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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európska komisia prijala 2. decembra 2015 nový balík 

 

o obehovom hospodárstve, ktorý obsahuje akčný plán obehového hospodárstva a štyri 

legislatívne návrhy o odpade. Cieľom tohto legislatívneho návrhu je stanoviť ciele znižovania 

množstva odpadu určeného na skládkovanie, opätovné používanie a recykláciu, ktoré sa majú 

dosiahnuť do roku 2030. V návrhu sa okrem toho stanovuje ambiciózne a dôveryhodné 

dlhodobé smerovanie odpadového hospodárstva a recyklácie.  

 

Hoci výbor ITRE rozhodol rozdeliť balík do štyroch samostatných spisov, tieto spisy 

vzájomne úzko súvisia. Mnohé zmeny týkajúce sa štatistík a vymedzenia odpadu sú uvedené 

v rámcovej smernici o odpadoch, pričom ciele a záväzky podľa týchto vymedzení alebo 

štatistík sú uvedené v ďalších troch smerniciach. Preto je potrebné zabezpečiť jednotnosť 

medzi všetkými spismi.  

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta revidovaný návrh Európskej komisie, 

ktorý predstavuje širší, celistvejší a tiež realistickejší prístup. Spoľahlivé vykazovanie 

štatistických údajov týkajúcich sa odpadového hospodárstva má zásadný význam z hľadiska 

zabezpečenia rovnakých podmienok medzi členskými štátmi a efektívneho nakladania s 

odpadom v EÚ. Niet pochýb o tom, že v tejto oblasti je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenie. 

Ciele navrhnuté Európskou komisiou musia byť ambiciózne, ale zároveň realistické a 

dosiahnuteľné pre všetky členské štáty, inak EÚ hrozí riziko rozdrobenia vnútorného trhu a 

neinkluzívneho, a teda nerovnomerného vývoja v tejto oblasti.  Správnym spôsobom, ako 

postupovať, je dlhodobá vízia s dostatočne ambicióznymi cieľmi. Spravodajca má však 

naďalej pochybnosti o metodike použitej na stanovenie cieľov bez ohľadu na to, či sú vhodné. 

Okrem toho po zbere spoľahlivých a porovnateľných údajov bude potrebné preskúmať na 

primeranej úrovni ciele a ambície. Spravodajca takisto vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

celému návrhu chýba zameranie na vzdelávanie a informovanie, ktoré by mali byť podstatou 

transformácie.  

 

Cieľom pozmeňujúcich smerníc o skládkach odpadov je zlepšiť nakladanie s odpadom v EÚ 

stanovením obmedzení skládkovania, ktoré sa majú splniť do roku 2030, a ďalších obmedzení 

pre separovane vyzbieraný odpad vrátane biologického odpadu. Tento návrh by mal podnietiť 

ďalšie triedenie a recykláciu odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (pozri 

rámcovú smernicu o odpadoch). Spravodajca víta návrh a zastáva názor, že základom 

všetkých právnych predpisov o odpadoch sú vymedzenia pojmov a presné štatistiky, ktoré sú 

nevyhnutné na meranie pokroku pri dosahovaní cieľov právnych predpisov týkajúcich sa 

odpadu a obehového hospodárstva.  

 

Spravodajca by chcel zdôrazniť význam výmeny informácií a osvedčených postupov nielen 

na úrovni EÚ, ale aj medzi rôznymi sektormi hospodárstva vrátane odvetvia odpadového 

hospodárstva a finančného sektora. Toto by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom zriadenia 

komunikačných platforiem, ktoré by pomohli zvýšiť informovanosť o nových priemyselných 

riešeniach, umožniť získať lepší prehľad o dostupných kapacitách a podporovať priemyselnú 

symbiózu, ktorá môže významne prispieť k prechodu na vyšší stupeň obehového 

hospodárstva. Spravodajca sa tiež domnieva, že finančné prostriedky, ktoré Komisia vyčlenila 

na prechod, by sa mohli použiť aj na výskumné projekty v oblasti spracúvania odpadu, najmä 
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čo sa týka nebezpečného odpadu.  

 

Spravodajca víta návrh na zjednodušenie povinnosti členských štátov podávať správy, hoci 

niektoré časti, ktoré Komisia navrhla, neumožňujú jednoznačný výklad. Komisia takisto 

navrhuje systém podávania správ každé tri roky, pričom otázka znie, ako sa tieto lehoty budú 

dodržiavať v praxi a kedy sa začne postup podávania správ po transpozícii tejto smernice, aby 

bol v prípade potreby k dispozícii dostatočný čas na zváženie a ďalšie opatrenia.  

 

Spravodajca podporuje obmedzenia skládkovania biologického odpadu, ale je presvedčený, 

že biologický odpad by sa mal povinne zbierať separovane a povinnosti separovaného zberu 

biologického odpadu by sa mali ďalej zdôrazniť v rámcovej smernici o odpadoch. 

Spravodajca preto v rámcovej smernici o odpadoch navrhne ďalšie pozmeňujúce návrhy 

týkajúce sa povinného separovaného zberu biologického odpadu, aby medzi obidvoma spismi 

bola jednoznačná súvislosť.  

 

V absolútnom množstve odpadu vyprodukovanom v jednotlivých členských štátoch existujú 

veľké rozdiely. Metóda výpočtu cieľov pre skládky navrhovaná Komisiou (v percentách) 

dostatočne neodráža tieto rozdiely. Spravodajca sa domnieva, že Komisia by mala tiež 

posúdiť ďalší cieľ na základe celkového množstva odpadu, ktorý možno skládkovať, 

vypočítaného na kilogram na osobu za rok. Uľahčilo by sa tak porovnávanie medzi členskými 

štátmi a umožnilo by sa lepšie hodnotenie predchádzania vzniku odpadu, čo je najvyššia 

úroveň v hierarchii odpadového hospodárstva. Takisto by sa tým prispelo k zníženiu 

celkového množstva odpadu vyprodukovaného každý rok. 

 

Spravodajca by chcel zdôrazniť potrebu správneho vykonávania a presadzovania existujúcich 

právnych predpisov týkajúcich sa odpadu. Akékoľvek ďalšie opatrenia prijaté Komisiou by 

mali zohľadňovať záväzky uvedené v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 

pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Veľkú časť komunálneho odpadu 

predstavuje biologicky odbúrateľný 

komunálny odpad. Skládkovanie 

nespracovaného biologicky odbúrateľného 

odpadu má výrazne negatívny vplyv z 

hľadiska emisií skleníkových plynov a 

(6) Veľkú časť komunálneho odpadu 

predstavuje biologicky odbúrateľný 

komunálny odpad. Skládkovanie 

nespracovaného biologicky odbúrateľného 

odpadu má výrazne negatívny 

environmentálny vplyv z hľadiska emisií 
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znečisťovania povrchových vôd, 

podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. 

Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú 

ciele znižovania množstva biologicky 

odbúrateľného odpadu zo skládok, je však 

vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie 

biologicky odbúrateľného odpadu, a to 

prostredníctvom zákazu skládkovania 

biologicky odbúrateľného odpadu, ktorý 

bol separovane vyzbieraný podľa článku 

22 smernice 2008/98/ES. 

skleníkových plynov a znečisťovania 

povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy 

a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce 

stanovujú ciele znižovania množstva 

biologicky odbúrateľného ukladaného na 

skládky, je však vhodné ešte viac obmedziť 

skládkovanie biologicky odbúrateľného 

odpadu, a to prostredníctvom zákazu 

skládkovania biologicky odbúrateľného 

odpadu, ktorý by sa mal zbierať 

separovane v súlade s článkom 22 

smernice 2008/98/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Skládkovanie je potrebné postupne 

obmedziť, aby sa zamedzilo škodlivým 

vplyvom na ľudské zdravie a životné 

prostredie a aby sa hospodársky významné 

odpadové materiály postupne a účinne 

zhodnocovali prostredníctvom správneho 

nakladania s odpadom a v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva. 

Vďaka tomuto obmedzeniu by sa malo 

predísť vzniku nadmerných kapacít 

zariadení na spracovanie zvyškového 

odpadu, napríklad prostredníctvom 

energetického zhodnocovania alebo 

kvalitatívne nízkeho mechanicko-

biologického spracovania nespracovaného 

komunálneho odpadu, pretože by mohol 

ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci 

dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy 

na opätovné použitie a recyklácie 

komunálneho odpadu stanovených v 

článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme 

zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské 

zdravie a životné prostredie obdobne platí, 

že členské štáty by mali prijať všetky 

potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa 

(8) Skládkovanie je potrebné postupne 

obmedziť, aby sa zamedzilo škodlivým 

vplyvom na ľudské zdravie a životné 

prostredie a aby sa hospodársky významné 

odpadové materiály postupne a účinne 

zhodnocovali prostredníctvom správneho 

nakladania s odpadom a v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva, ako 

je stanovené v smernici 2008/98/ES. Toto 

postupné obmedzovanie skládkovania 

prinesie veľké zmeny v oblasti 

odpadového hospodárstva v mnohých 

členských štátoch. Vďaka zlepšeným 

štatistikám týkajúcim sa zberu 

a spracúvania odpadu by malo byť možné 

predchádzať vzniku nadmerných kapacít 

zariadení na spracovanie zvyškového 

odpadu, napríklad prostredníctvom 

energetického zhodnocovania alebo 

kvalitatívne nízkeho mechanicko-

biologického spracovania nespracovaného 

komunálneho odpadu, pretože by mohol 

ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci 

dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy 

na opätovné použitie a recyklácie 
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bude skládkovať len spracovaný odpad, 

pričom plnenie takejto povinnosti by 

nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity 

zariadení na spracovanie zvyškového 

komunálneho odpadu. V záujme 

zabezpečenia súladu medzi cieľmi 

stanovenými v článku 11 smernice 

2008/98/ES a cieľom zníženia objemu 

skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto 

smernice, ako aj v záujme zabezpečenia 

koordinovaného plánovania infraštruktúr a 

investícií potrebných na splnenie týchto 

cieľov by členské štáty, ktorým sa môže 

poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie 

cieľov v oblasti recyklácie komunálneho 

odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný 

čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu 

skládkovania do roku 2030 stanoveného v 

tejto smernici. 

komunálneho odpadu stanovených v 

článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme 

zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské 

zdravie a životné prostredie obdobne platí, 

že členské štáty by mali prijať všetky 

potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa 

bude skládkovať len spracovaný odpad, 

pričom plnenie takejto povinnosti by 

nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity 

zariadení na spracovanie zvyškového 

komunálneho odpadu a pomôže dosiahnuť 

vysokú úroveň separovaného materiálu. V 

záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi 

stanovenými v článku 11 smernice 

2008/98/ES a cieľom zníženia objemu 

skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto 

smernice, ako aj v záujme zabezpečenia 

koordinovaného plánovania infraštruktúr a 

investícií potrebných na splnenie týchto 

cieľov by členské štáty, ktorým sa môže 

poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie 

cieľov v oblasti recyklácie komunálneho 

odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný 

čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu 

skládkovania do roku 2030 stanoveného v 

tejto smernici. Takisto je potrebné 

zabezpečiť koordinované plánovanie v 

súvislosti s prepravou odpadu v rámci 

Únie, aby sa s odpadom nakladalo 

nákladovo najefektívnejším a 

udržateľným spôsobom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Komisia by mala posúdiť 

vhodnosť zavedenia cieľa týkajúceho sa 

celkového množstva odpadu, ktorý možno 

skládkovať, vypočítaného na kilogram na 

osobu za rok. Takýto cieľ by uľahčil 

porovnávanie medzi členskými štátmi a 



 

PA\1093747SK.doc 7/13 PE582.213v01-00 

 SK 

umožnil by lepšie hodnotenie 

predchádzania vzniku odpadu, čo je 

najvyššia úroveň v hierarchii odpadového 

hospodárstva. Takisto by sa tým prispelo k 

zníženiu celkového množstva odpadu 

vyprodukovaného každý rok. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8b) S cieľom pomôcť dosiahnuť ciele 

smernice 1999/31/ES by Komisia mala 

podporovať koordináciu a výmenu 

informácií a osvedčených postupov medzi 

členskými štátmi a medzi rozličnými 

odvetviami hospodárstva vrátane 

odpadového hospodárstva a finančného 

sektora. Toto by sa mohlo dosiahnuť 

prostredníctvom zriadenia 

komunikačných platforiem, ktoré by 

pomohli zvyšovať informovanosť o 

nových priemyselných riešeniach, 

umožňovali získať lepší prehľad o 

dostupných kapacitách, prispievali k 

prepojeniu odpadového hospodárstva s 

finančným sektorom a k podpore 

priemyselnej symbiózy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8c) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa 

súčasné právne predpisy týkajúce sa 
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odpadov správne vykonávali a 

presadzovali. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Štatistické údaje, ktoré členské 

štáty nahlasujú, sú pre Komisiu zásadné na 

účely posúdenia dodržiavania právnych 

predpisov o odpadoch vo všetkých 

členských štátoch. Mala by sa zlepšiť 

kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť 

štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť 

jedno vstupné miesto pre všetky údaje o 

odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané 

požiadavky na podávanie správ, malo by sa 

stanoviť referenčné porovnávanie 

vnútroštátnych metodík podávania správ a 

zaviesť správa o kontrole kvality údajov. 

Spoľahlivé nahlasovanie štatistických 

údajov o odpadovom hospodárstve má 

zásadný význam z hľadiska efektívneho 

vykonávania a zabezpečenia 

porovnateľnosti údajov od členských 

štátov. Preto by členské štáty mali byť 

povinné používať pri vypracúvaní správ o 

plnení cieľov stanovených v smernici 

1991/31/ES najnovšiu metodiku, ktorú 

vypracovala Komisia a národné štatistické 

úrady členských štátov. 

(11) Štatistické údaje, ktoré členské 

štáty nahlasujú, sú pre Komisiu zásadné na 

účely posúdenia dodržiavania právnych 

predpisov o odpadoch vo všetkých 

členských štátoch. Mala by sa zlepšiť 

kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť 

štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť 

jedno vstupné miesto pre všetky údaje o 

odpadoch, ktorým by mal byť Eurostat, a 

mali by sa vypustiť zastarané požiadavky 

na podávanie správ, malo by sa stanoviť 

referenčné porovnávanie vnútroštátnych 

metodík podávania správ a zaviesť správa 

o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé 

nahlasovanie štatistických údajov o 

odpadovom hospodárstve má zásadný 

význam z hľadiska efektívneho 

vykonávania a zabezpečenia 

porovnateľnosti údajov od členských 

štátov. Preto by členské štáty mali byť 

povinné používať pri vypracúvaní správ o 

plnení cieľov stanovených v smernici 

1991/31/ES najnovšiu metodiku, ktorú 

vypracovala Komisia a národné štatistické 

úrady členských štátov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Skládkovanie nebezpečného 

odpadu, ktorý sa zbiera spolu s 

komunálnym odpadom, môže 

predstavovať riziko pre ľudské zdravie 

a životné prostredie. Takéto skládkovanie 

by pomohli obmedziť výskumné programy 

v oblasti spracúvania nebezpečného 

odpadu. Preto by sa na takéto programy 

mohli použiť finančné prostriedky Únie, 

ktoré sú pridelené na podporu prechodu 

na obehové hospodárstvo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) Táto smernica bola prijatá 

s ohľadom na záväzky stanovené v 

Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016 a mala by 

sa vykonávať a uplatňovať v súlade 

s usmerneniami obsiahnutými v tej istej 

dohode. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Smernica 1999/31/ES 

Článok 5 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Najneskôr do 31. decembra 2024 

Komisia preskúma cieľ stanovený v 

7. Najneskôr do 31. decembra 2024 

Komisia preskúma cieľ stanovený v 
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odseku 5 s cieľom sprísniť ho a zaviesť 

obmedzenia skládkovania odpadu, ktorý 

nie je nebezpečný a nie je komunálnym 

odpadom. Na tento účel Komisia zašle 

Európskemu parlamentu a Rade svoju 

správu, ku ktorej sa v prípade potreby 

pripojí návrh. 

odseku 5 s cieľom sprísniť ho a zaviesť 

obmedzenia skládkovania odpadu, ktorý 

nie je nebezpečný a nie je komunálnym 

odpadom. Komisia by mala tiež posúdiť, či 

je vhodné zaviesť cieľ týkajúci sa 

celkového množstva odpadu, ktorý možno 

skládkovať, vypočítaného na kilogram na 

osobu za rok. Na tento účel Komisia zašle 

Európskemu parlamentu a Rade svoju 

správu, ku ktorej sa v prípade potreby 

pripojí návrh. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Smernica 1999/31/ES 

 Článok 14 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 14a 

 Nástroje na podporu prechodu na vyšší 

stupeň obehového hospodárstva 

 1. S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov 

stanovených v tejto smernici členské štáty 

využívajú nástroje alebo opatrenia 

uvedené v prílohe IIIa. 

 2. Členské štáty oznámia Komisii 

konkrétne nástroje a opatrenia zavedené v 

súlade s odsekom 1 do ... [vložiť dátum 

osemnásť mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice] a každých päť 

rokov po tomto dátume.“ 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový) 

Smernica 1999/31/ES  

Príloha III a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a)  Dopĺňa sa príloha IIIa, ktorej 

znenie je uvedené v prílohe k tomuto 

nariadeniu. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Príloha (nová) 

Smernica 1999/31/ES  

Príloha III a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 PRÍLOHA 

 Dopĺňa sa táto príloha IIIa: 

 „Príloha IIIa 

 Nástroje na podporu prechodu na vyšší 

stupeň obehového hospodárstva 

 1. Hospodárske nástroje: 

 1.1 progresívne zvyšovanie skládkových 

daní a/alebo poplatkov pre všetky 

kategórie odpadu (komunálny, inertný, 

iné); 

 1.2 zavedenie alebo zvýšenie daní zo 

spaľovania a/alebo poplatkov alebo 

osobitných zákazov spaľovania 

recyklovateľného odpadu; 

 1.3 postupné rozšírenie programov platby 

podľa množstva odpadu na celé územie 

členských štátov, čo pôvodcov 

komunálneho odpadu motivuje k 

znižovaniu, opätovnému používaniu a 

recyklácii odpadu; 

 1.4 opatrenia na zvýšenie nákladovej 

efektívnosti existujúcich a plánovaných 
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systémov zodpovednosti výrobcov; 

 1.5 rozšírenie pôsobnosti systémov 

zodpovednosti výrobcu na nové toky 

odpadov; 

 1.6 hospodárske stimuly pre samosprávy 

na podporu prevencie, rozvoja a 

posilnenia systémov separovaného zberu; 

 1.7 opatrenia na podporu rozvoja v oblasti 

opätovného používania; 

 1.8 opatrenia na potlačenie škodlivých 

subvencií, ktoré nie sú v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 2. Ďalšie opatrenia: 

 2.1 technické a fiškálne opatrenia na 

podporu rozvoja trhov s opätovne 

používanými výrobkami a recyklovanými 

materiálmi (vrátane kompostovaných) a 

na zvýšenie kvality recyklovaných 

materiálov; 

 2.2 opatrenia na zvýšenie verejného 

povedomia o riadnom odpadovom 

hospodárstve a znižovaní znečisťovania 

odpadom vrátane ad hoc kampaní na 

zaistenie znižovania objemu odpadu pri 

zdroji a vysokej miery zapojenia sa do 

systémov separovaného zberu; 

 2.3 opatrenia na zaistenie náležitej 

koordinácie, aj digitálnymi prostriedkami, 

medzi všetkými príslušnými verejnými 

orgánmi zapojenými do odpadového 

hospodárstva a angažovania ďalších 

kľúčových zainteresovaných strán; 

 2.4 využívanie európskych štrukturálnych 

a investičných fondov s cieľom 

financovať budovanie infraštruktúry 

odpadového hospodárstva potrebné na 

splnenie príslušných cieľov; 

 2.5 vytvorenie komunikačných platforiem 

na podporu výmeny najlepších postupov 

medzi odvetviami, ako aj členskými 

štátmi; 

 2.6 akékoľvek alternatívne alebo 

doplňujúce opatrenia s rovnakým 

účelom.“ 
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Or. en 

 

 

 

 

 


