 121 s. ISBN 80-8045-179- 

6. 

LENHARDTOVÁ, Martina. 2012. Pohybová aktivita ako prostriedok zvyšovania kvality života seniorov  

z pohľadu teórie výchovy a vzdelávania dospelých. Dizertačná práca. Banská Bystrica : PF UMB, 143 s. 

PIROHOVÁ, Ivana. 2008. Andragogická diagnostika. Prešov : Akcent Print, 162 s. ISBN 978-80-89295-11-1. 

PIROHOVÁ, Ivana. 2010. Učiť na Univerzite tretieho veku – učiť sa viesť dialóg [online]. In BALOGOVÁ,  

  Beáta (ed.). Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov. [cit. 2012-04-10]. Dostupné na :  

  <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/index.html>.  

PRUSÁKOVÁ, Viera. 1999. Integrita a diferenciácia poslania a činnosti vzdelávateľov dospelých. In  

Vzdelávaniedospelých, ISSN 1335-2350, roč. 4, č. 4, s. 18 – 30. 

TLUČÁKOVÁ, Lenka, JUNGER, Ján. 2012. Determinanty motivácie k pohybu starších žien. In Acta Facultatis  

   exercitationis corporis universitatis Presoviensis. Vol. 1, s. 225 – 229. ISBN 978-80-555-0617-3. 

VELLA, Jane. 2002. Learning to Listen, Learning to Teach. The Power of Dialogue in Educating Adults. San 

Francisco : Jossey – Bass, 289 s. ISBN 0-7879-5967-7. 

 

  

 

 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/index.html

