Usnesení
z 25. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. dubna 2019
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
I.

Ověření zápisu z 24. zasedání Akademické rady AV ČR dne 12. března 2019

II.

Prezentace projektu COMPASS-U:Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
III.

Veletrh vědy 2019 - programový koncept, rozpočet
Akademická rada

1.
2.

IV.

souhlasí s připomínkami s návrhem programového konceptu a rozpočtu Veletrhu vědy
2019 dle předloženého materiálu,
žádá M. Pravdovou o upřesnění programu Veletrhu vědy 2019 na zasedání Akademické
rady dne 7. května 2019.
Tematické okruhy programu TVT 2019

Akademická rada bere s připomínkami na vědomí tematické okruhy programu Týdne
vědy a techniky 2019.
V.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady dne 22. března 2019

Akademická rada
1. bere na vědomí přednesené informace,
2. připravované Memorandum o zapojení České republiky do právnické osoby ELI-ERIC
mezi MŠMT, AV ČR a Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. upraví pozici MŠMT a AV ČR
tak, aby bylo dosaženo duálního zastoupení ČR v právnické osobě ELI-ERIC, a to s cílem vyvážit odbornou a administrativně-finanční kompetenci. Návrh tohoto Memoranda
bude předložen ke schválení Akademické radě.
VI.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období březen 2019

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
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2)

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere na vědomí informace P. Barana o 344. zasedání Rady vlády
pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) dne 29. března 2019:
1.
2.

3.

3)

RVVI vzala na vědomí informaci o přípravě akčních plánů Inovační strategie
ČR 2019–2030,
RVVI schválila „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální
vývoj a inovace na rok 2020 s výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026“,
RVVI vzala na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení dle Metodiky
2017+.
Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:
1.

2.

3.

4)

mediální zájem zaznamenala především tato témata: umělý chemický přepínač
DNA (spolupráce Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Univerzity Karlovy); specializovaná databáze genetických informací z archeologických nálezů (Ústav molekulární genetiky
AV ČR, v. v. i.); „klikání“ čolků ve vodě (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.);
možnost obnovy kmenových buněk (Ústav experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i.), existence blesků na Marsu (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.),
aktuálně AV ČR vydala časopis A / Věda a výzkum s hlavním tématem Voda a časopis AB / Akademický bulletin s hlavním tématem Inovační strategie ČR na léta
2019–2030. Připravován je i časopis AΩ / Věda pro každého s hlavním tématem
Věda ve filmu a v seriálech,
plánovány jsou tyto aktivity: odborná konference „Rizika a potenciál genového editování“ (3. dubna 2019); předání čestné medaile „De scientia et humanitate optime
meritis“ Milanu Štěchovi (4. dubna 2019); návštěva amerického astronauta A. Feustela (4.–15. dubna 2019); vyhlášení Cen nakladatelství Academia (8. dubna
2019) a zasedání Akademického sněmu (16. dubna 2019).
Ekonomické otázky

Akademická rada
1.
2.

bere se souhlasem na vědomí informaci o návrhu státního rozpočtu pro kapitolu
361 – AV ČR na léta 2019–2021,
bere na vědomí informace o připomínkách vznesených AV ČR k návrhu zákona
č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).
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VII.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1)
2)
3)

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhů uvedených v příloze předloženého
materiálu,
souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora vydavatelské činnosti pracovišť AV ČR o 3 mil. Kč z kapitoly Specifické investiční a neinvestiční náklady,
schvaluje poskytnutí dotací souvisejících s podporou vydavatelské činnosti pracovišť
AV ČR na rok 2019 uvedených v příloze předloženého materiálu takto:
a)
do objemu 20 připravovaných publikací schvaluje poskytnutí dotace ve výši 62,2 %
z požadované částky, v rozsahu 37,8 % požadované částky žádost žadatele zamítá,
b)

4)

do objemu 50 připravovaných publikací schvaluje poskytnutí dotace ve výši 66,4 %
z požadované částky, v rozsahu 33,6 % požadované částky žádost žadatele zamítá,

souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor
věd“ v roce 2019 o 400 000 Kč.

VIII. Návrh časového rozvrhu LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh
složení návrhové komise Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.
2.
IX.

bere na vědomí návrh časového rozvrhu LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR
a návrh složení návrhové komise Akademického sněmu AV ČR,
souhlasí s předložením těchto návrhů LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.
Návrh Dohody o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Žilinskou univerzitou v Žilině (UNIZA)

Akademická rada
1.
2.
3.

X.

schvaluje předložené Memorandum o porozumění mezi Akademií věd České republiky a Žilinskou univerzitou v Žilině,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto
usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce
s UNIZA.
Organizačně právní uspořádání BIOCEV

Akademická rada
1.

bere na vědomí předložený návrh organizačně právního uspořádání BIOCEV po roce
2020,
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2.

pověřuje Z. Havlase, aby pokračoval v jednání v dané věci.

XI.

Návrh na jmenování ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

XII.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Matematického
ústavu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Matematického ústavu AV ČR,
v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Tomáše Vejchodského, Ph.D., do funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května
2019 do 30. dubna 2024.
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.
Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Ústavu termomechaniky
AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

2.
3.

jmenuje RNDr. Kláru Jurčákovou, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 14. dubna 2019 na pětileté funkční období,
tj. do 13. dubna 2024,
děkuje doc. Ing. Miroslavu Chomátovi, CSc., za jeho činnost v Dozorčí radě Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací a děkovný dopis,
b.
J. Řídkému, aby informoval ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění nového složení dozorčí rady
na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIII. Návrh na jmenování předsedů dozorčích rad ústavů II. vědní oblasti
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předloženou informaci a výsledek tajného hlasování, ve kterém byl předložen návrh jednoho kandidáta na pozici předsedy příslušné dozorčí rady,
jmenuje:
a.
prof. RNDr. Ladislava Kavana, DSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2019 na pětileté funkční
období, tj. do 14. dubna 2024,
b.
RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2019 na pětileté funkční období,
tj. do 14. dubna 2024,
c.
doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu
AV ČR, v. v. i, s účinností od 3. dubna 2019 na pětileté funkční období, tj. do
2. dubna 2024,
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d.

e.

f.

3.

4.

RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu experimentální
botaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 3. dubna 2019 na pětileté funkční období,
tj. do 2. dubna 2024,
RNDr. Martina Bileje, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 3. dubna 2019 na pětileté funkční období, tj. do 2. dubna 2024,
doc. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 3. dubna 2019 na pětileté funkční
období, tj. do 2. dubna 2024,

děkuje:
a.
prof. Ing. Vladimíru Marečkovi, DrSc., za práci ve funkci předsedy Dozorčí rady
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
b.
RNDr. Miroslavu Fliegerovi, CSc., za práci ve funkci předsedy Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací a děkovné dopisy,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o usnesení Akademické rady AV ČR a požádal je o zveřejnění příslušných změn ve složení dozorčích rad na webových stránkách pracovišť a v ostatních relevantních dokumentech.

XIV. Návrh na jmenování předsedy dozorčí rady pracoviště OV III
Akademická rada
1.
2.

3.
4.

XV.

bere na vědomí předloženou informaci,
jmenuje dosavadního člena Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR,
v. v. i., prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Psychologického ústavu
AV ČR, v. v. i., do konce jeho prvního funkčního období, tj. do 30. dubna 2022,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
ukládá P. Baranovi, aby informoval ředitele příslušného pracoviště ohledně usnesení
Akademické rady AV ČR a požádal jej o zveřejnění příslušné změny ve složení dozorčí
rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.
Návrh na složení mezinárodních poradních sborů Filosofického ústavu AV ČR,
v. v. i., a Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

2.

bere s připomínkami na vědomí záměr ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., a ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbory dle
předložených návrhů,
navrhuje rozhodnout o složení mezinárodního poradního sboru Filosofického ústavu
AV ČR, v. v. i., na zasedání Akademické rady dne 7. května 2019.
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XVI. Návrh statutu a složení Koordinační rady hodnocení
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje složení Koordinační rady hodnocení,
schvaluje statut Koordinační rady hodnocení,
ukládá E. Zažímalové, aby předsedovi, místopředsedovi, členům a tajemnici Koordinační rady hodnocení zaslala jmenovací dekrety.

XVII. Závěry z 22. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

3.
4.
5.

6.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 22. zasedání dne 26. března 2019,
uděluje předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy za účelem dodávky vědeckého zařízení – ultrazvukového zobrazovacího přístroje pro preklinické aplikace VEVO 3100, na
základě veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, mezi Biotechnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a kupujícím na straně jedné a vybraným dodavatelem jako prodávajícím na straně druhé, za maximální kupní cenu ve výši
9.200.250,00 Kč bez DPH,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.2 – II.6, dle přiloženého zápisu,
souhlasí s vložením pozemků v k.ú. Lysolaje dle bodu III.11 přiloženého zápisu, do majetku Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
souhlasí se změnou záměru Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., č. j.: KAV2432/MK/2017, ve věci prodeje obchodního podílu ve společnosti RadioMedic, s.r.o., dle
bodu II.3.12 přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

XVIII. Hodnocení průběžných a závěrečných zpráv Akademické prémie – Praemium
Academiae za rok 2018 a rozpočet na rok 2019
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí výsledky hodnocení průběžných zpráv a závěrečných zpráv nositelů
Akademické prémie,
bere na vědomí plán financování Akademické prémie na rok 2019.
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XIX. Návrh na zrušení Směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2014, Pravidla pro přidělování dotací AV ČR v oblasti informačních technologií
Akademická rada
1.
2.

XX.

schvaluje směrnici, kterou se zrušuje Směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2014, Pravidla pro přidělování dotací AV ČR v oblasti informačních technologií,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.
Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí pozvánku 1. místopředsedy Senátu ČR Mgr.
Jiřího Růžičky na výstavu „Czech Innovation Expo: Výstava, kde zdánlivě nic není“, která
probíhá v termínu 1. dubna – 19. května 2019 na půdě Senátu ČR v Praze,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že Ing. Andrej Babiš, přijal záštitu nad 9. ročníkem konference EURAXESS, která se bude konat ve dnech 21.–23. května 2019
v Praze,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informace o EMBO IG grantech (European
Molecular Biology Organization Installation grant), které jsou udělovány mladým vedoucím výzkumných skupin. Akademická rada podporuje, aby byl počet udělovaných EMBO IG grantů udělován v ČR až třem kvalitním kandidátům, a žádá své členy,
aby při vhodných příležitostech tuto ideu podpořili,
z podnětu P. Barana a T. Petrasové bere na vědomí aktuality z Ústavu dějin umění
AV ČR, v. v. i., (ÚDU): ÚDU na svých webových stránkách uveřejnil novou koncepci své
činnosti na léta 2018–2022; v dubnu 2019 je plánováno vydání 1. čísla časopisu Hudební
věda a v květnu 2019 je plánováno znovuotevření Muzikologické knihovny,
z podnětu P. Barana bylo připomenuto usnesení 19. zasedání Akademické rady konané
dne 6. listopadu 2018 bod XVI. odst. 2, kterým Akademická rada uložila řediteli KAV, aby
ve spolupráci s P. Baranem připravil návrh změny organizačního řádu KAV tak, aby byl
pro řešení koncepčních otázek podpory VaVaI v součinnosti se státními orgány zřízen
samostatný útvar KAV,
z podnětu T. Petrasové bere se souhlasem na vědomí návrh Středočeského kraje na
spolupráci s AV ČR v oblasti mobility zahraničních vědců,
z podnětu L. Kavana souhlasí s účastí Mgr. et Mgr. Aleny Klvaňové z KAV, na setkání
HERA Joint Network Board and Management Team Meeting, které se uskuteční ve
dnech 13.–14. května 2019 v Helsinkách, a na workshopu ke 4. výzvě EIG CONCERT
Japan – Funding Agencies Meeting, které se uskuteční ve dnech 23.–24.května 2019
v Oslu,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že AV ČR obdržela pozvání ze Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) k návštěvě jejich výzkumných laboratoří
v italské Ispře. Za AV ČR se zúčastní E. Zažímalová, K. Aim, A. Fejfar, L. Kavan,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí informace o probíhající spolupráci AV ČR s českou
atašé pro výzkum a vývoj při Stálém zastoupení ČR při EU paní Hanou Vlčkovou a o rozšíření seznamu adresátů komentovaných zpráv, které pravidelně zpracovává Odbor mezinárodní spolupráce KAV,
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j.
k.

l.

m.

n.

o.
p.
q.
r.
s.
t.

u.

v.
w.
x.
y.
z.
aa.

bb.

z podnětu L. Kavana souhlasí, aby byl v rámci výzvy Evropské komise na nábor expertů
do Poradního panelu pilotu Evropské inovační rady (EIC) nominován za AV ČR J. Lazar,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že se 7. května 2019 budou konat v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) 6. Česko-tchajwanské technologické dny. Hlavní témata
pro letošní rok jsou Smart Machinery, Autonomous Vehicles a Healthcare Technology.
Při této příležitosti je plánován podpis nového protokolu k Dohodě o vědecké spolupráci
mezi AV ČR a tchajwanskou organizací MOST,
z podnětu A. Fejfara souhlasí, aby reprezentoval AV ČR na Science and Technology for
Society forum (STS forum), které se uskuteční ve dnech 6.–8. října 2019 v japonském
Kjótó,
z podnětu A. Fejfara souhlasí, aby reprezentoval AV ČR na Science Technology and
Innovation for the Sustainable Development Goals (STI Forum), které se uskuteční ve
dnech 14.–15. května v New Yorku,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí informaci o projektu Centra transferu technologií
(CeTTAV) „Inspirativní cesty za transferem znalostí. Networking na světových výzkumných pracovištích“,
z podnětu Z. Havlase žádá T. Wencla, aby na zasedání předsednictva Akademické rady
27. května 2019 předložil vizi budoucnosti CeTTAV,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí informaci o setkání THS pracovníků AV ČR, které
se uskuteční ve dnech 21.–22. května 2019 v Liblicích,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí, že je plánováno otevření nové dětské skupiny
v Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., a to 15. dubna 2019,
z podnětu T. Wencla a J. Lazara bere na vědomí informace o aktuálních jednáních na
úrovni RVVI na téma veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí informaci o organizačním zajištění dárkových
předmětů v KAV,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí dva návrhy možné podpory Festivalu vědy 2019
– vědecko-technické laboratoře na Kulaťáku v Dejvicích a souhlasí s uplatněním alternativy č. 1 předloženého materiálu,
z podnětu T. Petrasové jako zástupkyně AV ČR v ALLEA ji pověřuje, aby postoj
AV ČR k problematice Open Science ve vztahu k této organizaci koordinovala ve spolupráci s S. Kozubkem a L. Horníčkem. Zároveň apeluje na zdrženlivost v této oblasti,
z podnětu T. Petrasové žádá své členy o předložení námětů na úpravu foyer na Národní
třídě, a to do 16. dubna 2019,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí informaci o plánované schůzce se zástupci spolupracujících krajů, která se uskuteční 9. dubna 2019 v Brně,
z podnětu H. Krešlové souhlasí, aby se výjezdní zasedání Akademické rady do Mikulčic
přesunulo na 30. září – 1. října 2019,
z podnětu S. Kozubka souhlasí, aby AV ČR se spolu s L. Horníčkem zúčastnil konference na téma hodnocení, která proběhne ve dnech 2.–3. září 2019 v Římě,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že 3. května 2019 proběhne v sídle AV ČR setkání
koordinátorů výzkumných programů Strategie AV21,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že na 16.–17. května 2019 je plánován seminář
ke Strategii AV21, kde by měly být prezentovány úspěchy jednotlivých programů za uplynulé čtyři roky,
z podnětu A. Fejfara bere na vědomí, že se 18. dubna 2019 koná v ELI Beamlines v Dolních Břežanech zasedání Vědecké rady AV ČR (VR AV ČR). Součástí bude seminář
Ing. Tomáše Mocka, Ph.D., koordinátora Strategie AV21 – výzkumného programu Světlo
ve službách společnosti. Další zasedání VR AV ČR se bude konat 13. června 2019,
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cc.
dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

ii.
jj.

z podnětu A. Fejfara bere na vědomí informaci o zasedání ENRIO, které proběhlo 25.–
26. března 2019 v Praze,
z podnětu A. Fejfara bere na vědomí záměr VR AV ČR, že v rámci hodnocení pracovišť
AV ČR za léta 2015–2019 plánuje požádat předsedy hodnoticích komisí o nominace na
konferenci vybraných týmů, kterou VR AV ČR uspořádá po ukončení hodnocení (obdobně jako po hodnocení v předchozím období),
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí věcný záměr Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.,
na vstup do vznikajícího spolku prg.ai, z.s., (integrující a otevřená platforma pro spolupráci institucí zabývajících se umělou inteligencí) v roli zakládajícího člena. Akademická
rada souhlasí po ukončení procesních náležitostí spojených s tímto krokem, aby byl projekt schvalován hlasováním per rollam,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informaci o účasti J. Lazara v porotě projektu soutěže „NATO Innovation Challenge 2019–Electromagnetic Puls“, která proběhne
30. května 2019 v rámci závěrečné konference veletrhu IDET v Brně
z podnětu Z. Havlase bere na vědomí žádost náměstka pro řízení sekce EU a ESIF
MŠMT PhDr. Mgr. Václava Velčovského, Ph.D., na nominaci zástupců do přípravného výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2021-2027 a nominuje
za AV ČR J. Řídkého (náhradník L. Náhlík) a L. Kavana (náhradník Z. Havlas),
z podnětu P. Barana doporučuje, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu mezinárodní
vědecké konferenci „Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy“, která se uskuteční v Praze ve dnech 11.–12. dubna 2019,
z podnětu L. Kavana doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu konferenci
„EURAXESS Conference 2019“, která proběhne 21.–23. května 2019 v Praze,
z podnětu J. Lazara doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu 3. ročníku výstavy „Invent Arena 2020“, která se uskuteční ve dnech 9.–11. června 2020 v Třinci.
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