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Modernizácia detských ihrísk na Furči

Prvých päť uzamykateľných kontajnerovísk je už aj na Furči

Oprava schodísk a chodníkov, nové svetelné body

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov aj v tomto kalendár-
nom roku pokračuje v rekonštrukcii detských ihrísk. Tentoraz sa 
modernizácia týkala ihrísk na Charkovskej, Ovručskej, Benadovej 
ulici, ale aj Buzuluckej ulici, kde z dôvodu bezpečnosti museli byť 
odstránené herné prvky a následne bola zabezpečená ich výme-
na, ktorá bude realizovaná v jeseni. 
„Rekonštrukciu detských ihrísk vnímame aj ako postupnú revita-
lizáciu medziblokových priestorov na Furči. Máme pripravené aj 
ďalšie projekty na rekonštrukciu detských ihrísk. Mestská časť v 
priebehu ostatných rokov zrekonštruovala celkovo dvanásť ihrísk,  
o ktoré sa stará Správa mestskej zelene Košice. Všetky modernizá-
cie a opravy boli realizované podľa bezpečnostných noriem a dopa-
dových zón,“ informuje Marek Kandráč, vedúci oddelenia životného 
prostredia a výstavby Miestneho úradu Košice-Dargovských hrdinov.

Prvé uzamykateľné kontaj-
neroviská máme už aj na 
Furči. Projekt uzamykateľných 
kontajnerovísk spracovala 
naša mestská časť na základe 
viacerých podnetov a komuni-
kácie s občanmi. 
„Prvé takéto kontajneroviská boli 
vybudované na problematických 
miestach, kde sa pravidelne 
vyskytoval zvýšený neporiadok. 
V tomto kalendárnom roku tak 
vznikli štyri kontajneroviská – na 

Bielocerkevskej, Benadovej, Kurs-
kej, Exnárovej ulici. Na Buzuluckej 
ulici vybuduje kontajnerovisko 
firma KOSIT. Chcem doplniť, že 
máme spracované ďalšie projekty 
na takéto kontajneroviská. Tie 
budú postupne pribúdať, finan-
cované budú z rozpočtu mestskej 
časti. Veríme, že to dopomôže k 
väčšej čistote okolia kontajnerov 
na našom sídlisku,“ prezradil Jozef 
Andrejčák, starosta mestskej časti 
Košice-Dargovských hrdinov.

V zmysle štatútu mesta Košice, 
ktorý upravuje kompetencie 
medzi mestom a mestský-
mi časťami, je vlastníkom a 
správcom komunikácií mesto 
Košice. Keďže na Furči je viac 
ako 200 schodísk a mnoho 
chodníkov v kopcovitom teré-
ne, ich rekonštrukcia prebieha 

postupne aj v súčinnosti s 
našou mestskou časťou. 
„Takto došlo k rekonštrukcii 
viacerých schodísk, spome- 
niem schodiská na Ulici po-
vstania českého ľudu, Kapi-
tána Jaroša, na Jegorovovom 
námestí, na zastávkach MDH 
Postupimská a Krosnianska. 

Zároveň sa postupne rekon-
štruujú chodníky najmä popri 
hlavnej ceste a úseky, kde je 
značne poškodený asfaltový 
povrch,“ informuje starosta 
Jozef Andrejčák.
Na zvýšenie bezpečnosti 
každoročne vznikajú na Furči 
nové svetelné body a ďalšie 

nasvietenie priechodov pre 
chodcov. Nové svetelné body 
vznikli aj na parkoviskách na 
Kurskej, Fábryho a Bielocerkev- 
skej ulici, v jesennom období 
čaká nasvietenie aj priechod 
pre chodcov na zastávke MHD 
Fábryho a schodisko medzi Ex-
nárovou a Fábryho ulicou. 

Nonstop linka na hlásenie porúch verejného osvetlenia * 055/640 73 45
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Predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky rozhodnu-
tím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil 
voľby do orgánov samosprávy 
obcí a určil deň ich konania na 
sobotu 10. novembra 2018 v 
čase od 7. do 22. hodiny.

Právo voliť v mestskej časti 
Košice-Dargovských hrdinov 
majú občania Slovenskej 

republiky a cudzinci, ktorí tam 
majú trvalý pobyt a v deň 
volieb dovŕšili 18 rokov.

Pre voľbu primátora tvorí 
mesto Košice jeden volebný 
obvod. Pre voľbu starostu 
mestskej časti tvorí jeden 
volebný obvod mestská časť.

Uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 196/2018  

z 25. 7. 2018 sa určilo pre 
volebné obdobie 2018 až 2022 
celkovo 13 poslancov miestne-
ho zastupiteľstva, ktorí sa budú 
voliť v piatich volebných 
obvodoch.

Občania mestskej časti  
Košice-Dargovských hrdinov 
obdržia „Oznámenie o čase a 
mieste konania volieb“ do  

15. októbra 2018.
Umiestnenie volebných 

miestností bude totožné s pred-
chádzajúcimi voľbami do 
orgánov samosprávnych krajov 
2017. 

Všetky potrebné informácie 
nájdu občania na webovej 
stránke mestskej časti  
www.kosice-dh.sk.

V priebehu prvého mesica 
prebiehajúceho školského roka 
2018/2019 sa žiaci 3. A a 4. A 
triedy ZŠ Fábryho zúčastnili 
na troch kolách prírodovednej 
súťaže UKÁŽ, ČO VIEŠ!, ktorú 
každoročne organizuje centrum 
voľného času Domino na Pop-
radskej ulici v Košiciach. 

Počas tejto súťaže postupne 
prezentovali svoje vedomosti a 
zručnosti na témy Polia a medze, 
Stojaté a tečúce vody, Skaly a 
vysoké pohoria. Žiaci úspešne 
prechádzali kolami, kde si overili 

znalosti vo vedomostnom teste 
a praktické zručnosti pri tvorbe 
koláží a asambláže. 
V prvom kole obsadili žiaci 
štvrté miesto, v druhom a 
treťom kole však už nedali šancu 
ostatným a zvíťazili. Celkovo 

teda obsadili prvé miesto a 
postúpili do finále súťaže, ktoré 
je naplánované v máji budúce-
ho roka. ZŠ Fábryho úspešne 
reprezentovali Filip Repaszký, 
Ela Jopeková, Denisa Tóthová, 
Katarína Hajduková a Ema 

Kubalová. Všetkým súťažiacim 
srdečne gratulujeme a prajeme 
veľa úspechov vo finálovom 
kole súťaže. Žiakov pripravili 
pani Csabalová, Makajiová a 
Repaszká. 

OZNÁMENIE O VOĽBÁCH  
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Žiaci ZŠ Fábryho zabodovali  
NA PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI

1. Alena Bašistová, 
doc. PhDr., PhD., 42 r., 
vysokoškolská učiteľka, 
nezávislá kandidátka 

2. Ján Dečo, Ing., 56 r., 
odborný konzultant, 
nezávislý kandidát 

3. Jaroslav Džunko, 
RNDr., Ing., 67 r., vy-
nálezca, nezávislý kandi-
dát 

4. Richard Havrilla, Ing., 

52 r., riaditeľ spoločnosti, 
nezávislý kandidát 

5. Štefan Horváth, MUDr., 
63 r., lekár - manažér, 
Národná koalícia 

6. Džemal Kodrazi, 55 r., 
SZČO, nezávislý kandidát 

7. Milan Lesňák, Ing., 38 
r., starosta MČ, nezávislý 
kandidát 

8. Viliam Novotný, MUDr., 
MPH, 45 r., lekár, Šanca 

9. Martin Petruško, JUDr., 
45 r., námestník primá-
tora, SMER - sociálna 
demokracia, Slovenská 
národná strana 

10.Jaroslav Polaček, 
Ing., 41 r., poslanec 
mesta Košice, poradca 
v životnom prostredí, 
Sloboda a solidarita, 
Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Strana 

maďarskej komuni-
ty - Magyar Közösség 
Pártja, Nova, Občianska 
konzervatívna strana 

11. Ján Struk, 60 r., riadi-
teľ spoločnosti, Strana 
moderného Slovenska 

12. Miroslav Špak, 43 r., 
stavebný technik, nezá-
vislý kandidát 

13. Vladimír Vágási, Mgr., 
56 r., manažér, Most-Híd 

Kandidáti:

VOĽBY PRIMÁTORA KOŠÍC 

www.peggydog.sk      
www.facebook.com/peggydog.sk  

Krosnianska 87, Košice – Dargovských hrdinov

(VEDĽA VETERINY M-VET)

tel. 0948087800

OTVORENÉ: PO – PIA 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00

 SO 8:30 – 12:30

V ponuke: suché krmivá, granule, konzervy, podstielky, hračky, 

náhubky, obojky, vodítka, kozmetika, pamlsky, pelechy…

Tovar aj podľa želania na objednávku do 24h.

   ….a iné
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1. Jozef Andrejčák, Mgr., 38 
r., starosta, SMER – sociálna 
demokracia 

2. Marek Antoš, Ing., 33 r., 
kontrolór, Sloboda a solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Strana maďarskej komunity 
– Magyar Közösség Pártja, 
Nova, Občianska konzervatívna 
strana 

3. Dominik Babušík, Mgr., 32 
r., politológ, športový manažér, 
Šanca 

4. Juraj Briškár, Ing., 56 r., 
riaditeľ DSS, SMER – sociálna 
demokracia 

5. Jozef Čurlej, Ing., 67 r., 
manažér, Sloboda a solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Strana maďarskej komunity 
– Magyar Közösség Pártja, 
Nova, Občianska konzervatívna 
strana 

6. Zuzana Demjanová, Ing., 
28 r., baristka, Sloboda a 

solidarita, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Strana maďarskej 
komunity – Magyar Közösség 
Pártja, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana 

7. Július Drozda, Ing., 33 r., 
projektový manažér, Šanca 

8. Jaroslav Dvorský, 58 r., oper-
ný spevák, SMER – sociálna 
demokracia 

9. Peter Fábik, Ing., 38 r., učiteľ, 
SPOLU – občianska demokracia 

10. Marek Kandráč, Ing., 40 r., 
stavebný inžinier, SMER – soci-
álna demokracia 

11. Roman Križalkovič, Ing., 
41 r., energetik, Sloboda a 
solidarita, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Strana maďarskej 
komunity – Magyar Közösség 
Pártja, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana 

12. Henrieta Lašutová, Mgr., 
44 r., asistent poslanca NR SR, 
SPOLU – občianska demokracia 

13. Matúš Novák, Ing., PhD., 31 r., 
energetik, Sloboda a solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Strana maďarskej komunity 
– Magyar Közösség Pártja, 
Nova, Občianska konzervatívna 
strana 

14. Jozef Plichta, Mgr., 48 r., 
mechanik, Šanca 

15. Bernadeta Plichtová, Bc.,  
25 r., študentka, Šanca 

16. Tomáš Pollák, Mgr., 45 r., 
učiteľ, Most–Híd 

17. Jana Rubická, Mgr., 48 r., ria-
diteľka ZŠ, SPOLU – občianska 
demokracia 

18. Ján Sekáč, MUDr., 46 r., lekár, 
ŠPORT do Košíc a na VÝCHOD

19. Anna Schlentcová, 51 r., envi-
ronmentalistka, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽaNO), 
Sme rodina – Boris Kollár, 
Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska, Demokratická strana 

20. Jana Sopková, Mgr., 33 r., soci-
álny pracovník, Národná koalícia 

21. Vladislav Stanko, Ing., MBA, 
LL. M., 44 r., riaditeľ vzdeláva-
cieho inštitútu, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽaNO), 
Sme rodina – Boris Kollár, 
Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska, Demokratická strana 

22. Peter Šoltys, 39 r., podnikateľ, 
Most–Híd 

23. Eduard Valkovský, 54 r., 
technik, SPOLU – občianska 
demokracia 

24. Iveta Varadzinová, Mgr., 40 
r., medicínsky reprezentant, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), Sme rodina 
– Boris Kollár, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, 
Demokratická strana 

25. Daniel Veles, 39 r., SZČO, 
Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko 

  Voľby starostu mestskej časti     
  Košice-Dargovských hrdinov

  Kandidáti:
  1. Jozef Andrejčák, Mgr., 38 r., staros-

ta, SMER – sociálna demokracia
  2. Vladislav Stanko, Ing., MBA, LL. 

M., 44 r., riaditeľ vzdelávacieho 
inštitútu, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), Nova, Zmena 
zdola, demokratická únia Sloven-
ska, Sme rodina – Boris Kollár, 
Národná koalícia

  3. Peter Šoltys, 39 r., podnikateľ, 
Most-Híd

Voľby poslancov miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Košice-Dargovských hrdinov

Volebný obvod č. 1, ulice Kurská, Kali-
novská, Lidické námestie, Tokajícka.
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 
Kandidáti: 
1. Roland Georgiev, 45 r., manažér, 

nezávislý kandidát
2. Peter Švider, JUDr., PhDr., 33 r., 

právnik, SMER – sociálna demokra-
cia

3. Eduard Valkovský, 54 r., technik, 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sloboda a solidarita, SPOLU – obči-
anska demokracia, Strana maďar-
skej komunity – Magyar Közösség 
Pártja, Nova 

Volebný obvod č. 2, ulice: Bašťovanské-
ho, Benadova, Jegorovovo námestie, 
Jaltská, Bielocerkevská, Kpt. Jaroša, 
Postupimská 31 – 37, Vo výmoli 1 – 9, 
Prešovská cesta – nepárne, Slivník.
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
Kandidáti: 

1. Radovan Ivan, 38 r., skladník – 
operatíva, tréner, Šanca

2. Marián Krasnovský, Mgr., 37 r., 
advokát, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a solidarita, SPOLU 
– občianska demokracia, Strana 
maďarskej komunity – Magyar 
Közösség Pártja, Nova 

3. Matúš Novák, Ing., PhD., 31 r., 
energetik, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a solidarita, SPOLU 
– občianska demokracia, Strana 
maďarskej komunity – Magyar 
Közösség Pártja, Nova

4. Tomáš Pollák, Mgr., 45 r., učiteľ, 
Most–Híd

5. Ján Sekáč, MUDr., 46 r., lekár, 
ŠPORT do Košíc a na VÝCHOD

6. Marián Sidor, Ing., 39 r., administrá-
tor IT, SMER – sociálna demokracia

Volebný obvod č. 3, ulice: Postupim-
ská 1 – 31, Povstania českého ľudu, 
Maurerova, Clementisova, Dvorkinova, 
Na hore, Drieňová, Orechová, Sečovská 
– nepárne.
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
Kandidáti: 
1. Marek Antoš, Ing., 33 r., kontrolór, 

Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sloboda a solidarita, SPOLU – ob- 
čianska demokracia, Strana maďar-
skej komunity- Magyar Közösség 
Pártja, Nova

2. Dominik Babušík, Mgr., 32 r., polito-
lóg, športový manažér, Šanca

3. František Balun, 70 r., operný 
spevák, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a solidarita, SPOLU 
– občianska demokracia, Strana 
maďarskej komunity – Magyar 
Közösség Pártja, Nova 

4. Erik Bánk, 29 r., technik, Slovenská 
národná strana

5. Miriam Melišová–Čugová, RNDr., 

40 r., riaditeľka školy, SMER – so- 
ciálna demokracia

6. Jana Rubická, Mgr., 48 r., riaditeľka 
ZŠ, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sloboda a solidarita, SPOLU – ob- 
čianska demokracia, Strana maďar-
skej komunity – Magyar Közösség 
Pártja, Nova 

7. Peter Šoltys, 39 r., podnikateľ, Most 
–Híd

8. Daniel Veles, 39 r., SZČO, Kotleba – 
Ľudová strana Naše Slovensko

Volebný obvod č. 4, ulice: Buzulucká, 
Charkovská, Zupkova, Ovručská, Kros- 
nianska 1 – 13, Lupkovská.
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 
Kandidáti: 
1. Jozef Čurlej, Ing., 67 r., manažér, 

Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sloboda a solidarita, SPOLU– ob- 
čianska demokracia, Strana maďar-
skej komunity – Magyar Közösség 
Pártja, Nova 

2. Emil Královič, 65 r., pracovník 
strážnej služby, SMER – sociálna 
demokracia

3. Roman Križalkovič, Ing., 41 r., 
energetik, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a solidarita, SPOLU 
– občianska demokracia, Strana 
maďarskej komunity – Magyar 
Közösség Pártja, Nova 

4. Peter Polačko, MUDr., 39 r., lekár, 
Šanca

5. Martin Sopko, Ing., 67 r., kontrolór, 
SMER – sociálna demokracia

6. Vladislav Stanko, Ing., MBA, 
LL.M., 44 r., riaditeľ vzdeláva-
cieho inštitútu, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme 
rodina – Boris Kollár, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, 

7. Iveta Varadzinová, Mgr., 40 r., medi-
cínsky reprezentant, Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme 
rodina – Boris Kollár, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

8. Jannette Vargová, 47 r., správca re-
gistratúrneho strediska, Slovenská 
národná strana

Volebný obvod č. 5, ulice: Krosnianska 
15 – 95, Sv. rodiny, Exnárova, Fábryho, 
Adlerova.
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
Kandidáti: 
1. Ján Bendžala, Ing., 65 r., dopravný 

inžinier, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a solidarita, SPOLU 
– občianska demokracia, Strana 
maďarskej komunity – Magyar 
Közösség Pártja, Nova 

2. Jaroslav Dvorský, 58 r., operný spe-
vák, SMER – sociálna demokracia

3. Ľubor Kalafus, Mgr., 38 r., koordiná-
tor pre špeciálne činnosti, Kresťan-
skodemokratické hnutie, Sloboda 
a solidarita, SPOLU – občianska 
demokracia, Strana maďarskej 
komunity – Magyar Közösség Pártja, 
Nova 

4. Adrián Pakan, 38 r., živnostník, 
SMER – sociálna demokracia

5. Jozef Plichta, Mgr., 48 r., mechanik, 
Šanca

6. Bernadeta Plichtová, Bc., 25 r., 
študentka, Šanca

7. Vladimír Potemra, Ing., 65 r., 
referent sociálnych služieb, SMER – 
sociálna demokracia

8. Dušana Sobodová, Ing., 45 r., bio-
medicínska inžinierka, manažérka, 
nezávislá kandidátka

9. Matilda Soltészová, 66 r., dôchod-
kyňa, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a solidarita, SPOLU 
– občianska demokracia, Strana 
maďarskej komunity – Magyar 
Közösség Pártja, Nova

Volebný obvod č. 12, Dargovských hrdinov  
Vo volebnom obvode sa volia 5 poslanci. Kandidáti:

Voľby poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach
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Jakub Vuľcha triumfoval na komiksovej súťaži. 
Bol najlepší spomedzi 450-tisíc súťažiacich!

FAMILY SPORT DAY opäť spríjemnil voľný deň Furčanom

V júli sa v čí nskom Dalliane 
udeľ ovali ceny na 5. ročníku 
medziná rodnej komiksovej 
sú ť až e s tematikou ochrany 
ž ivotné ho prostredia. Hlavná  
cena za 1. miesto putovala do 
Koš í c vďaka Jakubovi Vuľ chovi 
z 9. B zo ZŠ  Krosnianska 2!

Do sú ť až e sa zapojilo viac 
ako 450-tisíc detí z 36 miest z 
celého sveta. Prá ce hodnotila 
medziná rodná  porota, v ktorej 
bolo päť vý znamný ch umelcov.
Jakub Vuľcha sa pri svojej práci 
s ná zvom Environmentá lna 

ryba inš piroval ž ivotom na 
mimozemskej plané te. Okrem 
iného dostal aj fi nanč nú  odme-
nu. „Tá to plané ta je pokrytá  
predovšetkým vodou, podobne 
ako naš a plané ta Zem. Pá č i sa 
mi ž ivot pod vodou, aj pod-
morský  svet je sú č asť ou ná š ho 
ž ivotné ho prostredia. Najviac 
ho ovplyvň ujú  zá sahy č loveka, 
ktoré  stá le nič ia prí rodu. Vž dy 
som rá d pozoroval podmorský  
ž ivot a myslí m si, ž e organizmy 
v ň om budú  musieť  migrovať  a 
prispô sobovať  sa v stá le menia-
com sa prostredí , ak budú  chcieť  

prež iť . Organizmy, ktoré  sa ne-
budú  vedieť  prispô sobiť , vymrú . 
Preto som nakreslil rybu, ktorá  
na plané te migruje a prispô -
sobuje sa nový m prostrediam, 
aby prež ila,“ opísal svoju prácu 
talentovaný Jakub Vuľcha.
Č estné  uznanie zí skali aj ďalšie 
dve ž iač ky zo ZŠ  Krosnianska 
2, Michaela a Daniela Kroku-
sové  zo 6. A. Všetkých troch 
žiakov prihlásila do súťaže ich 
uč iteľ ka Ľ udmila Bujdoš ová  v 
spoluprá ci s Lju Dong, ktorá  
pô sobí  na ZŠ  Krosnianska 2 ako 
lektorka č í nskeho jazyka. 

Pravidelné podujatie Family Sport 
Day v lesoparku na Furči s behmi 
na 1, 2 a 5 kilometrov opäť spríjem-
nilo voľný deň Furčanom. Akcia 
sa konala 15. septembra a mala aj 
bohatý sprievodný program: mobilné 
planetárium, autogramiádu hokejis-
tov HC Košice, koncert UsmievAnky, 
tombolu. Všetci bežci boli ocenení 
medailami. Partnerom Family Sport 
Day bol Bodva Sport Club.

Tešíme sa na vašu návštevu: 
pondelok až piatok od 9.00 h do 17.00 h. 
Slovenská  sporiteľ ň a, Sí dlisko dargovský ch hrdinov, OC Horná d

 

Víťaz celosvetovej súťaže: žiak Jakub Vuľcha, ZŠ Krosnianska 2, Košice 

 

 

 

Milí  Furč ania, 
prekáža vá m, ž e najbliž š ia poboč ka vaš ej banky je až  v meste? 
Slovenská  sporiteľ ň a je pripravená  preniesť  vá š  ú č et, pô ž ič ku č i hypoté ku z iný ch bá nk 
aj nebankový ch spoloč ností  priamo do svojej poboč ky v OC Horná d na Triede L. Svobodu. 
Zjednoduš te si ž ivot a bankujte na Sí dlisku dargovský ch hrdinov! 
Stač í , ak prí dete do Slovenskej sporiteľ ne, a jej pracovní ci vybavia vš etko za vá s. 
Navyš e za kaž dý ch prenesený ch 500 eur z pô ž ič iek, kreditiek, ná kupov 
na splá tky č i lí zingu vá m sporiteľ ň a vyplatí  odmenu 20 eur. 


