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TErmÍNy ŠKOLENÍ NA rOK 2017
Mesto Dátum Miesto konania
SuperVAG 23.02. Štvrtok Košice
SuperVAG 07.03. Utorok Bratislava
SuperVAG 09.03. Štvrtok Banská Bystrica
Prevodovky DSG 14.03. Utorok Bratislava
Prevodovky DSG 16.03. Štvrtok Banská Bystrica
Prevodovky DSG 21.03. Utorok Košice
Vstrekovanie nafty Common-Rail 06.04. Štvrtok Košice
Priame vstrekovanie benzínu FSI, TSI 11.04. Utorok Banská Bystrica
Priame vstrekovanie benzínu FSI, TSI 20.04. Štvrtok Košice
Vstrekovanie nafty Common-Rail 25.04. Utorok Bratislava
Preplachovanie systému klimatizácie 04.05. Štvrtok Košice
Preplachovanie systému klimatizácie 11.05. Štvrtok Bratislava
Dátové siete v automobiloch CAN-bus, LIN-bus, MOST-bus 16.05. Utorok Banská Bystrica
Preplachovanie systému klimatizácie 17.05. Streda Banská Bystrica
Priame vstrekovanie benzínu FSI, TSI 18.05. Štvrtok Bratislava
Dátové siete v automobiloch CAN-bus, LIN-bus, MOST-bus 23.05. Utorok Košice
Dátové siete v automobiloch CAN-bus, LIN-bus, MOST-bus 08.06. Štvrtok Bratislava
Vstrekovanie nafty Common-Rail 13.06. Utorok Banská Bystrica
Výmena oleja a preplach v automatických prevodovkách plničkou 06.09. Streda Košice
Výmena oleja a preplach vautomatických prevodovkách plničkou 07.09. Štvrtok Banská Bystrica
Výmena oleja a preplach v automatických prevodovkách plničkou 12.09. Utorok Bratislava
Sériová diagnostika v praxi 13.09. Streda Bratislava
Sériová diagnostika v praxi 28.09. Štvrtok Košice
Sériová diagnostika v praxi 03.10. Utorok Banská Bystrica
Sériová diagnostika 05.10. Štvrtok Bratislava
Sériová diagnostika 10.10. Utorok Banská Bystrica
Sériová diagnostika 12.10. Štvrtok Košice
Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS 17.10. Štvrtok Bratislava
Systém DENOX osobných automobiloch 17.10. Štvrtok Bratislava
Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS 19.10. Štvrtok Banská Bystrica
Systém DENOX osobných automobiloch 19.10. Štvrtok Banská Bystrica
Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS 24.10. Utorok Košice
Systém DENOX osobných automobiloch 24.10. Utorok Košice
Battery management a systémy Štart/Stop 09.11. Štvrtok Banská Bystrica
Battery management a systémy Štart/Stop 14.11. Utorok Košice
Battery management a systémy Štart/Stop 21.11. Utorok Bratislava
Osciloskop v praxi 23.11. Štvrtok Banská Bystrica
Osciloskop v praxi 28.11. Utorok Bratislava
Osciloskop v praxi 07.12. Štvrtok Košice
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Katalóg školení 2017  Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky

Školenie vysvetľuje funkcie a možnosti diagnostického testeru a ovládacieho 
programu a nadviazanie komunikácie s riadiacimi jednotkami   Pri praktickom 
cvičení na vozidle sú názorne aj niektoré funkcie predvedené  Školenie 
je vhodné ako nadstavba vedomostí v práci s týmto zariadením po jeho 
úvodnom zaškolení pri odvzdávaní a sprevádzkovaní 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Obsluha a ovládanie softvéru SUPERVAG
>> Ponuka diagnostických funkcií 
>>  Špecifické diagnostické funkcie u vybraných riadiacich jednotiek, základné 

nastavenie, prispôsobenie a zjednodušenie pomocou komfortných funkcií
>>  Použitie vybraných špecifických diagnostických funkcií pri údržbe
>> praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni.

cieľ školenia
 Zoznámenie sa s diagnostickým testrom SUPERVAG, jeho funkciami 
a možnosťami pri hľadaní a odstraňovaní porúch elektronických systémov 
vozidla 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, začiatočníci a čerství majitelia sériovej 
diagnostiky SUPERVAG 

diagnostika supervag

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Košice Štvrtok 23 02 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Bratislava Utorok 07 03 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Štvrtok 09 03 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst

>>  cena školenia 
grátis

>>  trvanie kurzu 
cca 3 hodiny

>>  počet účastníkov 
5 - 20 ľudí

WOrKSHOP
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Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky  Katalóg školení 2017

Školenie vysvetľuje funkcie a možnosti diagnostického testeru na praktických 
prípadoch, postupy pri diagnostike a využitie ďalších funkcií sériovej dia-
gnostiky   Pri praktickom cvičení na vozidle sú názorne aj niektoré funkcie 
predvedené  Školenie je vhodné pre tých, ktorí chcú využiť potenciál sériovej 
diagnostiky na 100% 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Zhrnutie „základných“ a prehľad „ďalších“ funkcií diagnostiky
>> Pravidlá pre efektívnu diagnostiku
>>  Vysvetlenie postupov pri diagnostike jednotlivých systémov
>>  Ukážky a zhrnutie na praktických prípadoch z praxe

cieľ školenia
Ukážka možností sériovej diagnostiky na prípadoch s praxe 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, tí ktorí chcú vidieť ďalšie možnosti sériovej 
diagnostiky 

SériOvá diAGNOSTiKA v PrAxi

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Bratislava Streda 13 09 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Štvrtok 28 09 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Utorok 03 10 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst

>>  cena školenia 
grátis

>>  trvanie kurzu 
cca 3 hodiny

>>  počet účastníkov 
5 - 20 ľudí

WOrKSHOP



1
O

sobná doprava
1

8

Katalóg školení 2017  Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky

Školenie vysvetľuje postupy pri pripájaní testeru, nadviazanie komunikácie 
s riadiacimi jednotkami a rozdiely medzi komunikáciou po K-line a v zberni-
ciach CAN bus  Hlavná časť školenia je venovaná rozboru skutočných hodnôt 
– parametrov vybratých snímačov a akčných členov a ich využitie pri kontrole 
niektorých regulačných obvodoch   Na praktických prípadoch z praxe 
sú popísané časté poruchy a ich prejavy, či dôsledky  V školení sú tiež 
spomenuté výhody sériovej diagnostiky, ale aj jej nevýhody a limity použitia 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Druhy sériovej diagnostiky a jej využitie
>> Komunikácia s jednotlivými riadiacimi systémami v motorových vozidlách 

(riadenie motora, ABS, airbag, komfort, prístrojová doska a pod )
>>  Popis jednotlivých diagnostických funkcií
>>  Analýza skutočných hodnôt pri kontrolách jednotlivých komponentov
>> Objasnenie a kontrola niektorých regulačných obvodov
>> Využitie elektronických informačných systémov pri diagnostike
>> praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni.

cieľ školenia
Využitie prístroja na sériovú diagnostiku pri hľadaní a odstraňovaní porúch 
elektronických systémov vozidla, a tiež zoznámenie sa s jej limitmi 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, začiatočníci a stredne pokročilí užívatelia 
sériovej diagnostiky 

podmienka účasti
Zvládnutie ovládania diagnostického testra  sériovej diagnostiky 

SériOvá diAGNOSTiKA

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Bratislava Štvrtok 05 10 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Utorok 10 10 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Štvrtok 12 10 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst

>>  cena školenia 
koncept  zák  zadarmo

>>  cena školenia 
nekoncept  zák  99 €

>>  trvanie kurzu 
cca 7 - 8 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 15 ľudí
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Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky  Katalóg školení 2017

Workshop sa zoberá paralelným meraním niektorých komponentov v riadení 
moderných motorov  Vysvetlená bude funkcia skúmaných súčiastok, spôsob 
merania podľa elektrickej schémy a za pomoci prístrojov  Praktické ukážky 
postupov pri pripájaní a meraní na vozidle 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Popis funkcie vybraných snímačov a akčných členov
>> Meranie elektrických signálov pomocou digitálnych viackanálových 

osciloskopov
>>  Možnosti merania ďalších fyzikálnych veličín pomocou osciloskopu 

a vhodného príslušenstva
>>  Rozbor postupov merania s jednotlivými prístrojmi
>> Nadväznosť paralelnej diagnostiky na sériovú
>> praktické ukážky meraní v dielni.

cieľ školenia
Využitie možností osciloskopu na presné stanovenie poruchy na základe 
zmeraného signálu 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, začiatočníci a záujemcovia o osciloskop, 
ktorí chcú pri diagnostike využívať osciloskop 

OSciLOSKOP v PrAxi

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Banská Bystrica Štvrtok 23 11 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Bratislava Utorok 28 11 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Štvrtok 07 12 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst

>>  cena školenia 
grátis

>>  trvanie kurzu 
cca 3 hodiny

>>  počet účastníkov 
5 - 15 ľudí

WOrKSHOP
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Katalóg školení 2017  podvozok a prevodovky

Školenie je zamerané na zoznámenie sa s konštrukciou týchto typov prevo-
doviek v koncerne VAG  Funkcia a činnosť spojok, jednotlivých snímačov 
a akčných členov, prehľad obehu oleja, jeho výmena a údržba  Praktické 
ukážky opravy 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Konštrukcia a rozdiely každej generácie prevodoviek
>> Funkcia jednotlivých snímačov a akčných členov
>>  Prevedenie jednotlivých fáz radenia
>>  Kolobeh oleja
>> Postup pre kontrolu hladiny oleja a jeho výmena
>> praktická ukážka montáže a demontáž spojok a mechatroniky 
    na reálnych prevodovkách
>> Správna interpretácia diagnostických dát 

cieľ školenia
Prehľad a kontrola funkcie priamo radenej prevodovky DSG, jej údržba 
a diagnostika 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, užívatelia sériovej diagnostiky 

priamo radená prevodovka dsg so suchou 
spojkou v koncerne vag

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Bratislava Utorok 14 03 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Štvrtok 16 03 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Utorok 21 03 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst

>>  cena školenia 
koncept  zák  zadarmo

>>  cena školenia 
nekoncept  zák  99 €

>>  trvanie kurzu 
cca 6 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 20 ľudí
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podvozok a prevodovky  Katalóg školení 2017

Školenie vysvetľuje princíp a rozdelenie automatických prevodoviek, možnosti 
údržby a výmeny oleja, a tiež možnosti využitia plničky oleja automatických 
prevodoviek pri servise a údržbe 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Princíp a rozdelenie automatických prevodoviek
>> Možnosti výmeny olejovej náplne a úskalia s tým spojené
>> Postup práce a pripojenia plničky oleja
>> Ukážky a prípady z praxe
>> Potreba dodatočných úkonovpo samotnej výmene
>> praktická ukážka

cieľ školenia
Zoznámenie sa s možnosťami a dôvodmi výmeny oleja v automatických 
prevodovkách 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve 

výmena oleja a preplach v automatických 
prevodovkách plničkou

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Košice Streda 06 09 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Štvrtok 07 09 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Bratislava Utorok 12 09 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst

>>  cena školenia 
grátis

>>  trvanie kurzu 
cca 3 hodiny

>>  počet účastníkov 
5 - 20 ľudí

WOrKSHOP
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Katalóg školení 2017  podvozok a prevodovky

Nariadenie európskej komisie o povinnosti používať systém varovania vodiča o 
poklese tlaku v pneumatikách si vyžaduje zvýšené nároky pri pneuservisných 
činnostiach  Prehľad systémov, výrobcov ventilov a systémov, ich diagnostika 
a servis a práce spojené so systémami TPMS 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Rozdiely medzi stratégiou vyhodnotenia poklesu tlaku
>> Montáž a servis snímačov, požiadavky pri pneuservise
>>  Diagnostika systémov TPMS
>>  Výrobcovia systémov, ventilov
>> praktická ukážka

cieľ školenia
Získanie znalostí o systémoch monitorovania tlaku v pneumatikách  Práce 
pri pneuservise, výmena, diagnostika a servis snímačov 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, pneuservise, autoelektrikári 

podmienka účasti
Mať absolvované školenie Sériová diagnostika 

systém monitorovania tlaku v pneumatikách tpms

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Bratislava Štvrtok 17 10 2017 09:00–12:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Štvrtok 19 10 2017 09:00–12:00 hod pobočka trOst
Košice Utorok 24 10 2017 09:00–12:00 hod pobočka trOst

>>  cena školenia 
grátis

>>  trvanie kurzu 
cca 6 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 15 ľudí

WOrKSHOP
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vstrekovanie paliva  Katalóg školení 2017

Základný prehľad jednotlivých generácií systémov, popis ich konštrukcie, 
špecifiká, odlišnosti  Funkcia jednotlivých súčastí palivového systému, 
vytváranie a regulácia vysokého tlaku paliva, dávka paliva a jeho doprava 
do valca  Popis signálov a regulácií v systéme CR  Kontrola správnej funkcie 
systému, časté poruchy a ich odstraňovanie  

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Prehľad výrobcov systémov vstrekovania nafty Common-Rail
>> Generačné rozdiely jednotlivých výrobcov
>>  Rozdiely medzi jednotlivými systémami rôznych výrobcov
>>  Tvorba a regulácia vysokého tlaku systémov Bosch, Delphi, Siemens, Denso
>>  Konštrukcia a funkcia vstrekovačov rôznych výrobcov

cieľ školenia
Pochopenie funkcie a regulácie systémov Common-Rail výrobcov Bosch, Del-
phi, Continental/Siemens, Denso  Využitie diagnostiky na vyhľadávanie porúch 
tohto systému  

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy systémov Common-
Rail 

cieľová skupina
Mať absolvované školenie Sériová diagnostika 

SySTémy vSTrEKOvANiA NAfTy cOmmON-rAiL 

>>  cena školenia 
koncept  zák  zadarmo

>>  cena školenia 
nekoncept  zák  99 €

>>  trvanie kurzu 
cca 6 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 15 ľudí

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Košice Štvrtok 06 04 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Bratislava Utorok 25 04 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Utorok 13 06 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
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Katalóg školení 2017  vstrekovanie paliva

Predstavenie jednotlivých opatrení a systémov pre znižovanie emisií NOx vz-
netových motorov  Prehľad jednotlivým komponentom pre znižovanie obsahu 
NOx a odstraňovaní porúch týchto systémov, tiež jednotlivým postupom pri 
údržbe a oprave týchto systémov 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Popis činnosti systému 
>> Popis jednotlivých komponentov systému
>>  Potrebné úkony pri opravách a údržbe týchto systémov 
>>  Bezpečnostné zásady pri manipuláciách a opravách systémov DENOX

cieľ školenia
Získanie znalostí a prehľad o systémoch znižovania emisií NOx v osobných 
automobiloch 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve

systém denoX v osobných automobiloch 

>>  cena školenia 
grátis

>>  trvanie kurzu 
cca 6 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 15 ľudí

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Bratislava Štvrtok 17 10 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Štvrtok 19 10 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Utorok 24 10 2017 13:00–16:00 hod pobočka trOst

WOrKSHOP
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vstrekovanie paliva  Katalóg školení 2017

Konštrukcia systému vedenia paliva a jeho generačný vývoj, kontrola jed-
notlivých komponentov od palivového čerpadla až po vstrekovacie trysky  
Školenie rozoberá jednotlivé testy komponentov a ich poruchy, ale tiež riade-
nie systému nasávania vzduchu a preplňovania 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Vlastnosti a funkcie systémov priameho vstrekovania – benzín
>> Prehľad pracovných režimov
>>  Prehľad komponentov
>>  Diagnostika a opravy
>>  praktické ukážky meraní v dielni

cieľ školenia
Pochopenie funkcií riadenia systému priameho vstrekovania benzínu  
Diagnostika porúch a kontrola systému hlavne pomocou sériovej diagnostiky 

cieľová skupina
Vedúci autodielní a mechanici 

priame vstrekovanie benzínu Fsi, tsi

>>  cena školenia 
koncept  zák  zadarmo

>>  cena školenia 
nekoncept  zák  99 €

>>  trvanie kurzu 
cca 6 - 7 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 12 ľudí

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Banská Bystrica Utorok 11 04 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Štvrtok 20 04 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Bratislava Štvrtok 18 05 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
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Katalóg školení 2017  elektrika a elektronika vozidiel

Rozdelenie a použitie rôznych typov zberníc v moderných automobiloch  
Spôsoby zapojenia s Gateway a bez u rôznych značiek  Typické prejavy 
najčastejších porúch v zberniciach CAN a ich príčiny  Možnosti merania pomo-
cou sériovej a paralelnej diagnostiky 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Rozdiely medzi jednotlivými sieťami
>> Protokol a prenos dát
>>  Štruktúry zberníc u rôznych výrobcov
>>  Možnosti diagnostiky
>>  Poruchy zberníc a ich opravy
>>  praktické ukážky meraní v dielni

cieľ školenia
Získanie znalostí o štruktúre a typoch dátových zberníc v moderných automobi-
loch, ich kontrola a diagnostika pomocou sériovej a paralelnej diagnostiky 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, autoelektrikári 

podmienky účasti
Mať absolvované školenie Sériová diagnostika – diagnostický tester 
a tiež Paralelná diagnostika - osciloskop 1 

dátové siete v automobiloch can-bus, 
lin-bus, most-bus

>>  cena školenia 
koncept  zák  zadarmo

>>  cena školenia 
nekoncept  zák  99 €

>>  trvanie kurzu 
cca 7 -8 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 12 ľudí

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Banská Bystrica Utorok 16 05 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Utorok 23 05 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Bratislava Štvrtok 08 06 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
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Prehľad komponentov riadenia zdrojovej sústavy v moderných automobiloch  
Prehľad funkcie a jednotlivých komponentov systémov ŠTART / STOP  Zozná-
menie sa novými požiadavkami na zdrojovú sústavu a tiež dodatočné servisné 
úkony 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Požiadavky na zdrojovú sústavu v moderných automobiloch
>> Popis a funkcia jednotlivých komponentov
>>  Systémy s dvomi batériami
>>  Riadenie dobíjania
>>  Systém ŠTART/STOP
>>  Požiadavky na servis, kontrolu a opravy
>>  praktické ukážky meraní v dielni

cieľ školenia
Získanie znalostí o štruktúre zdrojovej sústavy v moderných automobiloch, ich 
kontrola, servis a diagnostika pomocou sériovej a paralelnej diagnostiky 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, autoelektrikári 

podmienky účasti
Mať absolvované školenie Sériová diagnostika1 , 2  a tiež Paralelná diagnosti-
ka - osciloskop 1 

manažment zásobovania el. energiou 
a systémy štart / stop.

>>  cena školenia 
koncept  zák  zadarmo

>>  cena školenia 
nekoncept  zák  99 €

>>  trvanie kurzu 
cca 7 -8 hodín

>>  počet účastníkov 
5 - 12 ľudí

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Banská Bystrica Štvrtok 09 11 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Košice Utorok 14 11 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
Bratislava Utorok 21 11 2017 09:00–16:00 hod pobočka trOst
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Katalóg školení 2017  Klimatizácie

Školenie vysvetľuje funkcie a možnosti preplachu klimatizačného okruhu, 
jednak preplach chladivom, a chemický preplach  Súčasťou je aj vysvetlenie 
dôvodov použitia preplachu, ale aj postup, a dôsledky nepoužitia preplachu 
pri servisných prácach 

ObSAH ŠKOLENiA
>>  Rozdelenie metód preplachovania
>> Príčiny poškodenia jednotlivých komponentov klimatizačného okruhu
>>  Kedy je potrebné a kedy nie je potrebné vykonať preplach
>>  Postup a ukážky jednotlivých prác pri preplachu klimatizačného systému
>>  praktická ukážka

cieľ školenia
Zoznámenie sa s dôvodmi, druhmi a možnosťami využitia preplachu 
klimatizačného okruhu 

cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy a servis klimatizácií 

preplach klimatizačného okruhu

>>  cena školenia 
grátis

>>  trvanie kurzu 
cca 3 hodiny

>>  počet účastníkov 
5 - 20 ľudí

TErmÍNy ŠKOLENÍ
Mesto Dátum Čas Miesto konania
Košice Štvrtok 04 05 2017 09:00–12:00 hod pobočka trOst
Bratislava Štvrtok 11 05 2017 09:00–12:00 hod pobočka trOst
Banská Bystrica Streda 17 05 2017 09:00–12:00 hod pobočka trOst

WOrKSHOP
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