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Týždenne do 29 620 domácností

NOVINKA
OKRASNÉ KAMENE
SIRÔTKY



ZÁHRADNICTVO

KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií
� Monitorovanie kanalizácie
� Vývoz žumpy
� Prenájom mobilných WC

NAJNIŽŠIE CENY!

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

87-0014

www.cisteniekanalizacie.sk

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

OD S TÚ PIM

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

0908 580 291

87-0008

87-0034

www.zasas.sk
0905 691 916, 0905 829 102

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

zabehnutý Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

87-0004

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135
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NAVÍJANIE A OPRAVA
ELEKTRICKÝCH MOTOROV
A PONORNÝCH ÈERPADIEL
62-0009

87-0009

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

0905 308 280

Ján Va¾o

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

OPRAVY A SERVIS

0905 690 318 navijanie.valo@gmail.com

87-0035

Viac info: 0905 781 340

00-0000

Plynárenska 3, Michalovce,
rozloha cca 120m�.

služby, domácnosť
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ka
Reálna záru

12 rokov

399€
27-0038-1

OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

PLECHOVÉ
GARÁŽE

3x5m

rokov
na trhu

Dovoz a montáž
ZDARMA
87-0029
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V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

34-0045-3

0917 062 447

0948 760 768

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
PLASTOVÉ OKNÁ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

87-0025

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

MARCIN

KAMENÁRSTVO

TIP na výlet

ZAPIKAN, Davidov

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

ZALUŽICE 89

S

87-0037

tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

U

3
9

O

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

66-0006-1

ORECH
MATNÝ

1
5

D

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

4 2

U1 5

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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85_0041

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

domácnosť, služby
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87-0022

michalovsko

ÚÈTOVNÍCTVO
Kované brány
Moderné brány
Mreže
Zábradlia

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
62-0013

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

MANIKÚRA
PEDIKÚRA

Využite jarné zľavy!
GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

Štefánikova 62, 1. poschodie, Michalovce, 0904 413 882

(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
TIENIACA TECHNIKA

ón
Sal

62-0015

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž
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ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0027

cizmar@kovacstvocizmar.sk
www.kovacstvocizmar.sk
PRIJMEM ZAMESTNANCA - zváranie s CO�

87-0018

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

Iné zámočnícke práce
0915 939 142

62-0021

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

HYGIENA
hygiena
/ služby

4
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Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín
Denne médiá informujú o tom,
že dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžeme zabrániť šíreniu respiračných
ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19, teda koronavírus. Vyvstávajú však aj ďalšie otázky.

Naši čitatelia nás upozornili na to,
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia správajú počas nákupov v obchodoch. „Holými neumytými rukami sa prehŕňajú v
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, napriek tomu, že v týchto dňoch je nutnosť
hygieny veľmi potrebná,“ poukazujú a
zároveň sa pýtajú, či môže byť takéto
správanie sa zákazníkov istou hrozbou
z nákazy chrípkou, koronavírusom či
inými ochoreniami.

Pozor na kontamináciu potravín

Ako nám potvrdila Jozefína Kaššová
z Komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR), nedostatočnou hygienou rúk
sa môžu na potraviny prenášať vírusy,
parazity i baktérie, vrátane patogénnych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a
nevenuje dostatočnú pozornosť osobnej hygiene, vrátane hygieny rúk, môže
takéto druhy potravín kontaminovať,“
upozorňuje J. Kaššová. „Pri voľne ulože-

nom pečive a chlebe majú spotrebitelia
k dispozícii jednorazové rukavice, vrecká alebo náradie, aby sa zabránilo priamemu kontaktu rúk s potravinou, ktorá
nie je zabalená v spotrebiteľskom obale,“ dodáva. Je preto dôležité, aby sme
pri kupovaní nebalených potravín, tieto
pomôcky skutočne používali. Ak ich pri
výrobkoch nenájdeme, mal by nám ich
predajca na požiadanie nachystať, čo
potvrdzujú aj slová Zuzany Fischerovej, vedúcej odboru surovín a potravín
rastlinného pôvodu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. „Predajca v zmysle platnej legislatívy musí
pri takomto predaji nebaleného pečiva,
zabezpečiť vhodné pomôcky, akými sú
kliešte, mikroténové vrecká a podobne,
aby sa zabránilo nevyhovujúcej osobnej
hygiene zákazníkov a zabezpečila sa
tak celková hygiena predaja,“ objasňuje
odborníčka. Je teda pravdepodobne na
každom z nás, či sa odvážime v týchto
dňoch riskovať kúpou nebalených pekárenských výrobkov naše zdravie, alebo siahneme radšej po tovare balenom.

Ovocie aj zeleninu
dôkladne umyte

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej
dôkladné umývanie pod studenou tečúcou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode.

autor TiBine pixabay

ilustračné foto
„Neustále majte na pamäti aj dodržiavanie hygienických zásad pri príprave
jedál, predovšetkým časté umývanie
rúk,“ zdôrazňuje Kaššová. Vysvetľuje
pritom, že každé umývanie rúk má trvať
40 až 60 sekúnd. Ruky si treba navlhčiť teplou vodou a nabrať si dostatočné
množstvo mydla. Ruky následne potierať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať
preložením dlane pravej ruky na chrbát
ľavej ruky s čistením vnútorných strán
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a
opačne, následne zovrieť prsty jednej
ruky do dlane a potierať si ich oproti
druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého
palca krúživým pohybom pravou rukou
a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň
krúživým pohybom spojenými prstami

pravej ruky a opačne. Ruky opláchnuť
vodou a dôkladne utrieť jednorazovou
utierkou alebo čistým uterákom.

Dbajte aj na hygienu
pracovných plôch

Aby sme predišli kontaminácii potravín aj počas prípravy pokrmov, musíme
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom.
Zároveň však musíme dbať aj na hygienu kuchynského dresu a pracovnej
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne
čistíme, pričom sa zameriame na všetky
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty
pri spracovaní predchádzajúcej potraviny. V čistote musíme samozrejme držať
aj všetok kuchynský riad a pravidelne
meniť tiež špongiu a utierky.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MI20-11 strana-

4

63-0045

balkóny

michalovsko

riadková inzercia / služby
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr

Marianna Sovjaková 0907 895 864

kd

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec
Sobrance
Michalovce
Trebišov

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

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

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

Infolinka Corona

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením
koronavírusu novú infolinku. Odborníci
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

ANTRACIT
7016

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

PLASTOVÉ
E
R
E
V
D
a
OKNÁ
+ SERVIS OKIEN
5
6
6
7
1
2
0918

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ĽÚČ

MONTÁŽ NA K
MI20-11 strana-
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Nedobré časy

Možno s ním však bojovať – napríklad argumentami. Ak nás strach
ovládne, náš život sa dokáže dostať
do špirály nepohody a stresu. Lenže,
imunita organizmu a psychika sú vzájomne prepojené viac, ako si väčšinou
myslíme. Nie až tak dávne vedecké
štúdie preukázali, že k vôbec najväčším „zabijakom“ imunity, a to bez
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.
Zistilo sa, že depresia súvisí aj s
vývojom autoimunitných ochorení,
rakovinou či aktuálnym psychickým
nastavením. Prirodzenou reakciou
mozgu na stres je napríklad zvýšená
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne
vplýva na imunitné orgány ako kostná dreň, týmus, slezina a lymfatické
uzliny.
Z obchodov miznú trvanlivé potraviny. Obchodníci majú Vianoce,
nikdy nemali také tržby ako teraz, radujú sa z toho, že v hlbinách svojich
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch,

18. marca 1804

Význam športovania pre diabetikov II
Druh fyzickej aktivity si každý
môže vybrať podľa dostupnosti, obľúbenosti, podľa ročného obdobia.
Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac
svalových skupín.

po ktorých sa v predajniach iba tak zapráši. A domáce zásoby ľudí vyjdú o
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich
začnú likvidovať špajzové mole. Radšej si treba v predstihu kúpiť aj insekticíd. O mesiac či dva zaručene nebude
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej
jeden kus.
Zeleniny a ovocia je dostatok, ak
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na
zvýšenú konzumáciu vitamínov a
cenných minerálov? Čo tak nepodliehať panika a doma v strese rátať,
či nám stačí toľko a toľko kíl múky,
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť
na prechádzku do prírody, na vzduch?
Čo tak orientovať sa na to, že ide jar,
že treba opäť pracovať v záhradách, na
záhonoch? Čo tak myslieť
aj na starkých, ktorí žijú
okolo nás sami a občas
sa pozrieť, ako sa majú,
či nič nepotrebujú?
Buďme stále ešte
rozumní
ľudia!
Všetko dobré -

Chôdza je najľahší a najdostupnejší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a
k tomu je potrebný kyslík, preto sa
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju
možno prirovnať k cvičeniu strednej
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie metabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2
km denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa
vyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení.
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou
aktivitou začínajú.
Pri cvičení vo vnútri je potrebné
postupne zapojiť všetky svalové partie
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špeciálne pre diabetika je vhodné denne
rozcvičovať aj prsty a plôšky dolných
končatín.
Cviky sú jednoduché:
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – napríklad vreckovky alebo servítky položenej na koberci,
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhybe.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti

sa Napoleon Bonaparte vyhlásil za francúzskeho cisára.

19. marca 1856

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút,
precvičovať ich možno aj pred televízorom, pri čítaní, oddychu, alebo pravidelne pred ľahnutím do postele.
Veľmi vhodné je aj striedanie teploty vody – pravidelne niekoľkokrát
striedať teplú a studenú vodu dopadajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5
minút takejto činnosti denne je veľmi
účinnou prevenciou pred vznikom tzv.
diabetickej nohy.
Čo necvičiť?
Diabetik bez zistených komplikácií,
prakticky až na tzv. adrenalínové športy, nemá obmedzenia vo výbere. V prípade postihnutia obličiek (diabetická
nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilňovni. Ak má pacient očné komplikácie (proliferatívna diabetická retinopatia) neodporúča sa behanie, loptové
hry, squash, tenis, vzpieranie, box. Pri
postihnutí nervových vlákien (diabetická neuropatia) treba sa vyvarovať
behu a dlhým túram. Pri ochorení srdcovo-cievneho systému býva cvičenie
limitované výkonnosťou
pacienta.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Výročia a udalosti
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra
Mečiara.

14. marca 1994

sa prvý raz použili planové lampy ako verejné osvetlenie v Bratislave.

STK / EK

0914 177 177

bez čakania

EK

pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov

|

BITU FLEX s.r.o.

34-0018-1

www.odb-injektaz.sk

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604
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34-0028

Sú tu. Od začiatku roka sme tak trochu verili, že neprídu, hoci, prísť
museli. Spolu s epidémiou prišiel
aj strach. Nemožno to odsudzovať,
strach je prirodzene ľudský.
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práca, kultúra, DOMáCNOSť

michalovsko
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TIP na výlet

  
   

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

SEPULTURA·AMARANTHE

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

THERION·ORPHANED LAND

IENKY

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie produktov / ČR
Pracovník plastovej
výroby / ČR Montážne práce/ ČR

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

ŽENY aj PÁRY

85_0168

EĽKY
AVOTNÉ SESTRY a OPATROVAT
018
nemecko@modd.sk - 0917 650

Ponúkame aj práce pre ZDR
LAJTE NA:
do Nemecka. ŽVOTOPISY ZASIE

Výročia a udalosti
spáchali americkí vojaci masovú vraždu
vietnamských civilistov v Mӻ Lai.

16. marca 1968

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

Výročia a udalosti
spáchali americkí vojaci masovú vraždu
vietnamských civilistov v Mӻ Lai.

83-0066

16. marca 1968

Hrad

33-0030

PA R I Č

MI20-11 strana-

7

zdravie / služby
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0944 556 070

13 120 0103
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PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV

"
(&$   

na výstavbu
rodinných a bytových
g
domov v Belgicku

%    &
"  $ #'(  

Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

 

600 000
Stannah
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0032

85-0008

ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP
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