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Neveríte? Slovenský život bežného, 
ak nie aj ekonomicky biedneho ob-
čana prináša skutočné absurdity. 
Dnes o jednej z nich.

Pracovala, je pár rokov pred dô-
chodkom. Celý život drela za almužnu 
v štátnej firme. Ani nie za polovicu 
priemernej mzdy. Nevynechala ani 
deň v práci, na PN nechodila, ani keď 
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravot-
ný záznam je krátko pred nástupom do 
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.

Jej mama vo vysokom veku stratila 
schopnosť starať sa sama o seba. Tak 
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj 
za cenu straty práce. Opatrovať takmer 
imobilného odkázaného človeka je 
však úväzok na 24 hodín denne. Praco-
vať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýše-
nými nákladmi na pomôcky, hygienu, 
zdravotnícky materiál.

A tak jej zišlo na um požiadať o 
„podporu“, na ošetrovanie, opatrova-
nie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas ži-
vota, vrátane zdravia, obetovala práci. 
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj 
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to 
a tamto a bez nároku. Napriek tomu, 
že nezaťažila štát ďalším klientom v 
domove sociálnych služieb, ale chce 
a môže zostať doma. Napriek tomu, že 
celý život platila odvody. Napriek tomu, 
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne. 
Napriek všetkým drístom o sociálnom 
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte 
sa, bude dobre.“

Keď už tak náš minister pre všetko 
chce podporiť plodenie detí sumou 200 
eur na mesačnom prídavku na jedno, 
čo tak keby podporil podobnou sumou 
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú 
svojich, na trvalú opateru odkázaných 
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však! 
Nedá to toľko voličských hlasov.

A vôbec, koho kedy z tých „našich“ 
tam hore napadne vytvoriť na Sloven-
sku také ekonomické a legislatívne 
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek 
zdravotne postihnutí, mohli svoje po-
sledné dni dôstojne a v aspoň relatív-
nom dostatku dožívať v kruhu svojich 
najbližších?

Mimochodom, osobne prežívam to 
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89 
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte 
doma. Viem, aké sú asi mesačné nákla-
dy. A od štátu za to nemám 
ani euro. Aj keď mám 
úväzok ošetrovateľa na 
24 hodín denne a 365 dní 
v roku.

Veľa síl do boja so 
systémom, vážení 
čitatelia. (A do 
boja so životom)

Nebuďte zdraví, 
môže sa vám to nevyplatiť!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Myjava - trhovisko  21.5.
Vrbové u Karlíka  18.5. 
Chtelnica  18.5. 
Nižná  18.5. 
Veľké Kostoľany  18.5.
Drahovce 17.5. 

6.30 - 8.00 h.
11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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auto-moto/iné 2
»Kúpim Simson, Enduro, 
Electronic, Jawa 250, starý 
Pionier, Mustang. Platím 
ihneď. Tel.: 0915 215 406 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely-SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521

byty/prenájom 4
»Dám do prenájmu 3 izbový 
byt v Trnave na Prednádraží 
2, cena 640 eur, voľný od 1. 
júna 2021. Tel.: 0905 502 
123 

reality/iné 7
»Hľadáme rodinný dom, 
usadlosť, chalupu na pre-
daj, okres Myjava, Nové 
Mesto. Tel.: 0915 976 178 

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

záhrada, zverinec 10
»Predám 4 - ročnú červe-
nú kravu, 1x otelenú, cena: 
500€, Chvojnica. Tel.: 0911 
850 747 

hobby a šport 11
»Kúpim rôzne starožitnosti. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

rôzne/iné 14
»Kúpim zváračku triodyn 
320 funkčnú. Tel.:  0944 
634 153 

zoznamka 16
»Sympatická 55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 
»46 ročný ženatý - hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.:  
0907 328 041 

Občianska
riadková inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP PN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky 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   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

2
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRA AMI, PODVODMI

je vola  0905 638 627 súrne!
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách 

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
MÁJ – JÚN

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

5
9
-1
5
9

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

Ponuka služieb: 
- Napíšem darovaciu zmluvu, kúpnu zmluvu,
   k nehnuteľnostiam, návrhy na vklad
- nájomnú zmluvu /k bytu a pod./
- zriadenie práva dožitia, vecného bremena
   užívania, prechodu,a pod.
- napíšem zmluvu o vyporiadaní podielového 
   spoluvlastníctva nehnuteľností
- žiadosť o vyporiadanie členského podielu 
  v  poľnohospodárskych družstvách
- pomôžem vybaviť stavebné povolenie

Tel.: 0949 582 208, rk.kusenda@gmail.com
Profesionálne, lacno, expresne. Pricestujem

7
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 10. 5.

Eidam  
• blok

• 45 % t. v s.

Bánovecký 
smotanový 
jogurt
• rôzne druhy

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

059

-33%
100 g

0.89

059

-25%
100 g

0.79

Šunková 
saláma  
• krájaná

Inovecká/

saláma  
• krájaná

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g

1.19

Duo 
Ruské/

vajce

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

079

-43%

(100 g = 0,63)

125 g

1.39*

Bryndza 
Májová 079

150 g

(100 g = 0,53)Niva
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10 kg + 400 g10 kg + 400 g

1199

Jacobs Velvet
• instant�á káva

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

059

-40%

(1 l = 0,39)

1,5 l

0.99*

Kofola  
• rôzne druhy 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g

Maliny

044

0,55 l

(1 l = 0,80)

Staropramen 
Smíchov  
• svetlé výčapné pivo

599

-50%
60 praní

11.99*

Gél na 
pranie  
• rôzne 

druhy

099

-41%

(100 g = 0,50)

200 g

1.69*

High Protein 
Puding  
• rôzne druhy

229

6 x 190 g
1 140 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
10. MÁJA
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Existuje niekoľko v praxi veľmi dob-
re overených rád. Ktorými sa oplatí 
riadiť. Nezvýši to váš rozpočet na 
rekonštrukciu bytu ani o cent, práve 
naopak. Môžete aj ušetriť.

V prvom rade treba mať reálne pred-
stavy. To znamená, nenechajte sa zviesť 
lákavými obrázkami z interiérov do-
movov najrôznejších celebrít – na také 
úpravy nikdy nebudete mať. A ak sa do 
nich napriek tomu pustíte, zruinuje vás 
to, prípadne zadl´ží aj na dva životy. 
Rekonštrukcia by mala byť praktická a 
hlavne dostupná vašim finančným mož-
nostiam. A hlavne – zodpovedajúca va-
šim životným a priestorovým potrebám 
a vášmu vkusu.

Ďalej si rozhodne všetko vopred pre-
myslite. Robiť zmeny za pochodu, meniť 
svoje predstavy a vízie o tom, ako vaše 
bývanie bude po rekonštrukcii vyzerať, 
to vým veľmi rýchlo vyprázdni peňažen-
ky. A určite to nepomôže riešeniu ani po 
estetickej stránke.

Treba zvažovať aj časové súvislos-
ti. Ak máte malé deti, určite je úžasná 
predstava vybudovať im detské izby v 
hravom štýle. Predstavte si však, že vaše 
deti o desať rokov budú chodiť napríklad 
na gymnázium a určite si nepozvú spolu-
žiakov do izby pre škôlkara.

Ak už sa raz pustíte do opráv a úprav 
bytu, spravte to v jednom kuse. Odkladať 

dielčie práce na „inokedy“ vám akurát 
pridá na robote. A určite to bude drahšie 
aj na výslednej cene práce.

Pred rekonštrukciou sa tiež zamysli-
te nad tým, kde a ako budete bývať  vy. 
Byt sa totiž počas nej stáva neobývateľ-
ným. Nielen pre pohyb stavebných reme-
selníkov, ale aj pre odstávku elektriny, 
vody a plynu. Musíte mať vopred všetko 
premyslené, vrátane „núdzového býva-
nia. V prípade máločlenných začínajú-
cich rodín ním môže byť aj krátkodobý 
prenájom napríklad garzónky, ktorého 
cenu však musíte zarátať do celkových 
nákladov.

Napokon treba myslieť aj na to, aby 
ste zabránili škodám na tých častiach za-
riadenia bytu, ktoré nemožno vysťaho-
vať. Trteba ich dobre zakryť. A rozhodne 
je veľmi dobré zaujímať sa aj o referencie 
na kvalitu prác rôznych firiem. Rýchlo 
neznamená vždy výhru. Ani lacno. Naj-
lepšie je vybrať firmu, ktorá všetko spraví 
v dohodnutej kvalite, čase a cene.

Toto vás pri rekonštrukcii bytu 
nebude stáť nič

» red
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

INZERCIA
0905 746 988
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Kedysi chodili na výpravy do ďale-
kých krajín misionári a  šírili nábo-
ženstvo. Misionári pochopili, že ich 
učenie sa nedá propagovať iba slovom, 
ale sú potrebné skutky. A tak vznikali 
sociálne, vzdelávacie a  zdravotnícke 
projekty. 

Aj dnes máme regióny, ktorým 
chýba potenciál na to, aby sa revitali-
zovali – znalosti, realizátori projektov a 
ďalšie zdroje. Nepomôžu im strategické 
dokumenty, ani budovy, ktoré nazveme 
inovačnými alebo podnikateľskými cen-
trami. Potrebujú ľudí. Inovátorov a pod-
nikateľov, ktorí dokážu realizovať zme-
ny. Mnohí mladí ľudia z  týchto regiónov 
odišli. Vyštudovali a zostali v zahraničí.

Slovensko má najväčšie regionálne 
rozdiely v Európe. Mnohé finančné zdroje 
na ich riešenie vyšli nazmar. Nie, všetko 
sa nepodarilo rozkradnúť, jednoducho 
sa sialo na neúrodnú pôdu. Peniaze sa 
prideľujú na projekty. A v projektoch tre-
ba správne vyplniť tabuľky. Lenže potom 
prichádza ta najťažšia fáza – realizácia 
a  doručenie výsledkov. A toto sa nám 
nedarí. Prečo? Lebo nemáme správnych 
ľudí, nevieme sa spájať a spolupracovať. 
Niekedy mám pocit, že Slováci najviac vy-
nikajú v závisti a súperení. Lepšia by bola 

dôvera a spolupráca.
V našej inovačnej sieti Inovato sa o to 

snažíme. Vlani sme zorganizovali festival 
inovátorov Inofest a v tomto roku budeme 
pokračovať. Hlásia sa  nám mladí ľudia, 
ktorí študujú na zahraničných univerzi-
tách a začínajú pracovať ako podnikateľ-
skí misionári. Potrebujeme ekosystém, 
fungujúcu sieť, v  ktorej si dokážu po-
máhať veľkí a  malí, bohatí a  chudobní, 
úspešní a  neúspešní, mladí a  starí. Sieť, 
ktorá je postavená na zdieľaní a spoluprá-
ci. Musíme sa naučiť zdieľať dary, ktoré 
sme dostali – naše talenty, znalosti, skú-
senosti, stroje a  zariadenia, budovy, pe-
niaze a iné zdroje. Každý deň dostávame 
do Inovata nejaký podnet na spoluprácu 
a  rozhodli sme sa, že sa stretneme. Po-
zývame všetkých na naše stretnutia  Bi-
king Future 12.5.2021 a  InovaMeet – dňa 
19.5.2021. Viac na www.
inovato.sk.

Budeme tam ho-
voriť o  nápadoch, 
ktoré máme a o tom, 
ako ich premeniť na 
riešenie. Je to prvý 
krok, ale bez 
neho, neuro-
bíme ďalšie. 

Inovační misionári

» Ján Košturiak

9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti 12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

Výročia a udalosti
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
a TESÁROV

TEL.: +421 948 652 622

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 15  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a 
  FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0905 746 988
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8. mája 1902  
výbuch sopky Pelée na karibskom ostrove Martinik; sopka úplne 
zničila mesto St. Pierre a zahynulo 28 000 ľudí  

Výročia a udalosti

14
. m

ája
 20

00
  

Sl
ov

en
sk

o 
po

dľ
ah

lo
 v

o 
fin

ál
e 

m
aj

st
ro

v-
st

ie
v 

sv
et

a 
v 

ľa
do

vo
m

 h
ok

ej
i v

 P
et

ro
hr

ad
e 

re
pr

ez
en

tá
cii

 Če
sk

a 
3 :

 5 
a 

zís
ka

lo
 st

rie
bo

r-
nú

 m
ed

ai
lu

, p
rv

ú 
m

ed
ai

lu
 v

 é
re

 sa
m

os
ta

t-
no

st
i S

lo
ve

ns
ka

Vý
ro

čia
 a

 u
da

lo
st

i

3
6
-0
0
0
2

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzku 

Kaufland Piešťany
Mzda: 4,247 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


