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Znečistenie životného prostredia

• sprievodný jav ľudskej spoločnosti
• vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo 

biologických činiteľov, ktoré sú svojou podstatou 
alebo množstvom cudzorodé pre dané 
prostredie

• geogénne, prirodzené znečistenie
• znečisťujúce látky – kontaminanty a polutanty
• kontaminanty – prítomnosť v ŽP nespôsobuje 

preukázané nebezpečenstvo
• polutanty – látky s jasne preukázanými 

škodlivými účinkami









Anorganické znečisťujúce látky
(potenciálne) toxické chemické prvky

• kovy, polokovy (Pb, Cd, Hg, As, Sb, Cr, Ni, Tl) (Zn, Cu, 
Co, Se) a ďalšie prvky (Fe, Ag, Sn...)

• nekovy – zlúčeniny N (amoniak, dusitany, dusičnany, 
kyanidy), S (sírany, siričitany, sulfidy), P (organofosfáty –
hnpjivá), halogény (Cl - chloridy, F – fluoridy – nadbytok: 
dentálna fluoróza – škvrny, rozpad zubov)

• rádionuklidy (prírodné rádionuklidy – minerálne a 
termálne vody – liečivé účinky) + umelá rádioaktivita 
(rádioaktívne Sr, I, Cs...)
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Organické znečisťujúce látky
• ropné látky (ropné uhľovodíky, toluén, benzén, benzín, 

petrolej, nafta, vykurovacie oleje)
• fenoly a polyfenoly (spracovanie uhlia)
• polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) (naftalén, 

antracén, fenantrén, pyrén a iné) – spaľovanie fosílnych 
palív, výroba Al, metalurgia, výroba cementu) → 
karcinogénne, zníženie plodnosti, vývojové chyby plodov

• prchavé chlórované uhľovodíky (tetrachlŕetylén, 
trichlóretylén) – chemický priemysel – organické 
rozpúšťadlá a syntetické vlákna; metalurgia, 
elektrotechnika, pesticídy = akumulácia v organizmoch, 
karcinogénne 



• polychlórované bifenyly (PCB) - priemyselná 
výroba, súčasť plastifikátorov a farbív, 
spaľovanie odpadov, perzistencia, 
karcinogenita, toxicita

• pesticídy – organochlórové (HCH –
hexachlócyklohexán, DDT –
dichlórdifenyltrichlóretán) a organofosforečné

• tenzidy a detergenty – pracie a čistiace 
prostriedky

• ftaláty – plastifikátory (zmäkčovadlá)
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Druhy odpadových vôd

• splaškové (z domácností, sociálnych zariadení, 
ubytovní a pod.)

• priemyselné (z výrobných procesov)
• mestské (komunálne) – zmes splaškových a 

iných, najmä priemyselných vôd, ktoré odtekajú 
verejnou kanalizáciou

• poľnohospodárske (rastlinná a živočíšna 
výroba, drenážne vody z meliorácií)

• dažďové (zrážkové vody odvádzané stokovou 
sieťou)

• iné (napr. nemocničné, chladiace, banské) 



• splaškové – pomerne stále zloženie, obsahujú 
najmä organické látky – hlavný podiel z moču a 
fekálií, ďalej mydlá, tenzidy, fosfáty, tuky, zvyšky 
potravín. Sú potenciálnym zdrojom infekcie –
mikroorganizmy

• priemyselné – líšia sa chemickým zložením a 
fyzikálnymi vlastnosťami (pH, teplota) v 
závislosti od výrobných procesov. Znečistené 
anorganickými a/alebo organickými látkami.

• poľnohospodárske – živočíšna výroba 
(znečistenie organickými látkami (fekálie, moč), 
drenážne vody (organické a anorganické látky –
pesticídy, hnojivá, fosfáty, kovy)

Charakteristika odpadových vôd



Znečistenie vôd
Prvotné znečistenie – spôsobené látkami z 

odpadových vôd (plávajúce nečistoty, kal, 
nerozpustné látky usadzujúce sa na dne, 
organické látky, rozpustené anorganické látky, 
mikrobiálne znečistenie, rádioaktívne látky), 
toxické organické látky (ropné látky, chlórované 
uhľovodíky), tepelné znečistenie)

Druhotné znečistenie – spôsobené vplyvom 
prvotného znečistenia, vplyvom rôznych 
chemických a biologických reakcií, ktoré 
vyvolávajú silné rozmnoženie mikroorganizmov 
(riasy, sinice, rozsievky) – eutrofizácia → 
toxické látky, spotreba kyslíka





Samočistenie vôd
• dostatočné zriedenie vypúšťaných odpadových vôd 
čistou riečnou vodou – v prípade ľahko rozložiteľných 
látok sa znečistenie odstráni na pomerne krátkom úseku 
(napr. pre splaškové vody 30-50-násobné zriedenie)

• samočistenie v stojatých vodách (nádrže)





Konvenčné metódy čistenia odpadových 
vôd

• pri úprave a čistení odpadových vôd sa 
používajú rôzne procesy v závislosti od kvality 
vody pri vstupe a požadovanej kvality vody

• technologické procesy úpravy a čistenia vody:
- fyzikálne a fyzikálno-chemické (sedimentácia, 

cedenie, filtrácia, flotácia, adsorpcia, extrakcia, 
iónová výmena, membránové procesy, 
radiačnochemické procesy, odplyňovanie, 
destilácia)

- chemické (neutralizácia, zrážanie, oxidácia, 
redukcia, spaľovanie)

- biologické (aeróbne a anaeróbne)



Cedenie

- odstraňovanie veľkých plávajúcich nečistôt
- hrablice a sitá



Sedimentácia
Sedimentácia
(usadzovanie)

- oddeľovanie 
suspendovaných látok s 
väčšou hustotou ako má 
voda, jemných tuhých 
nečistôt, ťažkých 
minerálnych látok, piesku a 
štrku

- sedimentačné nádrže
- odstránenie až 70-80% 

rozptýlených (usaditeľných) 
látok





Flotácia
• oddeľovanie pevných častíc stúpajúcich k 

hladine prevzdušňovaním (najmä separácia 
olejov a tukov)

• mechanické odoberanie (zhrabovanie) 
oddelených častíc



Zrážanie a koagulácia
Zrážanie - oddeľovanie rozpustených látok –

pridaním vhodného chemického činidla vznikajú 
zrazeniny (nerozpustné zlúčeniny), ktoré 
sedimentujú. Väčšinou sa zvyšuje hodnota pH 
do alkalických oblastí (10 až 12). Dobre overená 
a zvládnutá metóda. Nevýhody – tvorba 
zriedkavo využiteľného (niekedy aj ťažko 
separovateľného od očisteného média) pevného 
odpadu. Nebezpečné zvýšenie hodnoty pH.

Koagulácia - zhlukovanie menších častíc do 
väčších aplikáciou vhodných činidiel, ktoré 
sedimentujú



Filtrácia

• množstvo (20-30%) látok, ktoré sa 
neodstránia usadzovaním 
(sedimentáciou) sa odstráni 
filtráciou cez filtračný materiál –
kremičitý piesok, antracit, čierne uhlie, dolomit, magnezit, 
koks, mramor a iné

• jeden z najdrahších stupňov úpravy vody a tiež 
najdôležitejších – je posledným článkom úpravy vody a 
tak určuje konečnú kvalitu vody

• nevýhody – zanášanie filtrov, zahltenie filtrov inými 
látkami



Neutralizácia. Spaľovanie
Neutralizácia – úprava nízkeho pH 

odpadovej vody (kyslé vody). Na zníženie 
acidity (kyslosti) sa používa vápno, 
práškový vápenec alebo dolomit, hydroxid 
sodný, sóda

Spaľovanie – osobitne škodlivé kvapalné 
odpady a kaly sa likvidujú termicky –
spaľovaním (výluhy z celulózok, ropné 
kondenzáty)



Biologické procesy čistenia vôd

• účasť mikroorganizmov (baktérie, sinice, riasy, 
mikroskopické huby), ktoré spôsobujú množstvo 
biochemických a chemických zmien

• patrí sem: 
- čistenie aktivovaným kalom, 
- biofiltrácia, 
- kvasenie, 
- nitrifikácia a denitrifikácia



Mikroorganizmy

• aeróbne mikroorganizmy – potrebujú kyslík
• anaeróbne mikroorganizmy – žijú len v 

neprítomnosti kyslíka
• fakultatívne anaeróbne mikroorganizmy –

schopné rásť v prítomnosti kyslíka aj bez neho



Aeróbne a anaeróbne procesy

Aeróbne procesy
- konečnými produktmi rozkladu je oxid uhličitý a 

voda (úplná mineralizácia látok)

Anaeróbne procesy
- konečné produkty sú vždy rôzne metabolity ako 

organické kyseliny, metán a pod., ktoré ďalej 
nedegradujú (alebo len v ďalších procesoch)



Aeróbne procesy

• z biologických procesov sa najčastejšie 
využívajú

• odstraňovanie organických látok zmesnou 
kultúrou mikroorganizmov za prítomnosti kyslíka

• časť organických látok sa rozloží v bunkách až 
na oxid uhličitý a vodu, časť sa mení na 
stavebné látky nových buniek

• priebeh biologického odstraňovania organických 
látok závisí od počiatočného obsahu 
organických látok, množstva mikróbov a doby 
kontaktu



Čistenie aktivovaným kalom

• najpoužívanejšia metóda aeróbneho čistenia 
vôd

• je to v podstate napodobenie samočistiacich 
procesov a ich intenzifikácia dodávkou nadbytku 
vzduchu

• aktivovaný kal – zložitá biocenóza aeróbnych a 
fakultatívne anaeróbnych organizmov, ktorá 
pozostáva najmä z baktérií a prvkov, v menšej 
miere sú prítomné huby, červy, larvy hmyzu, 
kvasinky, riasy, aktinomycéty







• má vločkovitý charakter, preto ho možno ľahko 
oddeliť od čistenej vody

• obsahuje vločky mikroorganizmov spojené 
slizom a tuhými časticami, ktoré sa v slize 
zachytili

• aktivácia kalu – proces postupného vytvárania 
aktivovaného kalu adaptovaného na určitý druh 
odpadovej vody

• čistenie: odpadová voda sa premiešava s 
aktivovaným kalom za výdatného 
prevzdušnenia, nasleduje sedimentácia a 
oddelenie aktivovaného kalu od vody



Vlastné čistenie aktivovaným kalom (AK) – 3 fázy:
1. Adsorpcia – viazanie koloidných a niektorých 

rozpustených látok na vločkách AK; veľmi 
rýchla fáza – od začatia procesu do 2 min.

2. Karbonizačná fáza – rozklad a oxidácia 
organických uhlíkatých látok na oxid uhličitý a 
vodu

3. Nitrifikačná fáza – rozklad a oxidácia 
organických dusíkatých látok cez dusitany až 
na dusičnany; proces relatívne dlhý (4-5 hod), 
preto sa táto fáza často vynecháva



Aktivovaný kal – charakteristické organizmy

Baktérie – rody Pseudomonas, Flavobacterium, 
Achromobacter, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter, 
Nocardia

Pseudomonas aeruginosa Micrococcus luteus



• Prvoky – bičíkovce (Chilomonas paramecium, 
Peranema trichophorum), meňavky (Amoeba proteus, 
Flamella citrensis, Thecamoeba verrucosa), nálevníky
(Vorticella spp., Opercularia spp.)

nálevníky

meňavka

http://www.biology-resources.com/drawing-spirogyra-filament.html


Biofiltrácia

• uskutočňuje sa kontaktom (prechodom) 
odpadovej vody s biofiltrom – nárast polykultúry 
mikroorganizmov na nosiči (filtračnej náplni)

• odpadová voda sa dostáva do kontaktu s 
biofilmom na nosiči ponáraním alebo obtekaním  



- mikroorganizmy sú viazané na nosičoch (rašelina, 
kompost, zemina, piliny, kôra, aktívne uhlie, ílové 
častice, porézne sklo alebo keramika, textilné 
vlákna)

- mikroorganizmy v biofiltroch – v biofilmoch 
(mikroorganizmy tvoria vrstvičku na povrchu nosiča 
"vlastným pričinením" alebo v imobilizovanej forme 
(bunky aj enzýmy) – gél ako netoxický polymér 
(guličky) - algináty, kappa-karagenany, chitosany, 
agar, polyakrylamid, pektín, želatína

- biodegradácia acetónu, naftalénu, toluénu, benzénu, 
vinylchloridu, styrén, dimetylsulfid, prchavé 
organické látky - zápach a i. (napr. biofiltre na 
elimináciu styrénu sú schopné odstraňovať 30 g.m-
3.h-1)



Anaeróbne procesy
Hlavné anaeróbne procesy uplatňujúce sa pri čistení 

vôd:
- kyslé, metánové alebo sírne kvasenie – tieto 

procesy sa nazývajú súhrnne vyhnívanie 
(metanizácia)

- vyhnívanie má 2 fázy: 
1. predvyhnívacia – fakultatívne anaeróbne mikróby –

rozklad zložitých organických látok na jednoduchšie 
(mastné kyseliny, alkoholy, monosacharidy)

2. vyhnívacia fáza – striktne anaeróbne mikróby –
metánové baktérie – rozklad látok z predošlej fázy 
na metán a vodu





Nitrifikácia a denitrifikácia

• sú o dva za sebou prebiehajúce procesy 
premeny dusíkatých látok činnosťou 
mikroorganizmov

• nitrifikácia – premena anorganického amoniaku 
a amónnych solí na dusičnany (aeróbne 
baktérie)

• denitrifikácia – premena dusičnanov na plynný 
dusík (anaeróbne baktérie)

Čistiarne odpadových vôd bez denitrifikácie 
odstraňujú asi 20-30% dusíka, s oboma 
stupňami až 90-95% dusíka



Fytoremediácie

• využitie zelených rastlín a s nimi asociovaných 
mikroorganizmov a agronomických techník pre 
odstránenie alebo transformáciu znečisťujúcich 
látok v prostredí

• 4 základné procesy:
1. extrakcia znečisťujúcich látok z pôdy a vody 

(najmä kovy a rádionuklidy)
2. degradácia organických zlúčenín
3. volatilizácia anorganických a organických látok
4. stimulácia mikrobiálneho metabolizmu v 

rizosfére (oblasť pôdy s koreňmi rastlín a s nimi 
asociovanými mikroorganizmami)



Mechanizmus fytoremediácie

- odstránenie znečisťujúcich látok ich transportom do 
koreňov, stonky a listov rastlín
- následné odstránenie rastlín
- plocha opäť vysádzaná rastlinami, pokiaľ sa 
koncentrácia znečisťujúcich látok nezníži na prijateľné 
hodnoty
- skládkovanie alebo spaľovanie rastlinnej biomasy  



Fytoremediačné techniky I

Fytodegradácia (fytotransformácia)
• proces, pri ktorom dochádza k absorpcii, premene a 

odbúravaniu toxických organických látok vnútri rastliny
• odstraňovanie PAU, PAH, PCB, výbušnín, detergentov, 

herbicídov, dusičnanov, amoniaku, fosfátov
• vhodné médiá: pôda, podzemná voda, výluhy zo skládok
• typické rastliny – vŕby, topole, trávy (ovos, kostrava, cirok, 

proso), ďatelina a ďalšie bôbovité







Fytoremediačné techniky II
Rizofiltrácia
• odstraňovanie znečisťujúcich látok z povrchových, 

splaškových alebo vyčerpaných podzemných vôd koreňmi 
rastlín

• na koreňoch dochádza k vyzrážavaniu (imobilizácii), alebo k 
absorpcii koreňmi

• rozdiel od fytoextrakcie – cieľová časť rastliny – koreň
• výhoda pre čistenie veľkých objemov vôd s malými obsahmi 

znečisťujúcej látky (jedna z hlavných remediačných metód v 
Černobyle – slnečnice, Cs, Sr, povrchové vody)

• odstraňovanie kovov a rádionuklidov
• vhodné médium: povrchová voda, odpadová voda, mokrade
• typické rastliny – vodné rastliny – pálka, rožkatec, riasy
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Biosorpcia a bioakumulácia

• sorbent označuje tuhé látky, ktorých povrch je schopný 
viazať plynné alebo kvapalné látky

• od tohto termínu je odvodený aj termín biosorbent, ktorý 
označuje biomateriál, ktorý je odvodený od biologického 
materiálu, ktorý je schopný viazať toxické chemické prvky a 
iné anorganické či organické znečisťujúce látky

• biomasa, ktorá vzniká pri rôznych priemyselných aktivitách 
ako odpad alebo jej získanie (kultivácia, pestovanie) nie je 
finančne náročné



Biosorpcia - biomasa
• mikrobiálna biomasa (vzniká ako odpad vo 

farmaceutickom, potravinárskom a chemickom priemysle pri 
výrobe antibiotík, rastových látok, kyseliny citrónovej, 
emulgátorov a rôznych iných mikrobiálne produkovaných 
látok)

• baktérie, mikroskopické vláknité huby (plesne)

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DecayingPeachSmall.gif


Aspergillus sp.



Penicillium sp.



• rastlinná biomasa (odpad po spracovaní kukurice, 
citrusových plodov, cukrovej trstiny, biomasa získaná 
pestovaním nenáročných rastlín a i.) 

• biomasa makroskopických rias (najmä v prímorských 
krajinách, kde je prirodzený dostatok rias)

• živočíšna biomasa (najmä odpadové chitínové časti 
tela rôznych morských mäkkýšov)



Sargassum sp.



Chlorella sp.



Chitín - krevety



Biosorpcia

• biosorpcia - schopnosť biomasy viazať a koncentrovať 
rôzne látky z vodných roztokov – predovšetkým v bunkových 
povrchoch

• veľmi rýchly proces (2-10 min pre 99 % odstránenie 
znečisťujúcej látky za optimálnych podmienok) 

• proces na metabolizme nezávislý (takže možno použiť živú, 
ale aj neživú biomasu)



Bioakumulácia
• ak sa v procesoch viazania znečisťujúcich látok aplikuje živá 

biomasa, je vhodnejšie používať termín bioakumulácia, 
ktorý zahŕňa jednak viazanie znečisťujúcich látok na povrch
(teda vyššie opísanú biosorpciu), a jednak prechod 
kontaminantu do vnútra živých buniek, ich viazanie, 
uskladňovanie v rôznych štruktúrach (najmä vakuoly), 
prípadne ich premena na menej toxické formy

• predstavuje max. 10 % z celkového príjmu
• na metabolizme závislý proces (len živé bunky)
• bioakumulácia je v porovnaní s biosorpciou proces oveľa 

pomalší (hodiny až dni) 



Mechanizmus biosorpcie

• biosorpcia sa realizuje prostredníctvom fyzikálno-chemických 
mechanizmov ako je chemisorpcia (iónová výmena, tvorba 
chelátov, komplexných a koordinačných zlúčenín), fyzikálna 
adsorpcia (slabé medzimolekulové sily – van der Waalsove 
sily) a precipitácia (vyzrážanie), pričom prevládajúcimi 
procesmi sú iónová výmena a adsorpcia

• príjem a viazanie toxických zlúčenín bunkovými povrchmi a 
vnútrobunkovými štruktúrami zahŕňa množstvo ďalších 
procesov, ktoré prispievajú k celkovému množstvu 
imobilizovaných toxických látok biosorpciou



Bunková stena v biosorpcii

• primárna štruktúra bunky, kde dochádza k interakcii so 
znečisťujúcimi látkami 

• je to štruktúra zodpovedná za fenomén biosorpcie
• zložená z polysacharidov, glykoproteínov (cukry + 

bielkoviny) = bohaté zdroje funkčných skupín, ktoré sú 
zodpovedná za viazanie znečisťujúcich látok

• karboxylové (-COO-H+), hydroxylové (-O-H+), 
sulfhydrylové, (-S-H+), fosfátové (-PO4

3-), aminoskupiny 
(-NH4+) 

• modifikácia funkčných skupín
• biosorpcia prebieha v tzv. bioreaktoroch
• desorpcia a regenerácia biomasy





Schéma kontinuálneho bioreaktora
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Komerčné biosorbenty
• v súčasnosti aplikácie biosorpcie sú pomerne zriedkavé, rozšírené najmä 

v USA, Kanade, Indii, Grécku a Dánsku
• AlgaSORB® (založený na báze biomasy rias imobilizovanej v silikagéli 

alebo polyakrylovom géli, vhodný na odstraňovanie celej palety kladne 
nabitých kontaminantov) vyvinutý americkou spoločnosťou Bio-Recovery 
Systems 

• AMT-Bioclaim® (založený na biomase baktérií imobilizovaných v 
polymérnej matrici) s excelentnými schopnosťami (až 99% účinnosť 
odstránenia Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, Zn z kontaminovaných vôd) 
vyvinutý americkou spoločnosťou Advanced Mineral Technologies 

• BIO-FIX® (zložený z biomasy rias a machov imobilizovanej v 
polysulfónovej polymérnej matrici, vhodný k odstraňovaniu Al, Cd, Zn, Mn 
s veľmi dlhou životnosťou – sorbent je možné použiť až v 120 cykloch) 
vyvinutý americkým U.S. Bureau of Mines and Licenses

• kanadská firma BV Sorbex a grécka spoločnosť Oikotechnics





Biometylácia a biovolatilizácia
• biometylácia je enzymatický proces prebiehajúci v bunkách 

organizmov (prebieha za účasti enzýmov) a predstavuje prenos 
metylovej skupiny (CH3-) na atóm kovu alebo polokovu 

• bioalkylácia označuje prenos alkylovej (metylová, etylová, 
propylová a ďalšie) skupiny na atóm kovu alebo polokovu. 
Medzi alkylové skupiny patrí i metylová skupina, ale keďže 
prenos metylovej skupiny v prírode sa vyskytuje oveľa častejšie 
ako ktorejkoľvek inej alkylovej skupiny, tak prenos metylovej 
skupiny sa označuje biometylácia a prenos ostatných skupín sa 
nazýva bioalkylácia

• biometylácia a bioalkylácia boli v prírode dokázané u As, Se, 
Hg, Pb, Tl, Te, Bi, Cd, Sb, Sn, Ge, I, In, Cl, P, S, Si (v 
laboratórnych podmienkach aj ďalšie prvky ako Au, Pt, Pd) 



Čo je výsledkom biometylácie 
kovov a polokovov?

• premena anorganických foriem kovov a polokovov na formy 
organické (metylová skupina obsahuje uhlík)

• zmeny z hľadiska mobility, toxicity, biologickej prístupnosti, 
rozpúšťania

• často vznikajú prchavé zlúčeniny = BIOVOLATILIZÁCIA
(proces „vyparovania“ (prchania) prchavých organických látok z 
buniek (organizmov) do atmosféry  



Challengerov mechanizmus
biometylácie



Dôsledky pre bioremediáciu
Zmena toxicity
• vo všeobecnosti organické (metylové a alkylové) zlúčeniny 

kovov a polokovov sú menej toxické ako anorganické formy, 
POZOR – trimetylarzín

Zmena rozpustnosti a mobility
• väčšina biometylovaných zlúčenín kovov je mobilnejšia
Prchavosť (volatilizácia)
• prchavé zlúčeniny As, Sb alebo Se unikajú z kontaminovaných 

pôd, sedimentov alebo iného tuhého odpadového materiálu do 
atmosféry, kde veľmi rýchlo prebieha ich demetylácia, oxidácia, 
zníženie toxicity a samozrejme rozptýlenie vzdušnými prúdmi 

• úspešne sa využíva v USA pri odstraňovaní nadmerných 
obsahov selénu (toxické koncentrácie) z pôd a sedimentov 
(najmä Kesterson Reservoir, California, kde sa pestujú plodiny). 
Unikaním selénu do ovzdušia sa nedokázalo, že by dochádzalo 
k zvyšovaniu kontaminácie selénom v okolitých lokalitách 
prenosom z kontaminovanej lokality na nekontaminovanú 



Umelá mokraď

umelá mokraď – alebo vegetačná koreňová čistiareň – na 
čistenie podzemnej vody sa využívajú prirodzené biologické 
procesy v umelo pripravenom ekosystéme 

- vegetačné čistiarne odpadových vôd sú definované ako umelé 
mokrade vytvorené komplexom zvodneného alebo plytko 
zaplaveného lôžka so skupinou emerzných, submerzných 
alebo plávajúcich rastlín (a živočíchov) s odpadovou vodou

- voda preteká horizontálne alebo vertikálne poréznym 
substrátom pod povrchom tohto substrátu. Ide teda o mokraď 
bez voľnej hladiny.

- napodobnenie prirodzených mokradí
- využívajú samočistiace procesy 
- čistenie mechanicky predčistených splaškových vôd
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Pre továrne



Eko-ostrovy
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Ďakujem za pozornosť
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