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USMERNENIE č. 3 k situácii ohľadom pandémie koronavírus 

 

Európska komisia reagujúc na pandémiu COVID-19 navrhuje dole uvedené opatrenia na zefektívnenie 

implementácie projektov v programe EÚ ERASMUS+ (oblasť mládeže).  

 

Zmeny vyplývajúce z aktualizovaných príloh k Dohode o grante budú automaticky zasielané všetkým 

príjemcom v rámci výzvy 2020 formou Dodatku k Dohode o grante.  

Uvedené dodatky je možné vyžiadať aj pre schválené projekty v rokoch 2017, 2018, 2019. Pre viac 

informácii sa obráťte na svoju kontaktnú osobu v NA. 

 

Uvedené aktualizované zmeny týkajúce spôsobu vypočítania sumy grantu pri virtuálnych mobilitách sú 

platné odo dňa oznámenia, t.j. od 20. júla 2020 (vrátane).  

Zmeny, ktoré boli pred dňom zverejnenia Usmernenia č. 3 riadne oznámené a schválené Národnou 

agentúrou programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje a implementuje aj 

program EÚ Európsky zbor solidarity (ďalej len „NA“) ostávajú v platnosti. 

 

 

KA1 – Mládežnícke výmeny a KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou 

 

V zmysle aktualizovanej prílohy pre projekty KA1 – Mládežnícke výmeny a  

KA1 – mobilita pracovníkov s mládežou sa prijímateľov v rámci prvého a druhého predkladacieho 

termínu výzvy 2020 dotýkajú nasledujúce zmeny reagujúce na pandémiu COVID-19: 

 

- Ak je to možné, navrhuje sa kombinovaná mobilita, (t. j. časť aktivít bude prebiehať online ako 

tzv. virtuálna mobilita, ktorá sa kombinuje s fyzickou mobilitou) s minimálnym trvaním ako je 

uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+ 2020. Kombinovaná mobilita nesmie zároveň 

prekročiť maximálne trvanie ako je uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+ 2020.  

 

- V prípade uplatnenia vyššej moci sa môže doba trvania fyzickej mobility skrátiť alebo zrušiť a je 

možné ju nahradiť predĺžením virtuálnej mobility. Prerušenie virtuálnej a fyzickej mobility je 

povolené, ak sa aktivity vykonajú v rámci obdobia trvania projektu ako je uvedené v Dohode 

o grante.  

 

- Počas trvania virtuálnej mobility prislúcha prijímajúcej organizácii maximálne 35 % sumy 

z rozpočtovej položky „organizačná podpora“ (príklad pre mládežnícku výmenu 35 € x 0,35 = 

12,25 €/os/deň).  

 

- V prípade vykonávania fyzickej mobility, prijímajúcej organizácii prislúcha organizačná 

podpora v plnej výške. Počas fyzickej mobility prislúcha prijímajúcej organizácii aj rozpočtová 

položka „cestovné“. Ak nedôjde k fyzickej mobilite, organizácie nemajú nárok na grant na 

cestovné náklady. Na overenie prítomnosti účastníkov na virtuálnej mobilite je potrebné 

potvrdenie formou podporných dokumentov v podobe podpísaného čestného prehlásenia 

prijímajúcou organizáciou. 

https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2020/erasmus_programme_guide_2020_v2_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2020/erasmus_programme_guide_2020_v2_sk.pdf
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- V prípade vykonávania virtuálnej prípravnej návštevy neprislúcha organizácii žiadne 

financovanie. Akékoľvek financovanie určené na prípravnú návštevu sa z pôvodného 

prideleného rozpočtu môže presunúť do iných rozpočtových položiek v zmysle Dohody 

o grante a príslušných príloh.  

 

- Uznávanie a validácia výsledkov vzdelávania sa vzťahuje na celkové trvanie aktivít (virtuálne aj 

fyzické mobility).  

 

- Náklady spojené s nákupom a/alebo nájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na 

vykonávanie virtuálnych a kombinovaných mobilít je možné pokryť prostredníctvom 

rozpočtovej kategórie „mimoriadne náklady“, a to aj vtedy, ak v tejto rozpočtovej kategórii 

neboli pôvodne pridelené žiadne finančné prostriedky. NA bude posudzovať každú žiadosť  

individuálne. V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v NA. 

 

 

KA2 – Strategické partnerstvá 

 

V zmysle aktualizovanej prílohy k Dohode o grante pre projekty KA2 – Strategické partnerstvá sa 

prijímateľov rámci prvého a druhého predkladacieho termínu výzvy 2020  dotýkajú nasledujúce zmeny 

reagujúce na pandémiu COVID-19. 

Plánované činnosti zahŕňajúce mobilitu a/ alebo fyzickú prítomnosť (aktivity v rámci vzdelávania, 

výučby a odbornej prípravy a podujatia s multiplikačným efektom) vykonávané virtuálnym spôsobom 

sa budú riadiť nasledujúcimi pravidlami: 

 

Nadnárodné projektové stretnutia 

- Ak príjemca organizuje virtuálne nadnárodné projektové stretnutia, tento náklad nie je 

oprávnený na uznanie jednotkových nákladov v danej rozpočtovej kategórii. 

- Rozpočtová kategória „riadenie a realizácia projektov“ slúži na pokrytie nákladov spojených 

s virtuálnymi nadnárodnými projektovými stretnutiami. 

 

Multiplikačné podujatia 

- Rovnako ako pri fyzických podujatiach príjemca zabezpečí dôkaz o počte účastníkov aj pri 

virtuálnych podujatiach v podobe podpísaného čestného prehlásenia prijímajúcou 

organizáciou. 

- Ak príjemca organizuje virtuálne podujatia, prislúcha mu grant vo výške 15 % z jednotkových 

nákladov určených pre „lokálnych účastníkov“ (napr. 15 €) a to až to maximálnej výšky 

5 000,00 € na rozpočtovú kategóriu počas celkového trvania projektu.  

- Platí, že multiplikačné podujatie sa môže realizovať buď fyzicky alebo virtuálne,  

nie kombinovane.  
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Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 

- Príjemca môže realizovať aktivity aj virtuálne. Pokiaľ je to možné, je odporúčané aby sa 

realizovali kombinované mobility, t.j. časť mobility sa realizuje fyzicky, časť virtuálne.    

- Kombinovaná mobilita musí byť v súlade s maximálnym trvaním aktivity v rámci vzdelávania, 

výučby a odbornej prípravy, tak ako je uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+ 2020. 

- Rovnako ako pri fyzických podujatiach príjemca zabezpečí dôkaz o počte účastníkov aj pri 

virtuálnych podujatiach v podobe podpísaného čestného prehlásenia prijímajúcou 

organizáciou.  

- Počas virtuálnych podujatí sa uplatňuje suma na účastníka zodpovedajúca 15 % schválenej 

individuálnej podpory. 

- Účastníci majú v prípade potreby právo na pridelenú jazykovú prípravu na podporu virtuálnej, 

fyzickej alebo kombinovanej mobility. 

- Náklady spojené s nákupom a/alebo nájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na 

vykonávanie virtuálnych a kombinovaných aktivít je možné pokryť prostredníctvom 

rozpočtovej kategórie „mimoriadne náklady“, a to aj vtedy, ak v tejto rozpočtovej kategórii 

neboli pôvodne pridelené žiadne finančné prostriedky. NA bude posudzovať každú žiadosť  

individuálne. V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v NA. 

 

 

KA3 – Projekty dialógu s mládežou 

 

V zmysle aktualizovanej prílohy k Dohode o grante pre projekty KA3 – Dialóg s mládežou sa prijímateľov 

v rámci prvého a druhého predkladacieho termínu výzvy 2020 dotýkajú nasledujúce zmeny reagujúce 

na pandémiu COVID-19: 

 

- Ak je to možné, navrhuje sa kombinovaná mobilita, (t. j. časť aktivít bude prebiehať online ako 

tzv. virtuálna mobilita, ktorá sa kombinuje s fyzickou mobilitou) s minimálnym trvaním ako je 

uvedené v  Sprievodcovi programom Erasmus+ 2020. Kombinovaná mobilita nesmie prekročiť 

maximálne trvanie, tak ako je uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+ 2020. 

 

- Prerušenie trvania virtuálnej a fyzickej mobility je povolené, ak sa aktivity budú vykonávať  

v rámci dĺžky trvania projektu uvedenej v Dohode o grante.  

 

- Počas trvania virtuálnej mobility prislúcha prijímajúcej organizácii 35 % sumy z rozpočtovej 

položky „organizačná podpora“. 

 

- V prípade vykonávania fyzickej mobility, prijímajúcej organizácii prislúcha organizačná 

podpora v plnej výške. Počas fyzickej mobility prislúcha prijímajúcej organizácii aj rozpočtová 

položka „cestovné“. Ak nedôjde k fyzickej mobilite, organizácie nemajú nárok na grant na 

cestovné náklady. Na overenie prítomnosti účastníkov na virtuálnej mobilite je potrebné 

potvrdenie formou podporných dokumentov v podobe podpísaného čestného prehlásenia 

prijímajúcou organizáciou 

https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2020/erasmus_programme_guide_2020_v2_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2020/erasmus_programme_guide_2020_v2_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2020/erasmus_programme_guide_2020_v2_sk.pdf
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- Uznávanie a validácia výsledkov vzdelávania sa vzťahuje na celkové trvanie aktivít (virtuálne aj 

fyzické mobility). 

 

- Náklady spojené s nákupom a/alebo nájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na 

vykonávanie virtuálnych a kombinovaných mobilít je možné pokryť prostredníctvom 

rozpočtovej kategórie „mimoriadne náklady“, a to aj vtedy, ak v tejto rozpočtovej kategórii 

neboli pôvodne pridelené žiadne finančné prostriedky. NA bude posudzovať každú žiadosť  

individuálne. V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v NA 

 

USMERNENIE k implementácii konkrétnych opatrení pre program Európsky zbor solidarity 

 

Implementácia virtuálnych aktivít 

Základným princípom pri uplatňovaní zmien spôsobených v dôsledku pandémie COVID-19 je,  

že účastníkom je ponúknutá možnosť pokračovať alebo aj začať v aktivitách virtuálnou formou, ktorá 

môže byť kombinovaná s fyzickou aktivitou neskôr, keď to situácia umožní.  

Prijímatelia môžu zahrnúť fyzické aktivity pri dodržaní minimálneho trvania aktivít uvedeného 
v Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity. Pokiaľ to vývoj pandémie COVID-19 neumožní, 
prijímatelia budú môcť v nástroji Mobility Tool+ uplatniť pri konkrétnej aktivite  „vyššiu moc“ a  NA 
bude každú uvedenú situáciu a jej oprávnenosť posudzovať individuálne.  
Nezávisle od toho, či aktivity budú prebiehať vo fyzickej, virtuálnej alebo kombinovanej forme, 
organizácie sú aj naďalej zodpovedné za vykonávanie všetkých úloh potrebných pre úspešné 
implementovanie projektu.  
 
Financovanie virtuálnych aktivít 
 
Organizačná podpora/náklady na činnosť 
Pri aktivitách, ktoré boli pôvodne plánované ako fyzické aktivity a v dôsledku pandémie COVID-19 sa 
budú vykonávať virtuálne, platí všeobecná zásada, že náklady spojené s implementáciou virtuálnych 
aktivít sú oprávnené a náklady, ktoré sú výlučne spojené s fyzickou prítomnosťou (napr. cestovné) 
budú nebudú považované za oprávnené pri realizovaní virtuálnych aktivít.  
 
V prípade stáží a pracovných umiestnení je organizačná podpora/náklady na činnosť definovaná ako 
náklady organizácie spojené s prípravou, implementáciou a nadväzujúcimi aktivitami. Jednotkové 
náklady tak pokryjú fyzické, virtuálne alebo kombinované aktivity, ktoré účastníci môžu vykonávať.  
 
Pre dobrovoľnícke aktivity sa bude uplatňovať odlišný mechanizmus pri uplatňovaní organizačnej 
podpory/nákladov na činnosť. Pre aktivity alebo obdobia, ktoré budú prebiehať virtuálnou formou sú 
organizácie oprávnené získať 35 % zo sumy určenej na deň na jedného účastníka, vzhľadom k tomu, že 
počas virtuálnej aktivity nevzniknú náklady spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy pre účastníkov.  
 
Inkluzívna podpora 
Projekty, ktoré zapájajú mladých ľudí s nedostatkom príležitostí môžu požiadať o dodatočnú podporu 
spojenú so špecifickými potrebami týchto účastníkov počas ich účasti na virtuálnych aktivitách (napr. 
viac online stretnutí s účastníkmi, dodatočné tréningy, posilnený mentoring). V takomto prípade a po 
schválení NA je príjemca oprávnený získať inkluzívnu podporu vzťahujúcu sa na obdobie trvania 
virtuálnych aktivít.  
 

https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
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Vreckové 
Príjemcovia sú oprávnení na príspevok vo forme „vreckového“  počas obdobia trvania virtuálnych 
aktivít. „Vreckové“ predstavuje príspevok na celkové výdavky mladých ľudí, a teda budú vyplácané 
dobrovoľníkom. 
 
Mimoriadne náklady 
Vzhľadom k mimoriadnej situácii pandémie COVID-19 je možné náklady spojené s nákupom a/alebo 
nájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na vykonávanie virtuálnych a kombinovaných aktivít 
pokryť prostredníctvom rozpočtovej kategórie „mimoriadne náklady“, a to aj vtedy, ak v tejto 
rozpočtovej kategórii neboli pôvodne pridelené žiadne finančné prostriedky. NA bude posudzovať 
každú žiadosť  individuálne. V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu  
v NA. 
 
Pravidlá platné pre projekty ESC 11 -Dobrovoľnícke aktivity 
 

- Ak je to možné, navrhuje sa kombinovaná aktivita, (t. j. časť aktivít bude prebiehať online ako 

tzv. virtuálna aktivita, ktorá sa kombinuje s fyzickou aktivitou) s minimálnym trvaním ako je 

uvedené v Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity. Kombinovaná mobilita nesmie 

zároveň prekročiť maximálne trvanie ako je uvedené v Sprievodcovi programom Európsky zbor 

solidarity.  

 

- V prípade uplatnenia vyššej moci sa môže doba trvania fyzickej aktivity skrátiť alebo zrušiť a je 

možné ju nahradiť predĺžením virtuálnej aktivity. Prerušenie virtuálnej a fyzickej aktivity je 

povolené, ak sa aktivity vykonajú v rámci obdobia trvania projektu ako je uvedené v Dohode 

o grante.  

 

Počas trvania virtuálnej aktivity: 

 

- prislúcha prijímajúcej organizácii maximálne 35 % sumy z rozpočtovej položky „organizačná 

podpora - náklady na činnosť“; 

- príjemcovia môžu získať inkluzívnu podporu, pokiaľ sú splnené pravidlá uvedené  

v Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity; 

- účastníci dostanú „vreckové“ prislúchajúce dĺžke trvania realizácie virtuálnych aktivít. 

 

- Uznávanie a validácia výsledkov vzdelávania sa vzťahuje na celkové trvanie aktivít (virtuálne aj 

fyzické aktivity).  

- Účastníci môžu začať využívať OLS licencie odo dňa začiatku virtuálnej aktivity. 

- V prípade vykonávania virtuálnej prípravnej návštevy neprislúcha organizácii žiadne 

financovanie. Akékoľvek financovanie určené na prípravnú návštevu sa z pôvodného 

prideleného rozpočtu môže presunúť do iných rozpočtových položiek v zmysle Dohody 

o grante a príslušných príloh.  

- Náklady spojené s nákupom a/alebo nájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na 

vykonávanie virtuálnych a kombinovaných aktivít je možné pokryť z rozpočtovej kategórie 

https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
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„mimoriadne náklady“, a to aj vtedy, ak v tejto rozpočtovej kategórii neboli pôvodne pridelené 

žiadne finančné prostriedky. NA bude posudzovať každú žiadosť  individuálne. V prípade 

ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v NA. 

 

 
 
Pravidlá platné pre projekty ESC 21 – Stáže a umiestnenia 
 

- Ak je to možné, navrhuje sa kombinovaná aktivita, (t. j. časť aktivít bude prebiehať online ako 

tzv. virtuálna aktivita, ktorá sa kombinuje s fyzickou aktivitou) s minimálnym trvaním ako je 

uvedené v Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity. Kombinovaná mobilita nesmie 

zároveň prekročiť maximálne trvanie ako je uvedené v Sprievodcovi programom Európsky zbor 

solidarity.  

- V prípade uplatnenia vyššej moci sa môže doba trvania fyzickej aktivity skrátiť alebo zrušiť a je 

možné ju nahradiť predĺžením virtuálnej aktivity. Prerušenie virtuálnej a fyzickej aktivity je 

povolené, ak sa aktivity vykonajú v rámci obdobia trvania projektu ako je uvedené v Dohode 

o grante.  

- V prípade vykonávania fyzickej aktivity, prijímajúcej organizácii prislúcha organizačná podpora 

v plnej výške. Počas fyzickej aktivity prislúcha prijímajúcej organizácii aj rozpočtová položka 

„cestovné“. Ak nedôjde k fyzickej aktivite, organizácie nemajú nárok na grant na cestovné 

náklady. Na overenie prítomnosti účastníkov na virtuálnej mobilite je potrebné potvrdenie 

formou podporných dokumentov v podobe podpísaného čestného prehlásenia prijímajúcou 

organizáciou. 

- V prípade vykonávania virtuálnej prípravnej návštevy neprislúcha organizácii žiadne 

financovanie. Akékoľvek financovanie určené na prípravnú návštevu sa z pôvodného 

prideleného rozpočtu môže presunúť do iných rozpočtových položiek v zmysle Dohody 

o grante a príslušných príloh.  

- Uznávanie a validácia výsledkov vzdelávania sa vzťahuje na celkové trvanie aktivít (virtuálne aj 

fyzické mobility).  

- Náklady spojené s nákupom a/alebo nájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na 

vykonávanie virtuálnych a kombinovaných aktivít je možné pokryť z rozpočtovej kategórie 

„mimoriadne náklady“, a to aj vtedy, ak v tejto rozpočtovej kategórii neboli pôvodne pridelené 

žiadne finančné prostriedky. NA bude posudzovať každú žiadosť  individuálne. V prípade 

ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v NA. 

 
Pravidlá platné pre projekty ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity 

- Náklady spojené s nákupom a/alebo nájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na 

vykonávanie virtuálnych a kombinovaných mobilít je možné pokryť z rozpočtovej kategórie 

„mimoriadne náklady“, a to aj vtedy, ak v tejto rozpočtovej kategórii neboli pôvodne pridelené 

žiadne finančné prostriedky. NA bude posudzovať každú žiadosť individuálne. V prípade 

ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v NA. 

- Projekty, ktoré zapájajú mladých ľudí s nedostatkom príležitostí môžu požiadať o dodatočnú 
podporu spojenú so špecifickými potrebami týchto účastníkov počas ich účasti na virtuálnych 
aktivitách (napr. viac online stretnutí s účastníkmi, dodatočné tréningy, posilnený mentoring). 

https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/11_ezs/programov%C3%BD%20sprievodca/2020/european%20solidarity%20corps%20guide2020sk.pdf
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V takomto prípade a po schválení NA je príjemca oprávnený získať podporu v rámci 
mimoriadnych nákladov na podporu vzťahujúcu sa na obdobie trvania virtuálnych aktivít.  

 

 

Zmeny vyplývajúce z aktualizovaných príloh k Dohode o grante budú automaticky zasielané všetkým 

príjemcom v rámci výzvy 2020 formou Dodatku k Dohode o grante.  

Uvedené dodatky je možné vyžiadať aj pre schválené projekty v rokoch 2017, 2018, 2019. Pre viac 

informácii sa obráťte na svoju kontaktnú osobu v NA. 

 

Uvedené aktualizované zmeny týkajúce spôsobu vypočítania sumy grantu pri virtuálnych aktivitách sú 

platné odo dňa oznámenia, t.j. od 20. júla 2020 (vrátane).  

 

USMERNENIE k implementácii opatrení v IT systémoch programu Erasmus+  

pre program EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) 

 

V súvislosti s výnimočnými okolnosťami v dôsledku pandémie COVID-19 sa v programe EÚ Erasmus+ 

zavedú špecifické opatrenia, pričom sa zohľadnia osobitosti a cieľové skupiny každej podporovanej 

aktivity. 

Ak je to možné, odporúča sa kombinovaná mobilita (t. j. časť aktivít bude prebiehať online ako tzv. 

virtuálna mobilita, ktorá sa kombinuje s fyzickou mobilitou), a to všetko podľa osobitných pravidiel 

a osobitného rozpočtu. Tieto zmeny sa týkajú všetkých predkladacích termínov od roku 2017 vrátane. 

 

Plán vydania zmien 

Očakáva sa, že tieto zmeny budú k dispozícii nástroji Mobility Tool+ v septembri a októbri 2020 

nasledovne: 

 

- september 2020 – implementácia zmien v mobilitách a rozpočte 

- október 2020 - zmeny v správach príjemcov (*) 

 

 (*) Počas prechodného obdobia medzi prvým a druhým uvoľnením budú k dispozícii iba záverečné 

správy týkajúce sa projektov, ktoré boli predčasne ukončené (bez realizácie mobilít). Príjemcovia budú 

môcť vyplniť záverečné správy, ale nebude možné ich podať. Akonáhle sa plánované zmeny 

implementujú do IT systémov, podanie záverečných správ bude umožnené. 

V prípade, ak dané zmeny nebudú v stanovenom čase zrealizované a nebude možné podať záverečnú 

správu, NA môže príjemcom predĺžiť termíny na podanie záverečných správ. 

NA bude príjemcov informovať o ďalších prípadných zmenách. 

 

Zmeny, ktoré boli pred dňom zverejnenia Usmernenia č. 3 riadne oznámené a schválené NA ostávajú 

v platnosti. 

 

 

 

 


