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Dobrý deň,

 

v prílohe posielam aktuálne VPM k 28.05.2021.

 

S pozdravom

 

Mgr. Lenka Lietavcová
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Upozornenie: 
Autorom tejto správy elektronickej pošty je Mgr. Lenka Lietavcová. Táto správa je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené,
alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej
republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy alebo jeho oprávnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené
nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupňovať tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili tuto správu elektronickej
pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielateľa, a aby ste ju následne zmazali zo svojho počítača a z Vašej
schránky elektronickej pošty. Jeho obsah nemôže byť postúpený, duplikovaný, využívaný alebo sprístupnený bez môjho výslovného povolenia.
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