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Radosť z dialógu,
poznávania a zmeny

VÝROČNÁ SPRÁVA
PDCS ZA ROK 2017
„A budem si večne opakovať nové prikázanie navzdory svetovým depresiám –
nezovšednieť, nevyhorieť, nevzdať sa!“ Autorom tejto myšlienky bol detský psychológ
Ivan Štúr. V závere tejto eseje napísal „… najväčším nebezpečenstvom dnes, pri hriešne
narastajúcom konzume a nestriedmo sa zvyšujúcich nárokoch, je ústup z niekdajších
predsavzatí a plánov do flegmatičnosti a únavnej každodennosti. Najpotrebnejším
základom životnej radosti je vzťah človeka k človeku, dostatok pozornosti od prvých chvíľ
a neustále narastajúce pochopenie podobnosti a odlišnosti druhého…“1 Dôvodom práce
v našej organizácii je radosť z dialógu, poznávania a zmeny. Sme radi, že aj v roku
2017 sa nám darilo napĺňať tento dôvod a – slovami Ivana Štúra – nezovšednieť,
nevyhorieť, nevzdať sa.

Fotografie vo výročnej správe pochádzajú z konferencie Občianski aktéri v konflikte III:
Hodnotové konflikty a násilie v rámci projektu ENND – viac o nej píšeme na strane 6.
1 Štúr Ivan: Túžba zostáva. In Niečo vyššie. Eseje. (Vyd. Millerka, Bratislava, 2017, s.12-13)

Autorkou fotografií je Zora Pauliniová.
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TEMATICKÉ OBLASTI
PÔSOBENIA

Snažili sme sa o dialóg, ktorý sa nielen v našej spoločnosti, ale aj v iných
európskych krajinách vytráca. Facilitovali sme ťažké diskusie na národnej či
miestnej úrovni. Zbierali sme skúsenosti zo Slovenska i zo sveta, ako sa dá prepájať,
predchádzať radikalizácii a polarizácii spoločnosti, či ako deradikalizovať mládež.
Počúvali sme expertov a sami sme analyzovali a odovzdávali svoje skúsenosti.
Písali sme o konfliktoch, o vzdelávaní, o komunitnom rozvoji, ale aj o hodnotových
stretoch a otázkach, na ktoré sa len ťažko hľadajú odpovede.

Pre šírku a rôznorodosť aktivít nie je možné podrobne písať o všetkých
z nich. Stručne sa zmienime o niektorých zaujímavých projektoch realizovaných
v minulom roku. Tie dávajú predstavu, akým smerom sa uberáme. Hlavnými oblasťami, ktorým sme sa venovali v roku 2017, boli:

V uplynulom roku sa nám darilo pokračovať vo vysoko nasadenom
tempe tréningov, konzultácií, konferencií, projektov, napomáhaní verejnému
dialógu na Slovensku, ale aj ako regionálnemu hráčovi, ktorý sa vo väčšej miere
angažuje aj v regióne strednej Európy a jej okolia. V roku 2017 sme uskutočnili veľmi
úspešnú medzinárodnú konferenciu Občianski aktéri v konfliktoch III. s názvom
Value Based Conflicts and Violence a úspešnú týždňovú Zimnú školu rozvojového
vzdelávania. Rozšírili sme okruh spolupracovníkov, aj zostavu externých trénerov,
výrazne zväčšili množstvo otvorených tréningov a naďalej nechávame stopy našej
činnosti v podobe kníh, článkov, blogov a krátkych vzdelávacích videí.

Asi štvrtinu času sme pôsobili v zahraničí, v jedenástich. Naďalej sa
darilo publikačným aktivitám, napísali sme 3 brožúry, publikovali 3 kapitoly v knižkách a zborníkoch a uverejnili sme 36 článkov v printových a elektronických médiách. Uskutočnili sme 3-dňové strategické plánovanie a 3-dňový interný Tréning
trénerov.

•

rozvoj občianskej spoločnosti

•

občianska participácia a tvorba verejných politík

•

rozvojová spolupráca

	PREVENCIA A RIEŠENIE
KONFLIKTOV
Európska sieť pre nenásilie a dialóg (ENND)

Darilo sa nám pokračovať aj v aktivitách, ktoré nemusíme robiť, nie sú
súčasťou žiadneho programu, nemáme na ne externé zdroje, ale prinášajú nám
čistú radosť z dialógu a poznanie mimo hraníc všetkých projektov: uskutočnili sme
21 vzdelávacích workshopv so zaujímavými hosťami (typu lunch-semináre, readsemináre a vzdelávacie olovranty). Aj v roku 2017 sme viac ako pätinu tréningových, konzultačných a projektových aktivít realizovali ako náš dobrovoľný príspevok pre organizácie, ktoré takéto služby potrebujú.

VÝROČNÁ SPRÁVA PDCS 2017

prevencia a riešenie konfliktov

Projekty, kontrakty a inovatívne kroky v každej z týchto oblastí opíšeme trochu podrobnejšie, aj keď sme si vedomí, že rozmanitosť, členitosť a pocity
užitočnosti, ktoré sme zažívali pri jednotlivých aktivitách nemožno vyjadriť len
slovami. Veríme, že dopady tohto úsilia sa v budúcnosti pretavia do energie a pozitívneho nastavenia účastníkov a spolupracovníkov týchto programov.

Štatistika, ktorú si priebežne vedieme, ukazuje, že v uplynulom roku
sa podarilo udržať trend zvýšeného počtu aktivít z minulých rokov. Celkovo sme
uskutočnili 157 tréningov (197 tréningových dní), 54 facilitácií a 22 konzultácií,
7 dní učenia a 8 dní prezentácií na konferenciách.
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•

Prvý polrok sa niesol v znamení veľkého množstva národných mapovacích stretnutí v siedmych projektových krajinách. Autori národných kapitol
mapovacej štúdie sa stretávali s národnými expertmi a získavali cenné dáta pre
štúdiu. V druhej polovici roka prechádzala štúdia editovaním a meta analýzou. Po
dokončení mapovacej štúdie Value-Based Conflicts in the Regions Between the
Oder and the Danube, ktorá bola publikovaná v apríli 2018, sme sa venovali najmä
posilňovaniu a vytváraniu vzťahov v rámci siete.
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Projekt CIVPOL
V spolupráci s deviatimi inštitucionálnymi partnermi zo strednej
a južnej Európy sme sa podieľali na projekte financovanom z Medzinárodného
vyšehradského fondu (IVF), ktorý viedol CIVPOL z Maďarska. Cieľom bolo prediskutovať a zostaviť odporúčania k verejným politikám zameraným na migráciu
a transformáciu konfliktov súvisiacich s nárastom napätia a nevyjasnenou politikou voči utečencom a migrantom v krajinách západného Balkánu (na základe
skúseností z krajín V4). Séria stretnutí a výmeny názorov expertov vyústila do
analytického materiálu so sériou odporúčaní k politikám migrácie. Za Slovensko
nám v tomto projekte výrazne pomáhala Zuza Števulová z Ligy za ľudské práva.

	ROZVOJ OBČIANSKEJ
SPOLOČNOSTI
Aj v tomto roku sme viedli niekoľko strategických plánovaní neziskových organizácií, medzi nimi plánovnie Nadácia Integra či Centra včasnej Intervencie v Bratislave.

Uskutočnili sme tri väčšie medzinárodné stretnutia. Koncom októbra
sa konalo stretnutie v Bratislave so zameraním na diskusie ohľadom tvorby hodnotového dokumentu celej siete (Manifesto) a ďalších aspektov jej fungovania,
ako aj dve medzinárodné výmeny dobrých skúseností. V novembri sa v Brne stretli
občianski aktéri zastupujúci rôzne sexuálne menšiny a kresťanské organizácie
a neskôr v Berlíne občianski aktéri snažiaci sa o prevenciu pravicového extrémizmu a radikalizmu.

Naďalej, aj na základe dobrých skúseností z minulých rokov, spolupracujeme s dvoma inštitúciami, ktoré sa venujú inovatívnemu neformálnemu vzdelávaniu pre vysoko motivované skupiny. V Zaježovej sme opäť uskutočnili štvordňový
kurz k problematike facilitácie a vedenia dialógu pre 23 študentov Sokratovho
Inštitútu a štvordňový kurz k problematike vyrovnávania sa s konfliktami na školách
pre 20 učiteľov a riaditeľov škôl v rámci cyklu Komenského Inštitútu.

Najväčšou akciou roka bola konferencia Občianski aktéri v konflikte III:
Hodnotové konflikty a násilie organizovaná v rámci projektu ENND v apríli 2017,
ktorej sa zúčastnilo 120 občianskych aktérov zo sedemnástich krajín. Počas dvoch
dní sme zažili tri panelové diskusie (transformácia konfliktov, osobné príbehy
transformácie a radikalizácia mládeže), tri interaktívne formáty (medzináboženský
dialóg, simulácia komisie pravdy a zmierenia v JAR, ENND prezentácie) a sedem
rôznych workshopov. Účastníci si mohli pozrieť dve fotovýstavy (Juraj Mravec –
Mosul a Tomáš Rafa – ultrapravicové demonštrácie a anti-demonštrácie) a Dušan
Ondrušek pokrstil novú knihu príbehov z ciest Yahoo Boys.
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	OBČIANSKA PARTICIPÁCIA
A TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK
Od apríla do novembra 2017 sme pre Green Foundation viedli sériu
zaujímavých stretnutí – prieskum s laickou verejnosťou, mapujúce rozhovory s expertmi i verejné stretnutie. Cieľom procesu bolo vytvoriť priestor na diskusiu o Kollárovom námestí, ktoré je jedinečným a pritom zanedbaným verejným priestorom
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Proporcia aktivít podľa tém

v blízkosti historického jadra Bratislavy. V správe možno nájsť informácie o procese
zapojenia verejnosti, víziu námestia, kľúčové výstupy, premeny námestia, výzvy,
zistenia a odporúčania. Kollárovo námestie je námestím na polceste. Nielenže
je priestorom, ktorý sa nachádza medzi širším centrom a historickým jadrom, je
tiež námestím, ktoré má šancu sa zmeniť z nepôvabného tranzitného priestoru na
priestor živý, dynamický a príjemný, ak sa zrealizujú kľúčové odporúčania.

17 % tréning

22 %

trénerov

riešenie konfliktov

12 %

V druhom polroku roku 2017 sme pre Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) zabezpečovali mapovanie kultúry na území BSK pre potreby aktualizácie
Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018—2020. Realizovali sme mapovacie rozhovory s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, následne sme
týmto siedmim kultúrnym zariadeniam pomáhali pri strategickom plánovaní a tiež
sme viedli niekoľko spoločných diskusií zameraných na mapovanie kultúrnej
ponuky a potrieb nezriaďovaných subjektov v regióne.

rozvojová
spolupráca

6 % iné
20 %

organizačný rozvoj

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

15 % komunitný
8 % menšiny

V rámci rozvojovej spolupráce na Ukrajine sme pokračovali v projekte
podpory komunitného rozvoja a riešenia konfliktov na lokálnej úrovni s názvom
Konflikt ako príležitosť. Preškolili sme 38 komunitných lídrov z takmer všetkých
regiónov Ukrajiny v témach ako riešenie konfliktov či občianska participácia. Náš
prístup pomáha tým, ktorí sa snažia o dialóg medzi samosprávami a občianskymi
iniciatívami na tému budúceho rozvoja miest a obcí, ako aj riešenia ťažkých problémov spojených s vojnou a jej následkami, ktoré ležia často na pleciach samospráv
a komunít. Osem z nich sa zúčastnilo jednomesačnej stáže v slovenských mimovládnych organizáciách, komunitných centrách, či samosprávach, kde podrobne
skúmali rôzne formy zapájania občanov do vecí verejných. Počas svojho pobytu
aj sami prispeli k slovensko-ukrajinskému dialógu a predstavili svoje cenné skúsenosti z občianskych aktivít.

rozvoj

a tolerancia

Pomer zahraničných
a domácich aktivít

22 %

zahraničné aktivity

Aj v tomto roku sme pokračovali v našom pôsobení v Albánsku, kde
sa snažíme v spolupráci s partnerskou organizáciou Partners Albania for Change
and Development reagovať na problémy, ktoré v súčasnosti rezonujú v albánskej
občianskej spoločnosti, a to prostredníctvom projektu Piliere občianskej spoločnosti: zefektívnenie spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku. Našim

78 % domáce
aktivity
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dlhodobým cieľom je spoločne budovať kapacity lídrov miestnych organizácií
a prostredníctvom novonadobudnutých zručností a kompetencií im umožniť
efektívnejšie fungovanie, ako v rámci svojej organizácie, tak aj v širšom kontexte
spolupráce s ďalšími aktérmi občianskej spoločnosti a štátnymi inštitúciami.

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK sme učili jeden semester kurzu Globálne výzvy, ktorý bol zameraný na prepojenia globálnych problémov
ako chudoba, spotrebná ekonomika, migrácia, klimatická zmena, ozbrojené konflikty, terorizmus, novodobé otroctvo a ľudské práva. Tento interaktívny výberový
predmet si študenti veľmi obľúbili a budeme v ňom pokračovať aj budúci rok. Ako
záverečné práce mali študenti pripraviť vlastné blogy na témy globálnych výziev.
Najlepšie z týchto blogov sme uverejnili na našej webstránke.

Globálnym a rozvojovým témam sme sa venovali i doma na Slovensku,
predovšetkým na slovenských univerzitách (Univerzita Komenského v Bratislava,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) prostredníctvom projektu Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. Išlo

Na pôde PDCS sme tiež privítali viacero skupín lídrov neziskoviek a študentov z rôznych krajín, pre ktorých sme pripravili prednášky či tréningové bloky,
väčšinou k problematike transformácie konfliktov alebo spoločenskej tranzície
a procesov rozvoja občianskej spoločnosti a demokratizácie na Slovensku. V roku
2017 sme takto v PDCS trénovali i ľudí z Čiech, Ukrajiny, Albánska a navštívili nás
aj ľudia z Ruska, Kyrgizstanu, Gruzínska, Arménska či Azerbajdžanu.

INÉ
Aj v tomto roku veľký úspech zaznamenali otvorené tréningy PDCS,
ktoré sú prístupné každému. Systematicky sa snažíme o ich neustálu inováciu
a vysokú odbornú kvalitu. Opakovane sme s veľkým záujmom realizovali 30 tréningov, hlavne tradičné osvedčené témy ako Facilitácia, Tréning trénerov, Negociácia, Gamifikácia. Ale odskúšali sme aj nové témy, ako napríklad Práca so
stresom a traumou.

o využitie doterajších skúseností zo Študentských simulačných sobôt a pilotného
projektu prispôsobeného pre vysokoškolské univerzitné prostredie. V roku 2017
sme usporiadali 4 blokové simulácie, tréning pre vysokoškolských učiteľov aj
5-dňovú Zimnú školu rozvojového a mierového vzdelávania, ktorej účastníkmi
boli vysokoškolskí študenti zo slovenských univerzít pod vedením pätnástich
zahraničných a PDCS lektorov. V rámci vyššie spomínaného projektu sme vytvorili a v praxi otestovali dve nové simulácie o využití prírodných zdrojov v Keni a o
náraste extrémizmu vo verejnom priestore.
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PUBLIKÁCIE VYDANÉ
V ROKU 2017

PÔSOBENIE PDCS
VO SVETE 2017

Samostatné knihy, brožúry
a výskumné správy:
•
•

Tallinn

D. Ondrušek: Yahoo boys a ďalšie klebety z ciest. PDCS 2017, 220 s.
https://pdcs.sk/sk/publikacie/yahoo-boys.html

Berlín
Terezín
Praha
Brno
Budapešť
Cadenabbia

Londýn
Brusel

D. Ondrušek, Z. Fialová: Dejepis. Metodická príručka pre učiteľov dejepisu
v 9. ročníku ZŠ. RAABE 2017, 130 s.
https://pdcs.sk/sk/publikacie/dejepis-metodicka-prirucka-pre-ucitelov.
html

•

D. Ondrušek, Z. Fialová: Dejepis. Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ. RAABE
2017, 88 s. https://pdcs.sk/sk/publikacie/dejepis-metodicka-prirucka-preucitelov.html

•

Z. Pauliniová, Z. Čupková: Oživme verejné priestory. Záverečná správa
z procesu zapojenia verejnosti pri plánovaní skvalitnenia verejných
priestorov v štvrti Južné predmestie v mestskej časti Bratislava – Staré
mesto. PDCS 2016, 90 s.
http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35512/Juzne_
predmestie_sprava.pdf

•

K. Bajzíková, D. Ondrušek a kol.: Study Material for Winter School of
Development and Peace Education. PDCS 2017, 102 s.
https://pdcs.sk/images/pdf/FINAL_Winter-School-of-Development_PeaceEducation.pdf
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Kramatorsk
Kluž

Tirana

Jerevan

Kuvajt

 tréningy, konzultácie
workshopy
konferencie

Okrem toho sme vydali 3 kapitoly v knihách a zborníkoch, 37 článkov
a blog-postov, 3 recenzie a oponentúry a absolvovali 4 vystúpenia v rozhlase a TV.
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Vyštice • Orlová • Rychleby
Orlovské hory • Žítková
Olomouc
Černigov
Valtice
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Nairobi

ŤAŽISKOVÍ DONORI
PDCS V ROKU 2017

NAŠI PARTNERI
A KLIENTI V ROKU 2017

Veľká časť projektov by sa nemohla uskutočniť bez finančnej pomoci.
Naše poďakovanie patrí predovšetkým týmto subjektom:

PDCS, o. z., spolupracovalo s organizáciami a poskytovalo služby pre
záujemcov z viacerých sektorov doma i v zahraničí.

Európska komisia

1

SlovakAid – SAMRS
Medzinárodný vyšehradský fond

Slovenské neziskové organizácie

Nadácia Integra, Green Foundation, Via Iuris, Aliancia Fair-play, YMCA,
Centrum pre filantropiu, Človek v ohrození, Karpatská nadácia, Komunitná nadácia Zdravé mesto, KU.BA – Kultúrna Bratislava, Nadácia Ekopolis, MESA 10,
Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia Socia,
OZ Punkt, OZ Odyseus, Platforma MVRO, Proti prúdu, Rada mládeže Slovenska,
Slovak Governance Institute, Sokratov Inštitút, Voices, Združenie Slatinka, CEEV
Živica, Fridrich Ebert Stiftung, Komunitná nadácia Bardejov, Inštitút pre verejné
otázky, SGI, a ďalší.

2

Zahraničné organizácie

Partners Global Network, Masarykova univerzita Brno, Nadace Via,
PATRIR, United Nations Association of Georgia (UNAG), Nesehnuti, Cultures
Interactive, Partners Hungary, Partners Polska, Partners Bulgaria, Patrir Rumunsko,
AHALAR Ukrajina. CIVPOL Maďarsko, Partners Albania, Úrad vlády ČR, Univerzita
Palackého v Olomouci, Konrad Adenauer Stiftung, MAS Valtice, National
Democratic Institute, Open Society Institute
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KTO JE KTO V PDCS
V ROKU 2017

3 	Štátne, verejnoprávne inštitúcie
a samospráva
Viacero fakúlt Univerzity Komenského (Filozofická fakulta, Fakulta
sociálnych a ekonomických vied) a Ekonomická univerzita v Bratislave, niektoré
mestské a miestne samosprávy, ako napr. MČ Staré mesto a Karlova Ves, obec
Lozorno, obec Kochanovce, Komunitné centrum Fončorda Banská Bystrica, LITA,
autorská spoločnosť, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo obrany SR, Úrad prezidenta SR, Slovenská akadémia
vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislavský samosprávny kraj, UHA
Košice, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Predseda Správnej rady:
Dušan Ondrušek

Riaditeľka:

Zástupkyňa riaditeľky:

Karolína Miková

Anna Zemanová

Office manažérka:
Monika Straková

4 	Súkromné inštitúcie
a organizácie z podnikateľskej
sféry (priamo alebo
prostredníctvom iných
subjektov)

Projektoví manažéri a manžérky, tréneri
a trénerky, konzultanti a konzultantky
Adela Tihláriková
Katarína Bajzíková
Lukáš Zorád
Monika Náglová (od septembra 2017)

Slovenská sporiteľna, a.s., Accenture, Slovak Telekom, vydavateľstvo
Raabe, Volkswagen, Súkromná základná škola Narnia, CENTIRE, Seesame, LEAF

Peter Guštafík
Zora Pauliniová (do septembra 2017)
Zuza Fialová

Finančné manažérky
Lucia Kalmárová (od októbra 2017)
Zuzana Kamenická (do septembra 2017)
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ROZPOČET PDCS
V ROKU 2017

Účtovníčky
Zuzana Kamenická (od septembra 2017)
Renáta Ferstlová (do augusta 2017)

Starostlivosť o kvietky a naše priestory

v celých eurách k 31. 12. 2017

Katalyn Szigeti

Súvaha

Brutto

Korekcia

Netto

121 658

67 641

54 017

Aktíva

Stážisti a stážistky, junior tréneri
Alexandra Fitošová

Korina Mitrová

Jana Fecenková

Natália Rondziková

Juraj Havlík

Tomáš Hallon

Júlia Holáňová

Veronika Nádašdyová

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby

2 164

2 164

Krátkodobé pohľadávky

3 568

3 568

319 840

319 840

Časové rozlíšenie

18 270

18 270

Aktíva celkom

465 500

Finančné účty

67 641

397 859

Pasíva
Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku

49 731

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

47 304

Výsledok hospodárenia

32 061

Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
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6 200

4 868
91
8 974
12 962

Časové rozlíšenie

235 668

Pasíva celkom

397 859
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Výkaz ziskov a strát
(v celých eurách)

Činnosť

Náklady

Hlavná
nezdaňovaná

Výnosy
k 31. 12. 2017
Podnikateľská
zdaňovaná

7 106

5 417

12 523

Spotreba energie

1 452

94

1 545

0

347

347

Opravy a udržovanie

2 703

225

2 928

Cestovné

7 690

103

7 793

Náklady na reprezentáciu

57
14 508

189 043

Mzdové náklady

72 841

13 315

86 157

Zákonné sociálne poistenie

22 625

6 552

29 177

Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné pokuty a penále
Odpísané pohľadávky

Úroky
Kurzové zisky

2 358

Prijaté príspevky od
iných organizácií

121

241

50

0

50

1 654

1 654

Úroky
Kurzové straty
Dary

279

279

4 263

4 263

69 064

35

69 099

Odpisy dlhodobého
nehmotného a hmotného
majetku

1 445

1 445

2 890

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

71 070

71 070

816

816

Osobitné náklady

Iné ostatné náklady
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440 128

42 162

318

318

1

1

4

214 658

214 658

Iné ostatné výnosy

184

187

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

295

295

255 519

Výnosy celkom

472 055

42 397

514 452

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením

31 927

235

32 162

Daň z príjmov

0

101

101

Výsledok
hospodárenia
po zdanení

31 927

134

32 061

482 290
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3

Dotácie

Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

Náklady celkom

42 075

Osobitné výnosy

2 358

120

4

43 470

Prijaté dary

57

174 535

Ostatné služby

1 395

Tržby za predaný tovar

Spolu

Spotreba materiálu

Predaný tovar

Tržby z predaja služieb
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255 519
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