
MALOKARPATSKÉ MÚZEUM v PEZINKU 

Správa o činnosti za rok 2018 

 

Počet zamestnancov múzea v roku 2018 (uviesť počet + úväzky) 

- 13 – 100% úväzok 

- 1 86% úväzok 

- 1 80% úväzok 

- 1 53% úväzok 

-  

Počet odborných pracovníkov: 

- 9 

 

Počet ekonomicko-prevádzkových pracovníkov: 

- 6 

 

Hlavná odborná činnosť :  

- Legislatívne upravuje pôsobenie a činnosť múzea najmä Zákon NR SR č. 206/2009 Z. 

z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Podľa neho sú 

múzea vykonávaním základných odborných činností povinné: a) získavať predmety 

kultúrnej hodnoty za zbierkové predmety, b) odborne spracovávať a vedecky skúmať 

zbierkové predmety, c) prezentovať zbierkové predmety s využitím informačnej 

a výpovednej hodnoty zbierkových predmetov pri poskytovaní vybraných verejných 

služieb a budovaní vedomostného systému múzea.  

- Za základné odborné činnosti múzea vyššie uvedený zákon definuje: 

- a) nadobúdanie zbierkových predmetov 

- b) odbornú evidenciu zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov 

z odbornej evidencie 

- c) odbornú revíziu zbierkových predmetov múzea 

- d) bezpečnosť zbierkových predmetov 

- e) odbornú ochrana zbierkových predmetov 

- f) vedecko-výskumnú činnosť 

- g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok a historických objektov v správe 

múzea 

 



- Múzeum má v súčasnosti dve stále interaktívne expozície – Dejiny vinohradníctva 

- a vinárstva pod Malými Karpatmi a expozíciu Príbeh vína, ktorá bola v r. 2018 

reinštalovaná a sprístupnená verejnosti.  

 

Nadobúdanie a evidencia zbierkových predmetov 

- počet nadobudnutých zbierkových predmetov v roku 2018: 77ks (33 prírastkových 

čísiel) 

- počet druhostupňovo zaevidovaných predmetov: 961 záznamov  

- počet konzervovaných predmetov: 179 ks 

- počet reštaurovaných predmetov: 1ks 

 

Odborno-výskumná činnosť 

a) publikačná činnosť:  

- KLOKNER, T.: Mesto v plameňoch. Požiare a hasičská služba v starom Ríme. In: 

Historická revue, roč. 29, č. 1, 2018, s. 20-25. 

- KLOKNER, T. – OSTERTAGOVÁ, A.: Hannonis Carthaginiensium regis periplus. J. 

Balegová – E. Brodňanská – F. Šimon (edd.). In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis 

II. Košice : UPJŠ, 2018, s. 165-173. 

- KLOKNER, T.: Niekoľko poznámok k pravidlám rozdeľovania výživného 

(alimentum) v Ríme. In: Antica Slavica. Peter Fraňo (ed.). Trnava 2018, s. 184-198. 

- KLOKNER, T.: Keď láska prekonávala pragmatizmus? Vzťah Antonia a Kleopatry. 

In: Historická revue, roč. 29, č. 8, 2018, s. 38-46. 

- KLOKNER, T.: Príbeh rímskeho legionára z Boldogu. In: Historika – malokarpatský 

historický občasník 2018, č. 1, s. 10-12. 

- HULÍNKOVÁ ŤUCHOVÁ, E. - CHOMA SOROČINOVÁ, L.: Preliminary 

evaluation of ceramic collection and small finds from the season 2017 at the site Tell 

Jokha (Umma). In: Hulínek, D. - Hulínková Ťuchová, E. (eds.): Preliminary Report. 

Archaeological project SAHI – Tell Jokha, 2017 (Season 2). Bratislava 2018, s. 54-61. 

ISBN 978-80-89704-05-7. 

- VAVÁK, J.: Sídlili na Hradisku Neštich aj Avari? In: HistoryWeb, 23. 5. 2018, 

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/sidlili-na-hradisku-nestich-aj-avari. ISSN 

1338-8789. 

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/sidlili-na-hradisku-nestich-aj-avari


- VAVÁK J.:  Sídlili na Hradisku Neštich aj Avari? In: Historická Revue 28/6, 2018, s. 

76. ISS 1335-6550 

- VAVÁK, J.: Nové nálezy v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure. Pamiatky a múzeá. 

Revue pre kultúrne dedičstvo 67/2, 2018, s. 2-5. ISSN 1335-4353 

- BURDOVÁ, L.: Viera – Víno – Vzájomnosť. 500 rokov reformácie 

v malokarpatskom regióne. Historika – malokarpatský historický občasník 2018, č. 1, 

s. 19-27. ISSN 1338-998X. 

- Príprava príspevku pre publikáciu Príbeh predmetu.  

- BURDOVÁ, L.: Požiare a ich dopad na mesto Pezinok a priľahlé mestá 

malokarpatského regiónu od novoveku  po polovicu 20. storočia, pre publikáciu 

z konferencie SAV, v tlači  

- BURDOVÁ, L.: Ohlas z roku 1968, pre publikácia Príbeh predmetu, v tlači 

 

b) vydavateľská činnosť 

- HRUBALA, M.: Vinohradnícke lisy v Malokarpatskej oblasti - EURÓPSKY 

UNIKÁT. Pezinok 2018, 128 s., Druhé, doplnené a rozšírené vydanie, ISBN 978-80-

971374-2-7. 

- Časopis Historika 1/2018 

 

c) aktívna účasť na konferenciách 

- Najnovšie poznatky z výskumu pevnosti vo Svätom Jure. Prednáška na zjazde 

slovenských archeológov 2018 a vedecký seminár SAS pri SAV, Bratislava 

 

d) výstavná činnosť  

- Reinštalácia stálej expozície Príbeh vína (apríl – november 2018) 

- Tisícročná včela (7. 12. 2017 – 29. 3. 2018), pokračovanie výstavy z roku 2017 

- KUPECKÉHO SVET 2018, medzinárodná výstava prác detí a študentov ( 12.4.2018-

27.5.2018) 

- Výstava Spoznajme cech kachliarov (8.6.2019-2.9.2018) 

- LaPIŤ umenie (20. 9. 2018 – 31. 3. 2019) 

- "Múzeum v čase" - 80 rokov múzea vo Svätom Jure 1937 - 2017 (23.11.2017 – 9.4 

2018), pobočka Svätý Jur 

- Vôňa dreva (20.4. – 9.6.2018) , pobočka Svätý Jur 



- Svätojurské povesti a zlovesti (22.6. – 12.10.2018),  pobočka Svätý Jur 

- Svätý Jur – Moja srdcová záležitosť (31.10.2018 – 27.3.2019),  pobočka Svätý Jur 

 

e) archeologický výskum 

- záchranný archeologický výskum Pezinok - NKP Dom pamätný, Kupeckého ul. č. 39  

- záchranný archeologický výskum Bratislava - Devín, Kremeľská 90, parc. č. 172, 173, 

175  

- záchranný archeologický výskum Pezinok – Lipár, SO 5 – NN vedenie a NN prípojka  

- záchranný archeologický výskum Pezinok – Zámok 

- archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely Svätý Jur – Hradisko 

Neštich 

 

Ďalšie aktivity, sprievodné podujatia  

- Med v kuchyni, medovníčky a cestá na ich prípravu, ukážka, ochutnávka, predaj, 19. 1. 

2018. Prednáška s diskusiou 

Pezinské vínne pivnice 2018, 10.2. 2018 

- APITERAPIA, Rojové mestské právo, brtníci – elita vojakov, 16. 2. 2018. Prednáška 

s diskusiou 

- Burza kníh, 10.3.201 a 8.9. 2018  

- Mystická včela a 40 daností včiel, 16. 3. 2018.  Prednáška s diskusiou 

- Noc s Andersenom, 23. 03. 2018 

- Poznaj materiály baroka, apríl 2018. Workshop 

- Pezinské viechy, 2.5.2018-27.10. 2018 

- Deň Sv. Floriána, 6.5. 2018  

- Výnimočné nálezy v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure, 11.5.2018. Prednáška pre 

verejnosť 

- Memoriál Richarda Rétiho, 12.5. 2018  

- Noc múzeí a galérií, 19.5. 2018 

- Deň Svätého Urbana, 24.5.2018 

- Keramické trhy 2018, 8.6-10.6.2018 

- Jánske ohne, 23.6. 2018  

- Workshopy – Letné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi -Hlina rozkvitnutá (júl, august 

2018) 

- Wine & art; 13.7.2018, 10.8.2018 a 7.9.2018  



- Roky 1948 a 1968 – Porážka slobody, 16.08.2018. Prednáška pre verejnosť 

- Komentovaná historická prešovačka, Vinobranie Modra, september 2018 

- Prehliadka výskumu na veľkomoravskom hradisku vo Sv. Jure, 15.9.201 

- Filmový festival Be2Can, piaty ročník prehliadky festivalového filmu z Berlína, 

Benátok a Cannes, 26. 9. 2018 -Záhada Silver Lake; 27. 9. 2018 - Utoya, 2. 10. 2018 – 

Tvár 

-  Jablkové hodovanie, 6.10.2018 

- MY a Československo, 25.10.2018. Prednáška pre verejnosť. 

- Rok 1968 v Malokarpatskom regióne, 26.10.2018. Prednáška pre študentov ZŠ 

Kupeckého a študentov z Mladej Boleslavy     

- Akadémia Tretieho veku, počas roka 2018  

- Premeny Svätého Jura,  21.11.2018 Premietanie dvoch dokumentárnych filmov 

o Svätom Jure z rokov 1993 a 2009 

- Vzdelávací program pre školské skupiny Drak vo Svätom Jure,  27.9.2018; 

19.10.2018 a 7.11.2018, pobočka Svätý Jur  

- Realizácia projektu z dotačnej schémy FPU: Vybavenie depozitáru dreva a kovu 

Malokarpatského múzea v Pezinku profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom. 

- Realizácia projektu z dotačnej schémy FPU: Zabezpečenie stálej expozície 

Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom výstavného mobiliár, počas roka 

2018  

- Realizácia projektu z dotačnej schémy FPU: Zabezpečenie priestorov pivničnej 

expozície Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom kamerového, 

monitorovacieho systému, počas roka 2018  

- Realizácia projektu z dotačného systému FPU: Vybavenie depozitáru dreva a kovu 

Malokarpatského múzea v Pezinku profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom – 

2 fáza,  počas roka 2018  

- Realizácia projektu z dotačného systému FPU: Zabezpečenie stálej expozície 

Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom výstavného mobiliáru – 2. Fáza, 

počas roka 2018  

- Realizácia projektu z dotačného systému FPU: Výstavný panelový systém so závesným 

systémom a osvetlením pre Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, počas 

roka 2018 



- Pedagogické programy (Tisíc ročná včela, Ako sa stal z učňa majster, Tajomstvo 

jedného domu, Čo dokážu naše ruky, Herbár pána Holubyho, Zarámuj sa!, LaPIŤ 

umenie, Pozdrav z múzea), počas roka 2018 

 

Spolupráca s inými subjektami, inštitúciami, prípadne cezhraničná spolupráca 

- spolupráca s digitalizačným centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici, počas roka 2018, 

prínos: digitalizácia, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov 

- spolupráca s Múzeum včelárstva na Slovensku, Kráľová pri Senci, Slovenský zväz 

včelárov, Štátne lesy Tatranského národného parku, Ministerstvo životného prostredia 

prínos: výstava Tisícročná včela, 7.12.2017 – 29.3.2018 

- výstava Kupeckého svet, 12.4.2018-27.5.2018, spolupráca:  Základná škola 

Kupeckého, Základná škola Mladá Boleslav, mesto Pezinok, prínos: projekt 

Kupeckého svet 

- výstava Spoznajme cech kachliarov, spolupráca s Cechom kachliarov (február – 

september 2018), prínos: spoluorganizácia projektu Spoznajme cech kachliarov   

- výstava Spoznajme cech kachliarov, zapožičanie predmetov zo zbierok múzea Ľ. Štúra 

v Modre, spolupráca s Múzeom Ľudovíta Štúra (február – september 2018).  

- zapožičanie zbierkových predmetov  za účelom vzdelávacieho programu pre deti, na 

ktorom boli prezentované tradičné remeslá, spolupráca s Centrom voľného času,  

Pezinok (február – apríl 2018)  

- prednáška Akvadukty vedú do Ríma,  9.3.2018, spolupráca s UTV Trnavská univerzita 

- Noc s Andersenom , 23. 03. 2018, spolupráca s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku  

- podujatie Deň Sv. Floriána, 6.5. 2018, spolupráca s OR HaZZ Pezinok a 

Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok  

- spolupráca s Masarykovou Univerzitou – Filozofická fakulta - Ústav archeológie a 

muzeológie, prínos: geofyzikálny prieskum lokality systematického výskumu Svätý 

Jur – Hradisko Neštich, apríl 2018 

- Výstava Kupeckého svet 2018, 12.4.2018-27.5.2018, spolupráca so Základnou školou 

Jána Kupeckého v Pezinku 

- Pezinské viechy, 2.5.2018-27.10. 2018, spolupráca so Združením pezinských 

vinohradníkov a vinárov 

- Deň Svätého Urbana, 24.5.2018, spolupráca so Združením pezinských vinohradníkov 

a vinárov 



- Jánske ohne 2018, 23.6. 2018  – spolupráca s Dobrovoľným hasičským zborom 

v Pezinku a Mestom Pezinok  

- Wine & art; 13.7.2018 ( GENIUS LOCCI); 10.8.2018 (Zuzana Haasová a The Susie 

Haas Band); 7.9.2018 (Hudobná skupina ARION ); spolupráca s Pezinským 

kultúrnym centrom  

- oponovanie dizertačnej práce D. Bešinu, na Katedre archeológie FF UKF v Nitre,  júl 

– september 2018, spolupráca s katedrou archeológie FFUKF.  

- spolupráca na projekte Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI) 

„Tell Jokha (Džocha) – Umma“ – archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné 

účely v Irackej republike, prínos: v spoluautorstve kapitola v kolektívnej monografii, 

1. polrok 2018  

- spolupráca s  Be2Can, prínos: podielanie sa na filmovom festivale Be2Can, piaty 

ročník prehliadky festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes, 26. 9. 2018 - 2. 10. 

2018,  

- Jablkové hodovanie, 6.10.2018, spolupráca s Malokarpatským osvetovým strediskom 

v Modre 

- prednáška Rok 1968 v Malokarpatskom regióne, 26.10.2018, spolupráca so ZŚ 

Kupeckého 

- spolupráca s STÚ v Bratislave – Stavebná fakulta - Katedra geodézie, prínos: 

dokumentácia (fotogrametrické plány) archeologických sond na výskume pre vedecké 

a dokumentačné účely Svätý Jur – Hradisko Neštich, november 2018 

- prednáška „Charakteristika rímskej rodiny z pohľadu práva“, 23.11.2018, spolupráca 

s UTV Trnavská univerzita 

- Deň Otvorených pivníc, spolupráca s Malokarpatskou vínnou cestou, 23.-24.11.2018 

- Akadémia Tretieho veku, spolupráca s mestom Pezinok 

- Časopis Historika, počas roka 2018, spolupráca Mestské múzeum v Pezinku   

- KPÚ Bratislava, PÚ SR – archeologické výskumy, posudky k výskumným 

dokumentáciám, priebežne celý rok 2018 

- spolupráca s TV Pezinok, aktívna účasť na tematických besedách - TV Pezinok 

- spolupráca na archeologickom výskume vo Svätom Jure: Krajský pam. úrad 

Bratislava; Archeol. ústav AV ČR, Praha, v. v. i; Archeol. ústav AV ČR, Brno, v. v. i; 

Moravské zemské muzeum; Archeol. ústav SAV; Univ. Komenského v Bratislave; 

SNM - Archeol. múzem; Západočeská univ. v Plzni; Fond na podporu umenia 

- spolupráca s Hospodárske noviny, SME. Prínos -  publikované rozhovory 



- spolupráca s Rádiom Slovensko. Prínos - Rozhovor pre RTVS na tému: Turecké vojny 

v malokarpatskom regióne 

- propagácia archeologického výskumu vo Svätom Jure, spolupráca s HistoryWeb 

- zapožičanie predmetu z depozitára  na výstavu  Z kruhu vo, spolupráca so SNG 

Pezinok 2018 – 2019 

- spolupráca so SNM -Historické múzeum pri realizácii Česko-slovenskej/Slovensko-

českej výstavy (poskytnutie materiálov, odborná konzultácia). 

- príprava sprievodného podujatie  k výstave Lapiť umenie, spolupráca s Pinellovou 

nemocnicou  v Pezinku. 

- spolupráca s FPU, počas roku 2018, realizácia podporených projektov 

- Výpožičky zbierkových predmetov k výstavám partnerských múzeí, počas roka 2018 

(SNM -Historické múzeum, SNG Pezinok) 

Rozpracované projekty: 

- Príprava tradičných podujatí podľa schváleného plánu na rok 2019: Pezinské vínne 

pivnice, Noc s Andersenom, Deň sv. Floriána, Memoriál Richarda Rétiho, Noc múzeí 

a galérií, Deň Svätého Urbana, Keramické trhy, Jablkové hodovanie (v priebehu roka 

2019)  

- Realizácia nových podujatí: filmový festival Créme de la créme 

7.3.2019 - 9.3.2019; Filmový kvíz v múzeu 

1.3.2019 

- Pokračovanie v podujatiach, ktorých organizácia začala v r.2018: Burza kníh 

(7.9.2019) 

- Výstavná a prednášková činnosť podľa schváleného plánu na rok 2019 (v priebehu 

roka 2019) 

- Príprava podujatia - diskusia a panelová diskusia: NOVEMBER 1989 Nežná nežne 

+30-30 (14.11.2019) 

- spoločná výstava Vinohrady, Víno, ľudia s rakúskymi partnermi v rámci programu 

HERITAGE SK/AT, Interreg Slovakia-Austria (10.10.2019 - 28.3.2020) 

- pokračovanie v archeologickom výskume na hradisku vo Svätom Jure (v priebehu 

roka 2019)  

- Letné tvorivé dielne v múzeu (júl, august 2019) 

- Získavanie a napĺňanie grantov FPU (v priebehu roku 2019) 

- Vydanie publikácie Mohutný hrad v Malých Karpatoch 



- Sprievodné podujatia - kurzy k výstave LaPIŤ umenie: Kurzy pod vedením lektorky 

Márie Hanuskovej – maľba na sklo a maľba na hodváb, 26.1.2019, prázdniny 

s remeslom  a dizajnom v múzeu, 26. 2. 2019 – 1. 3. 2019.  

 

Návštevnosť na podujatiach celkom: 

- 7031, z toho platiacich: 6401 

- Využiteľnosť priestorov múzea (kapacita), uviesť v %   (celková plocha múzea a jeho 

vysunutých pracovísk)   556m2 

 

 

Získané granty: 

Názov projektu Požadovaná suma Získaná suma ZF 

Výstavný panelový systém so závesným 

systémom a osvetlením pre Literárne a 

vlastivedné múzeum vo Svätom Jure 7000,00 7000,00 111 

Zabezpečenie stálej expozície 

Malokarpatského múzea v Pezinku 

prostredníctvom výstavného mobiliáru – 2. 

fáza 5000,00 5000,00 111 

Vybavenie depozitáru dreva a kovu 

Malokarpatského múzea v Pezinku 

profesionálnym, účelovým, úložným 

mobiliárom – 2 fáza 8000,00 8000,00 111 

Pokračovanie vedeckého výskumu na NKP 

Hradisko Neštich vo Svätom Jure 5000,00 5000,00 111 

Keramické trhy  Pezinok 1500 800        PK    

Keramické trhy  Pezinok 2000 2000 BRT 

Wine and Art 1500 1500 BRT 

Pezinské viechy 500 500 BRT 

 

SPOLU:                                                                                                               29 800,- € 

 

 



Sponzorské príspevky 

-  0€ 

 

Ďalšie investície napr. do rekonštrukcie a pod. ( aké, zdroj, vyčíslenie v Eurách)   

- 28500€  -  vypracovanie realizačného projektu na využitie podkrovia  múzea 

                       Vlastné prostriedky zriaďovateľa KZ 41 

- 10000€  -  interaktívna pomôcka do expozície múzea 

                       Vlastné prostriedky zriaďovateľa KZ 41 

 

Záver: 

Malokarpatské múzeum spravuje okrem svojej sídelnej budovy v Pezinku štyri vysunuté 

pracoviská: Synagógu v Senci, Kaštieľ v Malinove, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave a 

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure. Objekt synagógy sa aktuálne rekonštruuje. 

Múzeum F. Kostku v Stupave je od roku 2011 pre verejnosť uzavreté. V roku 2018 tu boli 

zabezpečené práce na odvedenie dažďovej vody v dvoch objektoch múzea. Na rok 2019 je 

finančne krytá realizácia projektovej dokumentácie – rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej 

budovy – rozšírenie múzea Ferdiša Kostku. Park Kaštieľa v Malinove bude v roku 2019 

rovnako obnovený a plánuje sa vypracovať ideový zámer využitia celého objektu. Najväčším 

problémom a zároveň prioritou sídelnej budovy múzea sú nedostatočné priestory a kapacita 

toaliet. V roku 2019 je plánovaná rekonštrukcia jej podkrovia, ktorá by aspoň čiastočne 

priestorové problémy zmiernila. Zámerom tu je vybudovať depozitár pre archeológiu, 

administratívu, registratúrne stredisko, priestor pre správcu budovy a najmä stabilnú 

prednáškovo - workshopovú miestnosť, primárne pre školské skupiny, navštevujúce múzejné 

pedagogické programy. 

Za najvýznamnejšie momenty múzea v roku 2018 považujeme otvorenie novej stálej 

expozície Príbeh vína, vydanie monografie Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti – 

Európsky unikát a zriadenie múzejného obchodu s regionálnym zameraním na predaj 

suvenírov a lokálnych produktov pre širokú verejnosť.        

 

 

 

 

 

         



INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ  

 

1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK    k 31.12.2018                                        1 920 018,40 

2. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY                                          40,00 

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, ZÁVAZKY VOČI DODAVATEĽOM, či 

ZAMESTNANCOM                                                                                                     16 065,82 

4. BANKOVÉ ÚVERY k 31.12.2018    0,00    

5. FINANČNÉ PROSTRIEDKY pozostávajúce zo zostatku na BU                                 316,99 

6. CELKOVÉ NÁKLADY ROKU 2018 boli v sume:                             486 635,90 

.a pozostávali z nasledovných  položiek:  

- SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE                                  48 456,29 

- SLUŽBY                                      47 664,39 

- OSOBNÉ NÁKLADY                                  294 974,12

  

- DANE A POPLATKY                                      5 816,19

  

- OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ                         648,00 

- ODPISY                                      32 623,96 

- FINANČNÉ NÁKLADY                                         998,84 

- SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV                                 0,00 

 

7. CELKOVÉ VÝNOSY V ROKU 2018 boli v sume:                               446 194,19  

a pozostávali z nasledovných položiek:  

- TRŽBY                27 206,80  

- PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ       323,54 

- TRANSFERY             393 353,85 

 

8. ZARIADENIE DOSIAHLO V ROKU 2018 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA: -11479,37 

 

 

 

 

 

 


