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Milí čitatelia, vážení zákazníci,
vitajte pri čítaní nového vydania nášho zá-
kazníckeho časopisu VSEnergia pre váš do-
mov. Opäť vám v ňom prinášame informá-
cie o dianí na energetickom trhu a službách, 
ktoré vám ponúkame pri odbere elektriny.

Aktuálnou témou týchto dní je avizovaná zmena 
koncových cien elektriny v roku 2011. Prečítajte 
si, čo konkrétne vplýva na jej nárast a aké mož-
nosti na úsporu elektriny vo vašej domácnosti 
vám ponúka VSE. 

Dozviete sa tiež o výnimočnom projekte,           
do ktorého sa púšťa naša spoločnosť v súvis-
losti s podporou využívania elektromobilov 
na Slovensku. Veríme, že tento spôsob dopra-
vy má veľkú šancu na úspech aj u nás a že už 
čoskoro budeme na našich cestách stretávať 
čoraz viac áut na výlučne elektrický pohon.

Významnou súčasťou našej činnosti je aj po-
moc organizáciám a občanom, ktorí sa dostanú 
do ťažkej situácie alebo si svojou ušľachtilou čin-
nosťou zaslúžia našu podporu. Prinášame vám 
výber takýchto projektov a udalostí, počas kto-
rých sme aj my v roku 2010 pridali ruku k dielu.

Prajeme vám krásne prežitie blížiacich sa vianoč-
ných sviatkov a kladne nabitý rok 2011.

   Mgr. Juraj Krajcár,
                vedúci úseku Predaj
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CENY ELEKTRINY 
V ROKU 2011
V posledných dňoch odzneli 
v médiách informácie, že cena 
elektriny pôjde v nasledujúcom roku mierne 
nahor. Ktoré faktory toto zvýšenie spôsobujú?
Odpovedá vedúci úseku Predaj vo VSE, 
Mgr. Juraj Krajcár:

TOP OTÁZKA 
ZÁKAZNÍKOV

„V prvom rade treba rozlíšiť, ktorá časť z koncovej ceny pre zákazníka od budúceho 
roka vzrastie. Určite nehovoríme o cene za objem spotrebovanej elektriny, ktorú 
stanovuje naša spoločnosť VSE. Naopak, naše ceny za dodávku elektriny sa v roku 
2011 oproti súčasnosti znížia.

Ku zvýšeniu ale dochádza pri niektorých poplatkoch, ktoré sú stanovené plošne 
na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Nárast ceny 
spôsobuje napríklad podpora drahšej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú sú 
prevádzkovatelia distribučných sústav povinní vykupovať od jej výrobcov. Zvyšuje 
sa tiež poplatok do Národného jadrového fondu. Ten slúži na likvidáciu jadrových 
zariadení a nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Dobrou správou pre zákazníkov VSE však je, že vďaka poklesu našej ceny 
za dodávku elektriny sme dokázali nárast koncovej ceny elektriny aspoň 
čiastočne stlmiť.“

NOVINKY z www.SetrimeEnergiu.sk
zahrievajú okolité predmety v interiéri vrátane ľudí. Vzduch sa 
následne čiastočne ohrieva od predmetov. Znižujú sa tak straty 
spojené s ohrevom vzduchu a jeho následným únikom. 
Ďalšou výhodou je napríklad skutočnosť, že sálavé vykurovanie 
má priaznivý vplyv na človeka – dochádza pri ňom k stimulácii 
organizmu infračervenými lúčmi. Ľahko sa tiež reguluje a nie 
je náročné na údržbu. Nevýhodou sú zatiaľ vyššie investičné 
náklady pri nákupe týchto zariadení. Uplatnenie nájde sálavé 
kúrenie najmä v rozľahlých alebo nepravidelne využívaných 
objektoch.

AKO VYUŽIŤ ELEKTRICKÉ 
SÁLAVÉ VYKUROVANIE?
Toto vykurovanie je založené na tepelných vlnách a je podobné 
ako pri využívaní tradičných kamenných, hlinených či kachľo-
vých pecí. Využíva sa pri ňom sálavý tok vykurovacieho telesa, 
ktorým sa priamo (nie prostredníctvom okolitého vzduchu) 

pre váš domov



Vybudovali sme prvú nabíjaciu stanicu 
pre elektromobily 

DECEMBER 2010

Cieľom projektu e-mobility je podporovať ekologické alternatívy prepravy 
–  elektromobily neprodukujú žiadne emisie CO
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 a sú omnoho tichšie ako bežné 

automobily. K projektu sa postupne pridávajú viaceré európske štáty; najväčšie-
mu úspechu sa zatiaľ teší v Nemecku a Rakúsku. V týchto krajinách sa výrazne 
rozvinula spolupráca medzi mestami a výrobcami áut, vďaka čomu sa využívanie 
elektromobilov stáva čoraz rozšírenejším.

VSE ako prvá spoločnosť spustila aktivity na rozvoj využívania elektromobilov 
na Slovensku. Deklaruje tak svoju podporu ekologickým a inovatívnym riešeniam 
v oblasti energetiky.

 VSE PRINÁŠA NA SLOVENSKO PROJEKT 

E-MOBILITY

NA WWW.SETRIMEENERGIU.SK 
MÁTE TIEŽ K DISPOZÍCII:

• tipy na úsporu energií vo vašej domácnosti,

• rady pri nákupe energeticky efektívnych spotrebičov,

•  kalkulačky na výpočet možných úspor pri rôznych spôsoboch 
vykurovania či nákupe novej chladničky,

•  časť Pre školy s množstvom informácií o energii a jej správnom 
využívaní pre žiakov aj učiteľov. Aktuálne na stránke prebie-
hajú súťaže pre deti o zaujímavé ceny.

MESAČNE NAVŠTÍVI TÚTO STRÁNKU VIAC AKO 6 000 
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV.

Viac o sálavom a ďalších spôsoboch vykurovania 
nájdete na stránke www.SetrimeEnergiu.sk.

Koniec novembra 2010 je významným 
medzníkom na odštartovanie podpory 
elektromobilov na Slovensku. V spolupráci 
s materským koncernom RWE naša spoloč-
nosť VSE postavila v Košiciach prvú verejnú 
nabíjaciu stanicu pre elektrické vozidlá. 
Spustenie projektu podporilo Mesto Košice, 
a tiež Ministerstvo hospodárstva SR.

„Rozhodli sme sa podporiť našich zákaz-
níkov, ktorí chcú využívať nové ekologické 
spôsoby dopravy. Verím, že po vzore iných 
európskych krajín bude na Slovensku v krát-
kom čase narastať počet elektromobilov 
i nabíjacích staníc,“ povedal Norbert Schür-
mann, predseda predstavenstva a generál-
ny riaditeľ VSE. 

„Sme pripravení intenzívne komunikovať 
na túto tému s našimi zákazníkmi a prispô-
sobiť ďalšie aktivity ich požiadavkám.
Už v blízkej dobe im budeme napríklad 
vedieť poskytnúť aj domácu stanicu 
na nabíjanie.“

Viac informácií o projekte e-mobility a súvi-
siacich aktivitách VSE nájdete na našej in-
ternetovej stránke www.vse.sk/e-mobility.
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NAŠE SKÚSENOSTI 
VYUŽÍVAME 
PRE VÁSPRE VÁS

pre váš domov

NAŠE SKÚSENOSTI 

ZAUJÍMA NÁS VÁŠ NÁZOR
Ako ste spokojní s našimi službami?
Máte akúkoľvek výhradu k spôsobu riešenia vašej požiadavky alebo k službe, ktorú ste 
využili od VSE? Alebo naopak, zaznamenali ste pri kontakte s VSE pozitívnu skúsenosť? 
Dajte nám o tom vedieť prostredníctvom kontaktov uvedených na 8. strane. Pomôžete 
nám pri ďalšom skvalitňovaní našich služieb a starostlivosti o zákazníkov.

Služby od VSE 
pre vaše pohodlie

ODHAĽTE NEEFEKTÍVNE 
SPOTREBIČE U VÁS DOMA

Využite našu službu Kontrol – bezplatne 
vám požičiame digitálny merač spotre-

by elektriny jednotlivých spotrebičov. 
Už za niekoľko dní zistíte, ktoré spo-
trebiče v domácnosti najviac zvyšujú 
vašu spotrebu elektriny. Poradíme 
vám, aké hodnoty spotreby dosahujú 
priemerné spotrebiče pri štandard-
nom využívaní.

 ZVAŽUJETE KÚPU TEPELNÉHO 
ČERPADLA? 

Naši energetickí poradcovia vám bezplatne 
vyhotovia analýzu výhodnosti tepelného 
čerpadla pre vašu domácnosť. Ponúkame 
vám tiež príspevok na nákup čerpadla, zľavy 
u našich zmluvných partnerov a zvýhodnenú 

sadzbu EKO DOM (DD6).

ZVYŠUJEME KVALITU NAŠICH 
ZÁKAZNÍCKYCH KANCELÁRIÍ

V posledných rokoch sme pre vás zmoderni-
zovali a presunuli do centra miest už 6 zákaz-
níckych kancelárií. Dôraz pri rekonštrukcii kla-
dieme na to, aby ste počas vybavovania vašich 
požiadaviek mali k dispozícii viac pohodlia – 
väčšie otvorené priestory, bezbariérový prístup 
a prehľadné informácie o našich službách. 
V blízkom období otvoríme zmodernizované 
Kontaktné miesto zákazníka aj v centre Spišskej 
Novej Vsi.

Prinášame vám množstvo riešení, ako si uľahčiť 
vybavovanie záležitostí ohľadom elektriny. Vyriešime 
všetky vaše požiadavky spojené s jej odberom.

WEBCENTRUM VSE: 
ON-LINE INFORMÁCIE O SPOTREBE

Chcete mať prehľad o tom, koľko elektriny spotre-
búvate vo vašej domácnosti? Nemusíte hľadať pred-
chádzajúcu faktúru za elektrinu či sledovať, 
ako sa mení stav vášho elektromera. Pripojte 
sa do WEBCENTRA VSE a údaje o vašom 
odbernom mieste, výške spotreby či pred-
davkových platbách budete mať neustále 
k dispozícii cez internet. Cez WEBCENTRUM 
vybavíte aj základné požiadavky 
pri odbere elektriny. Registrácia je rýchla, 
na www.vse.sk ju zvládnete do 5 minút.

PORADÍME VÁM, AKO UŠETRIŤ

Navštívte nás na Kontaktných miestach zákazní-
ka, vyžiadajte si poradenský leták alebo kliknite 
na stránku www.SetrimeEnergiu.sk. Získate mnoho 
konkrétnych tipov, ako znížiť vaše náklady na ener-
gie alebo ako si vybrať energeticky efektívny 
spotrebič.
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ROZŠIRUJEME MOŽNOSTI VZDELÁVANIA 
ZELENÝCH ŠKÔL
Už 3. rok sme generálnym partnerom Zelenej školy. Tento projekt 
združuje základné a stredné školy z celého Slovenska, ktoré majú 
záujem vydať sa zdravšou a „zelenšou“ cestou. V poslednom 
období sme pre žiakov aj učiteľov škôl pripravili rôzne materiály 
o efektívnom využívaní energie. Projekt podporujeme aj finančne 
(viac na www.zelenaskola.sk).

ELO A NEA PRE ŽIAKOV AJ 
NA FACEBOOKU
V októbri a novembri 2010 sme roz-
behli zaujímavú súťaž najmä pre žia-
kov základných škôl. Stačilo, aby nám 
poslali fotku alebo video na tému 
energetickej efektívnosti s našimi 
maskotmi Elom a Neou a mohli 
vyhrať rôzne ceny, od netbooku až 
po plyšových maskotov. Viac ako 700 zapojených 
príspevkov si môžete pozrieť ešte aj dnes na stránke 
www.facebook.com/SetrimeEnergiu.

ÚSPEŠNE SPOLUPRACUJEME SO ŠKOLAMI
Aktivity so základnými, strednými a vysokými školami rozvíjame v dvoch hlavných oblastiach. 
Prvou je zvyšovanie povedomia žiakov a študentov o správnom využívaní energie. Pravidelne pre 
nich pripravujeme rôzne materiály a súťaže. Druhou sú zase rôzne rozvojové programy, prax či 
prednášky, vďaka ktorým môžu budúci energetici výrazne odborne rásť.

období sme pre žiakov aj učiteľov škôl pripravili rôzne materiály 
o efektívnom využívaní energie. Projekt podporujeme aj finančne 

príspevkov si môžete pozrieť ešte aj dnes na stránke 

období sme pre žiakov aj učiteľov škôl pripravili rôzne materiály 
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období sme pre žiakov aj učiteľov škôl pripravili rôzne materiály 
o efektívnom využívaní energie. Projekt podporujeme aj finančne 

MATERIÁLY O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI 
PRE NAJMENŠÍCH ŽIAKOV
Približne 300 základných škôl na Slovensku využilo v minulom 
školskom roku našu ponuku na zaslanie vzdelávacích plagátov 
a ďalších materiálov. Žiakom v nich jednoduchým spôsobom 
predstavujeme elektrinu a spôsob jej dopravy od elektrární až 
do ich domovov. Touto cestou ich sprevádzajú naši maskoti 
energetickej efektívnosti.

UPLATNENIE 
PRE ŠTUDENTOV 
A ABSOLVENTOV VO VSE
Naše programy Trainee a Practice ponúkajú absolventom vysokých 
a stredných škôl elektrotechnického smeru možnosť získať skúse-
nosti s prácou v energetike okamžite po ukončení školy. Programy 
fungujú na systéme rotácie v rámci rôznych technických útvarov VSE 
a účastníkom prinášajú rýchly prehľad a odborný rast v tejto oblasti. 
Po úspešnom ukončení programov môžu absolventi pokračovať 
v práci vo VSE na konkrétnej pracovnej pozícii. V prípade absolven-
tov Practice programu ako elektromontéri a po Trainee programe ako 
technickí špecialisti. Nábor do oboch programov prebieha každoroč-
ne v máji a júni.

Študentom vysokých škôl prinášame viacero ďalších možností, ako rozšíriť 
svoje vedomosti v oblasti elektrotechniky. Môžu využiť napríklad odbornú 
prax, exkurzie na našich pracoviskách alebo konzultácie pri príprave škol-
ských prác. Novinkou je štipendijný program VSE Fellows. Podporujeme ním 
nadaných študentov silnoprúdových študijných programov v posledných 
2 rokoch štúdia.

Viac informácií nájdete na www.vse.sk v časti Kariéra.
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POMÁHAME TAM,  KDE JE TO POTREBNÉ
Podporu komunity, v ktorej pôsobíme, vnímame ako prirodzenú súčasť nášho 
podnikania. Realizujeme dobročinné projekty a aktívne vyhlasujeme grantové 
programy. Vytvárame tiež podmienky na to, aby sa dobrovoľníctvu mohli venovať 
aj naši zamestnanci. Spoločne šírime myšlienku vzájomnej pomoci a sme radi, 
keď vidíme, že naše snaženie má zmysel. Prinášame vám ukážku projektov, ktoré 
sme podporili v roku 2010.

Naša sesterská spoločnosť RWE Gas Slovensko rozšírila 
svoju pôsobnosť a od mája 2010 ponúka dodávku zem-
ného plynu všetkým firemným odberateľom na území 
Slovenska. Za prvých 5 mesiacov sa pre odchod od tradič-
ného k tomuto novému dodávateľovi rozhodlo už viac ako 
1 500 zákazníkov. Najväčší záujem o odber plynu od RWE 
Gas Slovensko zatiaľ okrem veľkých priemyselných zákaz-
níkov prejavujú obce, školy a maloobchodné reťazce. Hlav-
nou výhodou, ktorú ponúka spoločnosť svojim zákazníkom 
v segmente malých firiem a organizácií, je okamžitá úspo-
ra nákladov na dodávku zemného plynu až do 12 %.   

AKTUÁLNE Z KONCERNU RWE

ÚSPECH RWE 
GAS SLOVENSKO 
NA SLOVENSKOM 
TRHU S PLYNOM
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ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV JARNÝCH 
POVODNÍ

•  Darovali sme finančné prostriedky na obnovu 
7 postihnutých lokalít. 

•  Zorganizovali sme zbierku šatstva pre rodiny 
z najkritickejších oblastí. 

ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV JARNÝCH 

  Darovali sme finančné prostriedky na obnovu 

  Zorganizovali sme zbierku šatstva pre rodiny 
z najkritickejších oblastí. 

Pozrite si prehľad všetkých podporených projektov zo strany 
VSE na www.vse.sk v časti Spoločenská zodpovednosť.VSE na www.vse.sk v časti Spoločenská zodpovednosť.

Naša sesterská spoločnosť RWE Gas Slovensko rozšírila 
svoju pôsobnosť a od mája 2010 ponúka dodávku zem-
ného plynu všetkým firemným odberateľom na území 
Slovenska. Za prvých 5 mesiacov sa pre odchod od tradič-
ného k tomuto novému dodávateľovi rozhodlo už viac ako 
1 500 zákazníkov. Najväčší záujem o odber plynu od RWE 
Gas Slovensko zatiaľ okrem veľkých priemyselných zákaz-
níkov prejavujú obce, školy a maloobchodné reťazce. Hlav-
nou výhodou, ktorú ponúka spoločnosť svojim zákazníkom 
v segmente malých firiem a organizácií, je okamžitá úspo-

VSE na www.vse.sk v časti Spoločenská zodpovednosť.

Naša sesterská spoločnosť RWE Gas Slovensko rozšírila 
svoju pôsobnosť a od mája 2010 ponúka dodávku zem-

Slovenska. Za prvých 5 mesiacov sa pre odchod od tradič-
ného k tomuto novému dodávateľovi rozhodlo už viac ako 
1 500 zákazníkov. Najväčší záujem o odber plynu od RWE 
Gas Slovensko zatiaľ okrem veľkých priemyselných zákaz-
níkov prejavujú obce, školy a maloobchodné reťazce. Hlav-
nou výhodou, ktorú ponúka spoločnosť svojim zákazníkom 
v segmente malých firiem a organizácií, je okamžitá úspo-

VSE na www.vse.sk v časti Spoločenská zodpovednosť.

„Sponzorskými a darcovskými aktivitami podávame pomocnú ruku ľuďom 
v núdzi. Záleží nám na regióne, v ktorom žijeme, preto sa aktívne podieľame 
na jeho rozvoji. Každoročne podporujeme množstvo užitočných projektov 
zo sociálnej oblasti, športu, kultúry, vzdelávania i ekológie.“ 

Norbert Schürmann,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE

RWE Gas Slovensko je najväč-
ším konkurenčným dodávate-
ľom zemného plynu na Slo-
vensku. V segmente veľkých 
priemyselných zákazníkov sa 
spoločnosti podarilo za dva 
roky získať na trhu až 25 %-ný 
podiel. V súčasnosti rozširu-
je počet svojich zákazníkov 
v segmente malých firiem 
a organizácií. Viac informácií 
o spoločnosti nájdete 
na www.rwegas.sk.

Z DOBROVOĽNÍCKYCH 
AKTIVÍT ZAMESTNANCOV 
VSE

•  Viac ako 30 našich zames-
tnancov každý štvrťrok prichá-
dza darovať krv do mobilnej 
transfúznej stanice zriadenej 
v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou alebo Sloven-
ským Červeným krížom.

•  Vymaľovali sme zábradlie 
ZŠ na Gemerskej ulici 
v Košiciach, vypratali priestory 
suterénu školy a opravili sme 
športové náradie v telocvični.

•  Viacerým miestnym športovým 
klubom, kultúrnym a vzdelá-
vacím inštitúciám pomáhame 
prostredníctvom programu 
RWE Companius.



POMÁHAME TAM,  KDE JE TO POTREBNÉ
PROJEKTY Z EKOLÓGIE

•  Podporili sme Projektový týždeň lesa – finančne, a tiež 
dobrovoľníckou prácou. V máji 2010 počas neho štu-
denti popradského gymnázia vysadili v Tatrách 6 000 
nových stromčekov na miestach postihnutých víchricou. 
Pomohol im aj generálny riaditeľ VSE Norbert Schür-
mann.

•  Ako každoročne, na jeseň tohto roku sme podporili Eko-
topfilm 2010, najstarší a najväčší medzinárodný festival 
filmov o trvalo udržateľnom rozvoji na Slovensku.

 NEPREHLIADNITE – AKTUÁLNE
Rozbiehame literárnu súťaž Energetika 2011
Máte doma žiaka základnej školy? Dajte mu vedieť o našej súťaži. Jej podstatou 
je príprava komiksu alebo hudobného textu s využitím našich maskotov Ela 
a Ney. Najtalentovanejších žiakov odmeníme atraktívnymi cenami. 
Viac informácií nájdete na www.vse.sk.
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  Ahojte kamaráti,
pomôžete mi vyriešiť úlohu, ktorú som dostal od mojej sestry Ney?

Máme si vystrihnúť obrázky žiarovky, a tiež moje a Neine fotky a po-
kúsiť sa ich uložiť do štvorca tak, aby sa v každom riadku aj stĺpci 
nachádzal iba po jednom z každého druhu obrázka. Nea nám to 
ešte sťažila – do štvorca už nalepila niekoľko obrázkov, ktoré 
musia ostať na svojom mieste. 
Skúsite úlohu vyriešiť? Môžu vám s ňou pomôcť aj vaši 
rodičia alebo starší súrodenci, oni túto hru hrajú s číslami 
a volajú ju Sudoku.

Keď sa vám to podarí, pošlite mi vyplnený štvorec
do 15. januára 2011 na adresu: 
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. 
Nezabudnite na obálku napísať heslo: Elova úloha. 
Najmenší z vás mi môžu nakresliť a zaslať aj obrázok, na ktorom 
budeme s mojou sestrou Neou. 
Pre 15 vyžrebovaných kamarátov pripravíme pekné darčekové 
balíčky.

Teším sa na vaše listy.

    Váš elektrón Elo
Viac hier s Elom a Neou nájdete na www.SetrimeEnergiu.sk 
v časti Zábava.

VO VSE CITY RUN VYHRÁVA 
JEDEN, POMÁHA KAŽDÝ

•  V máji a júni 2010 sme sa 
po tretíkrát stali partnerom behu 
VSE CITY RUN.  Tentoraz sa ho 
zúčastnilo cez 2 700 obyvateľov 
Košíc, Popradu a Spišskej Novej 
Vsi. Zmyslom podujatia je pomoc 
viacerým neziskovým organizá-
ciám prostredníctvom vyzbiera-
ných finančných prostriedkov.

PROJEKTY Z EKOLÓGIE
  Podporili sme Projektový týždeň lesa – finančne, a tiež 
dobrovoľníckou prácou. V máji 2010 počas neho štu-
denti popradského gymnázia vysadili v Tatrách 6 000 
nových stromčekov na miestach postihnutých víchricou. 
Pomohol im aj generálny riaditeľ VSE Norbert Schür-
mann.
  Ako každoročne, na jeseň tohto roku sme podporili Eko-
topfilm 2010, najstarší a najväčší medzinárodný festival 
filmov o trvalo udržateľnom rozvoji na Slovensku.

po tretíkrát stali partnerom behu 
VSE CITY RUN.  Tentoraz sa ho 
zúčastnilo cez 2 700 obyvateľov 
Košíc, Popradu a Spišskej Novej 

VSE DEŤOM
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Môžete sa s nami spojiť:

  Osobne na našich Kontaktných miestach 
zákazníka (KMZ):

 KMZ Bardejov, Kellerova 9
 KMZ Humenné, Námestie slobody 61
 KMZ Košice, Hollého 3
 KMZ Michalovce, Štefánikova 2
 KMZ Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
 KMZ Prešov, Levočská 3
 KMZ Rožňava, Šafárikova 2
 KMZ Spišská Nová Ves, Elektrárenská 2
 KMZ Trebišov, M. R. Štefánika 1515

  Telefonicky na Linke VSE 0850 123 333 (požiadavky 
riešime aj v anglickom a maďarskom jazyku). Poruchy nám 
môžete nahlásiť na bezplatnom telefónnom čísle 24-hodi-
novej Poruchovej služby VSE 0800 123 332.

  Písomne na adrese: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
(faxové číslo: +421 55 678-6516)

 E-mailom na info@vse.sk

SPOĽAHNITE SA...
 U nás vybavíte vaše záležitosti osobne

KONTAKTY NA RIEŠENIE VAŠICH POŽIADAVIEK


