
Misie a európske partnerstvá pre 
pokrok v oblasti Klastra 6 programu 
Horizont Európa 

Monika Bideau Repčíková

Styčná kancelária SR pre 
výskum a vývoj v Bruseli 

(SLORD)

4. máj 2021



Hlavné novinky programu Horizont Európa

Výskumno-inovačné misie Nový prístup k európskym partnerstvám v 
oblasti výskumu a inovácií

2



▪ Misia je portfólio činností, ktoré budú slúžiť na riešenie najpálčivejších výziev, ktorým v 
súčasnosti čelí ako európska spoločnosť, tak aj celý svet.

▪ V nasledujúcom období definovať konkrétne činnosti a projekty v 5 misijných oblastiach:

1. Rakovina,

2. Zdravie pôdy a potraviny,

3. Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,

4. Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody,

5. Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti.

Čo sú to misie?

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/heu-misia-rakovina/
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/heu-misia-zdrave-potraviny-a-poda/
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/heu-misia-klimaticky-neutralne-a-inteligentne-mesta/
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/heu-misia-zdrave-oceany-moria-pobrezne-a-vnutrozemske-vody/
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/heu-misia-adaptacia-na-zmenu-klimy-vratane-transformacie-spolocnosti/


▪ V každej misijnej oblasti sa budú odohrávať činnosti na viacerých úrovniach: 

1. Program Horizont Európa 

2. Iné európske programy

3. Národné programy a iniciatívy 

4. Regionálne programy a iniciatívy 

Aké činnosti ? 

▪ Výskumné a inovačné projekty 

▪ Systémové (politické) opatrenia 

▪ Zákonodarstvo 

▪ Interakcie s občanmi 

Čo znamená portfólio činností?



Koncept misií

Prof. Mariana Mazzucato, Zdroj: Wikipedia.com

Moonshot: The flight of Apollo 11, 
Zdroj: Wikipedia..com, YouTube.com



Východisková situácia



Mať zdraviu 
nezávadnú pôdu 
a potraviny

Radikálne 
znížiť počet 
obetí 
rakoviny

Cieľ

Žiť v ekologických a 
nízkoenergetických 

mestách

Mať čisté vodné 
zdroje s 

prosperujúcimi 
živočíchmi

Pripraviť sa na 
zmenu klímy a 

spomaliť jej neblahé 
účinky



Zdravie pôdy a potraviny „Do roku 2030 
chceme dosiahnuť, 

aby bolo v EÚ 
najmenej 75% 
zdravej pôdy.“

Video: https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc

https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc


Zdravé oceány, moria, 
pobrežné a vnútrozemské 
vody

Video: https://www.youtube.com/watch?v=L-rIQyhQajI

„Do roku 2030 chceme 
naplno spoznať, 

zregenerovať a chrániť 
oceány, moria a 

sladkovodné zdroje.“

https://www.youtube.com/watch?v=L-rIQyhQajI


Proces prípravy 

Fáza 
spoluvytvárania

Pred 
novembrom 

2020

Fáza prípravy

November 2020 
– koniec 2021*  

Fáza 
implementácie

Od konca 2021*

• Ustanovenie misijných rád 
(Mission Boards) a 
podporných orgánov 
(Mission Assemblies)

• Prebiehajú konzultačné 
procesy s členskými štátmi 
a verejnosťou

• September 2020: Misijné rady 
odovzdávajú Európskej komisii 
návrh 5 konkrétnych misií 

• Tieňový programový výbor pre 
strategické konfigurácie 
pripravuje 1. pracovný program 
pre misie 

• Oznámenie o manažéroch misií z 
radov Európskej komisie 

• Máj 2021: Prvý pracovný 
program obsahujúci 5 
prípravných a koordinačných 
akcií

• Začína po schválení 
implementačných plánov misií 
obsahujúcich detailné plány, 
investičné stratégie a merateľné 
ukazovatele 

• Organizácie a jednotlivci sa 
zapájajú do projektov a iniciatív

• Ciele misie prepájajú európske, 
národné či regionálne projekty a 
iniciatívy do jedného rámca

• Pokrok v danej oblasti je 
merateľný a sleduje vytýčené 
ciele 

*Predpoklad

https://ec.europa.eu/info/news/top-experts-hand-over-their-proposals-eu-missions-commission-greener-healthier-and-more-resilient-europe-2020-sep-22_en


Misie a program Horizont Európa

▪ Rozpočtovo previazané na II. Pilier Globálne výzvy 
a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a 
jednotlivé tematické klastre piliera (Klastre 1 – 6)

▪ Misie presahujú rámec programu Horizont Európa 

▪ Zapájanie sa do určených častí programu Horizont 
Európa = zapájanie sa do misií

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/


Horizont Európa: 1. Pracovný program pre misie  

▪ Zverejnenie výziev na Funding&Tenders portáli v polovici mája 2021

▪ Otvorených 5 tém typu podporná a koordinačná akcia (CSA) v každej z 5 misijných oblastí

▪ Uzávierka výziev začiatkom septembra 2021

▪ Predpokladaný rozpočet na každú výzvu: 5 mil. EUR

▪ 1 prierezová téma pre komplementárne aktivity pre podporu implementácie misií s 
rozpočtom 2 mil. EUR

Cieľom podporných a koordinačných akcií je pripraviť pôdu pre fázu implementácie misií:

▪ budovanie kapacít pre efektívnu implementáciu misie

▪ budovanie siete a výmena vedomostí naprieč európskymi regiónmi 

▪ informačné aktivity a vytváranie informačných zdrojov

▪ vytváranie komunít

▪ ...





Ciele misie zodpovedajú mojim aktivitám -
Ako sa zapojiť a prispievať k napĺňaniu misií?

▪ Zistite, kto je v centre diania – ktoré popredné európske univerzity, výskumné 
organizácie a iné subjekty sa aktívne angažujú v daných témach?

▪ Nadviažte kontakty, spoluprácu a staňte sa členom sietí a platforiem – v budúcnosti 
môžu byť vašimi projektovými partnermi



Kde hľadať informácie

Užitočné informačné brožúry v slovenčine: 

▪ Misia EÚ v oblasti v oblasti zdravia pôdy a potravín: Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o 
život

▪ Misia EÚ v oblasti zdravých oceánov, morí, pobrežných a vnútrozemských vôd: Morská 
hviezdica 2030

Oficiálna stránka Európskej komisie:

▪ Missions in Horizon Europe

ERA Portál Slovensko:

▪ Misie

https://www.slord.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Misia-Starostlivost-o-podu-je-starostlivost-o-zivot-E-Verzia.pdf
https://www.slord.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Misia_Morska-hviezdica-2030_E-Verzia.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/


Čo sú to európske partnerstvá ?

▪ Európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií boli zavedené do európskeho
výskumného ekosystému s cieľom rozvinúť Európsky výskumný priestor (ERA)

▪ Ich cieľom je mobilizovať verejné a súkromné zdroje a zlepšiť a urýchliť vývoj a
zavádzanie nových inovačných riešení v rôznych odvetviach

Navrhnuté tak, aby:

1. znižovali fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému v Európe,

2. pomáhali vyhnúť sa duplikácii úsilia a

3. posilnili konkurencieschopnosť hospodárstva štátov EÚ.
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Nový prístup k európskym partnerstvám v 
programe Horizont Európa 

• V priebehu rokov došlo k výraznému rozšíreniu 
nástrojov a iniciatív, a to z hľadiska ich 
samotného počtu a vývoja rôznych typov 
vnútorného fungovania.

• V novom systéme sú partnerstvá rozdelené do 3 
kategórií, podľa ktorých sa rozlišuje ich vnútorné 
fungovanie: 

1. Spoločne programované (Co-programmed
European Partnerships)

2. Spolufinancované (Co-funded European
Partnerships)

3. Inštitucionalizované (Institutionalised
European Partnerships)
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Čo je základom nového prístupu?

Reforma systému partnerstiev prebieha prostredníctvom 3 procesov:

1. zjednodušenie a racionalizácia štruktúry systému partnerstiev;

2. vytvorenie súdržného životného cyklu partnerstiev;

3. prehĺbenie strategickej orientácie a monitorovania efektivity partnerstiev.

• Zníženie počtu partnerstiev z približne 120 na predpokladaných 49

• Väčšia otvorenosť partnerstiev, zvýšená transparentnosť procesov, čo sa týka účastníkov, 
aktivít a výsledkov. 

• Synergie so štrukturálnymi fondmi a kohéznymi fondami 

• Program Horizont Európa bude podporovať aj účinné a operatívne prepojenia 
partnerstiev s ďalšími programami EÚ, ako sú Európsky obranný fond, program Digitálna 
Európa a Nástroj na prepájanie Európy, ako aj s medzinárodným projektom ITER v 
oblasti energie jadrovej syntézy.



Prehľad 49 kandidátskych partnerstiev
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Európske partnerstvá a Klaster 6

• 8 európskych partnerstiev v oblasti Klastra 6

• Budú fungovať v rámci špecifických oblastí, kde je predpoklad, že samostatné
partnerstvo dokáže naplniť ciele programu Horizont Európa v danej oblasti
efektívnejšie ako zvyšné aktivity programu



Partnerstvá relevantné pre Klaster 6 - Prehľad
Názov Typ

European Partnership for Accelerating Farming Systems 
Transition: Agroecology living labs and research 
infrastructures

Spolufinancované

European Partnership for Animal Health and Welfare Spolufinancované

European Partnership for Agriculture of Data Spolufinancované

European Partnership for Rescuing Biodiversity to 
Safeguard Life on Earth

Spolufinancované

European Partnership for a Climate Neutral, Sustainable 
and Productive Blue Economy

Spolufinancované

European Partnership for Safe and Sustainable Food 
Systems for People, Planet and Climate

Spolufinancované

European Partnership Water4all: Water security for the 
planet

Spolufinancované

European Partnership for a Circular Bio-based Europe Inštitucionalizované (článok 187 ZFEÚ)

Znalostné a inovačné spoločenstvá EIT: FOOD a Raw 
Materials

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), 
inštitucionalizované



Spoločne programované partnerstvá

• Partnerstvo bude vykonávané na základe spoločného memoranda o porozumení
a/alebo zmluvného vzťahu schválenom medzi EÚ a partnermi zo súkromnej a/alebo
verejnej sféry.

• Partnerstvo si bude vytvárať svoje ročné plány obsahujúce priority a naplánované
činnosti.

• Budú identifikované komplementárne výskumné a inovačné aktivity, ktoré budú
implementované zvlášť partnermi a zvlášť EÚ prostredníctvom pracovných programov
programu Horizont Európa.

• Výzvy vyhlasované v rámci partnerstva, ktoré budú financované zo strany EK, budú
v princípe otvorené všetkým záujemcom (ako štandardné výzvy HE).

• Príspevky partnerov môžu byť vo finančnej forme alebo in-kind (nepeňažný príspevok k
chodu partnerstva).

• Svojim charakterom zodpovedá tento typ partnerstva najviac tzv. zmluvným verejno-
súkromným partnerstvám v programe Horizont 2020 (cPPP).

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/contractual-public-private-partnerships


Spolufinancované partnerstvá - základy

▪ Na aký typ aktivít v H2020 nadväzujú? Spoločné európske programy (European Joint
Programming, EJP Cofund) a ERA-NET Cofund, avšak dochádza k úprave niektorých
pravidiel

▪ Kto môže byť priamym partnerom konzorcia? Typickými partnermi sú verejné orgány –
entity financujúce výskum a inovácie na národnej úrovni: ministerstvá, agentúry,
prípadne iné nimi poverené verejné subjekty. Tieto entity budú v partnerstve
reprezentovať celý členský štát.

▪ Na akom právnom základe? Dohoda o grante medzi konzorciom partnerov a Európskou
komisiou v nadväznosti na vyhodnotenie otvorenej výzvy v príslušnom pracovnom
programe Horizont Európa (tzv. Programme Co-fund Action)



Spolufinancované partnerstvá – spôsob 
implementácie

• Participujúce subjekty pôsobia v partnerstve ako národní zástupcovia.

• Spoločne s ostatnými partnermi budú pripravovať ročné spoločné výskumné programy,
ktoré budú vykonávať v rámci svojej zodpovednosti.

• Po podaní návrhu na spoločne financované partnerstvo na základe otvorenej výzvy v
pracovnom programe a jeho úspešnom vyhodnotení získa partnerstvo spolufinancovanie
zo strany EÚ.

• Spolufinancovanie zo strany EÚ je pevne stanovené – 30%, v odôvodnených
výnimočných prípadoch až 50% z oprávnených nákladov na jednu grantovú dohodu

• Všetci partneri musia do partnerstva prispievať – finančný alebo in-kind = nefinančný
príspevok

• Dochádza tak k spojeniu národných prostriedkov a prostriedkov EÚ



▪ Výzvy všetkých spolufinancovaných partnerstiev budú vyhlasované pomocou príslušných 
pracovných programov Horizont Európa. 

▪ POZOR: Výzvy a hodnotenia sú organizované centrálne, príjemcovia vo vybraných 
projektoch sú zvyčajne financovaní na národnej úrovni (určuje sa na základe dohody 
partnerov) => Len subjekty majúce sídlo v štátoch, ktoré sú do daného partnerstva 
zapojené budú môcť získať financovanie na vykonávanie aktivít projektov.

▪ Je potrebné dodržiavať veľmi špecifické podmienky, pokiaľ je zúčastnený partner zároveň 
aj výskumná inštitúcia a želá si zapojiť sa do výzvy partnerstva určené pre tretie strany, 
ktorého je súčasťou (konflikt záujmov).

Spolufinancované partnerstvá – spôsob 
vyhlasovania spoločných výziev a účasti v 
projektoch



Aké aktivity budú vykonávať 
spolufinancované partnerstvá?

Základom je implementácia spoločných výziev a spoločných doplnkových aktivít.

Aktivity môžu zahŕňať:

• výskum a inovácie, 

• networking a podporné a koordinačné aktivity, 

• pilotné aktivity, 

• školenia a mobility, 

• zvyšovanie povedomia a komunikáciu pre šírenie a využívanie výsledkov, 

• udeľovanie cien a iné.



Harmonogram – Spolufinancované partnerstvá

Názov spolufinancovaného partnerstva Vypísanie otvorenej výzvy

European Partnership for Accelerating Farming Systems 
Transition: Agroecology living labs and research 
infrastructures

Pracovný program na rok 2023/2024

European Partnership for Animal Health and Welfare Pracovný program na rok 2023/2024

European Partnership for Agriculture of Data Pracovný program na rok 2023/2024

European Partnership for Rescuing Biodiversity to 
Safeguard Life on Earth

Pracovný program na rok 2021/2022 (uzávierka v 2021)

European Partnership for a Climate Neutral, Sustainable 
and Productive Blue Economy

Pracovný program na rok 2021/2022 (uzávierka v 2022)

European Partnership for Safe and Sustainable Food 
Systems for People, Planet and Climate

Pracovný program na rok 2023/2024

European Partnership Water4all: Water security for the 
planet

Pracovný program na rok 2021/2022 (uzávierka v 2021)



Chcem sa zapojiť do projektov 
spolufinancovaného partnerstva – Je to možné? 

▪ Informujte sa – je vo Vami identifikovanom spolufinancovanom partnerstve zastúpená
Slovenská republika ?

▪ Ak áno => kontaktujte danú entitu a získajte informácie o prebiehajúcich alebo
pripravovaných spoločných výzvach na predkladanie návrhov. Po identifikovaní vhodnej
výzvy sa oboznámte s jej špecifickými podmienkami. V tomto prípade sa môžete stať
členom konzorcia, ktoré podá projektový návrh do otvorenej výzvy nachádzajúcej sa v
príslušných pracovných programoch Horizont Európa. V prípade úspešného
vyhodnotenia návrhu získate finančné prostriedky.

▪ Ak nie => Po identifikovaní vhodnej výzvy sa oboznámte s jej špecifickými podmienkami.
Vo väčšine prípadov sa môžete stať členom konzorcia, ktoré podá projektový návrh do
otvorenej výzvy nachádzajúcej sa v príslušných pracovných programoch Horizont Európa.
V prípade úspešného vyhodnotenia návrhu nezískate financovanie z prostriedkov
spolufinancovaného partnerstva, ale môžete byť partnerom projektu na vlastné
náklady.



Inštitucionalizované partnerstvá

• Inštitucionalizované partnerstvá disponujú vlastným právnym základom a tvoria samostatnú 
právnu entitu – sú orgánom Únie s vlastným sídlom.

• Pre ich založenie je potrebná dlhodobá vízia a vysoká miera integrácie. 

• Inštitucionalizované partnerstvá sa realizujú len vtedy, keď iné časti programu Horizont Európa 
vrátane iných foriem európskych partnerstiev (spolufinancovaných alebo spoločne 
programovaných) nemôžu dosiahnuť ciele alebo vytvoriť potrebné očakávané vplyvy. 

Patria sem:
• partnerstvá podľa článku 185 ZFEÚ 
• partnerstvá podľa článku 187 ZFEÚ (známe ako Spoločné podniky, JU)
• znalostné a inovačné spoločenstvá Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT 

KICs) 
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Článok 187 Zmluvy o fungovaní EÚ

„Únia môže zakladať spoločné podniky alebo iné štruktúry potrebné pre účinné vykonanie 
programov Únie v oblasti výskumných a pilotných programov a programov technologického 

rozvoja.“

Iniciatívy podľa článku 187 (Spoločné podniky):
• sú dlhodobým spojením súkromného a verejného sektora; 
• podporujú kooperatívny výskum v celej Európe v oblastiach kľúčového významu pre 

priemyselný výskum, kde sú jasne stanovené spoločné technologické a ekonomické ciele;
• organizujú svoj vlastný výskumný a inovačný program a prideľujú finančné prostriedky na 

projekty na základe otvorených výziev;
• ich cieľom je zvýšiť európske investície poskytnutím jasného rámca pre investície do 

výskumu, ktoré povzbudí priemysel aj členské štáty, aby zvýšili svoje výdavky,
• sú štruktúrami založenými na základe rozhodnutia Rady EÚ.
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Partnerstvo Circular Bio-Based Europe (CBE)
• Typ partnerstva: Inštitucionálne podľa článku 187 ZFEÚ

• Partnermi môžu byť: Priemyselné podniky, MSP, klastre MSP, vlastníci značiek (plné 
členstvo), univerzity, výskumné a technologické organizácie, regionálne klastre, verejné 
inštitúcie, európske organizácie, európske obchodné asociácie, európske technologické 
platformy, regionálne organizácie (asociované členstvo)

• Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na partnerstvo BBI JU

• Harmonogram: Partnerstvo bude prijaté rozhodnutím Rady EÚ a spustené v roku 2021

• Spôsob vyhlasovania výziev a účasti v projektoch: Partnerstvo si bude pripravovať ročné 
pracovné programy a vyhlasovať svoje vlastné výzvy, výzvy budú v princípe otvorené 
všetkým záujemcom podľa pravidiel Horizont Európa (len v nevyhnutných prípadoch na 
úrovni jednotlivých výziev môžu byť oprávnení žiadatelia limitovaní určenú cieľovú 
skupinu)

• V prípade záujmu byť priamym partnerom je potrebné stať sa členom združenia 
Biobased Industries Consortium (BIC) v akomkoľvek momente 

https://biconsortium.eu/


Circular Bio-Based Europe - aktivity

• Cieľom iniciatívy je výrazne prispieť k cieľom v oblasti klímy do roku 2030, pripraviť pôdu
pre klimatickú neutralitu do roku 2050 a zvýšiť udržateľnosť a obehovosť výrobných a
spotrebných systémov v súlade s Európskou zelenou dohodou.

• Bude rozvíjať a rozširovať udržateľné získavanie a premenu biomasy na bio-produkty a
uplatňovať prístupy obehového hospodárstva, ako je využívanie biologického odpadu z
poľnohospodárstva, priemyslu a komunálneho sektora.

• Cieľom partnerstva je tiež zavádzať inovácie na biologickom základe v regionálnom
merítku s cieľom oživenia vidieckych a okrajových regiónov.

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/european-green-deal_en


Circular Bio-Based Europe - Ciele

„The partnership aims to support sustainability-driven innovation in creating new local
value from waste and biomass. It will focus on helping develop sustainable and climate-
neutral technologies towards a healthier planet and replacing non-renewable fossil and 
mineral resources with biomass and waste to obtain renewable products and nutrients.“

• Inovácie zamerané na udržateľnosť ekosystémov

• Lokálna pridaná hodnota z odpadových materiálov a biomasy

• Udržateľné technológie nepoškodzujúce planétu

• Nahradenie neobnoviteľných fosílnych a minerálnych zdrojov

• Obnoviteľné produkty a živiny
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Circular Bio-Based Europe - Vízia do roku 2030
„Provide an overarching platform and process to underpin the needed transition to 

sustainable food systems to support and provide solutions to the „Farm to Fork“ 
Communication by connecting national/regional and European Research & Innovation

programmes and food systems actors, to deliver co-benefits for nutrition, climate, 
circularity and communities. Foster alignment, boost investments, and increase the societal

relevance, impact, uptake and visibility of R&I, and strenghten EU leadership in tackling
food systems transformation.“

• Stať sa aktérom transformácie smerom k udržateľným potravinovým systémom

• Ponúknuť riešenia v rámci napĺňania stratégie Farm to Fork

• Byť platformou, ktorá prepája národných, regionálnych a európskych aktérov 
potravinového systému a príslušné výskumno-inovačné programy 

• Zvýšiť relevantnosť a viditeľnosť výskumu a inovácií pre spoločnosť
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Aktuálny časový harmonogram 

▪ Február 2021: Európska komisia navrhla založenie iniciatív riadiacich 
sa článkami č. 185 a 187 ZFEÚ (10 inštitucionalizovaných európskych 
partnerstiev – vrátane CBE)

▪ Máj 2021/Jún 2021: Prijatie návrhu nariadenia (jednotného 
základného aktu), ktorým sa zriadi 9 partnerstiev podľa čl. 187 a 1 
podľa článku 185 (Metrológia)

▪ Máj 2021: Zverejnenie pracovného programu pre rámcový program 
Horizon Europe na obdobie rokov 2021/2022, ktorý už bude 
obsahovať prvý balík výziev pre spoločne programované a 
spolufinancované Európske partnerstvá

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_702


Kde hľadať informácie

▪ Webstránka Európskej komisie o partnerstvách

Tu nájdete: 

▪ všeobecné informácie, typy partnerstiev, zoznam 49 kandidátskych partnerstiev podľa 5 
tematických oblastí 

▪ pri každom jednom partnerstve: úvod, predbežný plán / stručná charakteristika pre dané 
partnerstvo, kontakty (na zástupcov Európskej komisie alebo na zástupcov daného partnerstva, 
pokiaľ sa už vytvára)

ERA Portál Slovensko:

▪ Európske výskumno-inovačné partnerstvá

▪ Prezentácie z webinára: BBI JU v roku 2020 & jeho vývoj v ďalšom programovom období

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/heu-europsky-vyskumno-inovacne-partnerstva/
https://eraportal.sk/aktuality/prezentacie-z-webinara-bbi-ju-v-roku-2020-jeho-vyvoj-v-dalsom-programovom-obdobi/


Ďakujem za pozornosť a prajem 
veľa úspechov.

monika.repcikova@cvtisr.sk

slord@cvtisr.sk

www.slord.sk
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