
   

NOVÝ DOMOV, KALINČIAKOVA 1051/22, 091 01 STROPKOV 

IČO: 42085926 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

 

Osoba definovaná podľa § 7, ktorou je občianske združenie NOVÝ DOMOV, KALINČIAKOVA 1051/22, 091 01 

STROPKOV, v súlade  s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 

 

 

„VČELÁRSKE POTREBY“ 

s nasledovnou špecifikáciou: 

 

 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup a dodávka včelárskych potrieb a vybavenia určených na realizáciu projektu 

s názvom „Mladí včelári“, vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia predmetu zákazky. 

 

Technická špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky: 

 

1.Včelie rodiny: 40 ks 

Včelie pakety s 5 rámikmi (3 plodové plasty + 2 zásobné plasty) s mladými matkami, umiestnenými v úľovej 

zostave B 10 (varroa dno+ nadstavec + plechový vrchnák 

 

2. Včelie matky: 40 ks 

Mladé inseminované matky, neagresívne , málo rojivé, dobrý čistiaci pud a dobré rozmnožovacie vlastnosti 

 

3.Úľové  zostavy: 40 ks 

Drevený úľ  B 10, ktorý sa skladá z varroa dno +  3 nadstavcov + stropné kŕmidlo + oplechovaný vrchnák4. 

uteplivka  - 4 cm metráž – 50 m(pomôcka na uteplenie včelstiev počas zimného obdobia) 

 

4. Uteplivka: 50 m 

Hrúbka 4 cm 

 

5. Materská mriežka: 40 ks 

Kovová  B 10 – zábrana pri prechode matky z plodiska do medníka 

 

6. Stropná fólia: 40 ks 

Prehľadná fólia na sledovanie života včiel a zrážanie vodnej pary 

 

7. Medzistienky – veľkosť B: 50 kg 

Voskové medzistienky do úľov – pomôcka pre život včelích rodín 



   

 

8. Rámikové prírezy B: 1200 ks 

Drevené rámiky do včelstiev. 

 

9. Medzerníky: 20 bal. (1 balenie 100ks) 

Súčiastky z plastu s klinčekmi na medzery medzi rámikovými prírezmi 

 

10.Zatavovač medzistienok: 1 ks 

Pomôcka na zatavovanie medzistienok na rámikové prírezy 

 

11.Cukor kryštálový: 1200 kg 

Potrava na zakŕmenie včelstiev pred zimnou sezónou 

 

12.Výklz včelí: 40 ks 

Pomôcka pri vytáčaní medu pre výklz včiel z medníka 

 

13.Podložka na melivo: 40 ks 

Podložka na zistenie včelích mŕtvoliek a sledovanie zdravotného stavu 

 

14.Čísla na úľ: 80 ks 

Ozdobné čísla na identifikáciu včelích rodín od 1 do 80 

 

15.Mriežka na propolis: 40 ks 

Pomôcka na zachytávanie peľu na letáči 

 

16.Letáčový peľochyt komplet 40 cm: 40 ks 

Pomôcka na zachytávanie peľu na letáči 

 

17.Kŕmidlo plastové stropné 2 l: 40  ks 

Pomôcka pri podnecovaní včelích rodín a pri zakrmovaní 

 

18.Zatvárač letáča: 40 ks 

Pomôcka, ktorá slúži ako ochrana pred škodcami 

 

19.Zmetač včiel 12 V: 1 ks 

Elektrický zmetač včiel pred  vytáčaním medu 

 

20.Rojochyt: 1 ks 

Pomôcka pri zbere rojov z výšok 

 

21.Kombinéza s klobúkom: 10 ks 

Včelársky oblek pre prácu so včelami 

 

22.Rukavice H: 10 párov 



   

Včelárske rukavice pre prácu so včelami 

 

23.Medomet nerez 4 rámikový s el. pohonom a časovačom: 1 ks 

Pomôcka pri stáčaní medu 

 

24.Odviečkovacie zariadenie 240 V: 1 ks 

Pomôcka pri odviečkovaní rámikov 

 

25.Parak nerezový na celé rámiky s horákom na propán: 1 ks 

Zariadenie na čistenie rámikov 

 

26.Vrecko do paraku: 5 ks 

Veľké vrecko do paraku 

 

27.Slnečné tavidlo vosku: 1 ks 

Pomôcka na tavenie včelieho vosku 

 

28.Odviečkovacie zariadenie stôl nerez veľký: 1 ks 

Úprava medových plastov pred vytáčaním medu 

 

29.Mriežka na odviečkovací stôl nerez obojstranná: 1 ks 

Pomôcka na odviečkovacie zariadenie 

 

30.Záložný zdroj: 1 ks 

Zdroj elektrického prúdu na včelnici pre elektrický medomet 

 

31.Smyk: 1 ks 

Pomôcka na premiestňovanie včiel do úľa pri odložencoch 

 

32.Nádoba na med 20 l: 40 ks 

Plastová nádoba pri stáčaní medu 

 

33.Plnička medu plastová: 10 ks 

Pomôcka pri plnení medu 

 

34.Cedidlo medu na plastovú nádobu: 5 ks 

Pomôcka pri stáčaní medu 

 

35.Tavička medu na plastovú nádobu: 5 ks 

Pomôcka pri tavení medu 

 

36.Nádoba pod medomet s poklopom plastová 19 l: 10 ks 

Pomôcka pri stáčaní medu 

 



   

37.Dekantačná nádoba na med s ventilom do 35 kg: 10 ks 

Nádoba s ventilom na uskladnenie medu 

 

38.Hustomer na meranie vody v mede: 1 ks 

Pomôcka na sledovanie kvality medu a obsahu vody v mede 

 

39.Vypichovač peľu: 2 ks 

Pomôcka na získavanie peľu z peľochytov 

 

40.Pneumatická sponkovačka so zásobníkom z hliníka: 1 ks 

Pomôcka na zatĺkanie sponiek pri spájaní rámikových prírezov 

 

41.Sponky do zásobníka: 5 000 ks 

Náplň do pneumatického sponkovača 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

18 333,33EUR bez DPH 

 

Miesto plnenia: 

NOVÝ DOMOV, KALINČIAKOVA 1051/22, 091 01 STROPKOV 

 

Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží vyplnenú ponuku podľa prílohy Výzvy na predkladanie ponúk „VZOR 1“. Ocenený zoznam 

položiek s uvedením jednotkových cien v EUR s DPH, ako aj celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR 

s DPH.Uchádzač je povinný predložiť špecifikáciu jednotlivých častí predmetu zákazky pričom musia všetky časti 

spĺňať všetky požadované parametre minimálne v rozsahu definovanom v časti: „Technická špecifikácia 

jednotlivých častí predmetu zákazky“. Ponuka, v ktorej nebudú uvedené všetky parametre, alebo ponúknuté časti 

predmetu zákazky nebudú spĺňaťpožadovanéparametre, nebude hodnotená. Zároveň predloží vyplnený návrh 

zmluvy vrátane všetkých jej príloh, ktorý sa nachádza v Prílohe 1 tejto výzvy na predkladanie cenových 

ponúk.Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje kópiou dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky, 

ktorý priloží k ponuke. 

 

Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Dodanie predmetu zákazky v celom požadovanom rozsahu a najnižšia cena s DPH. 

 

Predloženie ponuky: 

Termín na predkladanie ponúk:26.9.2013 do 10.00 hod. 

Poštou, alebo osobne na adresu: 

NOVÝ DOMOV, KALINČIAKOVÁ 1051/22, 091 01 STROPKOV 

alebo e-mailom: 

novy.domov.oz@gmail.com 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

 



   

Pracovník určený pre kontakt so záujemcami: 

PaedDr. Jaroslav Maruščák, 0907 903 560 

 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým osoba definovaná podľa 

§ 7 uzavrie Kúpnu zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, 

v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený výsledok prieskumu trhu mailom, alebo poštou. Uchádzač, ktorý 

neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvoua lehotami na jej predloženie. 

 

Vybavuje: PaedDr. Jaroslav Maruščák,  

Kontakt: 0907 903 560 

 

V Stropkove, 16. 09. 2013 Bc. Nataša Maruščáková, 

riaditeľkaobčianskeho združenia 

                                                                                                                                   Nový domov    

  



   

VZOR 1 

CENOVÁ PONUKA 

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že 

sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými. 

 

Názov uchádzača:  

 

Sídlo uchádzača:  

 

IČO uchádzača: 

 

Kontaktná adresa uchádzača: 

 

Názov ponúkaného predmetu prieskumu trhu: VČELÁRSKE POTREBY 

 

Cenová ponuka uchádzača: 

Poradové 
číslo 

Názov položky 
Merná 

jednotka 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ 
s DPH 

Cena za 
položku 
s DPH 

1. Včelie rodiny ks 40     

2. Včelie matky ks 40     

3. Úľové  zostavy ks 40     

4. Uteplivka m 50 
  

5. Materská mriežka ks 40     

6. Stropná fólia ks 40     

7. Medzistienky – veľkosť B kg 50     

8. Rámikové prírezy B ks 1200     

9. Medzerníky bal. 20     

10. Zatavovač medzistienok ks 1     

11. Cukor kryštálový kg 1200     

12. Výklz včelí ks 40     

13. Podložka na melivo ks 40     

14. Čísla na úľ ks 80     

15. Mriežka na propolis ks 40     

16. Letáčový peľochyt komplet 40 cm ks 40     

17. Kŕmidlo plastové stropné 2 l ks 40     

18. Zatvárač letáča ks 40     

19. Zmetač včiel 12 V ks 1     

20. Rojochyt: ks 1     

21. Kombinéza s klobúkom ks 10     

22. Rukavice H pár 10     

23. Medomet nerez 4 rámikový s el. pohonom a časovačom ks 1     

24. Odviečkovacie zariadenie 240 V ks 1     

25. Parak nerezový na celé rámiky s horákom na propán ks 1     



   

26. Vrecko do paraku ks 5     

27. Slnečné tavidlo vosku ks 1     

28. Odviečkovacie zariadenie stôl nerez veľký ks 1     

29. Mriežka na odviečkovací stôl nerez obojstranná ks 1     

30. Záložný zdroj ks 1     

31. Smyk ks 1     

32. Nádoba na med 20 l ks 40     

33. Plnička medu plastová ks 10     

34. Cedidlo medu na plastovú nádobu ks 5     

35. Tavička medu na plastovú nádobu ks 5     

36. Nádoba pod medomet s poklopom plastová 19 l ks 10     

37. Dekantačná nádoba na med s ventilom do 35 kg ks 10     

38. Hustomer na meranie vody v mede ks 1     

39. Vypichovač peľu ks 2     

40. Pneumatická sponkovačka so zásobníkom z hliníka ks 1     

41. Sponky do zásobníka ks 5 000     

Cena za predmet zákazky spolu s DPH   

 

 

 

[Miesto], [dátum] 

 ------------------------------------------ 

 pečiatka, podpis 

  



   

Príloha 1 

 

KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle ust. §409 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.)  

 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:     

Názov :     NOVÝ DOMOV 

Sídlo organizácie:   KALINČIAKOVÁ 1051/22, 091 01 STROPKOV 

Štatutárny zástupca :  Bc. Nataša Maruščáková, riaditeľka občianskeho združenia 

IČO:      42085926 

DIČ :    2022737299 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu:   3124122759/0200 

(ďalej len: „Objednávateľ“) 

 

 

Dodávateľ:    

Sídlo:     

Zastúpený:    

Bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IČO:     

DIČ:     

Označenie registra:   

Číslo zápisu:    

(ďalej len: „Dodávateľ“) 

 

 

čl. ll. 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa a objednávateľovi predmet zmluvy odovzdá. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme, zaplatí za predmet dohodnutú cenu 

a poskytne dodávateľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

3. Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava do miesta dodania predmetu zmluvy, montáž a inštalácia 

celého predmetu zmluvy v mieste plnenia. 

4. Predmet zmluvy a všetky jeho časti musia dosahovať všetky parametre uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy počas celej doby projektovanej životnosti predmetu zmluvy. 



   

5. Predmet zmluvy musí spĺňať podmienky vyplývajúce z technických a právnych noriem Slovenskej 

republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet zmluvy. 

6. Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú aj pasporty, záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú 

dokumentáciu v slovenskom jazyku. 

7. Dodávateľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za 

podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Činnosť musí byť 

vykonávaná tak, aby boli riadne a včas plnené všetky povinnosti vyplývajúce z výzvy k projektu: „Mladí 

včelári“ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 070/2013-IZ-5.0/V 

uzavretej medzi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fond sociálneho rozvoja 

a objednávateľom. Dodávateľ vyhlasuje, že bol s týmito dokumentmi dôkladne oboznámený a zaväzuje 

sa pri plnení tejto zmluvy ich plne dodržiavať. Dodávateľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa 

a poskytovateľa finančného príspevku. 

 

 

čl. III. 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II tejto 

zmluvy  v termíne do 20 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym zabezpečením a dodaním tovaru 

objednávateľovi. Dodaním tovaru sa rozumie osobné odovzdanie všetkých položiek uvedených v čl. II 

Predmet zmluvy objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením o prevzatí. 

 

 

čl. IV. 

Cena predmetu zmluvy 

 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 

 

Celková cena bez DPH ........................ EUR, 

 

DPH 20%.  ........................ EUR, 

 

Celková cena s DPH ......................... EUR, slovom ........................... 

 

Podrobná špecifikácia cien je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

2.  V cene uvedenej v odseku 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa na plnenie tejto zmluvy 

(napr. náklady na dopravu na miesto dodania, náklady na montáž, náklady na inštaláciu a iné). 

3. Cena za dodanie tovaru podľa tejto zmluvy bude uhradená na základe faktúry, ktorú vystaví dodávateľ. 

4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň 

odpísania z účtu objednávateľa. 

5.   Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s platnou právnou úpravou. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom 



   

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

opravenej faktúry objednávateľovi 

 

 

čl. V. 

Záručné a servisné podmienky 

 

1. Dodávateľ poskytuje na tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy záruku 24 mesiacov odo dňa jeho 

prevzatia. 

2. Počas doby uvedenej v bode 1 tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena komponentu 

bezplatná a dodávateľ ju vykoná v mieste dodania predmetu zmluvy a to bezplatne, s výnimkou prípadu, 

že poškodenie, resp. znefunkčnenie tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným 

zásahom, resp. neodborným užívaním tovaru pracovníkmi objednávateľa. 

 

 

čl. VI. 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí dodávateľ objednávateľovi pokutu vo 

výške 0,05% z hodnoty tovaru za každý deň omeškania. 

2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi poplatok z omeškania 

vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.  

 

 

čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

2.  Doručovanie: Ak nie je možné doručiť písomnosť zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v tejto 

zmluve a jej iná adresa nie je druhej zmluvnej strane písomne oznámená, písomnosť sa považuje za 

doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane za doručenú, a to aj vtedy, ak 

ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú stranu sa o tom nedozvie. 

3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už objednávateľa alebo 

inými osobami určenými na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

medziMinisterstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fond sociálneho rozvoja 

a objednávateľom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ dostane štyri 

vyhotovenia a dodávateľ jedno vyhotovenie. 

6. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

7. Informácie o projekte, na základe ktorého je spolufinancovaná táto zmluva: 



   

 

Názov projektu:    Mladí včelári 

Kód ITMS:   27120130546 

Číslo výzvy:   OP ZaSI-FSR-2011/2.1/01 

Operačný program:  Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond 

Prioritná os:   2Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným 

zreteľom na marginalizované rómske komunity 

 

 

 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

 

 

 

v Stropkove, dňa ........................... v ............................, dňa ........................... 

 

 

 

 

........................................................... ........................................................... 

Bc. Nataša Maruščáková, riaditeľka občianskeho združenia 



   

Príloha č. 1.  

 

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy. 

[Uchádzač uvedie podrobnú špecifikáciu predmetu zmluvy minimálne v rozsahu ako je uvedená vo 

„Výzve na predloženie cenovej ponuky“v časti „Technická špecifikácia jednotlivých častí predmetu 

zákazky“,pričom pri jednotlivých častiach predmetu zákazky uvedie výrobcu a model, pokiaľ sú známe.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

 

v Stropkove, dňa ........................... v ............................, dňa ........................... 

 

 

........................................................... ........................................................... 

Bc. Nataša Maruščáková, riaditeľka občianskeho združenia 



   

Príloha č. 2.  

Podrobná špecifikácia cien predmetu zmluvy. 

 

 

Poradové 
číslo 

Názov položky 
Merná 

jednotka 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ 
s DPH 

Cena za 
položku 
s DPH 

1. Včelie rodiny ks 40     

2. Včelie matky ks 40     

3. Úľové  zostavy ks 40     

4. Uteplivka m 50 
  

5. Materská mriežka ks 40     

6. Stropná fólia ks 40     

7. Medzistienky – veľkosť B kg 50     

8. Rámikové prírezy B ks 1200     

9. Medzerníky bal. 20     

10. Zatavovač medzistienok ks 1     

11. Cukor kryštálový kg 1200     

12. Výklz včelí ks 40     

13. Podložka na melivo ks 40     

14. Čísla na úľ ks 80     

15. Mriežka na propolis ks 40     

16. Letáčový peľochyt komplet 40 cm ks 40     

17. Kŕmidlo plastové stropné 2 l ks 40     

18. Zatvárač letáča ks 40     

19. Zmetač včiel 12 V ks 1     

20. Rojochyt: ks 1     

21. Kombinéza s klobúkom ks 10     

22. Rukavice H pár 10     

23. Medomet nerez 4 rámikový s el. pohonom a časovačom ks 1     

24. Odviečkovacie zariadenie 240 V ks 1     

25. Parak nerezový na celé rámiky s horákom na propán ks 1     

26. Vrecko do paraku ks 5     

27. Slnečné tavidlo vosku ks 1     

28. Odviečkovacie zariadenie stôl nerez veľký ks 1     

29. Mriežka na odviečkovací stôl nerez obojstranná ks 1     

30. Záložný zdroj ks 1     

31. Smyk ks 1     

32. Nádoba na med 20 l ks 40     

33. Plnička medu plastová ks 10     

34. Cedidlo medu na plastovú nádobu ks 5     

35. Tavička medu na plastovú nádobu ks 5     

36. Nádoba pod medomet s poklopom plastová 19 l ks 10     

37. Dekantačná nádoba na med s ventilom do 35 kg ks 10     



   

38. Hustomer na meranie vody v mede ks 1     

39. Vypichovač peľu ks 2     

40. Pneumatická sponkovačka so zásobníkom z hliníka ks 1     

41. Sponky do zásobníka ks 5 000     

Cena za predmet zákazky spolu s DPH   

 

 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

 

v Stropkove, dňa ........................... v ............................, dňa ........................... 

 

 

........................................................... ........................................................... 

Bc. Nataša Maruščáková, riaditeľka občianskeho združenia 


