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Tento názov  knižky sme vymysleli 
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom 
niekedy v noci v kormidelni tlačné-
ho remorkéra Ružín počas plavby po 
Dunaji do Passau. S nákladom oceľo-
vých peliet. Nie s turistami. S kúskom 
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie 
za stolom s luxusným menu. V teplá-
koch, nie v smokingu. Pri zelenom 
svetle obrazovky radaru.

Ladislav Herzog (dnes už na onom 
svete) v Plavbe za horizont po dlhom čase 
zas raz popustil uzdu  svojej dobrodružnej 
náture. V spomienkach sa vracal do dôver-
ne známeho prostredia dunajských lodí a 
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného 
života je veľkou témou. V každom momen-
te nášho života si treba položiť otázku, či 
to, čo činíme, má pre nás samotných do-
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše 
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá.  Otázka 
hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast-
ného sveta je prioritou myšlienkových 
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat. 
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje 

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potre-
by, ako hodnotový systém.

Každý z nás sa plaví za horizont. 
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, nie-
kto z paluby ani nevystupuje. Naše 
plavby ťažko nazvať výletnými, je to 
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto 
raz strávil pár dní na nákladnej lodi, 
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa 
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obe-
tovať sa. A to mi pripomína, že životy 
mnohých z nás sú takou plavbou. S po-
trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať 
pravidlá, byť v strehu pred nebezpečen-
stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak 
to práve potrebuje.

Rieka je plná príbe-
hov o pomoci. O záchra-
ne i o nešťastí. Ako život. 
Je dobré z času na čas si 
takú plavbu uvedomiť.

S lodníckym po-
zdravom - ahoj, 
milí čitatelia

Plavba za horizont

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VÝKUP
PALIET
0905 502 672
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364

KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA
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www.kamenarstvomanura.sk
OTVORENÉ

AJ V SOBOTU

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

JARNÁ AKCIA - zľavy až 25%

KRAJČÍRSTVO

Šitie,
oprava

a predaj
odevov

0908 657 610
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Otv.hod.:
PO-PIA

9oo~17oo h.

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     

NA STRANE  č. 5
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2020

0905 96 77 23 96
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PONÚKAM PRÁCU
na doma

PRE VYUČENÉ
DÁMSKE KRAJČÍRKY

SO ŽIVNOSŤOU
pre zhotovovanie
celých výrobkov
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVINKA

0903 573 031
0903 275 337
0903 573 031
0903 275 337

1616

1
6
-0
0
6
6

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Vtipy

» Na horskej chate si pán 
Gombík pochutnáva na gu-
láši. Tu k nemu príde cha-
tárov bernardín a nejako 
zvláštne ho pozoruje. - Pán 
chatár, prečo na mňa ten pes 
tak zlostne pozerá?
- Vy by ste tiež pozeral, keby 
vám niekto jedol z vašej 
misky.

» Rozvádza sa zajac so zaja-
čicou. Sudca sa pýta zajaca:
- Prečo sa chcete rozviesť?
- Lebo ona škúli.
- A to ste pred svadbou ne-
videli?
- Ja som si myslel, že ona na 
mňa len také oči robí.

» Dve pripité opice sa rozprá-
vajú o živote. Jedna z nich 
vraví:
-Tí ľudia sú predsa len hrozní 
hlupáci. Len sa pozri! Stlačím 
tento červený gombík a tam-
tá ženská v bielom plášti mi 
hneď prinesie banán!

» Zvieratká na dvore hrajú 
schovávačku. Kohút počíta, 
sliepka sa schová do kurní-
ka a mačka do šopy. Kohút 
dopočíta a vyberie sa hľa-
dať zvieratká, ale zakopne 
o hrable a skríkne: „Kurník-
šopa!“
Sliepka a mačka skríknu: 
„Ako si to vedel?“

» Sliepka začne z ničoho nič 
znášať vajcia. Jeden deň žlté, 
druhý deň červené, potom 
modré... Kohút to istý čas 
sleduje, ale potom spustí:
- Keď ja chytím toho páva, 
tak ho vyfliaskam, že ho 
hneď prejde chuť na zálety!

» Opica hovorí leňochovi:
- Ach ty si taký lenivý.
A leňoch nato:
- Ja nie som lenivý len žijem 
v úspornom režime.

info: 0948 151 409, 0948 152 409
e-mail: dompreseniorov@gmail.com
web: www.domseniorovsvurban.sk
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Novootvorené zariadenie
Dom seniorov Horné Orešany
prijíma nových klientov a zamestnancov

Mlynárska 4677/39, 926 01 sereď

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom
nehnuteľného majetku spoločnosti,

KOTOLŇA K9, s pozemkom,
na dobu určitú (minimálne 5 rokov a maximálne 20 rokov)

Mestský bytový podnik
Sereď, spol. s r.o.

Plné znenie vyhlásenia OVS a  podmienky OVS sú zverejnené na: internetovej 

stránke mesta Sereď: www.sered.sk, 
Ing.  Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti
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1Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

PRÍSTREŠKY - TERASY  �  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY  �  SKLENENÉ STRECHY  �  STAVEBNÉ PRÁCE
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vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom  haly „Relax“ s priľahlým pozemkom, 

na Mlynárskej ulici v Seredi
na dobu určitú, od 01.04.2020 do 31.03.2025,

s podmienkou zachovania účelu nájmu - voľno-časové aktivity.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:

- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 

- na úradnej tabuli vyhlasovateľa,

- v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,

- prípadne možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

Zámer schválilo MsZ v Seredi  13. 02.2020, Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r.
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Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0944 425 665, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žih-
ľava dvojdomá je rastlina z čeľade 
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá 
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale 
aj ako prostriedok na ochranu kve-
tov pred voškami.

Rastlina má vysoký obsah vitamí-
nu C, stimuluje krvný obeh, podporu-
je tvorbu červených krviniek, znižuje 
hladinu glukózy v krvi, má mierny 
močopudný účinok, priaznivo pôsobí 
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za 
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy 
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky, 
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žih-
ľavový med.

Pŕhľavu skosíme a potom z nej 
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré tr-
háme v rukaviciach, alebo až keď zväd-
nú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri 
teplote do 50 °C. Korene vykopávame 
skoro na jar  alebo na jeseň. Dobre očis-
tené korene sušíme na slnku, v tieni 
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C. 

Žihľava zastavuje krvácanie, pri 
maternicových alebo hemoroidných 
krvácaniach, pri chronických varikóz-
nych vredoch (vonkajšie použitie), pri 
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi, 
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii. 
Účinkuje blahodarne pri zápche, ar-
terioskleróze, tráviacich ťažkostiach, 
žalúdočných a črevných bolestiach. 
Zlepšuje základnú látkovú výmenu 
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka, 
pri poruchách menštruačného cyklu, 
klimaktériu, zníženej laktácii a akné. 
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobí-
nu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť 
pri anémiach a hypovitaminózach po 
prekonaní choroby alebo po operácii. 
Okrem toho má žihľava protireumatic-
ký účinok pri bolestiach kĺbov – sva-
lový a kĺbový reumatizmus a artritíde. 
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar 
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového 
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizá-
ciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.

Denný kúpeľ deformovaných rúk, 
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare 
podporuje liečenie reumatického ocho-
renia. Štyri kopcovité hrste čerstvých 
žihľavových listov a stoniek sa namá-
čajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so 
studenou vodou. Studený výluh sa 
potom zohreje a postihnuté časti tela 
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom 
zostávajú vo vode.

Ak necháte vyluhovať listy žihľavy 
niekoľko dní, získate veľmi účinný po-
strek proti voškám.

Pŕhľava dvojdomá

» red
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Z času na čas sa stane, že niekto z 
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo 
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne. 
Ak má takáto reakcia spoločensky 
prijateľnú podobu, zvykneme reago-
vať. Osobne, alebo aj takto verejne.

Tentoraz ide o odozvu na naše ne-
dávne redakčné slovo, v ktorom sme 
upozornili na to, že nie iba „naše“ je 
naše, že často aj to spoločné môže po 
skrášlení spríjemniť život nám všet-
kým. A za to treba určite poďakovať. 
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav 
citujeme:

„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si po-

plakala pri Vašom článku. (Bolo to o 
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete 
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to 
časť Púchova. Pred troma rokmi som 
si zmyslela,že by bolo dobré dať na za-
stávku kvety. Dali nám novú zastávku, 

poslanec za našu časť Miroslav Rosina 
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie. 
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to 
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok 
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú, 
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali 
sme druhé miesto. S pani Annou Gaš-
párkovou, ktorá býva pri zastávke sa 
striedame pri polievaní. Našli sa aj ta-
kí,čo hovorili že načo to robím a kto mi 
to bude chodiť polievať. Stiahla som si 
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem 
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá 
fotografia je môj dom,v ktorom žijem 
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za 
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“

Nuž, milá pani Helenka, my ďaku-
jeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa 
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu. 
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj 
pani Anne!

S pozdravom – za redakciu

REGIONPRESS ďakuje

» Ivan Brožík
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rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou
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VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV

Mlynárska 4677/39, 926 01 sereď

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na kúpu
nehnuteľného majetku spoločnosti,

KOTOLŇA K9, s pozemkom

Mestský bytový podnik
Sereď, spol. s r.o.

Plné znenie vyhlásenia OVS a  podmienky OVS sú zverejnené na: internetovej 

stránke mesta Sereď: www.sered.sk, 
Ing.  Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti
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Elektrika, kúrenie, voda, kanalizácia
Zámkové dlažby a vývoz odpadu

KOMPLETNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE
KOMPLETNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE

0948 303 168 

PRERÁBKY DOMOV, BYTOV A ZÁHRAD
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Tel.: 0905 206 859 – Šimko I.,  e-mail: technik@frop.sk,
0903 243 899 – stála služba, Tehelná 2, 920 11 Hlohovec

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- dielňa na zváranie (47 m2)
- priestor na parkovanie
    osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel
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Ponuka
na prenájom

1. marca 1920 
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička 
Bedřicha Smetanu.

Výročia a udalosti

Zámkové dlažby a vývoz odpadu

OMPLETNÉOMPLETNÉ
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Vtipy

» Stretnú sa dve korytnačky 
a jedna nemá pancier. Tá 
druhá sa jej pýta:
- A tebe sa čo stalo?
- Ále, utiekla som z domu.

» Vrabec sedí na vetvičke, 
keď si k nemu prisadne vra-
na a zvedavo sa spýta:
- A ty si kto?
Vrabec hrdo vypne hruď a 
zvolá:
- Orol!
- Áno? A prečo si taký malý?
Vrabec si vzdychne, skloní 
hlavu a smutne odvetí:
- To vieš, pil som, fajčil, často 
som bol chorý...

» Na policajnej stanici zvo-
ní telefón, pán policajt to 
zdvihne a hovorí:
- Dobrý deň, čo sa deje?
Z telefónu sa ozve:
- Mám v dome mačku!
- Dobre dobre nekričte! Len 
mačku, veď ju vyhoďte von 
pani!
- Ja nie som pani, ja som pa-
pagáj!

» Jedna krava sa pýta dru-
hej:
- Nebojíš sa choroby šiale-
ných kráv?
- Hihihihihihihi....NIE......lebo 
ja som lienka.

» Žena sa vráti domov z týž-
dňovej dovolenky a zistí, že 
jej papagáj pretelefonoval 
1000 eur. Za trest ho pre-
miestni na chodbu. Smutný 
papagáj sa otočí a uvidí na 
stene kríž s Ježišom.
- Hej INRI, ako dlho tu už 
visíš?
- Asi tak 2000 rokov.
- Páni, to kam si volal?
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Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12  Hlohovec

OBSADZUJEME NASLEDOVNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
Požiadavky na uchádzačov:

-  1. STROJNÍK ŽV - údržba a obsluha strojných zariadení

 - všetky pomocné práce na strediskách PD Hlohovec

 - ochota manuálne pracovať aj počas víkendov a sviatkov

 - zodpovednosť, spoľahlivosť  

 - miesto výkonu práce Sasinkovo

 - mzda minimálne 4,15 Eur na hodinu vrátane prémií – možnosť vyššieho zárobku

-  2. PRACOVNÍK ŽV  - ochota manuálne pracovať aj počas víkendov a sviatkov

 - zodpovednosť, spoľahlivosť

 - vzťah k zvieratám

 - miesto výkonu práce Sasinkovo

 - mzda minimálne 3,45 Eur na hodinu vrátane prémií – možnosť vyššieho zárobku

-  3. PRACOVNÍK RV  - skúsenosti s prácou vo vinohrade výhodou

    (rez viniča, zelené práce vo vinohrade, čistenie kmienkov, zber hrozna...)

 - miesto výkonu práce: Stredisko vinohradov (Hlohovec a okolie) 

 - mzda minimálne 3,40 Eur na hodinu vrátane prémií – možnosť vyššieho zárobku

Ponúkame: - stravovanie vo firme   

 - práca v stabilnej spoločnosti

 - práca na trvalý pracovný pomer
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Svoje životopisy môžete zasielať: na adresu spoločnosti:
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec,
alebo e-mailom: krajna@pdhlohovec.sk, telefonický kontakt: p. Krajná (personálne oddelenie) 033/735 12 14

Platové podmienky: 840 € plus
dochádzkový bonus: 58 €
osobnostné ohodnotenie: 66 €
mesačná odmena: 70 €

Viac info na 0948 129 832

Spoločnosť Top-relax s. r. o. prijme
do závodnej kuchyne v Sládkovičove

KUCHÁRKU - KUCHÁRA
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Hlohovci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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INZerCIA
0905 444 052
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stravné lístky v hodnote 3,83 €

SKLADNÍK
4,91 € / hod.

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK
na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

OPERÁTOR
4,42 € / hod.

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12  Hlohovec

OBSADZUJEME NASLEDOVNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
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Svoje životopisy môžete zasielať: na adresu spoločnosti:
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec,
alebo e-mailom: krajna@pdhlohovec.sk, telefonický kontakt: p. Krajná (personálne oddelenie) 033/735 12 14

auto-moto/predaj 1

» auto-moto/iné 2

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521
» Kúpim staré mopedy, pionier, 
babeta, stadion aj diely, tel.: 
0949 154 017 
» byty/predaj 3

» byty/prenájom 4

» domy/predaj 5

» pozemky/predaj 6

» reality/iné 7

» Dám do prenájmu bet. garáž 
v oplotenom chránenom areáli 
pod PD Hlohovec, tel.: 0902 
122 001 
» Chcete predať nehnuteľnosť? 
Kúpim v hotovosti, tel.: 0948 
068 938 
» stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682
» domácnosť 9

» záhrada, zverinec 10

» Predám kukuricu cena doho-
dou, tel.: 0905 851 635 
» hobby a šport 11

» Kúpim starožitné predmety 
akékoľvek, motorky, bicykle, 
babety... platba ihneď, tel.: 
0903 269 176 
» Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 
» deťom 12

» rôzne predaj 13

» rôzne/iné 14

» hľadám prácu 15

» zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera HC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP HC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

2 % z Vašej dane ani nepocítite, 
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT. 

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.

Sídlo:  Právna forma: Nezisková organizácia  IČO: 42092175

 SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí 
 v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

www.ncsm.sk
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Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

a spolu s Vašim ” Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR. 
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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