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VEREJNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 05.03.2014

OP Životné prostredie

Názov

OPŽP-PO1-14-1

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnené aktivity:
I. skupina aktivít: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní
1 Integrovaná
odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad
ochrana a
150 000 EO;
racionálne
II. skupina aktivít: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
využívanie vôd
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní
odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od
1.2 Odvádzanie a 15 000 EO do 150 000 EO;
čistenie
III. skupina aktivít: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
komunálnych
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní
odpadových vôd v odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od
zmysle záväzkov SR 10 000 EO do 15 000 EO;
voči EÚ
IV. skupina aktivít: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní
odpadových vôd v aglomeráciách od
2 000 EO do 10 000 EO.

Oprávnený žiadateľ

1. obce a mestá
2. združenia miest a obcí
3. PO oprávnené na podnikanie vymedzené v §5
ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
a zákone č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory
výška
na 1 projekt podpory

Link

02.06.2014

21 000 000 € z
max. výška
Kohézneho
celkových
fondu +
oprávnených
zodpovedajúca
výdavkov projektu
výška
nesmie prekročiť
spolufinancov.
50 mil. €
zo ŠR

max. 95 %
oprávnených
výdavkov

www.opzp.sk/
vyzvy/aktualnevyzvy/vyzva-copzp-po1-14-1z-28-2-2014-12/

12.05.2014

max. výška
2 276 826,23 € z
celkových
EFRV +
oprávnených
zodpovedajúca
výdavkov projektu
výška príspevku
nesmie prekročiť
zo ŠR
50 mil. €

95 %
z oprávnených
výdavkov

www.opzp.sk/
vyzvy/aktualnevyzvy/vyzva-copzp-po3-14-2z-10-2-2014/

OP Životné prostredie

Oprávnené aktivity:
II. skupina aktivít: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy

OPŽP-PO3-14-2

3 Ochrana ovzdušia
prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia
a minimalizácia
B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane
nepriaznivých
duobusov (trolejbus s pomocným dieslovým pohonom)
vplyvov zmeny
Nebudú podporované projekty, pri ktorých zároveň spolu so zvýšením
klímy
3.1 Ochrana
ovzdušia

1. obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové
organizácie
2. VÚC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové
organizácie
podielu trolejbusovej, električkovej dopravy, prípadne dopravy na CNG
3. PO oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a
nedôjde k zníženiu podielu autobusovej dopravy na naftu, prípadne benzín. medzimestskej osobnej doprave
Podmienkou oprávnenosti projektov zahrňujúcich nákup trolejbusov alebo
duobusov je existencia trolejbusovej trate. Výstavba nových trolejbusových
tratí nie je oprávneným nákladom.

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

OP Zdravotníctvo

a) Modernizácia a rekonštrukcia budov zahŕňa:
• modernizáciu a rekonštrukciu stavebných objektov a prevádzkových
súborov. Príklady:
- nadstavby a prístavby, ktorými sa stavby zvyšujú, resp. pôdorysne
rozširujú a ktoré budú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou.
OPZ 2013/2.1/01
Takéto prístavby sú oprávnené vtedy, ak už hrubá stavba existuje a je
základnými sieťami napojená alebo inak prepojená s hlavnou budovou,
„Zabezpečenie
- dokončenie rozostavaných budov (vo výnimočných a odôvodnených
rekonštrukcie a
prípadoch),
modernizácie
- stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy,
zdravotníckej
- stavebné úpravy, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budovy
(za predpokladu dosiahnutia ekonomickej efektívnosti z dlhodobého
infraštruktúry
hľadiska),
ambulantnej
- rekonštrukčné práce na rozvodoch ústredného kúrenia a na rozvodoch
zdravotnej
2 Podpora zdravia a pary, rozvodoch vody, elektrickej energie a kanalizácie, rekonštrukcie
starostlivosti s
predchádzanie merania a regulácie.

prednostným
zdravotným rizikám
zameraním na
prevenciu a
2.1 Rekonštrukcia a
podporu zdravia
modernizácia
pri ochoreniach
zariadení
skupiny 5, ako aj
ambulantnej
na zabezpečenie
zdravotnej
adekvátneho
starostlivosti
prístrojového
vybavenia“
v rámci
schválených
Lokálnych
stratégií
komplexného
prístupu

b) Dodávka zdravotníckej techniky zahŕňa:
• dodávku zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej
zdravotníckej techniky
(prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika:
diagnostická, operačná, demonštračná, iná). Príklady:
- nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne najnovšej
a sofistikovanej) v súlade s budúcim dopytom po službách a potrebami
regiónu,
- nákup špecializovanej, diagnostickej, detekčnej a demonštračnej techniky
na všeobecnú a špecializovanú detekciu a prevenciu.
c) Budovanie informačno-komunikačných technológií (ďalej aj „IKT“)
infraštruktúry zahŕňa:
• komplexnú infraštruktúru IKT pre zabezpečenie interoperability s
Národným zdravotným informačným systémom (NZIS) a Národným
zdravotným portálom (NZP), zdravotnými poisťovňami, nemocničnými
zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím štandardov,
číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej
komunikácie,
• pripojenie na vysokorýchlostný internet,
• dodávku a výmenu morálne zastaraných IT a iného prístrojového
vybavenia.

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory
výška
na 1 projekt podpory

Link

1.PO alebo 2.nezisková organizácia ktorá je:
a. vlastník ambulantného zdravotníckeho zariadenia
(ďalej AZZ) - poskytovateľ ambulantnej zdravotnej
starostlivosti (ďalej AZS), alebo v priamom zmluvnom
nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
AZS,
b. nájomca AZZ - poskytovateľ AZS, alebo v priamom
zmluvnom podnájomnom vzťahu so samostatným/i
poskytovateľom/mi AZS
c. správca AZZ - poskytovateľ AZS, alebo v priamom
zmluvnom podnájomnom vzťahu so samostatným/i
poskytovateľom/mi AZS
3. príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
MZ SR, resp. iného ústredného orgánu štátnej správy,
vyššieho územného celku (ďalej aj „VÚC“) alebo obce,
ktorá je:
a. správca AZZ - poskytovateľ AZS, alebo v priamom
zmluvnom podnájomnom vzťahu so samostatným/i
poskytovateľom/mi AZS
4. rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
VÚC, alebo obce, ktorá je:
a. správca AZZ - poskytovateľ AZS, alebo v priamom
zmluvnom podnájomnom vzťahu so samostatným/i
poskytovateľom/mi AZS
5. samosprávny kraj, ktorý je:
a. vlastník AZZ a zároveň v priamom zmluvnom
nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
AZS
6. obec, ktorá je:
a. vlastník AZZ a zároveň v priamom zmluvnom
nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
AZS,
b. nájomca AZZ a zároveň v priamom zmluvnom
podnájomnom vzťahu so samostatným/i
poskytovateľom/mi AZS

výzva predĺžená
do 07.04.2014

4 000 000 €

min. 100 000 €
max. 2 000 000 €

príspevkové
organizácie v
zriaďovateľskej
http://opz.heal
pôsobnosti MZ
thSR a iného ÚOŠS
sf.sk/aktualne100 %
vyzvy
ostatní žiadatelia
95 %

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory
výška
na 1 projekt podpory

Link

Regionálny operačný program

4.3.1 výstavba nových nájomných bytových domov pre
marginalizované komunity a s tým súvisiace obstaranie vybavenia
4.3.2 podporné aktivity
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
a) výstavba nových stavieb pre účely budovania nájomných
bytov, vrátane bezbariérových úprav stavieb (debarierizácia);
b) napojenie stavieb na inžinierske siete - v zmysle stavebného
4.1b Podpora
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
infraštruktúry
ROP-4.1b-2013/01
„stavebný zákon“);
bývania - Výstavba
c) obstaranie vnútorného vybavenia v bežnom štandarde - v
nájomných bytov
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a
pre
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
marginalizované
o dotáciách na rozvoj bývania“) ; a obstaranie vonkajšieho
komunity
vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia
stavby (napr. chodníkov, stojísk na kontajnery);
d) projektové a inžinierske práce pre projekt v rozsahu podľa
nasledujúcej tabuľky.
4.1 Regenerácia
sídiel

Oprávnené aktivity:
4.3.1 Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia 3.1 – oblasť
podpory 3.1a „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií“(žiadateľ
vypĺňa formulár žiadosti o NFP, ktorý je určený pre oblasť
podpory 3.1a):
3.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a
3.1a Posilnenie fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice,
kultúrneho
múzeá, galérie) a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane
potenciálu regiónov IKT vybavenia
– intervencie do
pamäťových a
4.3.2 Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia 3.1 – oblasť
ROP-3.1-2013/01
fondových inštitúcií podpory 3.1b „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok“ (žiadateľ
3.1b Posilnenie vypĺňa formulár žiadosti o NFP, ktorý je určený pre oblasť
kultúrneho
podpory 3.1b):
potenciálu regiónov 3.1.2 revitalizácia významných nevyužitých, resp. nevhodne
– intervencie do využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo
nehnuteľných
vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činnosti
kultúrnych
pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrnopamiatok
poznávacom cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných
prípadoch na kultúrno-spoločenské a osvetové účely, a s tým
spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia

Oprávnenými žiadateľmi výlučne nasledovné obce
a mestá:
Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou,
Michalovce, Košice, Gelnica, Giraltovce, Levoča,
Krížová Ves, Ľubica, Prešov, Sabinov, Spišské
Podhradie, Stropkov, Vechec, Vranov nad
Topľou, Brezno, Detva, Fiľakovo, Lučenec,
Zvolen, Žiar nad Hronom

17.04.2014

6 650 000 €

max. 633 600 €

95 %

www.ropka.sk/
aktualnevyzvy/&id=52&
page=1

Regionálny operačný program

3 Posilnenie
kultúrneho
potenciálu regiónov
a infraštruktúra
cestovného ruchu

1. obec ako zriaďovateľ pamäťových a fondových
inštitúcií resp. ako vlastník nehnuteľných
kultúrnych pamiatok
2. mestská časť ako zriaďovateľ pamäťových a
fondových inštitúcií resp. ako vlastník
nehnuteľných kultúrnych pamiatok
3. VÚC ako zriaďovateľ pamäťových a fondových
inštitúcií resp. ako vlastník nehnuteľných
kultúrnych pamiatok
4. ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ
pamäťových a fondových inštitúcií resp. ako
vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok

08.04.2014

30 243 000 €
z EFRR
min. 173 684 €
+ zodpovedajúca
max. 2 490 000 €
výška príspevku
zo ŠR

žiadateľ organizácia
štátnej správy
100 %
ostatní žiadatelia
95 %

www.ropka.sk/
aktualnevyzvy/&id=53&
page=1

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory
výška
na 1 projekt podpory

Link

Ministerstvo vnútra SR

1. Podpora vzdelávania a výchovy
Aktivita 1: Údržba, oprava a rekonštrukcia a projektová
dokumentácia materských škôl a základných škôl, materiálne
vybavenie a vnútorné dovybavenie MŠ a ZŠ
Aktivita 2: Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych
komunitách

Výzva č. I ÚSVRK
2014 na
predkladanie
žiadostí o
poskytnutie
dotácie v
pôsobnosti MV SR
na podporu
sociálnych a
kultúrnych potrieb
a riešenia
mimoriadne
nepriaznivých
situácií rómskej
komunity

2. Podpora vzniku a činnosti komunitných centier zriadených
subjektmi dotácií
Aktivita 1: Údržba, oprava a rekonštrukcia komunitných centier,
projektová dokumentácia a materiálne vybavenie a vnútorné
dovybavenie KC
3. Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovania
na trh práce
Aktivita 1: Nákup technológií, technického vybavenia a chovných
zvierat na vytvorenie pracovných miest
4. Podpora prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre
integráciu Rómov do roku 2020
Aktivita 1: Podpora výstavby nových obecných nájomných bytov,
v bytových a rodinných domoch, v obciach s rómskym osídlením
so zapojením príslušníkov MRK do výstavby (formou pomoci a
svojpomoci)
5. Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a
pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo
nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí
Aktivita 1: Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k
pozemkom, na ktorých sa nachádzajú obydlia MRK
6. Zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK,
opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania, projektovú
dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu, vnútorné
dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu
Aktivita 1: Zhotovenie projektovej dokumentácie k bytom
nižšieho štandardu

1. občianske združenie
2. nadácia
3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby
4. obec
5. VÚC
6. rozpočtová al. príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadená podľa osobitného predpisu
a plniacej úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému
8. Slovenský Červený kríž, Medzinárodná
organizácia pre migráciu, registrovaná cirkev,
účelové zariadenie cirkvi alebo náboženská
spoločnosť, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti
9. záujmové združenie PO, ktoré je PO
10. neinvestičný fond so sídlom v SR

14.04.2014

620 000 €

rôzna pre
jednotlivé
95 %
oprávnené aktivity

www.minv.sk/
?dotacie_2014

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Ministerstvo financií SR

Prioritná os,
opatrenie

Výzva
na predkladanie
žiadostí
o dotácie podľa
§ 2 Výnosu MF SR
o poskytovaní
dotácií
v pôsobnosti
MF SR,
individuálne
potreby obcí,
na rok 2014

Oprávnené činnosti
• riešenie havarijných situácií na majektu obce
• rekonštrukcia a modernizácia majetku obce
• údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia
v majektu obce

1. obec

Ministerstvo financií SR

Názov

Výzva
na predkladanie
žiadostí
o dotácie podľa
§ 1 Výnosu MF SR
o poskytovaní
dotácií
v pôsobnosti
MF SR, z príjmov
z odvodu, na rok
2014

Príjmami z odvodu sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne
prospešných služieb, ktorými sú najmä:
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti
• poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci
• humanitárna starostlivosť
• tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt
• podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít
• vzdelávanie, výchova, rozvoj športu
• tvorba a ochrana ŽP
• ochrana zdravia obyvateľstva

1. obec
2. VÚC
3. občianske združenie
4. nadácia
5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby
6. neinvestičný fond
7. záujmové združenie PO, ak je PO
8. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť
9. Slovenský červený kríž

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory
výška
na 1 projekt podpory

min. výška dotácie
1 000 €
31.03.2014

2 688 700 €
max. výška dotácie
13 500 €

min. výška dotácie
1 000 €
31.03.2014

580 800 €
max. výška dotácie
13 500 €

Link

90 %
(10 % vlast.
vdroje)

www.finance.g
ov.sk/Default.a
spx?CatID=950
4

90 %
(10 % vlast.
vdroje)

www.finance.g
ov.sk/Default.a
spx?CatID=950
3

Regionálny operačný program

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

2.1.2 budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie
komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry
zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie:
2 Infraštruktúra • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie
sociálnych služieb, a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete,
sociálnoprávnej vrátane bezbariérových úprav
ochrany detí a
• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov - realizácia
sociálnej kurately opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií
Výzva ROP-2.1b(obnova obvodového plášťa, oprava a obnova strešného plášťa,
2013-01
2.1b podpora
oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy
komunitných
technického, energetického alebo technologického vybavenia
centier zameraných a pod.)
na posilňovanie • výstavba nových stavieb, dokončenie rozostavaných stavieb
sociálnej inklúzie • obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu,
nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT
vybavenia
• projektové a inžinierske práce pre projekt

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory
výška
na 1 projekt podpory

Link

KC s minimálnymi
nárokmi
na priestory
- rekonštruované
zariadenia
max. 125 000 €
- novovybudované
zariadenia
max. 170 000 €
1. obec
2. mestská časť
v rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi výlučne
úspešní žiadatelia o poskytnutie podpory
Lokálnej stratégie komplexného prístupu v
nadväznosti na projekt z opatrenia 2.1 ROP
schváleného v rámci LSKxP

10.03.2014

12 941 200 €

KC so strednými
nárokmi
na priestory
- rekonštruované
zariadenia
max. 165 000 €
- novovybudované
zariadenia
max. 225 000 €
KC s maximálnymi
nárokmi
na priestory
- rekonštruované
zariadenia
max. 205 000 €
- novovybudované
zariadenia
max. 280 000 €

max. 95 %

www.ropka.sk/
aktualnevyzvy/&id=48&
page=1

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory
výška
na 1 projekt podpory

Link

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Obce bližšie k vám
2014

SLSP Futbal to je
hra 2014

Program je zameraný na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej
z nasledujúcich oblastí:
• udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú
minimálne 5-ročnú tradíciu organizovania v danej obci/meste,
rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o mieste tradície a
zvyky, a podporujú lokálny kutlrúrny život a cestovný ruch
• obnova lokálne významných historických a umeleckých
pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť
uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich
sprístupniť verejnosti
• ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou
citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej
flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporu
separácie komunálneho odpadu a pod.

Podpora činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových
klubov:
• nákup športového vybavenia
• nákup technického vybavenia
• rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky
pre hru alebo zvýšia kvalitu ihriska

spoluúčasť
obce/mesta:

1. obce a mestá
2. mimovládne organizácie (nadácie, občianske
združenia, neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

1. neprofesionálny futbalový klub, resp.
telovýchovná jednota s minimálne 3-ročnou
históriou práce s mládežníckymi kategóriami
2. obce a mestá

15.04.2014

31.03.2014

70 000 €

60 000 €

min. 1 000 €
max. 7 500 €

min. 1 000 €
max. 3 000 €

kultúrne
www.nadaciap
podujatia
ontis.sk/clanok
min. 50 % výšky /podporimerozpočtu
obce-a-mestas-viziou-chranitpamiatky
a-rozvijatmin. 20 % výšky
kulturne-arozpočtu
prirodnededicstvoprírodné
slovenska/871
prostredie obce
min. 20 % výšky
rozpočtu

neuvedené

www.nadaciap
ontis.sk/clanok
/mladifutbalisti-simozu-aj-vtomto-rokuzveladit-ihriskoci-zakupitsportovevybavenie/778

