
VYHODNOTENIE ČINNOSTI MALOKARPATSKEJ KNIŽNICE V PEZINKU ZA ROK 2020. 

 
 

Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevkovou organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja s funkciou regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou. V súlade 
so zákonom o knižniciach (č. 126/2015 Z.z.) zároveň plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Pezinok. 
Ťažiskom činnosti mestskej knižnice je poskytovanie knižnično-informačných služieb primárne pre 
obyvateľov mesta Pezinok, realizovanie podujatí na podporu čítania a propagáciu literatúry ako aj iných 
kultúrno-vzdelávacích a komunitných podujatí. Verejnosti je k dispozícii študovňa s internetovým 
pripojením, možnosťou tlače, skenovania, wifi pripojenie. Od roku 2018 poskytuje knižničné služby aj 
na pobočke Cajla v priestore, ktorý mesto Pezinok knižnici prenajíma, v r. 2020 s fondom 4852 kníh. 
Ako regionálna knižnica poskytuje metodickú pomoc 61 obecným knižniciach okresu Pezinok, Senec a 
Malacky a buduje spracováva a sprístupňuje fond regionálnych dokumentov. Knižnica buduje zbierky 
regionálnych dokumentov (knihy, periodiká, články, pozvánky, mapy, pohľadnice a pod.), excerpuje 
periodiká a vytvára článkové databázy a databázy regionálnych osobností, pamiatok a geografických 
názvov. Monitoring tlače je zameraný na okresy Malacky, Pezinok a Senec. Určený je pre každého 
používateľa i širokú verejnosť. 

 
 
 Počet zamestnancov knižnice v  roku 2020: 

Názov 
organizačnej 
zložky 

Počet 
zamestnancov 
celkom 

Prepočet na 
úväzky 

Odborní 
pracovníci 

Prevádzkoví 
pracovníci 

Administratívni 
pracovníci 

MKP 19 18,28 16 2 2 
 

  
Aktívni 
používatelia 

2018 2019 2020 

Do 15 rokov 1734 2295 1992 
16-64 rokov údaj sa neevidoval údaj sa neevidoval 2652 
od 65 rokov údaj sa neevidoval údaj sa neevidoval 350 
Návštevníci 
online služieb 

48 672 / katalóg, 
referenčné služby, web/ 

46262 / katalóg, 
referenčné služby, web / 

46 642 / katalóg, 
referenčné služby, web / 

 
 

Počet 
výpožičiek 

2018 2019 2020 

Absenčné 116 721 110 551 84 739 
Prezenčné 30 197 28 916 22 400 
Medziknižničná 
výpožičná 
služba 

521 203 169 

Medzinárodná 
výpožičná 
služba 
 

- - 0 



Výpožičky e-
kníh z online 
katalógu 

143 152 387 

 
Okrem tlačených dokumentov ponúka Malokarpatská knižnica v Pezinku výpožičky elektronických 
kníh prostredníctvom služby Palmknihy -eReading.cz. V ponuke bolo v priebehu r. 2020 viac ako 9000 
titulov predovšetkým beletrie v češtine a slovenčine z vydavateľstiev  Academia, Albatros, BB/art, 
BizBooks, CPress, Edika, Fragment, Host, Jota, Libri, Mladá fronta, Paseka, Portál, Vyšehrad, XYZ a 
mnohé ďalšie. 

 
 

Návštevnosť Priemerná denná návštevnosť Priemerná denná výpožička 
2018 179 613 
2019 175 591 
2020 127 505 

 
 

Bibliograficko-
informačné 
služby 

2018 2019 2020 

Bibliografické 
a faktografické 
informácie 

6091 5844 3714 

Rešerše 24 21 19 
 
Výkonové ukazovatele 

Stav knižničného fondu za rok 2020 za rok 2019 za rok 2018 
Prírastok knižničného fondu celkovo  3815 4274 4415 

        z toho:       
Knihy / e-knihy  3812 4263 4413 

z toho:       
pre deti a mládež  1669 1575  1501 

odborná literatúra  1281 1081  1175 
Periodiká  - osobitná evidencia   124 titulov   
Zvukové dokumenty  3 8  1 
Hudobniny  0 0  0 
Audiovizuálne dokumenty  0 3  1 
Mikrografické dokumenty  0  0  0 
Elektronické dokumenty  0  0  0 
Špeciálne dokumenty  0  0  0 

z toho sa kúpou nadobudlo:  0  0  0 
Náhrady kníh, periodík a hudobnín    14 14 12 
Úbytky knižničného fondu  4946 5244 7752 
Počet dochádzajúcich titulov periodík 125 titulov 124 titulov 117 titulov 
Počet dochádzajúcich exemplárov periodík 3317 3302 3118 
Počet počítačov pre užívateľov 3 4 4 

z toho napojených na internet: 3 4 4 
Počet študijných miest 9 16 16 



 
 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Knižničný fond (KF) k 31.12.2020 obsahoval 96 508 knižničných jednotiek (knihy, audiovizuálne a 
elektronické dokumenty  Čitatelia mali k dispozícii 125 titulov periodík, z toho 43 titulov regionálnych 
periodík (vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 25 českých časopisov.  V roku 2020 
pribudlo 3815 knižničných jednotiek (KJ) v  hodnote 36 140,49 EUR. 
 
 
Akvizícia sa sústreďuje predovšetkým na nákup tlačených kníh, systematicky sleduje a získava 
dokumenty regionálneho významu. Nákup audiokníh je nízky, pretože stále neexistuje celoslovenská 
licencia na výpožičky audiokníh v slovenských knižniciach. Pri výbere literatúry sa riadi podľa Zásad 
doplňovania knižničného fondu v MKP. 
Prírastok KF 2020:     

kúpou = 3 126 zv. = 28 819,61 € 
             z toho Grant 1 947 zv. = 17 682,47 € 
  darom (dary + náhrady) = 689 zv. = 7 320,88 € 

z toho: náhrada za stratený dokument = 14 zv. = 115,93 €. 
  

Vyraďovanie – po vyradení opotrebovanej a duplicitnej literatúry v r. 2018 a 2019 sa v r. 2020 detailne 
analyzoval knižničný fond na základe počtu výpožičiek a hodnoty kníh a pristúpilo sa k vyraďovanie 
nečítanej literatúry, ktorá netvorí základný korpus.  
Doplňovanie periodík – z počtu 125 titulov bolo  62 slovenských celoštátnych, 43 regionálnych a 25 
českých titulov.  
V priebehu roku sme spustili v spolupráci s kníhkupectvom AF Pezinok projekt Daruj knihu. Bude pre 
všetkých – v kníhkupectve sme vybrali knihy, ktoré chceme do fondu a čitatelia nám adresne zakúpili  
97 zväzkov. 
 
 
 
KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Knižnica mala v roku 2020 4994 registrovaných používateľov (z toho 1992 detských čitateľov). Viac ako 
60% našich čitateľov je obyvateľmi Pezinka. 

Pandémia spôsobila pokles všetkých ukazovateľov činnosti knižnice.  

 2020 2019 rozdiel +/- 
Počet čitateľov 2 690 3 593 -903 
Z toho deti do 15 r. 1 059 1 603 -544 
Počet návštevníkov 30 720 42 698 -11 978 
Počet výpožičiek 107 139 139 467 -32 328 
Z toho: absenčné 84 739 110 551 -25 812 
            prezenčné 22 400 28 916 -6 516 
MVS od: iných 59 63 -4 
              iným 110 140 -30 
Podujatia 121 375 -254 
Návštevníci poduj. 2 487 9 404 -6 917 
Informácie 14 813 15 805 -992 



Ø denná návštevnosť 155,15 170,79 -15,64 
Ø denná výpožička 541,1 557,86 -16,76 

 
V porovnaní s r. 2019 klesol 
Počet čitateľov o 25%, z toho detí do 15 rokov o 33% 
Počet výpožičiek  o 23% 
Počet návštevníkov knižnice klesol o 28% 
Počet živých podujatí  o 68% - tieto boli čiastočne nahradené youtube videami. 
Počet návštevníkov podujatí klesol o 73% 
 
 
ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
Do metodickej pôsobnosti patrilo v r. 2020 61 verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa metodická činnosť realizovala formou emailových a telefonických 
konzultácií – spolu 144. Metodička na úvod roku realizovala 5 metodických návštev knižníc. 
Komunikácia prebiehala aj so zriaďovateľmi knižníc. Metodička posielala pravidelné informácie 
týkajúce za prevádzky knižníc spolu s príslušnými právnymi predpismi.  
 
EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 bibliografie regionálnych článkov 
o Okres Pezinok v tlači v roku 4/2019 a 1/2020, 2/2020, 3/2020 (štvrťročne);  
o Okres Malacky v tlači 2/2019; 1/2020 
o Okres Senec v tlači 2/2019, 1/2020  

 Kalendárium regionálnych osobností 2021 
 bibliografické letáky  k životným jubileám regionálnych osobností: 
1/ Ján Horecký (1920-2006) - 100. výročie narodenia jazykovedca  - bibliografický leták. Zostavila 
Daniela Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2020.    
2/ Vladimír Roy (1885-1936) - 135. výročie narodenia - bibliografický leták. Zostavila Daniela 
Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2020.    
3/ Polonský, Ivan (1945-1987) - 75. výročie narodenia umelca - bibliografický leták. Zostavila 
Daniela Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2020.    
4/ Pekník, Karol (1900-1944) - 120. výročie narodenia - bibliografický leták. Zostavila Daniela 
Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2020.    
5/ Jozef Hajnóczy (1750-1795) - 270. výročie narodenia a 225. výročie úmrtia - bibliografický 
leták. Zostavila Daniela Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica                       v Pezinku, 
2020.    
6/ Dérer, Július (1895-1963) - 125. výročie narodenia - bibliografický leták. Zostavila Daniela 
Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2020.    
7/ Viera Kraicová (1920-2012) - 100. výročie narodenia umelkyne - bibliografický leták. Zostavila 
Daniela Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2020.    
 8/ Gabriel Kolinovič Šenkvický (1698-1770) - 250. výročie úmrtia osobnosti - bibliografický 
leták. Zostavila Daniela Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica                    v Pezinku, 
2020.    
9/ Fándly, Juraj (1750-1811) - 270. výročie narodenia osvietenského spisovateľa - bibliografický 
leták. Zostavila Daniela Sedláčková. - Pezinok : Malokarpatská knižnica                          v Pezinku, 
2020.     

 
 

PODUJATIA KNIŽNICE 



V r. 2020 realizovala MKP 116 podujatí s fyzickými návštevníkmi, o 254 podujatí v porovnaní z r. 2019.  
Väčšina podujatí boli podujatia pre rôzne typy škôl, ktoré sa realizovali do marca, do začiatku 
pandémie. Išlo o podujatia venované literatúre, informačnej gramotnosti, kritickému mysleniu 
a overovaniu si informáciu ale aj o hravé podujatia pre rodičov s najmenšími deťmi: 

- Poďme sa hrať do knižky besedy, rozprávania o knižkách a literatúre 
- Rozprávka má krídla! besedy, hlasné čítania pre školské kluby a verejnosť 
- Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice! dielničky a čítanie pre rodičov s najmenšími 

deťmi 
- Neposedná beseda – stretnutia so živými spisovateľmi a tvorcami kníh  
- Horory našich pradedov cyklus o ľudových rozprávkach 
- Never každej volovine -cyklus venovaný kritickému mysleniu a overovaniu si informácií. 

 
Počas letných mesiacov sa podarilo zrealizovať sériu 11 podujatí pre deti a letné tábory.  Pokračoval 
cyklus diskusií o literatúre Literatúra v Radnici.  
Detskí aj dospelí návštevníci  mali možnosť vidieť literárnych hostí Michala Hvoreckého, Arpáda 
Soltésza, Tamaru Šimončíkovú Heribanovú, Zuzanu Polonskú, Ľubomíru Mihálikovú, Nikoletu 
Kováčovú, Lenu Riečanskú, Martu Hlušíkovú. Zorganizovali sme workshopy pre verejnosť s odbornými 
hosťami, kde si návštevníci mohli vyskúšať rôzne zručnosti – patchworkovanie, linoryt, akvarel. 
Realizovali sa aktivity Týždňa slovenských knižníc v prvom marcovom týždni.  
 
Vo výstavnej miestnosti prebiehala výstava víťazných prác z celoročného vyhodnotenia Literárno-
výtvarnej súťaže pre deti,  počas letných mesiacov výstava Je to jednoduché ako detský mlynček -  
Obrazy z hracích plánov a stolových hier od najstarších čias po súčasnosť – zo zbierok Múzea Balisa 
v Bratislave. V decembri bola otvorená ďalšia výstava projektu Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – 
výstava fotografií drobnej architektúru regiónu  zameraná na obce Viničné a Suchohrad. 
 
Ihneď po uzatvorení knižnice pre verejnosť sa živé podujatia nahradili nahrávkami zverejňovanými na 
knižničnom youtube kanáli Knižibaba– celkovo sme pripravili 142 videí, ktoré mali v r. 2020 25 620 
vzhliadnutí. Išlo o autorské čítania, čítania odporúčaných kníh, odporúčania a recenzie kníh, koncerty 
žiakov ZUŠ, videá o živote v zatvorenej knižnici. Čítania nám načítali mnohí známi autori v slovenčine, 
češtine ale aj v iných jazykoch (maďarčina, angličtina, taliančina, japončina, čínština). Čítajúcimi 
hosťami boli napríklad Ľubomír Feldek, Silvester Lavrík, Michal Havran, Ľubo Dobrovoda, Erik 
Ondrejička, Eva Pavlíková, Pišta Vandal, Ľubo Bukový, Peter Borkovec, Pál Závada, Mirka Ábelová, 
Mária Štefánková, Marie Dantine Dopjerová a iní. 
 
Podujatia – prehľad: 
 

Názov podujatia 

Druh podujatia 
(Expozičná, 
Výstavná 

a prezenčná 
činnosť, Živé 

podujatia, Iné 
podujatia) 

Počet 
návštevníkov 

Počet 
návštevníkov 
do 15 rokov 

Miesto 
konania  Termín 

Poďme sa hrať do 
knižky besedy, 
rozprávania o 
knižkách a 
literatúre 

živé 
podujatia 9 182 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP 

24.1., 28.1., 31.1., 7.2., 27.2., 
3.3. 

Rozprávka má 
krídla! besedy, 
hlasné čítania pre 
školské kluby a 
verejnosť 

živé 
podujatia 21 396 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP 

14.1., 15.1, 16,1., 17.1., 28.1., 
29.1.,  11.-14.2., 
25.2.,26.2.,28.2.,  



Haló ste doma? 
Poďte sa hrať do 
knižnice! dielničky 
a čítanie pre 
rodičov s 
najmenšími deťmi 

živé 
podujatia 31 68 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP 20.1., 3.2., 2.3. 

Kvapky na kameni 
– s Veronou 
Šikulovou - besedy 
s autormi kníh 

živé 
podujatia 6 179 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP, 
výstavné 
priestory 
MKP 14.1., 16.1., 17.1.,  21.1. 

Neposedná 
beseda  - Marta 
Hlušíková besedy s 
autormi kníh 

živé 
podujatia   27 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP 23.1. 

Neposedná 
beseda  - téma - 
životopisy 

živé 
podujatia 1 20 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP 30.1. 

Neposedná 
beseda besedy pre 
autistické deti ŠZŠ 

živé 
podujatia 3 15 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP 30.1. 

Návod na použitie 
alebo čo v knihe 
nenájdete: 
Akvarel  

workshop 
pre 
verejnosť 12   

trénigová 
miestnosť 
MKP 18.2. 

SLOVEGÁN: 
Beseda 
s blogerkou 
a autorkou 
kuchárskej knihy 
Nikoletou 
Kováčovou 

živé 
podujatia 30   

čitáreň 
MKP 21.2. 

Neposedná 
beseda  - Lena 
Riečanská  

živé 
podujatia 2 58 

odd. pre 
deti a 
mládež 
MKP 11.2. 

Neposedná 
beseda  - 
M.Grajciarová 

živé 
podujatia 1 47   13.2. 

Neposedná 
beseda Otec 
Raťafáka Plachtu 
na návšteve 

živé 
podujatia 2 58   25.2. 

Neposedná 
beseda  - O 
komixoch 

živé 
podujatia 1 23   28.2. 

Horory našich 
pradedov cyklus o 
ľudových 
rozprávkach 

živé 
podujatia 1 24   27.2. 



Literatúra v 
Radnici: hosť: 
Arpád Soltész 

živé 
podujatia 37 0 

Radnica 
café bar 
Pezinok 2.3. 

Návod na použitie 
alebo čo v knihe 
nenájdete: Ex 
Libris  

workshop 
pre 
verejnosť 9 3 

trénigová 
miestnosť 
MKP 3.3. 

Slávnostné 
vyhodnotenie LVS 
2019 

odovzdanie 
ocenení, 
otvorenie 
výstavy 
víťazných 
prác 7 85 

výstavná 
miestnosť 
MKP 4.3. 

Neposedná 
beseda  - O 
komixoch 

živé 
podujatia 1 27   5.3. 

Neposedná 
beseda  - Z. 
Polonská, Ľ. 
Miháliková 

živé 
podujatia 1 34   6.3. 

Výstava víťazných 
prác LVS  výstavy   91   4.3.-30.5. 
            
Ďuro pozdrav 
Ďura, interaktívne 
dramatizované 
čítanie pre deti 
spojené s výrobou 
papierových 
bábok 

živé 
podujatie 5 10   25.6. 

Prstom po mape, 
prázdniny v 
knižnici 

živé 
podujatie 
pre 
verejnosť 32 125   7.7.,14.7.,17.7.,20.7.,21.7.,28.7.,  

Literárna 
trojčlenka 
mesačná súťaž 

online 
podujatia   37   jún - august 

Literatúra 
v Radnici: Anasoft 
litera: hostia K. 
Kucbelová 
a Silvester Lavrík  

živé 
podujatia 37   

Radnica 
café bar 
Pezinok 3.8. 

Je to jednoduché 
ako detský 
mlynček  výstavy 
Obrazy z hracích 
plánov a stolových 
hier od najstarších 
čias po súčasnosť 
– zo zbierok 
Múzea Balisa v 
Bratislave výstava 42 167 

výstavná 
miestnosť 
MKP 4.8.-31.10 



Všade dobre, 
doma najlepšie, 
prázdniny v 
knižnici pre 
verejnosť a letné 
tábory 

živé 
podujatie  20 207 

nádvorie 
MKP 4.8., 11.8., 18.8., 19.8., 25.8. 

Literatúra v 
Radnici, hosť: 
Anton Heretik 

živé 
podujatie 27   

čitáreň 
MKP 8.10. 

Hodina 
informačnej 
výchovy 

vzdelávacie 
podujatie 
pre SŠ 19   

čitáreň 
MKP 6.10. 

Nedajme zahynúť 
dedičstvu predkov 
– výstava 
fotografií drobnej 
architektúru 
regiónu   výstava 29 17 

výstavná 
miestnosť 
MKP 4.12.-31.12. 

Knižnibaba - 
čítania, besedy na 
youtube 142 videí, 
25620 vzhliadnutí 

online 
podujatia     Knižibaba marec -december 

Literárno výtvarná 
súťaž výstavy   201   mesačne 

Knižné novinky výstavy         
 
 
 
 
Získané granty a sponzorské príspevky: 
 

Názov 
dotačného/grantového 
programu/sponzora 

Názov 
podporeného 
projektu 

Požadovaná 
suma 

Získaná suma Dátum trvania 
projektu 

FPU Čítajme 3 400 2 500 1.7.2020-
31.5.2021 

FPU Čítanie je in 20 000 18 000 1.1.2020-
31.12.2020 

FPU Feliber Poetry 10 100 5 000 Projekt sa 
nerealizoval 

Nadácia Revia Nedajme 
zahynúť 
dedičstvu našich 
predkov 

500 500 Máj – december 
2020 

 
Finančné prostriedky na projekt Feliber Poetry sme vrátili, pretože sa medzinárodný festival poézie 
nemohol konať. 
Pomernú časť finančných prostriedkov projektu Čítajme sme vrátili – nerealizovali sa besedy 
a podujatia pre školy kvôli pandemickej situácii. Online podujatia realizovali naši hostia bez nároku na 
honorár. Z Nadácie Revia sme získali finančné prostriedky na pokračovanie projektu, ktorý 
dokumentuje drobné architektonické pamiatky Bratislavského samosprávneho kraja, doplnili sme 
fotodokumentáciu obcí Viničné a Suchohrad. 
 



 
ZÁVER 
 
Pandémia sa odrazila vo všetkých oblastiach fungovania knižnice, od 10.3.2020 bola do konca roka 
knižnica pre verejnosť zatvorená spolu 12 týždňov, zbytok roka fungovala formou výpožičného okienka, 
resp. s obmedzeným vstupom do priestorov knižnice. Organizované podujatia pre školy sa po marci už 
neuskutočnili, podujatia pre dospelých boli postupne rušené z dôvodu chorôb, uzatvorenia prevádzky, 
v ktorej realizujeme Literatúru v Radnici. Medzi návštevníkmi chýbali pravidelní z radov seniorov. 
 
Počas uzatvorenia knižnice pre verejnosť ale pracovníci knižnice mali priestor na dôkladnú prácu 
s knižničným fondom – čiastková revízia v oddelení pre deti a mládež, vyraďovanie KF, vyčistenie KF 
s jeho dezinfekciou a výmenou ochranných obalov. Knižnica založila youtube kanál, pracovníci sa 
naučili nahrávať a strihať videá, vytvorili profil na Instagrame, zúčastnili sa online vzdelávacích podujatí 
organizovaných Slovenskou národnou knižnicou. 
 
Z finančných prostriedkov od zriaďovateľa MKP zakúpila server a príslušenstvo v hodnote 5 917,25 € s 
DPH.  MKP žiadala výmenu plynových kotlov, ktoré sú zastarané a pri revízii kotolne revízor dôrazne 
žiadal ich výmenu. Výmena sa zatiaľ neuskutočnila. 
  
 
 
 
INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ   
1. Dlhodobý hmotný majetok k 31.12.2020: 509 745,53 € 
2. Krátkodobé pohľadávky : 923,64 € 
3. Krátkodobé záväzky, záväzky voči dodávateľom  či zamestnancom: 472,07 € 
4. Bankové úvery k 31.12.2020 : 0,00 € 
5. Finančné prostriedky pozostávajúce zo zostatku: 20 865,77 € 
6. Celkové náklady roku 2020 boli v  sume  393 379,83 € a pozostávali z nasledovných  položiek:   
- spotreba materiálu a energie: 57 479,31€   
- služby: 22 556,90 € 
- osobné náklady:299 240,64 €   
- dane a poplatky : 1 541,90 € 
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť :  2 009,71€ 
- odpisy  : 8 876,44 € 
- finančné náklady  : 1 674,93 € 
  
7. Celkové výnosy v roku 2020 boli v sume 394 421,91€ a pozostávali z nasledovných položiek:   
  

Tržby   10 263,66 
Prevádzková činnosť      1 357,21 
Tržby z iných aktivít       
Transfery    382 801,04 
SPOLU  393 379,83 

  
  
8. Zariadenie dosiahlo v roku 2020 výsledok hospodárenia: 1 042,08€ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


