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Súčasný stav agrosektora
okrem neustále klesajúcej živočíšnej výroby existujú
negatívne trendy aj v rastlinnej výrobe – narastajúci
podiel v pestovaní obilnín, kukurice a repky na úkor
ostatných plodín,
negatívny je aj vývoj v oblasti zahraničného
obchodu – vyvážame z krajiny predovšetkým suroviny,
dovážame spracované výrobky,
stáva sa z nás krajina, ktorá má bipolárne
poľnohospodárstvo, založené na produkcii surovín, a
ktorej uniká pridaná hodnota z poľnohospodárskej
výroby.

Súčasný stav agrosektora
Slovenská republika stratila sebestačnosť vo výrobe
základných potravín (dnes dovážame viac ako 60
percent bravčového mäsa);
potravinová sebestačnosť na úrovni 46% je pre
Slovensko doslova mementom, vzhľadom k tomu, že
celosvetové zásoby potravín a situácia týkajúca dopytu
po potravinách sa zdá byť na rázcestí,
navyše stojíme na prahu obdobia, keď energia, voda
a potraviny sa stávajú absolútne strategickými
surovinami;

Slovenská republika má tisícročnú tradíciu
v pestovaní hrozna a výrobe vína.
Vinohradníctvo a vinárstvo má
v poľnohospodárstve SR svoj význam:
 využíva menej kvalitné svahové pôdy,
 napomáha udržiavaniu sociálnej infraštruktúry
vidieckych regiónov,
 podieľa sa na krajinotvorbe.
Potenciál krajiny pre pestovanie viniča však dáva
predpoklady na lepšie využívanie vhodných
a tradičných plôch.

Základné údaje za vinársky rok
2011 - 2012 (k 31.7.2012)
Vinohrady
Vinohrady nerodiace do 3 rokov
Vinohrady rodiace
Vinohrady vysadené muštovými
odrodami (na výrobu vína) rodiace
Produkcia hrozna
Hektárová úroda
Produkcia vína
Spotreba vína
Dovoz vína
Vývoz vína

18 705 ha
440 ha
15 038 ha
14 823 ha
58 065 t
5,14 t/ha
360 000 hl
838 000 hl
644 000 hl
166 000 hl

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve
a vinárstve v znení neskorších predpisov
/účinnosť od 1.9.2009/
Zákon bolo potrebné vypracovať na základe reformy
spoločnej organizácie trhu s vínom, ktorá bola schválená
v rámci EÚ v roku 2007 a právny rámec bol vytvorený
v roku 2008 a 2009.
Vychádza z predchádzajúceho zákona č. 182/2005 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve.
Implementuje NR (ES) č. 479/2008, ktoré bolo
zapracované do NR (ES) č. 1234/2007 o vytvorení
spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov
a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej
spoločnej organizácii trhov).

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve
a vinárstve v znení neskorších predpisov
/účinnosť od 1.9.2009/
Zákon neupravuje podporné nástroje. Zmeny v zákone
implementujú iba časti, v ktorých sa zmenili niektoré
doterajšie pravidlá týkajúce sa hlavne správy výrobného
potenciálu, klasifikácie vín, kvalitatívnych požiadaviek,
evidencie a kontroly.
Novela zákona č. 198/2010 Z. z.
/účinnosť od 1.6.2010/
Novela zákona č. 353/2012 Z. z.
/účinnosť od 1.12.2012/

Vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve
a vinárstve
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o
spôsobe udeľovania jednotlivých výsadbových práv,
ďalšom členení vinohradníckych oblastí na rajóny a obce,
spôsobe a rozsahu vedenia, uchovávania a predkladania vinárskej
evidencie,
spôsobe a vzoroch povinných hlásení,
spôsobe nakladania s vedľajšími produktmi,
normách technologických strát,
postupe certifikácie,
podmienkach udeľovania ŠKČ,
režime v rámci Vinohradníckej oblasti Tokaj.

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008
Reforma SOT v roku 2008 – zmena systému
poskytovania podpôr.
Zoznam 11 podporných opatrení
opatrenia, ktoré im vyhovujú.

ČŠ si vybrali

Každému ČŠ je pridelený ročný rozpočet
prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé
opatrenia je na ČŠ.

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008
Reforma SOT v roku 2008 – zmena systému
poskytovania podpôr.
Zoznam 11 podporných opatrení
opatrenia, ktoré im vyhovujú.

ČŠ si vybrali

Každému ČŠ je pridelený ročný rozpočet
prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé
opatrenia je na ČŠ.

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008
Národná legislatíva:
Nariadenie vlády SR č. 340/2008 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie
trhu s vínom /účinnosť od 1.9.2008/
Novela - nariadenie vlády SR č. 589/2008
/účinnosť 1.1.2009/
Novela - nariadenie vlády SR č. 348/2009
/účinnosť 1.9.2009/

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008 /zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Cieľ reformy:
zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcov vína v EÚ,
reforma bola navrhnutá ako dvojfázový proces
/prvá fáza – dosiahnutie rovnováhy na trhu EÚ - rušenie
trhových intervenčných opatrení a program klčovania;
druhá fáza – začiatok v r. 2012 – nástroje na posilnenie
konkurencieschopnosti výrobcov vína v EÚ – napr.
reštrukturalizácia a konverzia vinohradov, investícia a
propagácia na trhoch tretích krajín /vnútroštátne podporné
programy/,
zosúladené, aktualizované regulačné opatrenia týkajúce sa
enologických postupov, kvality a označovania s cieľom
zvýšenia ich orientácie na zákazníkov a na trh.

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008 /zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Dopad reformy na situáciu na trhu:
klesajúca výroba vína v EÚ,
pokles spotreby vína v EÚ,
zvýšený vývoz vína do tretích krajín značne
prevyšujúci nárast dovozu vína.
Ponuka:
výroba vína a muštu v EÚ pokles z 186 mil. hl v r.
2006 na 163 mil. hl v r. 2011 – 2012,
r. 2006 – 2011 pokles plôch o 10 % /370 tis. ha/,
čiastočne podporené programom klčovania /44 %/,

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008 /zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Ponuka:
163 mil. hl vína a muštu v r. 2011 – 2012:
103 mil. hl (63 %) vína s CHOP alebo CHZO,
5 mil. hl (2 %) odrodové vína,
51 mil. hl (31 %) vína bez zemepisného označenia,
7 mil. hl (4 %) hroznová šťava.
V r. 2011 – 2012 najväčší výrobcovia vína v EÚ:
FR /51 mil. hl/
IT /45 mil. hl/
ES /37 mil. hl/
DE /9 mil. hl/
PT /5,6 mil. hl/

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008 /zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Dopyt EÚ:
pokles spotreby vína v EÚ z 140 mil. hl /r. 2006 –
2007/ na 135 mil. hl /r. 2010 – 2011/ - tento trend je
nerovnomerný,
v juhoeurópskych ČŠ spotreba vína klesá, v
severných ČŠ stúpa (orientácia na značkové a
odrodové vína, nie na vína s CHOP/CHZO.
Vývoz
vývoz EÚ do tretích krajín stúpol zo 17,9 mil. hl v r.
2007 na 22,8 mil. hl v r. 2011 /+ 27 %/,
r. 2011 – vývoz do USA /23 %/, Ruska /18 %/ a Číny
/10 %/,

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008 /zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Dovoz
dovoz do EÚ z tretích krajín stúpol zo 12,9 mil. hl v r.
2007 na 13,6 mil. hl v r. 2011 /+ 5 %/,
r. 2011 – dovoz z Austrálie /26 %/, Čile /20 %/, Južnej
Afriky /20 %/ a USA /19 %/.
Obchod v rámci EÚ
takmer 33 % vína vyrábaného v EÚ sa obchoduje
medzi ČŠ,
obchod v rámci EÚ stúpol zo 43 mil. hl v r. 2007 na
49 mil. hl v r. 2011 /+ 14 %/.

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008 /zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Obchodná bilancia – pozitívna
stúpla z 5 mil. hl v r. 2007 na 9 mil. hl v r. 2011
/+ 80 %/,
v USA a Kanada – podiel vín z EÚ na trhu sa
zmenšuje, v Číne a Rusku narastá.
3 – ročný program klčovania:
bolo vyklčovaných 161 164 ha
ročné
zníženie výroby o cca 10,5 mil. hl,
vyplatilo
sa 1 024,62 mil. €,
počas rovnakého obdobia 2008 – 2011 sa vyklčovalo
bez podpory 111 364 ha.

Prehľad čerpania SOT v rámci NPP 2008 – 2013
Reštrukturalizácia vinohradov
/FR, CZ, AT a SK/
Prehľad

CZ

FR

AT

SK

Reš
Reštrukturalizovaná
trukturalizovaná
plocha
/ha/

3 134

70 029

3 399

1 909

15 173

452 152

18 503

18 393

4 842

6 457

5 444

9 634

17 370

806 242

46 092

18 971

18

9

7

10

21 640

1 187 388

57 763

21 349

70

38

32

86

Vyplatené
Vyplatené
/mil. €/
Priemerná
Priemerná výš
výška
/€/ha/
Produkč
Produkčný
potenciá
potenciál
/ha/
Z toho
reš
reštrukturalizovatrukturalizovaných /%/
Celkový rozpoč
rozpočet
/mil. €/
Z toho na
reš
reštrukturalizá
trukturalizáciu
%

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008 /zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Politika v oblasti kvality /od 1. augusta 2009/:
týka sa CHOP, CHZO a tradičných pojmov,
do 31.12.2011 – ČŠ nahlásili EK 1 561 špecifikácií
výrobkov s CHOP/CHZO ( z toho 1 122 CHOP a 439
CHZO), 143 názvov vín stratilo ochranu na úrovni EÚ,
v EÚ je chránených 359 tradičných pojmov.

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008
/zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Závery EK:
program klčovania a vnútroštátne podporné programy
boli vykonané v plnom rozsahu,
vyklčovalo sa v EÚ 161 164 ha a cca 305 000 ha sa
reštrukturalizovalo,
vo veľkej miere sa využívajú aj dôležité opatrenia –
propagácia a investície;
 od r. 2007 významne stúpol vývoz do tretích krajín
(viac ako 22 mil. hl – 8,1 mld. € - zvýšila sa priemerná
hodnota vývozu na hl),
v prvých mesiacoch roku 2012 sa objavil mierny
nárast vývozu do tretích krajín v porovnaní s rokom
2011;

Reforma Spoločnej organizácie trhu
v roku 2008
/zdroj: Správa EK z decembra 2012/
Závery EK:
prienik na nové trhy, avšak trhové podiely na iných
zahraničných trhoch a aj v niektorých ČŠ klesajú v
dôsledku konkurencie vín z tretích krajín,
pokračovanie reformy SOT s vínom prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti sektoru vinohradníctva
a vinárstva,
EK preskúma možné zlepšenie právnych predpisov s
cieľom objasniť a podrobne opísať špecifické otázky
(vnútroštátne podporné programy, politika v oblasti
kvality, označovanie a vinárske výrobné postupy).

Národný podporný program SR
na roky 2008 – 2013
V SR bol na MPRV SR vypracovaný Národný podporný
program SR na roky 2008 – 2013, v rámci ktorého sa
uplatňuje 5 opatrení:
propagácia na trhoch tretích krajín
 reštrukturalizácia vinohradov
 poistenie úrody
 investície do podnikov
 použitie zahusteného hroznového muštu na
obohatenie vína.

Národný podporný program SR
na roky 2008 – 2013
Reštrukturalizácia vinohradov
(najviac využívané opatrenie v prvých rokoch obdobia).
Každý rok SR využíva možnosť presunu finančných
prostriedkov medzi jednotlivými opatreniami podľa
situácie v čerpaní, v spolupráci s Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou a profesijnými zväzmi, ktorá
administruje poskytovanie a vyplácanie jednotlivých
podpôr v rámci Národného podporného programu SR
na roky 2008 – 2013.

Podporné opatrenia pre vinohradníctvo
a vinárstvo v rámci SOT /finančný rok 2012/
Vo finančnom roku 2012 (od 16.10.2011 do 15.10.2012)
bola celková výška finančných prostriedkov – 5 147 000 €
Opatrenie

Vyplatená suma
v€

Počet žiadateľov

Reštrukturalizácia
vinohradov

4 307 000

50

384

Poistenie úrody

200 000

37

2 660,76

Investície
do podnikov

602 000

31

-

20 000

3

-

Podpora
propagácie na
trhoch tretích
krajín

Plocha
(ha)

Najčastejšie realizované podopatrenia v rámci
Spoločnej organizácie trhu (SOT) s vínom
Reštrukturalizácia vinohradov:
kombinácia: vyklčovanie, zmena počtu krov, zmena odrody
Poistenie úrody:
poistenie proti nepriaznivým poveternostným udalostiam –
ľadovec, jarný a zimný mráz
Investície:
označovanie vinárskych výrobkov, vnútorné vybavenie
predajných a degustačných miestností
Propagácia na trhoch tretích krajín:
všetky štyri (nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou
propagácie alebo reklamy, účasť na veľtrhoch a výstavách,
informačné kampane, prieskumy nových trhov), aktivity sú
zamerané na Ruskú federáciu, USA, Vietnam, Čínu, Indiu.

Podporné opatrenia pre vinohradníctvo
a vinárstvo v rámci SOT
Reštrukturalizácia vinohradov:
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na
reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014
/bude zverejnený na www.apa.sk/
Konečný termín predkladanie žiadostí: 30. apríl
Poistenie úrody:
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na poistenie
úrody pre rok 2013 /bude zverejnený na www.apa.sk/
Konečný termín predkladanie žiadostí: 30. apríl

Podporné opatrenia pre vinohradníctvo
a vinárstvo v rámci SOT
Investície:
Metodický postup pre žiadateľov o podporu
na investície pre vinársky rok 2013/2014 /bude zverejnený
na www.apa.sk/
Konečný termín predkladanie žiadostí: 15. október
Propagácia na trhoch tretích krajín:
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu
na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014 /bude
zverejnený na www.apa.sk/
Konečný termín predkladanie žiadostí: 15. október

Podporné opatrenia pre vinohradníctvo
a vinárstvo v rámci SOT

Rozpočtový
rok/ v tisícoch
Eur
2009
2010
2011
2012
2013
od roku 2014

CZ
2 979
4 076
4 217
5 217
5 151
5 155

AT
8 038
10 888
11 313
13 846
13 678
13 688

SK
2 938
4 022
4 160
5 147
5 082
5 085

Program rozvoja vidieka
• Prenos znalostí a informačné akcie
•

Poradenské služby, služby riadenia
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre
poľnohospodárske podniky

• Systém kvality poľnohospodárskych výrobkov a
potravín
• Investície do hmotného majetku

Program rozvoja vidieka
• Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
zničeného prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych
opatrení
• Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a
podnikateľskej činnosti
• Zakladanie skupín výrobcov
• Agroenvironmentálne operácie súvisiace s klímou
• Ekologické poľnohospodárstvo (čl. 30)

Program rozvoja vidieka
• Platby týkajúce sa sústavy Natura 2000 a WFD
• Platby pre oblasti prírodnými alebo inými
obmedzeniami
• Spolupráca
• Manažment rizika
• Poistenie úrody, zvierat, rastlín
• Podielové fondy
• Nástroj stabilizácie príjmu

Priame platby
•Platobné nároky
•Ozelenenie
•Stropovanie
•Definícia aktívneho poľnohospodára

Význam špecifikácií a ich schvaľovanie
Postup pri existujúcich názvoch
Podľa čl. 118s nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007
o jednotnej spoločnej organizácii trhov sú názvy vín,
ktoré boli chránené podľa legislatívnych predpisov pred
reformou v sektore vína, chránené aj podľa novej
legislatívy.
Povinnosťou členských štátov bolo zaslať na Komisiu
technickú dokumentáciu (názov, ktorý sa má chrániť;
meno a adresu žiadateľa; špecifikáciu produktu;
jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie produktu)
a vnútroštátne rozhodnutie o schválení v termíne do
31.12.2011.

Význam špecifikácií a ich schvaľovanie
Postup pri existujúcich názvoch
Zaslané špecifikácie produktov pre chránené označenie
pôvodu (CHOP):
Malokarpat/-ská, -ské, -ský
Južnosloven/-ská, -ské, -ský
Stredosloven/-ská, -ské, -ský
Nitrian/-ská, -ské, -ský
Východnosloven/-ská, -ské, -ský
Vinohradnícka oblasť Tokaj
a pre chránené zemepisné označenie (CHZO):
Sloven/-ská, -ské, -ský

Význam špecifikácií a ich schvaľovanie
Postup pri existujúcich názvoch
Komisia musí preskúmať v dostatočnom časovom
predstihu všetky zaslané technické dokumentácie, aby
v prípade potreby ich doplnenia alebo opravy mohli
členské štáty v stanovenom časovom rámci do konca
roku 2014 reagovať na pripomienky Komisie.
Na základe pozitívneho posúdenia sa bude postupne
prispôsobovať následne aj register E-Bacchus.

Význam špecifikácií a ich schvaľovanie
Postup pri existujúcich názvoch
Link pre CHOP
Malokarpat/-ská, -ské, -ský
Južnosloven/-ská, -ské, -ský
Stredosloven/-ská, -ské, -ský
Nitrian/-ská, -ské, -ský
Východnosloven/-ská, -ské, -ský
Link pre CHZO
Sloven/-ská, -ské, -ský
www.mpsr.sk
Link na CHOP
Vinohradnícka oblasť Tokaj
www.indprop.gov.sk

Význam špecifikácií a ich schvaľovanie
Postup pri nových názvoch
Postup na národnej úrovni ustanovuje zákon č.
313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení
neskorších predpisov.
Podľa § 23 môže žiadateľ po odsúhlasení špecifikácie
MPRV SR prostredníctvom Úradu priemyselného
vlastníctva SR požiadať o ochranu označenia pôvodu
vína alebo zemepisného označenia vína.
Na účely posudzovania špecifikácií bola dňa 15.6.2009
menovaná ministrom Komisia na posudzovanie
špecifikácií, takže pri nových CHOP je potrebné podať
žiadosť na posúdenie na MPRV SR a následne na ÚPV
SR.

Komoditná rada MPRV SR pre víno
Komoditná rada MPRV SR pre víno bola zriadená
rozhodnutím ministra č. 4201/2012-510 v decembri
2012.
Štatút je publikovaný vo Vestníku MPRV SR čiastka
č. 39 z 3. decembra 2012.
Úlohy komoditnej rady:
sledovanie trhu s vínom vrátane monitoringu cien,
prerokúvanie informácií o produkcii, spracovaní
a marketingu vína,
prerokúvanie návrhov na uplatňovanie nástrojov
usmerňovania trhu s vínom.

Komoditná rada MPRV SR pre víno
Zastúpenie komoditnej rady:
zástupcovia MPRV SR (odbor rastlinnej výroby, odbor
obchodu a marketingu),
zástupcovia prvovýroby a spracovateľského priemyslu
(ZVHV, ZVS, SPPK),
zástupcovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
(sekcia organizácie trhu – odbor rastlinných komodít,
ATIS),
zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR,
zástupca Ústredného, kontrolného a skúšobného
ústavu poľnohospodárskeho.

Komoditná rada MPRV SR pre víno
Prvé zasadnutie komoditnej rady sa bude konať dňa
5.2.2012 na MPRV SR.
Predbežný program:
zvolenie predsedu a podpredsedu komoditnej rady,
stručná analýza súčasnej situácie na trhu v sektore
vína,
prerokovanie návrhov opatrení Národného
podporného programu pre roky 2014 - 2018.

Spoločná organizácia trhu s vínom
po roku 2013
Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje
SOT s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie
o SOT)
predpoklad schválenia – I. polrok 2013,
v zmysle reformy sektoru vína z roku 2008 je
zámerom po roku 2015 zrušiť systém výsadbových práv
pre vinič,
SR nesúhlasí so zrušením systému výsadbových práv
pre vinič po roku 2015, ako aj so zrušením
vinohradníckych registrov.

Spoločná organizácia trhu s vínom
po roku 2013
4 zasadnutia Skupiny na vysokej úrovni (HLG) pre
výsadbové práva pre vinič v roku 2012,
HLG zriadená v súvislosti s prípravou návrhu
nariadenia o SOT a iniciatívou viacerých ČŠ zachovať
systém výsadbových práv aj po roku 2015,
v rámci stretnutí sa posúdili jednotlivé aspekty
fungovania prechodného režimu práv na výsadbu v
konkrétnych ČŠ a regiónoch, ako aj účinky a dopady
ukončenia režimu na vinársky sektor a trh s vínom.

Spoločná organizácia trhu s vínom
po roku 2013
 v rámci skupiny boli prerokovaná aj nové návrhy do
budúcnosti, nový spôsob povoľovania výsadby
a s ním spojené možnosti stanovovania limitov rastu
pre jednotlivé členské štáty a definovanie kritérií pre
povolenie, ale tiež zapojenie organizácií výrobcov
a medziodvetvových organizácií do tohto nového
systému,
 výstupom stretnutí skupiny je správa, ktorá bude
predložená Komisárovi pre poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka.

Príprava
Národného podporného programu SR
na roky 2014 – 2018
Podporný program SR v rámci SOT na ďalšie 5 - ročné
obdobie bude vypracovaný na základe rokovaní s
príslušnými inštitúciami (PPA, ÚKSÚP) a profesijnými
zväzmi (Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku,
Zväz vinohradníkov Slovenska).
Konečný termín predloženie na Komisiu:
do 1. marca 2013
Bude potrebné novelizovať nariadenie vlády SR
č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.

Spolupráca MPRV SR a profesijných zväzov
MPRV SR je v súčasnosti otvorené prijímaniu návrhov,
podnetov práve priamo od vinohradníkov a vinárov
prostredníctvom zväzov (ZVS, ZVHV):
príprava NPP na roky 2014 – 2018,
príprava podkladov do Strednodobej koncepcie
rozvoja pôdohospodárstva,
príprava PRV 2014 – 2020,
pripomienkovanie legislatívnych návrhov EÚ,
a pod.
ZVS
ZVHV

MPRV SR
PPA, ÚKSÚP, ŠVPS SR

EK

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

