
Priebeh modlitby za obete obchodovania 

Ďakujeme, že sa k nám v modlitbe pridáte  

Texty a výber piesní sú šité na modlitebné stretnutie, ktoré budeme mať v Bratislave, je 

však na vás ako si ju prispôsobíte vlastným podmienkam a možnostiam. 

 

ÚVODNÁ PIESEŇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÉ SLOVO (Generálny sekretár SKCH)  

 

„Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gn 1, 31). Biblia učí, že každá ľudská 

bytosť je stvorená z lásky, na Boží obraz a podobu (porov. Gn 1, 26). Toto tvrdenie poukazuje na 

nesmiernu dôstojnosť každého človeka, ktorý „nie je len niečím, ale niekým. Svätý Ján Pavol II. 

pripomenul, že osobitná láska, ktorú má Stvoriteľ pre každého človeka, mu „udeľuje nekonečnú 

dôstojnosť“. 

  

Tento odkaz nás zároveň pozýva rozjímať nad realitou miliónov bratov a sestier, ktorí sú 

vykorisťovaní a obchodovaní. Naše srdcia sú dotknuté ich snami a túžbami po pokojnom 

živote, dôstojnom živote, živote v hojnosti. Aj dnes počúvame príbehy bolesti a nádeje 

akým je príbeh sv. Bakhity. Svätá Jozefína Bakhita žila v 19. storočí v Sudáne a sama bola 

ako 9-ročná násilne odvlečená do otroctva. 

  

Zišli sme sa tu, aby sme sa spoločne s diecézami a farnosťami na Slovensku ale aj s celým 

svetom modlili za obete obchodovania s ľuďmi a za ukončenie novodobého otroctva. 

Dnešný deň, 8. Február, v ktorý sa slávi liturgická spomienka na sv. Jozefínu Bakhitu, vyhlásil 

Pápež František za „Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“.   

  

Spojme sa teda v modlitbe s celým svetom v Pánovi, posilnime si vieru v skutočnú 

a aktívnu Božiu prítomnosť. Modlime sa za viac ako 40 miliónov žien, mužov, dievčat a 

chlapcov, ktorí sú vystavení utrpeniu v dôsledku niektorej z foriem novodobého otroctva. 

 

 



ÚVODNÁ MODLITBA  

 

Všemohúci a večný Bože, v Tvojich očiach má každý človek nekonečnú hodnotu, je slobodný 

a určený na život v slobode v Tvojej láske, a Ty ho voláš do osobného vzťahu s Tebou. Daj, 

aby všetci ľudia na Zemi žili a konali na základe viery, že všetci ľudia bez rozdielu sú si 

rovní a majú rovnakú slobodu a dôstojnosť. Udeľ ľuďom poznanie, že každý ľudský vzťah 

a konanie, ktoré túto slobodu a dôstojnosť nerešpektuje, dopúšťa sa zločinu proti ľudskosti. 

 

ŽALM  31 (výber) 

( POMEDZI ŽALM SPIEVAME ALELUJA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; vysloboď ma, veď si 

spravodlivý.  Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma. Buď mi skalou 

útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.   

 

Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a 

opatrovať. Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si moja sila. Do tvojich rúk 

porúčam svojho ducha; ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.  

 

Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť. Spoznal si 

tieseň mojej duše a nevydal si ma do rúk nepriateľa: moje nohy si postavil na šíre 

priestranstvo. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení; od zármutku mi 

chabne oko, duša i vnútro moje.  

 

Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: "Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj 

osud." Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár 

nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.  

 

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju 

tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí. Pane, buď zvelebený, že si mi preukázal 

milosrdenstvo v opevnenom meste. Už som si v strachu hovoril: "Odvrhnutý som 

spred tvojich očí." No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe.  

 



PIESEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍTANIE (Jn 3,19-21) 

 

Čítanie zo sv. Evanjelia podľa Jána: 

Súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky 

boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli 

odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.  

Počuli sme Slovo Pánovo. 

 

PIESEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



„ICH  VLASTNÝMI  SLOVAMI“ 
(ČÍTAJÚCI PO PREČÍTANÍ SVOJHO ÚRYVKU POLOŽÍ SVIEČKU NA JEDEN KONTINENT NA MAPE  

KÝM ORGANIZÁTOR ČÍTA TEXT NA VYSVETLENIE – ZAPÁLENIE SVETLA NA KAŽDOM KONTINENTE  

SYMBOLIZUJE NÁDEJ PRE VŠETKY OBETE OBCHODOVANIA VO SVETE) 

 

(ORGANIZÁTOR) Každý človek predaný do otroctva má svoj osobný príbeh, podobne ako sv. 

Bakhita.  Všetky sú plné ťažkostí, nádejí a snov. Vcíťme sa teraz do príbehov obetí  

prostredníctvom ich vlastných slov: 

 

 

1. (ČÍTAJÚCI - ŽENA) „Mala som vykonávať bežné domáce práce. Keď som do tej rodiny 

prišla, povedali mi, že budem spať na zemi v miestnosti na náradie. Podlaha bola 

z kameňa a v zime sa tam od chladu nedalo vydržať. Musela som pre nich variť, ale 

nesmela som to jesť. Najťažšie som však znášala neustály krik a každodennú bitku.“ 

(ORGANIZÁTOR) Aj dnes ešte existujú domácnosti, v ktorých sú muži, ženy a deti nútení 

pracovať v nehumánnych a ponižujúcich podmienkach ako domáci otroci pod hrozbou násilia 

alebo trestu. Keď je človek predaný do otroctva, jeho identita je úplne vymazaná. Obchodník 

človeku zoberie pas a všetky doklady. Otrok často žije pod iným menom a nemá žiadne 

práva. 

  

2. (ČÍTAJÚCI - MUŽ)„Bol som bezdomovec a tak som sa nechal nahovoriť. Dávali mi len 

biedne jedlo v takom množstve, aby som mal energiu a mohol pre nich naďalej 

pracovať. Tvrdili mi, že celú moju výplatu treba na nájom. Poberali na mňa aj sociálne 

dávky. Neprotestoval som, pretože som sa bál.“ 

(ORGANIZÁTOR) Jednou z príčin, ktorá prispieva k existencii novodobého otroctva, je 

chudoba. Mnohí Slováci v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti odchádzajú do zahraničia za 

pochybnými, ale naoko lákavými pracovnými ponukami. Niektorí z nich však končia oklamaní 

a nútení pracovať aj vyše 80 hodín týždenne za malú alebo žiadnu mzdu a často v zdraviu 

škodlivých podmienkach.  

  

3. ČÍTAJÚCI - ŽENA) „Stále do teba hučia jedno a to isté. Nájdu tvoju slabinu a využijú 

to. Klamú ťa, až uveríš tomu čo rozprávajú. Presvedčia ťa, že to je z tvojej vlastnej 

vôle. Dokážu ťa tak manipulovať, že už nevieš čo je dobré a čo zlé. Bola som úplne 

pod ich vplyvom. Vraveli: Neuvidíš viac svoje deti, keď to nebudeš robiť. Nemala som 

na výber. Bola som bezvýznamná osoba. Iba handra, ktorá musí na povel spraviť to čo 

povedia. Jediné čo som mala v hlave boli deti. Potom si už ako robot. Príde, odíde. 

A dookola. Nevnímaš nič. Ani modriny. Len aby som aspoň na chvíľu mohla vidieť 

deti.“  

(ORGANIZÁTOR) Obchodník často zláka obeť predstieraním romantického vzťahu alebo 

lákavou pracovnou ponukou v zahraničí. Sny o lepšej budúcnosti sa rýchlo zmenia na živú 

nočnú moru. Mladé ženy z celého sveta sú donútené pracovať ako prostitútky na ulici, v 

erotických kluboch alebo masážnych salónoch. 

  



 

 

 

 

 

 

4. (ČÍTAJÚCI - MUŽ)„ Žil som mesiac na stanici. Nemal som na výber. Nevedel som ani 

kde idem. Nezaujímalo ich, že ma bolí noha. Vraveli, že si vymýšľam, že ma bolí. Bola 

tam hrozná zima a chlad bolesť zhoršoval. Keď som neodpovedal ako bolo treba, 

domáci mi rozbil hlavu varičom. Pravdaže mám obavy. Povedal, že keď na neho niečo 

poviem, tak už som dožil. 

(ORGANIZÁTOR) Začiatkom januára tohto roka vykonala polícia v Rimavskej sobote veľký 

zásah na odhalenie zločinu obchodovania s ľuďmi. V otrasných podmienkach tam boli nájdení 

bezdomovci a telesne postihnutí invalidní dôchodcovia, ktorých zraniteľnosť zneužili 

páchatelia a vyvážali ich na žobranie do Nemecka a Švajčiarska. Priamo pod našimi oknami sa 

priživovali na ľudskom nešťastí niekoľko rokov.  

  

5. (ČÍTAJÚCI - MUŽ)„ Odišli sme, aby sme pomohli našim rodičom, pretože žijeme 

v Rumunsku vo veľkej biede.  Spali sme iba pár hodín v karavane, v ktorom bola zima. 

Kontroloval akýkoľvek náš pohyb a museli sme ho na slovo poslúchať. Keď sme 

nevládali pracovať, škaredo nám nadával, bil nás a vyhrážal sa, že ublíži mame.“ 

(ORGANIZÁTOR) Pred dvomi rokmi  obchodník v Rumunsku zaplatil rodičom za deti vo veku 

13, 14 a 15 rokov. Sľuboval im lepší život a dobré zárobky. Potom ich doviezol na Slovensko a 

na rôznych miestach ich nútil vykonávať ťažkú fyzickú prácu. Dostávali len nevyhnutné 

množstvo stravy, aby vládali pracovať. 

V súčasnosti takmer 168 miliónov detí vykonáva rôzne druhy detskej práce, viac ako polovica 

z nich v život- ohrozujúcich podmienkach. Deti sú nútené pracovať v rôznych odvetviach ako 

aj v domácnostiach, sú využívané v ozbrojených konfliktoch, obchodované a často sexuálne 

zneužívané.    

  

6. ČÍTAJÚCI - ŽENA) „Mama ma vyhodila z domu. Chcela som pomôcť otcovi s domom 

a deťom zabezpečiť lepší život. Ale nie za takúto cenu. Nie týmto spôsobom. Bola by 

som rada, ak by ma niekto vypočul a vedel ako to naozaj bolo. Lenže ľudia nemajú 

záujem vedieť, čo som tam skutočne musela prežiť. Ešte ti to dávajú za vinu. 

Zbytočne rozprávať. Ľudia ti neveria. Keď to človek nezažije, neuverí.“  

(ORGANIZÁTOR) Mnohí ľudia na okraji spoločnosti nenachádzajú nikoho, kto by bol ochotný 

sa na nich pozrieť iným spôsobom, Božími očami, s NÁDEJOU. Ježiš nedáva prázdne rady 

a nestojí v pohodlnej vzdialenosti. Je vždy tu s otvoreným srdcom, objíma, chápe, približuje sa. 

Ježiš ľudskú bolesť zdieľa. Zažíva súcit. Svätý otec hovorí, že Ježiš doslova cíti chvenie svojich 

vnútorností. Taký je Ježiš! Chce, aby sme nasledovali Jeho príklad. Obetiam tráum je Božie 

srdce obzvlášť blízko. Boh túži po tom, aby boli rany tých, ktorí prežili traumu, zahojené 

rukami milujúcich ľudí.  

 



PROSBY 

(MEDZI JEDNOTLIVÝMI PROSBAMI SPIEVAME KYRIE) 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZA OBETE OBCHODOVANIA 

Bože, zostaň v blízkosti tých, ktorí sú zotročení, stratili svoju identitu a nevidia žiadnu cestu von zo 

svojej situácie. Pane, rozlám reťaze, ktoré ich zväzujú, pomôž im navrátiť slobodu a znovu uveriť vo 

svoju hodnotu a dôstojnosť, aby mohli obnoviť plnohodnotný život. 

 

 

2. ZA DETSKÉ OBETE OBCHODOVANIA 

Modlime sa za všetky deti a mládež, ktorí sú zraniteľnou skupinou pre obchodníkov s ľuďmi. Modlime 

sa za ich ochranu. Zvlášť prosíme za Rómov a mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy. Modlime sa 

za deti, ktoré boli prinútené stať sa detskými vojakmi. Modlime sa aj za rodičov unesených 

a zneužívaných detí.  

 

 

3. PROSBA ZA KLIENTOV – KONKRÉTNE OBETE 

Prosíme za našich klientov: Prosíme za Tomáša – za uzdravenie zranení, ktoré drží v sebe a úspešný 

boj so závislosťou. Pomôž mu získať dôveru v samého seba a vo svoje okolie. Prosíme za Igora. Pane, 

pomôž mu pri hľadaní samostatného bývania. Prosíme za Juraja – Pane pomôž mu zmieriť sa so 

svojou minulosťou a zdravotným postihnutím. Daj mu nádej, ktorá bude bezpečnou a pevnou kotvou 

pre jeho ďalší život. Prosíme tiež za to, aby k nemu rodina a jeho tri deti opäť našli cestu. Prosíme za 

úspešné vybavenie invalidného dôchodku pre Michala a umiestnenie do vhodného špecializovaného 

zariadenia. Prosíme za Annumáriu a jej psychické zdravie, vážne poznačené tyranským správaním. 

Prosíme za Petra a Alexandra - Pane daj im silu opäť prevziať plnú zodpovednosť za svoj život. 

Pomôž im objaviť, že sú hodní viac ako plniť niečie príkazy. Prosíme za Máriu – ochraňuj ju na ulici, 

ktorú si vybrala pre život.   

Prosíme za naše dievčatá. Pane, naplň ich hlbokú potrebu byť niekým milovaná, prijatá a niekam 

patriť. Pane daj im vieru, ktorá dodá ich životu zmysel a bude im oporou pri zdolávaní ťažkostí 

  

 

4. ZA OBETE SEX. VYKORISŤOVANIA 

Prosíme za obete sexuálneho vykorisťovania. Za tých, čo sú zotročení v komerčnom priemysle na 

pornografiu; za ženy a dievčatá predané na sobáš. Bože, pretvor príbeh každej obete na príbeh Tvojej 

lásky.  

 

 

 



 

 

 

 

 

5. ZA OBCHODNÍKOV S ĽUĎMI 

Prosíme za obchodníkov s ľuďmi, ktorí si zatvrdili srdcia a vykorisťujú druhých. Modlime sa za 

pasákov a za zákazníkov sexuálnych a iných ilegálnych služieb. Dotkni sa ich sŕdc, aby konali 

pokánie a obrátili sa. Modlime sa aj za mužov, aby učili svojich synov rešpektovať a ctiť si ženy. 

Daj, aby muži pochopili, že kupovanie sexuálnych služieb nevyrieši problém, ktorý vyrastá z 

osamelosti, frustrácie alebo z nedostatku skutočného vzťahu. 

  

 

6. PROSBA ZA NÁS 

Modlime sa za všetkých ľudí na celom svete, ktorí sa starajú o zachránené obete a pomáhajú im 

na ceste zotavenia, uzdravenia a spásy. Bože, jedine Ty máš moc zachrániť a uzdraviť. Jedine Tvoja 

sila stavia na nohy; buď stále s nami vo všetkom, čo robíme. Prosíme o dobré vnuknutia, aby sme 

mohli efektívne pomáhať.  

 

 

7. POĎAKOVANIE 

Pane, ďakujeme za anjelov, ktorých nám posielaš, keď najviac potrebujeme. Naša služba je možná 

aj vďaka dobrodincom, dobrovoľníkom, rehoľným sestrám a spolupracujúcim advokátom. 

Prosíme, žehnaj týchto ľudí a všetkých, čo nám pomáhajú svojimi modlitbami. Pane prosíme, 

žehnaj našu spoluprácu so zodpovednými štátnymi orgánmi a príslušníkmi polície bojujúcimi proti 

obchodovaniu s ľuďmi.  

  

  

8. ZA CIRKEV 

Prosme za Cirkev, ktorá je ktorá prijíma všetkých. Daj, aby sme ako členovia Cirkvi odpovedali na 

aktuálne potreby doby so súcitom, odhodlane a s odvahou v prospech tých, čo nás potrebujú. 

Pane odstráň z našich životov duchovnú vlažnosť, pokrytectvo, ľahostajnosť, dominanciu ducha 

sveta a postoj ľahostajnosti. Daj, aby sme poznali Tvoju vôľu a neprestajne na ňu odpovedali: „Tu 

som, Pane, pošli mňa“. 

Prosme za kňazov a rehoľníkov, aby boli otvorení pre osobný kontakt s núdznymi a dodávali im 

duchovné povzbudenie.  

  

  

9. ZA VLÁDNYCH PREDSTAVITEĽOV 

Bože, inšpiruj našich politikov riešiť systémové nedostatky v oblasti sociálnej politiky na 

Slovensku, ktoré sťažujú proces pomoci obetiam obchodovania a osobám v núdzi. Modlime sa za 

dôstojný prístup k zdravotnej starostlivosti, samostatnému bývaniu a za vytváranie pracovných 

miest pre nízko kvalifikovaných občanov.  

 

 



OTČE NÁŠ 

(ORGANIZÁTOR) A teraz sa modlime ako nás naučil náš Pán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAD SVETLA / ZAPÁLENIE SVIEC  

(ZAPÁLIA SA SVIEČKY, KTORÉ DOSTALI ÚČASTNÍCI NA ZAČIATKU SPOLU S MODLITEBNÝM OBRÁZKOM 

SV. BAKHITY,  SVETLO SA MÔŽE ODPÁLIŤ OD PAŠKÁLU) 

 

(ORGANIZÁTOR)  Nasleduje zapálenie sviečok za obete obchodovania s ľuďmi. Zapálené svetlo 

nech je symbolom slobody a dôstojnosti každého človeka a tiež nádeje na vyslobodenie 

tých, ktorých stále ťažia okovy zotročenia.  

 

 



ZÁVEREČNÁ MODLITBA 
 

(ORGANIZÁTOR): Je dôležité uvedomiť si, že Ježiš Kristus len tri roky verejne účinkoval. A aj počas 

toho času sa veľa veľa modlil. Vďaka Pane za Svätého otca, vďaka za jeho iniciatívu vďaka za to, že 

tu dnes môžeme byť a modliť sa. Pane daj, aby v centre našej pozornosti bol vždy človek, aby 

sme lepšie počúvali, lepšie milovali a lepšie sa modlili. Modlime sa spoločne k sv. Bakhite, ktorá na 

vlastnej koži zažila hrôzy otroctva: 

  

(TEXT NA MODLITEBNÝCH OBRÁZKOCH)  

Svätá Jozefína Bakhita, 

Predali ťa do otroctva, keď si bola ešte dieťa, musela si znášať nevýslovné utrpenie a 

bolesť. Oslobodená z fyzického zotročenia, našla si pravé vykúpenie v stretnutí s Kristom 

a jeho Cirkvou. Svätá Bakhita, pomôž všetkým, ktorí sú držaní v otroctve; prihovor sa za 

nich u Boha, aby mohli byť prepustení z reťazí svojich väzniteľov. Na Tvoj príhovor nech 

Pán vyslobodí všetkých otrokov, prines útechu tým, ktorých sa podarilo vyslobodiť a daj 

im dôveru, aby sa utiekali k Tvojej nádeji. Pomôž všetkým zachráneným obetiam nájsť 

uzdravenie zo svojich zranení. Prosíme ťa o modlitby a príhovory za tých, čo sú zotročení 

medzi nami. Amen 

 



PIESEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE KŇAZA  
(KŇAZ) Pane, zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva 

bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú 

zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak. 

 

POĎAKOVANIE 
(ORGANIZÁTOR) Chceli by sme sa poďakovať ........................., že sme mohli tohtoročnú modlitbu 

realizovať  v tomto kostole, br. ................  že nám ochotne pomohol s organizáciou, ďakujeme 

dobrovoľníkom za pomoc, zboru ......................za spevácky doprovod.  A všetkým vám zato že ste 

prišli a spojili sa s nami s celým Slovenskom a s celým svetom v modlitbe za obete obchodovania. 

Týmto sme celkom konkrétne odpovedali na výzvu Sv. Otca, aby sme sa spoločne postavili proti 

všeobecnej ľahostajnosti. 

 

V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac o Programe podpory a ochrany obetiam 

obchodovania s ľuďmi na Slovensku, ako aj o tom ako sa obchodovanie s ľuďmi týka každého 

z nás, môžete sa informovať na www.obchodsludmi.sk alebo kontaktovať Slovenskú katolícku 

charitu.  

 

Slovenská katolícka charita v spolupráci  diecéznymi charitami stojí pri obetiach a podáva im 

pomocnú ruku už jedenásty rok a týmto stretnutím chce tiež zdieľať svoje úsilie v boji proti 

všetkým formám otroctva. 

 

  

 

 

http://www.obchodsludmi.sk/


Na pamiatku i pokračovanie v modlitbe si môžete vziať modlitebný obrázok sv. 

Bakhity, ktorý bol vytvorený v roku 2015 k prvému sláveniu Medzinárodného dňa 

modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi špeciálne na túto príležitosť.  

Kto by sa o problematike chcel dozvedieť viac,  k dispozícii je DVD 

s  dokumentárnym filmom Na Boží obraz, ktorý približuje fenomén obchodovania 

s ľuďmi v rámci krajín V4.  

  

Pozvánka na AGAPÉ 

 

PIESNE 
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Čo potrebujete:  
  

 spevácky zbor 

 

 dobrovoľníci na čítanie modlitieb, vlastných slov obetí a prosieb 

 

 MAPA SVETA  

 

 6 sviečok – kahancov (na každý kontinent sveta) v rámci časti 

„ICH VLASTNÝMI SLOVAMI“  

 

 sviečky pre každého účastníka na OBRAD SVETLA 

 

 

Čo vám vieme poskytnúť:  
 

 Modlitebné obrázky so sv. Bakhitou 

 

 DVD s filmom „Na Boží obraz“ na priblíženie problematiky v 

rámci V4 a úlohe cirkvi v boji proti obchodovaniu s ľuďmi 

 

 Letáky o problematike a projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi   

 

 Film IVAN – krátke osobné svedectvo klienta, ktorý zomrel v 

predvečer slávenia sv. Bakhity v r. 2016, ak máte k dispozícii 

premietaciu techniku (posielame elektronicky)  

 

Linky na predošlé ročníky modlitby s fotodokumentáciou 

 

 

Checklist / Sprievodný materiál 


