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PONÚKAME NA PRENÁJOM

7(/

lukratívne
obchodné
priestory v lokalite StaUi ďXERYĖD 2EFKRGQi
XOLFD QDFKiG]DM~FH VD
QD SUt]HPt REFKRGQpKR GRPX 5R]YRM YVWXS
SULDPR ] XOLFH  ] SHãHM
najlepšie ceny
]yQ\ V ~åLWNRYRX SORchou 225m2 NWRUi VD
v okrese SL
Najčítanejšie regionálne
VNODGinoviny
] SUHGDMQH SOR- Týždenne do 12 970 domácností
FK\ NDQFHOiULH VNODGX
VRFLiOQH]DULDGHQLH0H0907 164 619
VDþQê QiMRP MH ¼P2
/rok
+
energie
+
DPH.
0903 855 350
92ď1e RG  +ĀDG£PH(/(.75,.529
OD ROZVOJ

0905 507 735

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú

57-0015

- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
(/&2030LHURYi6/ ]DYHþLHUNRX 1$-&2031iPVY0LNXOiãD
SUL9Ò%
a pracovné náradie
LQIR#OXERYQDQVN LQIR#QDMFRPSVN
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
RWYRUHQp3213,$K RWYRUHQp3213,$K
+ 8€ netto za odpracovaný deň

=1$ÿ.29e3&
127(%22.<
M21,725<7$%/(7<

NÁBYTOK

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

.23Ì529$1,(
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de
/$0,129$1,(
7/$ÿ)272*5$),(2=1É0(1,$

99-0013-1

- Turnusová práca: 3 týždne
sa pracuje a týždeň máte voľno
PREDAJ A SERVIS PC&NTB-Kristián
KALETA

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba

155

3UHUREHQLH9+6¯'9'

Požiarna služba

TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní

www.slprofi.eu

150

RAREX

158

Ponúkame
prenájom
váš
farebnýnadomov

dlazbardejov@gmail.com

lukratívne obchodné priestoU\ Y ORNDOLWH 6WDUi ďXERYĖD
už 17
na trhu
2EFKRGQiXOLFDQDFKiG]DM~FHVDQDSUt]HPtREFKRGQpKR
GRPX5R]YRMYVWXSSULDPR]
www.nabytokrarex.sk
XOLFH]SHãHM]yQ\V~åLWNRYRX
plochou 225 m20HVDþQêQijom je 79 €/m2/rok + energie.

NÁJDEME PRÁCU

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR
www.konstrukter.sk

T7 PO a KE

ROZMÝŠĽAŠ NA
ZMENOU PRÁCE

?

85-0172

OD ROZVOJ 0903 855 350

Polícia
Tiesňové telefónne číslo

112

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0907 887 332

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk
T84

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Výročia a udalosti
ukončila ruská vesmírna stanica Mir svoju
vedeckú misiu.

23. marca 2001

57-0010-1

Ľubovňa

PREDAJ A SERVIS PC
KRISTIÁN KALETA
(/&2030LHURYi6/ ]DYHþLHUNRX
LQIR#OXERYQDQVN
RWYRUHQp3213,$K

www.slprofi.eu

1$-&2031iPVY0LNXOiãD SUL9Ò%
LQIR#QDMFRPSVN
RWYRUHQp3213,$K

=1$ÿ.29e3&
127(%22.<
M21,725<7$%/(7<

.23Ì529$1,(
/$0,129$1,(
7/$ÿ)272*5$),(2=1É0(1,$
3UHUREHQLH9+6¯'9'
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najlepšie ceny
v okrese SL

0905 507 735
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Zvládneme TO?

Tu kabel, Tu kabel?-nechajte to na nás

Prečo ten otáznik, no jasne, že
zvládneme! No hej, lenže, na tom
musíme zabojovať všetci. A s takou
vervou, akej sme len s ohľadom na
naše fyzické i duševné sily schopní.
Nastal čas obyčajných hrdinov,
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme
našim obrancom v prvej línii – zdravotníkom, lekárom, lekárkam, sestrám,
farmaceutom a magistrám v lekárňach,
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou
rodinou – ako príbuzní, mamy, otcovia, deti... a teraz stoja v prvej obrannej
línii. Pred nami ostatnými.
Nezostaňme však iba udivenými či
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a
správajme sa tak, ako nám radia. Nosme rúška. Všetko, čo nám zakryje nos
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme hanbu. Na sociálnych sieťach je množstvo
návodov. Sme doma, tak trebárs šime,
vyrábajme, darujme susedom, bavme
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do obchodov nechoďme rabovať, ale nakupovať to, čo potrebujeme. A určite nie
celé rodiny v prázdninovom výletnom
štýle, stačí predsa jeden z nás.
Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

lenosť morálne, zabudnime na bontón,
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády
ale to, do akej miery ho my, občania,
budeme rešpektovať. Nezháňajte zúfalo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú.
Ale mydla a saponátov je stále dosť.
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.
Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle
slova. Myslime na to, že sa cez túto epidémiu chceme dostať všetci. Nebuďme
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz nikým a ničím neobmedzení ignoranti.
Iba z titulu, že „my na to máme“. Peniaze teraz nepomôžu nikomu.
Ani moc, ani postavenie.
Iba rozum, disciplína,
ohľaduplnosť a trocha pokory. To je mix, ktorý nám
pomôže zvládnuť TO.
Prosím... a želám veľa šťastia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

- návrhy riešení pre príjem TV aj satelitného
signálu, pre počítačové siete a ich realizácia
- realizácia kamerových a zabezpečovacích
systémov audio a video vrátnikov vrátane
vzdialeného prístupu cez internet.
- kompletné elektroinštalačné práce.

kontakt: 0905 323 421

57-0033

ĽUBOVNIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

DACHMANN

www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZĽAVA -45%

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

83-0011

2

AJ TU MOŽE BYŤ

VAŠA
REKLAMA

lubovniansko.sk

20%

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

30%

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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
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

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

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 | Objednávky prijímame telefonicky

350
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ia í
ercoplat
Inu znás sa

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

34-0007-1

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

Sledujte nás
aj na FB:

hlavu hore / zdravie, služby, relax

Ľubovniansko

3

O vírusoch
Všetci hovoria o vírusoch. Lekári sa
snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku.

sy vtedy sedeli doma. Budeme mať viac
času na seba - na prechádzky v prírode,
knihy, rodinu a premýšľanie o tom, ako
ďalej, keď vírus ustúpi. Nedávno som
Je zaujímavé sledovať pokoru a čítal Harariho knihy Sapiens a Homo
disciplínu ľudí v Ázii a chaos v Euró- Deus. Sapiens je o minulosti - kde sa obpe, kde sme desaťročia nepoznali hlad, javili ľudia, tam vyhynuli ďalšie druhy a
vojnu a prírodné katastrofy. Na korona- často nastala katastrofa. Homo Deus je o
vírus zomrelo už niekoľko tisíc ľudí. Na budúcnosti - čo sa môže stať, keď sa ľusamovraždy ročne zomrie vo svete vyše dia začínajú hrať na bohov. Koronavíru800 tisíc ľudí a na cukrovku okolo 1,5 mi- sy sú proti týmto scénam iba neškodné
lióna. V bohatej Európe trpí 20 percent bacily.
Málokto si v tejto panike všimol, že
ľudí osamelosťou.
Vírusy sú poslovia. Hovoria nám, že aj Slovensko je zavírusované až po uši.
niečo nie je v poriadku. Je normálne ne- Tisíce ľudí sa nakazili korumpovírusom.
ustále zvyšovať výrobu, spotrebu, ťažiť Vyšetrovatelia nestíhajú. Karanténa
viac surovín a vyhadzovať odpad? Alebo bude dlhšia ako štrnásť dní. Treba do
sa zastaviť a premýšľať nad tým, koľko nej poslať aj firmy, ktoré sa nakazili pri
peňazí a vecí skutočne potrebujeme a obchodovaní so štátom. Korumpovírusy
koľko času máme na svojich blízkych? sú veľmi odolné a šikovné - rýchlo preEkonómovia a politici nás strašia, že skakujú z nakazených
sa zastaví rast a klesnú akcie na burze. na lekárov. OčkovaNaša Zem funguje aj bez burzových in- cie látky neexistujú
dexov, bánk a korporácií. Nevieme, aké a Slovákom sa za
budú následky. Zastavujú sa lietadlá, tridsať rokov znížila
lyžiarske vleky aj výrobné linky. Moja imunita. Dávajme si
dcéra Lucka s manželom to zažívajú v pozor. Najlepšou
Šanghaji už od Vianoc.
protilátkou je
Pozrime sa na vírus z lepšej strany. pevný chaĽudia budú sedieť doma ako naši starí rakter.
rodičia. Necestovali tak ako my a aj víru» Ján Košturiak

člen cechu profesionálov DDD

DEZINFEKČNÉ
A DEZINSEKČNÉ
SLUŽBY
Sabinovská 58, Prešov

Predaj
brikiet

WWW.DLC.SK

83-0113

0905 334 038
dlc@centrum.sk



  

BUK / DUB

   

SEPULTURA·AMARANTHE

CENA ZA PALETU

960 kg / 96 balíkov

THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

200 €

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

SL20-12 strana-
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relax

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj

Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
napalit,
Acheron,
abies

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné
alebo len diely.
0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

staršie
ženské
meno

3. as
tajni ky

skratka
juniora

orgán
zraku

hnedozelený
so žltým
odtie om

zoškriab

vzorec
oxidu berylnatého

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

» Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti. 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
Chcete si
podať
podať inzerát?
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám
vámvyúčtuje
vyúčtujeváš
vášmobilmobilný
operátor. Cena je 0,60 €
ný operátor.
sCena
DPHjeza0,60
každých
začatých
30
€ s DPH
za kažznakov
textu 30
vášho
inzerátu
dých začatých
znakov
textu
vrátane
medzier. vrátane
Nič iné neúčvášho inzerátu
metujeme.
Služba
dzier. Nič Upozornenie!
iné neúčtujeme.
nefunguje
u operátora
TIP 1: Ak chcete
inzerát 4ka.
na viac
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov,
pošlite
týždňov, pošlite rovnakú
rovnakú sms
sms
toľkokrát,
toľkokrát, vv koľkých
koľkých týždňoch
týždňoch
chcete inzerovať.
inzerovať.
chcete
TIP 2:
2: Ak
Ak chcete
chcete inzerát
inzerát uverejuverejTIP
niť
niť vv ľubovoľných
ľubovoľných iných
iných našich
našich
novinách, SL zameňte za skrat2.
ku novín,
novín, ktorú
ktorúnájdete
nájdetenana
strane vľavo
zadnej
stranedolu.
vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicSlužbu
PlatbaMobilom.sk
techky
zabezpečuje
ELET,
s.r.o.
nicky
zabezpečuje
ELET,
s.r.o.

vyhynutý
Indián
ponúkaš
sústava
navigácie
4. as
tajni ky
vykúpem
bilión,
po esky
bzu í
udo,
zázrak

E V
Brezna
tla enie
obrazov
z medených platní

tuší
odpadové
hodvábne
vlákno

citoslovce
obdivu

otrhali,
ošklbali
(expr.)

skratka
majstrovstiev
Európy

druh
nerastu

www.scalpermedia.sk

2 1
8

U

9

2

8
3

2 1
7

O
U

www.facebook.com/krizovkysusmevom

8
3 6 4
1

9
4
9 3

6
7
4

2

3

S 4
U3

1

7
4
3
8 2
D
2 8
9 7 5 4
O
3
1
9
2
8
K 7
4 2 9 3
U
1
7
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» - My to, čo píšeme do jedného počítača, nevidíme v
druhom.
- A máte ich zapojené v
sieti?
- Áno, máme.
- V akej?
- Dvestodvadsať.
» Rozprávajú sa dva počítače:
- Počul si ten nový vtip?
00010001010002
- Hahaha.

1. as
tajni ky
solmiza ná slabika

zízaš
(expr.)

D

žilnatá
hornina

ve mi silne hreje

prejavili
známky
života

» Trápi ma IT problém:
- Koľko gramov má Instagram a koľko kníh obsahuje Facebook?

» - To sme radi, že sme
sa k vám dovolali. Nám
program stále píše, že nemáme zapnutú tlačiareň.
Čo s tým máme robiť?
- A máte ju zapnutú?
- No, nemáme.

citoslovce
zvuku
somára
za ínal

opice
(zried.)

» Viete, že prvá zmienka o
internete bola už v biblii?
Vtedy keď Matúš povedal
„rozhoď sieť“.

» Viete, aký je rozdiel medzi jablkami a Windows?
- Jablká padajú len na jeseň.

omotaj
nakoval

okrútim

Vtipy
týždňa

» Včera som zmenil heslo
na Wifi a za hodinu prišiel
sused, či sa mu nemôžem
pozrieť na počítač, že mu
nejde internet.

rieka
v starogréckom
podsvetí

K

oprskáme
(expr.)

slá iky
postupne
porozmazáva

stúpavý
tónový
prízvuk
(lingv.)

S

2. as
tajni ky

žiak
7. triedy
zámery,
ciele

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

zbaví
jasného
vedomia

japonský
odev
nie mlado

skratka
registrovanej tony

Pomôcky:
loran,
šap, isit,
akút

Rozprávajú sa dve susedy a jedna
hovorí:
- Predstav si, minule som niekde ítala,
že ženy, ktoré aktívne sexujú, žijú ove a
dlhšie!
- No vidíš, tak tá blondína z tretieho...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
malátne

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

jed a
(bot.)

íslo 2

apovanie

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

Najčítanejšie regionálne noviny

» Zákazník v predajni počítačov:
- Hľadám napínavú dobrodružnú hru na PC, ktorá
pre mňa bude predstavovať ozajstnú výzvu.
Predavač:
- Tak to predsa skúste Windows - budete nadšený.
» Viete, aký je rozdiel medzi
hardwarom a softwarom?
- Hardware sa dá ťažšie
skopírovať.
» Kto je najdôležitejší v
sieti?
- Modem. Nie je najmúdrejší, ale má obrovské konexie!

» redakcia

Ľubovniansko

domácnosť

SL20-12 strana-
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zdravie

6

   



Najčítanejšie regionálne noviny

 NA SLOVENSKU
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MUDr. Etela Janeková, PhD.,
D.,
6, 07*  3 
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pracuje ako ambulantná
ná
%1 ,       
- 5! !   4"   
lekárka v odboroch vnútorné
né
vo
lekárstvo, všeobecné lekárstvo
a klinická farmakológia.

INFOLINKA: 0800 221 234 02 / 3232 3838

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB

33-0032

Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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Ako správne
nosiť rúško
Nosiť rúška by sme mali v týchto dňoch všetci. Vieme ich však
správne používať?
Nasadenie rúška:

1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. nasadiť si rúško
3. nedotýkať sa rúška ani tváre, nosiť
ho po celý čas, kým je to nevyhnutné a
neskladať si ho hore dole z tváre

Zloženie rúška:

1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. rúško chytať len za šnúrky/gumičky,
3. jednorázové rúško zahodiť do koša,
bavlnené oprať na 60-90°C, prežehliť

Nezabudnite:

- textilné rúško pravidelne čistite praním na vyšších teplotách
- pre lepšiu dezinfekciu môžete rúško
prežehliť žehličkou na vyššej teplote

Prinášame návod na ušitie rúška

Nosiť rúško nie je hanba!
Šírenie koronavírusu, chrípky či
iných vírusových infekcií môžeme obmedziť nielen častým umývaním rúk, ale aj nosením rúšok.
Hoci niektorí sú ohľadom používania rúšok stále skeptickí, podľa
odborníkov má ich používanie
zmysel. Nosiť by sme ich mali nielen na vlastnú ochranu, ale aj na
ochranu iných pred kvapôčkovou
infekciou.

Keďže sa rúška stali úzkoprofilovým
tovarom, prinášame návod, ako si ich
môžete veľmi ľahko a jednoducho ušiť
aj doma z toho, čo sa isto nájde v každej domácnosti. Ak zvolíte bavlnenú
textíliu, môžete takéto rúško použiť aj
viackrát, pretože sa dá prať a tiež dezin-

fikovať aj žehlením na vyššej teplote.

Čo budeme potrebovať:

niť, ihlu - prípadne šijací stroj, bavlnenú látku (pokojne postrihajte oblečenie, ktoré už nenosíte), gumu (ak nemáte, môžete použiť šnúrky či stužky),
špendlíky, ceruzku a pravítko

Takto sa to podarí:

-Z gumy odstrihneme dve rovnaké
časti, približne v dĺžke 21-22 cm - závisí
to od veľkosti tváre.
-Na bavlnenú látku si ceruzou nanesieme rozmer 22x20 cm, pre deti stačí
menšie rúško - o veľkosti 18x20 cm.
-Vystrihneme bavlnený obdĺžnik a z
dlhšej časti zahneme z oboch strán 1 cm
a prešijeme (viď. foto 1).

-Po oboch okrajoch si na látku ceruzou naznačíme dieliky vzdialené
od seba 1 cm, pričom dielik, kde bude
sklad si vyznačíme dlhšou čiarkou, aby
sa nám ľahšie robili sklady (viď foto 2).
-Látku trikrát zahneme - nariasime,
riasenie si prichytíme špendlíkmi (viď
foto 3 – údaje sú uvedené v cm).
-Po pravej i ľavej strane látku zahneme z oboch strán 1 cm a popri špendlíkoch prešijeme.
-Na ľavej i pravej strane prišijeme z
rubovej strany gumu, ak nemáme, môžeme použiť šnúrky, vtedy však rúšku
nenosíme prevlečenú gumičkou okolo
uší ale zaviazanú šnúrkami vzadu na
zátylku (viď foto 4).
Návod, realizácia a foto:
RENÁTA KOPÁČOVÁ

obr.3

obr.1

obr.2

obr.4

33-0033

ilustračné foto autor Tumisu pixabay
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Najčítanejšie regionálne noviny

Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením,
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri
narodení nedali do vienka zdravie.

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie / IČO: 22665226

32-0040

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

13 120 0103

0944 556 070
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