
GOLFOVÉ ZARIADENIA S GPS
ŠTÝL A FUNKČNOSŤ NIELEN NA IHRISKU



ZAČIATOK, STRED, KONIEC 
Už viac nemusíte 
premýšľať, máte prehľad  
o vzdialenostiach  
na začiatok, koniec a stred 
greenu.

LAYUP/DOGLEG 
Naplánujte si perfektné 
priblíženie vďaka 
oblúkovým vzdialenostiam 
a zalomeniam.

DIGITÁLNA SKÓRE KARTA 
Jednoducho sledujte svoje 
skóre počas hry, vrátane 
zasiahnutých fairway, GIR 
a počtu patov. Všetky údaje 
ľahko presuniete do Garmin 
Connect účtu a vidíte, ako 
sa vám darí v rámci online 
golfovej komunity. 

HANDICAP SKÓROVANIE 
Zaznamenajte svoje rany  
a hru Stableford s handicap 
skórovaním. Zadajte 
handicap index hráča  
a slope rating ihriska pre 
výpočet handicapu ihriska 
pre hráča. 

FUNKCIA AUTOSHOT 
Automaticky rozpozná rany 
pozdĺž fairway  
a zaznamená všetky 
pozície vašich rán  
a vzdialenosti pre následnú 
analýzu po hre.



KĽÚČOVÉ FUNKCIE

NÁHĽAD NA GREEN  
S MANUÁLNOU ZMENOU 
POZÍCIE JAMKY 
Náhľad na green zobrazí 
skutočný tvar a rozvrhnutie 
greenu, čo vám umožní 
manuálne umiestniť jamku 
na pozíciu v daný deň 
pre vylepšenú presnosť 
zobrazovaných 
vzdialeností. 

TOUCH TARGETING 
Dotykom označte 
akýkoľvek bod na mape pre 
presné meranie k tomuto 
určitému bodu - vrátane 
fairway, piesku, vodných 
prekážok a iných.

PINPOINTER 
Ukáže vám smer k jamke, 
keď nevidíte green, takže 
vám pomôže nasmerovať 
ranu, aj keď ste v lese alebo 
v hlbokom pieskovom 
bunkri.

METRIKY ŠVIHU 
SwingTempo odmeria 
pomer medzi náprahom  
a švihom, čo vám pomôže 
zlepšiť konzistenciu vášho 
švihu. Keď spárujete 
snímač švihu TruSwing, 
zobrazia sa pokročilé 
metriky švihu, vďaka 
ktorým uvidíte váš švih 
detailnejšie.

VZDIALENOSŤ PLAYSLIKE 
Odhadne vzdialenosti 
pre rany do kopca 
alebo z kopca a zobrazí 
odhadovanú vzdialenosť 
ku greenu, takže môžete 
zvoliť tú správnu palicu pre 
akúkoľvek situáciu.

FAREBNÁ MAPA IHRISKA 
Zobrazí všetky dôležité 
detaily jamky pre presné 
vzdialenosti k všetkým 
pozíciám, vrátane prekážok, 
zalomení, oblúkov  
a greenu.

PALICA 
Ak je povolená funkcia 
club advice, odporučí vám 
palicu pre ďalšiu ranu  
a zobrazí približný rozsah 
palice. 

PRESNÉ MERANIE 
Presné vzdialenosti na 
začiatok, koniec a stred 
greenu ako aj prekážky, 
zalomenia a oblúkové 
vzdialenosti.

CONNECT™ IQ 
Vďaka Connect IQ 
získate zo svojho 
zariadenia omnoho viac. 
Prispôsobíte si vzhľad 
hodín a rozšírite funkčnosť 
vďaka aplikáciám a 
miniaplikáciám z Connect 
IQ store.





GOLFOVÉ HODINY APPROACH® 
ZLEPŠUJTE SVOJU HRU!
S ľahkými a elegantnými golfovými hodinami Approach stačí len 
jeden pohľad na zápästie, aby ste poznali presné vzdialenosti  
na začiatok, koniec a stred greenu ako aj prekážky alebo 
zalomenia s jasným a ľahko čitateľným číslovaním.
V aplikácii Garmin Golf môžete ukladať, analyzovať a zdieľať 
digitálne skóre karty ako aj golfové štatistiky a vidieť a pochopiť 
svoje tendencie jamku za jamkou, a to vám pomôže hrať lepšie  
v ďalšej hre. Všetky hodiny majú predinštalovaných viac ako 
41 000 ihrísk celého sveta (s bezplatnou aktualizáciou počas celej 
životnosti), vďaka čomu sa cítite ako doma, nech už práve hráte 
kdekoľvek. 
Pri rešpektovaní lokálnych pravidiel a kódexu a zachovaní vhodnej 
rýchlosti hry môžete golfové hodiny Approach použiť aj počas 
turnaja.



APPROACH® S10
ŠTÍHLE A ĽAHKÉ GOLFOVÉ HODINY S JEDNODUCHÝM OVLÁDANÍM



• Stačí jeden pohľad na zápästie a pri približovaní sa na green 
zistíte presné vzdialenosti na začiatok, koniec a do stredu 
greenu.

•  Nájde pozície prekážok ako voda, piesok, bunkre, priekopy, 
vysoká tráva na celom ihrisku s použitím GPS na meranie 
vzdialenosti.

• Náhľad na green zobrazí tvar a oblúky na greene pre zlepšenie 
presnosti meraných vzdialeností.    

• Jednoducho zaznamenáva vaše skóre v digitálnej skóre 
karte - vrátane rán na fairway, GIR a počtu puttov a všetko si 
zobrazíte v aplikácii Garmin Golf.

• Viac ako 41 000 predinštalovaných ihrísk na celom svete  
s bezplatnou doživotnou aktualizáciou.

• 1.3" displej s vysokým rozlíšením, perfektne čitateľný aj  
na priamom slnku.

• Ľahké a kompaktné.

• Vstavené GPS s vysokou citlivosťou.

• Výdrž batérie až do 12 hodín s GPS a až do 14 týždňov v režime 
hodiniek.

ZAČIATOK, KONIEC, STRED NÁHĽAD NA GREENPREKÁŽKY



APPROACH® S40
ŠTÝLOVÉ (NIELEN) GOLFOVÉ SMART HODINY



•  Štýlové, ľahké golfové hodiny s GPS, s 1.2” farebným dotykovým 
displejom čitateľným na priamom slnku; sofistikovaný dizajn  
s kovovou lunetou a quick release remienkami - jednoducho zmeníte 
štýl alebo farbu. 

• Predinštalovaných viac ako 41 000 ihrísk celého sveta.
• Funkcia AutoShot1 automaticky zaznamenáva pozíciu a vzdialenosť 

každej detekovanej rany pre podrobnejšiu analýzu v aplikácii Garmin 
Golf; v balení s voliteľnými Approach® CT10 snímačmi na palicu 
môžete sledovať každú ranu, vrátane puttov a chip rán, a tak získate 
kompletný prehľad o vašej hre. 

• Funkcia Green View umožňuje manuálne zmeniť pozíciu jamky; rýchly 
prehľad o vzdialenostiach na začiatok, do stredu a na koniec greenu 
ako aj k prekážkam a zalomeniam.

• Stiahnite si bezplatne aplikáciu Garmin Golf do vášho kompatibilného 
smartfónu2 a sledujte štatistiky v reálnom čase; live skórovanie 
automaticky prenesie vašu skóre kartu, ktorú si môžete skontrolovať 
počas a po hre.

• Smart notifikácie2 zobrazia prichádzajúce hovory, sms a iné 
upozornenia.

• Monitoruje každodenné aktivity3 ako kroky, spánok; predinštalované 
športové profily umožňujú plniť a sledovať vaše športové ciele.

• Výdrž batérie až do 20 hodín s GPS; až do 10 dní v režime smart hodín.

BEZDRÔTOVÝ PRENOS 
SKÓRE KARTY

AUTOSHOT DOTYKOVÝ DISPLEJ

1Pozícia a kontakt s loptičkou môžu ovplyvniť sledovanie rán. Putty nie sú zaznamenané.  
Niektoré rany, hlavne chip rany v okolí greenu, nemusia byť zaznamenané.
2Po spárovaní s kompatibilným smartfónom; zoznam na Garmin.com/ble.
3Informácie o presnosti merania zdravotných údajov nájdete tu Garmin.com/ataccuracy.



APPROACH® S62
PRÉMIOVÉ GOLFOVÉ SMART HODINY S PULZOMEROM NA ZÁPÄSTÍ  
A S POKROČILÝMI FUNKCIAMI



• Prémiový dizajn hodín, ktorý odráža váš perfektný golfový štýl 
na ihrisku i mimo neho.

• 1.3" veľký farebný dotykový displej s vysokým rozlíšením je 
perfektne čitateľný aj na priamom slnku.

• Dokonalý štýl a odolnosť vďaka kvalitnému silikónovému 
remienku a keramickej obruči.

• Pulzomer na zápästí so snímačom Pulse Ox zaznamenáva váš 
tep a sleduje saturáciu krvi kyslíkom. 

•  Automaticky zaznamená vzdialenosť každej rozpoznanej rany  
na fairway a odhadne vzdialenosť rany z kopca alebo do kopca.

•  Vďaka funkcii Touch Targeting máte presné vzdialenosti  
k akejkoľvek pozícii na ihrisku ťuknutím prstom na mapu.  

• Viac ako 41 000 predinštalovaných ihrísk celého sveta  
s bezplatnou aktualizáciou počas celej životnosti hodín.

• Vďaka predinštalovaným športovým aplikáciám, pulzomeru 
na zápästí a možnosti pripojenia ďalších snímačov hodiny 
plnohodnotne využijete aj mimo golfového ihriska.

•  Swing Tempo a Swing Training zabezpečia správny rytmus a 
vyvážený švih. Po pripojení snímačov na palice Approach CT10 
získate podrobnú analýzu vašej hry.

•  Funkcia Virtual Caddie na základe informácií o smere a rýchlosti 
vetra odporučí palicu, ktorou by ste mali najlepšie zahrať 
nasledujúcu ranu.

• Vďaka funkcii Garmin Pay zaplatíte za svoje nákupy hodinami, 
nepotrebujete mať pri sebe peňaženku.

• Výdrž batérie až do 20 hodín so zapnutým GPS a až do 14 dní  
v režime smart hodín.

GARMIN PAYTMVIRTUAL CADDIEELEVATETM PULZOMER 
NA ZÁPÄSTÍ





GOLFOVÉ NAVIGÁCIE APPROACH® 
ZAMERAJTE SA NA DOKONALÝ ODPAL!
Buďte na ihrisku vo výhode, je jedno, kde práve hráte. Navigácie 
Approach zobrazia presné vzdialenosti na začiatok, koniec a stred 
greenu ako aj prekážky a zalomenia. Funkcia Touch Targeting 
vypočíta presné vzdialenosti jediným ťuknutím prstom na mapu, 
ako aj vzdialenosti k fairway alebo oblúkom. Radar zabudovaný 
v Approach G80 umožní natrénovať perfektný odpal, aby každá 
ďalšia hra bola lepšia.
Aby ste sa cítili na každom ihrisku ako doma, v navigáciách je 
predinštalovaných viac ako 41 000 máp ihrísk celého sveta  
s bezplatnými aktualizáciami počas celej životnosti. Digitálne 
skóre karty ako aj golfové štatistiky sú odoslané do aplikácie 
Garmin Connect Mobile a uložené vo vašom účte pre detailnú 
analýzu po hre. Pri rešpektovaní lokálnych pravidiel a kódexu  
a zachovaní vhodnej rýchlosti hry môžete golfové navigácie 
Approach použiť aj počas turnaja.



APPROACH® G10
GOLFOVÉ GPS, KTORÉ JEDNODUCHO PRIPNETE NA SVOJ
GOLFOVÝ BAG ALEBO OPASOK



• Kompaktný dizajn: jednoduché použitie a pripnete ho 
kdekoľvek.

• 1.3 palcový displej s vysokým rozlíšením s grafickým 
používateľským rozhraním. 

•  Presné vzdialenosti na začiatok, koniec a stred greenu ako aj 
prekážky, oblúkové vzdialenosti a zalomenia. 

• Náhľad na green zobrazí tvar greenu s možnosťou manuálne 
zmeniť pozíciu jamky pre presné vzdialenosti k vlajke. 

• Digitálna skóre karta pre jednoduché skórovanie počas hry.

• Sledovanie štatistiky meria vzdialenosti rán a počet fairway/
green rán a puttov.

• Viac ako 41 000 predinštalovaných ihrísk celého sveta  
s bezplatnou doživotnou aktualizáciou.

• Výdrž batérie až do 10 hodín v režime GPS.

PRESNÉ MERANIE PREKÁŽKYNÁHĽAD NA GREEN



APPROACH® G30
MALÁ, ALE VÝKONNÁ GOLFOVÁ NAVIGÁCIA, KTORÁ SA ZMESTÍ DO VRECKA



• Štíhly a hladký dizajn, ktorý ľahko vkĺzne do vrecka alebo ho 
môžete pripevniť kdekoľvek.

•  2.3" farebný dotykový displej s vysokým rozlíšením je perfektne 
čitateľný na priamom slnku a ľahko ovládateľný aj vďaka 
režimu veľkých čísel. 

•  Vďaka funkcii Touch Targeting máte presné vzdialenosti  
k akejkoľvek pozícii na ihrisku ťuknutím prstom na mapu. 

•  Náhľad na ihrisko zobrazí všetky dôležité detaily jamky, presné 
vzdialenosti k všetkým pozíciám vrátane prekážok, zalomení, 
oblúkov a greenu.

•  Náhľad na green umožní manuálne zmeniť pozíciu jamky 
podľa aktuálneho umiestnenia v daný deň. 

• Digitálna skóre karta pre jednoduché skórovanie počas hry. 

• Zaznamená štatistiky hry ako rany na fairway, putty a iné. 

• Zobrazí smart notifikácie prichádzajúcich hovorov, správ  
a emaily.

• Výdrž batérie až do 15 hodín s GPS.

PRESNÉ MERANIE NÁHĽAD NA GREEN DOTYKOVÝ DISPLEJ



APPROACH® G80
PRÉMIOVÁ ALL-IN-ONE GOLFOVÁ NAVIGÁCIA S MONITOROM ODPALU



•  Integrovaný monitor odpalu sleduje a zaznamenáva rýchlosť 
hlavy palice, rýchlosť loptičky, smash factor, tempo švihu  
a odhadovanú vzdialenosť.

• 4 tréningové a hracie režimy pomáhajú pracovať na zlepšovaní 
konzistentnosti rán na odpalisku, a následne tieto zručnosti 
uplatniť pri hre na ihrisku.

• 3.5” farebný dotykový displej je perfektne čitateľný na priamom 
slnku; štíhly dizajn s tlačidlom pre rýchle spustenie radaru. 

• Predinštalovaných viac ako 41 000 detailných farebných máp 
golfových ihrísk celého sveta.

• Funkcia PlaysLike Distance odhadne vzdialenosť k cieľu  
s prihliadnutím na terén pre rany do kopca alebo dolu 
kopcom.

• Funkcia PinPointer ukáže smer na jamku dokonca aj vtedy, 
keď nevidíte ani vlajku.

• Kompatibilita s aplikáciou Garmin Golf™ pre zobrazenie 
štatistík, ukladanie skóre kariet, automatické aktualizácie 
ihrísk, umiestnenie v týždennej výsledkovej tabuľke a zábava  
v online golfovej komunite pre zdieľanie a porovnávanie  
v rámci Garmin Connect™.

• Výdrž batérie až do 15 hodín s GPS.

PRESNÉ MERANIE NÁHĽAD NA GREEN FAREBNÁ MAPA IHRISKA



LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI S GPS 
APPROACH® Z80.
INÝ POHĽAD NA HRU.
Vďaka Approach Z80 laserovému meraču vzdialenosti s GPS 
získate iný pohľad na hru. Meranie vzdialeností s presnosťou 
do 25 cm, takže môžete zacieliť priamo na vlajku. 

Priamo pri pohľade cez merač vidíte farebné náhľady ihrísk a greenu 
v 2D zobrazení so zobrazením vzdialeností na začiatok a koniec 
greenu plus prekážky na viac ako 41 000 ihriskách celého sveta. 

Stabilizácia obrazu zjednoduší hľadanie a zameranie vlajky. Geniálny 
hľadač vlajky zameria vlajku na ktorejkoľvek jamke. Po zameraní vlajky 
sa automaticky v náhľade greenu zobrazí vzdialenosť na začiatok  
a koniec greenu cez šošovku. 

PlaysLike Distance odhadne vzdialenosti podľa sklonu ihriska 
pre rany do kopca alebo dolu kopcom, túto funkciu jednoducho 
zapnete alebo vypnete pri hre počas turnaja. Dokonca má aj funkciu 
PinPointer, ktorá ukáže smer ku greenu, keď nevidíte ani vlajku.

Merač je možné použiť aj počas turnajov pri dodržaní miestnych 
pravidiel a kódexu v súlade s tradičnými hodnotami golfu  
pre zachovanie rýchlosti hry.





APPROACH® Z80
GOLFOVÝ LASEROVÝ MERAČ S GPS



•  V hľadáčiku sa zobrazí 2D vrstva - Náhľad na green  
so zobrazením tvaru a vzdialeností na začiatok a koniec 
greenu; plus funkcia Laser Range Arc rozpozná, či je jamka 
na začiatku greenu alebo na jeho konci.

•  Farebné 2D zobrazenie náhľadu ihriska ukáže vzdialenosti  
k prekážkam a ku greenu; plus automaticky rozpozná, ktorú 
jamku práve hráte a zobrazí zalomenia a par jamky.

•  Vyhľadávač vlajky zameria vlajku na ktorejkoľvek jamke, 
zobrazia sa presné vzdialenosti k jamke a automaticky sa 
prepne do 2D zobrazenia náhľadu na green.

•  Presné laserové merania vzdialeností k akémukoľvek cieľu  
na ihrisku s presnosťou do 25 cm k vlajke až do vzdialenosti 
350 yardov/ 320 metrov.

•  6-násobné zväčšenie a stabilizácia obrazu pre zníženie 
roztrasenia. 

•  PinPointer ukáže smerovanie k jamke, keď nemôžete vidieť  
na green.

• Vzdialenosť PlaysLike odhadne vzdialenosti pre rany z kopca 
alebo do kopca.

• Viac ako 41 000 predinštalovaných ihrísk celého sveta  
s bezplatnou doživotnou aktualizáciou.

• Výdrž batérie až do 15 hodín.

2D NÁHĽAD NA GREEN HĽADAČ VLAJKY FAREBNÁ MAPA IHRISKA



APPROACH® CT10
AUTOMATICKÝ SYSTÉM SLEDOVANIA PALICE

Je skutočne 6-železo vašou 135 metrovou (150 yardovou) 
palicou? Ako ďaleko odpaľujete skutočne? Je to rana PW? Alebo 
viac ako 9-železo? Jednoducho to zistíte s monitorom golfovej 
palice Approach CT10, ktorý automaticky sleduje každú vašu ranu 
na ktorejkoľvek palici - dokonca aj vaše putty.

• Nainštalovaný snímač monitoruje automaticky každú ranu  
na ktorejkoľvek palici a ukladá skóre, sleduje dokonca aj putty.

• Po spárovaní s kompatibilnými golfovými hodinami (Approach 
S20, Approach S40, Approach S60) automaticky sleduje každú 
ranu vrátane polohy, vzdialenosti a typu palice.

• Zbiera údaje o každej rane a palici pre analyzovanie rán a ďalších 
štatistík používaných profesionálnymi hráčmi.

• Štatistiky každej palice s nainštalovaným snímačom sa zobrazia 
na kompatibilných golfových hodinách hneď po vytiahnutí palice 
z bagu.

• Zobrazí, ako ďaleko bežne odpaľujete palicou, na ktorej je snímač 
pripevnený; vidíte štatistiky pre presnosť k fairway alebo  
ku greenu.

• Ľahké a bezpečné snímače jednoducho pripevníte na hornú časť 
gripu palice.



SKONTROLUJTE A POROVNAJTE
VAŠE ŠVIHY V 3D
Zobrazte 3D animácie a porovnávanie švihov vedľa seba  
pre analýzu v reálnom čase na vašom smartfóne alebo tablete 
(pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile).



MAJTE VŠETKY SVOJE ŠTATISTIKY 
NA JEDNOM MIESTE
Na Garmin ConnectTM si môžu majitelia Approach online zobraziť 
skóre karty a golfové štatistiky z hodiniek a golfových navigácií. 
Používatelia môžu ukladať, analyzovať a zdieľať svoje skóre  
a štatistiky a vidieť detaily jamku za jamkou, aby pochopili svoje 
tendencie a zlepšili svoju hru.

•  Analýza ihriska: Detailné zobrazenie jamky za jamkou na vašich 
obľúbených ihriskách, aby ste zistili, kde môžete zlepšiť svoju 
hru. Svoje vysnívané skóre by ste mohli dosiahnuť, ak zahráte 
vaše najlepšie skóre na každej jamke počas hry.

•  Skóre karty: Zobrazte a zdieľajte vaše skóre karty. Vidíte 
dosiahnuté fairway, GIR a počet patov. Sledujte svojich 
protihráčov a kto vyhral každé kolo, plus zobrazenie vzdialenosti 
rán (zoznam pre každú jamku).

• Štatistiky: Sledujte svoj pokrok v čase: sledujte vašu najdlhšiu  
   ranu, priemerné skóre, priemerné skóre podľa paru, celkové  
   percento dosiahnutých fairway, celkové GIR, percento  
   a priemerný počet patov.





APLIKÁCIA GARMIN GOLF
Súťažte so svojimi priateľmi na rôznych 
ihriskách v aplikácii Garmin Golf. 

•  Týždenná výsledková tabuľka: Súťažíte 
proti iným hráčom a zobrazí sa poradie 
hráčov, skóre, handicap a iné. 

• Vytvárajte turnaje: Nastavte si vlastný 
turnaj a pozvite hráčov do súťaže. 
Používajte live chat a zdieľajte vaše 
skóre. 

•  Skóre karty: Preneste skóre karty  
do účtu na Garmin Connect alebo cez 
Garmin Express zo svojho zariadenia, 
následne ich odošlite priamo  
do aplikácie. Hráči, ktorí nemajú 
zariadenie Garmin, môžu tiež používať 
aplikáciu, ale musia manuálne vložiť 
svoje skóre.

Dostupná ako bezplatná mobilná aplikácia.





APPROACH® S10 APPROACH® S40 APPROACH® S62 APPROACH® G10 APPROACH® G30 APPROACH® G80

Výdrž batérie

až do 12 hodín 
s GPS

až do 14 týždňov 
v režime hodín

až do 15 hodín 
s GPS

až do 10 dní  
v režime smart hodín

až do 20 hodín 
s GPS

až do 14 dní 
v režime smart hodín

až do 15 hodín 
s GPS

až do 15 hodín 
s GPS

až do 15 hodín 
s GPS

KĽÚČOVÉ FUNKCIE VŠETKÝCH GOLFOVÝCH ZARIADENÍ:
+41,000 predinštalovaných ihrísk 
celého sveta • • • • • •
Bezplatné doživotné aktualizácie • • • • • •
GPS s vysokou citlivosťou • • • • • •
Displej s vysokým rozlíšením • • • • • •
Merania na začiatok, do stredu 
a na koniec greenu • • • • • •
Náhľad na green s možnosťou 
zmeny pozície jamky Len náhľad na green • • • • •
Prekážky • • • • • •
Oblúkové vzdialenosti a zalomenia • • • • • •
Meranie dĺžky rán • • • • • •
Digitálna skóre karta • • • • • •
Odometer/časovač • • • • • •
Priame párovanie s aplikáciou Garmin 
Golf • • • •
POKROČILÉ FUNKCIE PRE KAŽDODENNÝ ŽIVOT:

Smart notifikácie • • • •
Dotykový displej • • • •
Ukladanie pozícií • • • •
Bezdrôtové pripojenie • • • •
AutoShot™ sledovanie hry • •
Monitor dennej aktivity • •
Pulzomer na zápästí •
Snímač Pulse Ox •
Garmin Pay •
Predinštalované športové aplikácie • •
PRÉMIOVÉ FUNKCIE PRE ZLEPŠOVANIE HRY:

Automatická aktualizácia ihrísk • • •
Farebné mapy ihrísk • • • •
Touch Targeting • • • •
PinPointer • •
Vzdialenosť PlaysLike • •
Režim veľkých čísel • • • •
Skórovanie s handicapom • • • •
Pokročilé metriky švihu •
Virtual Caddie •
Rýchlosť a smer vetra •
Náhľad prekážky •
SwingTempo, TempoTraining •
Monitor odpalu •
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Výhradný importér zariadení Garmin pre Slovensko: CONAN, s.r.o.

Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu.                                           Verzia A20.


