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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447
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FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY
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ROZUMNÁ PÔŽIÈKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA
0907 924 947
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia

0907 895 864

PLOŠNÁ
INZERCIA

................................
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Načo chodiť do Nemecka, keď máš dobrú prácu doma...

Hľadáme Zváračov TIG
• So skúsenosťami so zváraním nerezového materiálu
• 14 -16 EUR na hodinu podľa výkonnosti

Podmienky:
• Práca v krytej hale v Hencovciach, zváranie nerezových potrubí
• SZČO, práca od 09/2021 do 03/2022
• Stravovanie v závodnej jedálni, ubytovanie zabezpečíme

KONTAKT: personalne@bukoza.sk  •  +421 574 413 104, +421 915 998 022

Hľadáme aj:
• Zvárací technológ
• Zámočník prípravár
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NOVÝ TOVAR !!!

OKRASNÉ  TRÁVY

VODNÉ  RASTLINY

PALMY   TRVALKY

É ÁÉ Á

ZÁHRADNICTVO

www.zasas.sk
0907 990 754
www.zasas.sk
0907 990 754
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RENOVÁCIA
HROBOV

AKCIOVÉ CENY

POMNIKY´
ŠIROKÝ VÝBER

moderných
tvarov a farieb
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

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

3
4

 1
2

90905 161 243PRÁCE VO V ÝŠKACH

NÁTERY STRIECH,  KLAMPIARSKE PRÁCE
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www.slovaktual.sk

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

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

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 370€
všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj

hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
*

*

PREDAJ

MARCINMARCIN
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Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
 v MI, TV 0949 854 569PLATBA

v HOTOVOSTI
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PREPICHY
        POD CESTY

PARK Trebišov
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www.slovaktual.sk

MICHALOVCE
á 3  0918 520 651,  0911 141 518

michalovce@slovaktual.sk

TREBIŠOV
M.R.Štefá ika 2329/56A  0911 940 509 
trebisov@slovaktual.sk
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Šírava, Medvedia hora

TIP na výlet



MI21-32 strana- 5

služby, gastro, školamichalovsko
5

8
7
-0
0
1
1

RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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SVET OKOLO
NÁS

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA 

ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

MEDICÍNAPSYCHOLÓGIAPOLITOLÓGIAPRÁVO

RASTLINY 

PROSTREDÍ

u3v.upjs.sk                             055/234 1289, 0918 833 588

DIGITÁLNE 
TECHNOLÓGIE

CENA ZÁPISNÉHO
OD 50 €/ROK

ANGLICKÝ 
JAZYK

6
6
-1

4
6

16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalostiTIP na výlet

Oborín
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Smotanový jogurt 
podložený 
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g=  0,15)

Chery paradajky 
dat�ové
• exta sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie

Rybí šalát 
v majonéze

189

400 g

(1 kg = 4,73)

333

950 g

(1 kg = 3,51)

Med 
kvetový

CC
d
•

U nás si nemusíte 
vybera� medzi

�erstvos�ou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 16. 8.

Brav�ové karé
• v celku 349

-34%
cena za 1 kg

5.29

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve. P

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

Pepsi/
Pepsi 
Cola 
Black/
7UP/
Mirnda

Brav�ové 
párky 339

920 g

(1 kg = 3,68)

159

Supercena
cena za 1 kg

Biele 
hrozno 
stolové

Brav�ová panenka 469

-41%
cena za 1 kg

7.99
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Schwarzwaldská 
šunka 249

250 g

(1 kg = 9,96)

699

900 g

(1 kg = 7,77)

Lovecká saláma
Corgo�   
• svetlé vý�apné pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Bonux 699

-36%

(1 pranie = 0,09)

80 praní

10.99*

699

13 kg

(1 kg = 0,54)Krivo pre psy

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

od pondelka
16. augusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

699

500 g

(1 kg = 13,98)

Pistácie
• rôzne druhy

017

-22%

(1 l = 0,09)

2 l

0.22

Pramenitá voda
• perlivá/jemne perlivá
P itá d
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29,90 €
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Žijeme vo svete zákonov a  predpisov. 
Niekedy ich vymýšľajú a kontrolujú ľu-
dia, ktorí nerozumejú tomu, ako v sku-
točnosti veci fungujú. Je mi niekedy 
ľúto, keď vidím ako preháňajú a  šika-
nujú ľudí, ktorí skončili bez peňazí na 
ulici alebo kontrolujú chlapa bez nôh, 
či mu náhodou nenarástli. 

Mnohé systémy sú navrhnuté tak, aby 
slúžili silným - majiteľom firiem, profeso-
rom, zdravotným poisťovniam, lekárom 
alebo štátnym úradníkom. Pomoc však 
potrebujú slabí – ľudia bez strechy nad 
hlavou, chorí, chudobní, osamelé matky 
s deťmi, pacienti alebo študenti.

Viem, že máme dodržiavať zákony 
a  štandardy, ale potrebujeme aj cit, ľud-
skosť a individuálny prístup. Detské domo-
vy, väznice, osobitné školy, polepšovne, 
tresty, pokuty, exekúcie, lieky utlmujúce 
človeka často nepomáhajú. Individuálny 
prístup je neefektívny, ale ľudský. Systé-
my, kde izolujeme „neštandardných“ ľudí 
od ostatných a paralyzujeme ich, je efek-
tívny – pre tých „štandardných.“ 

Lenže každý človek je jedinečná by-
tosť a potrebuje individuálny prístup. Na to 
však spoločnosť, kde sa všetci ponáhľajú, 
nemá čas. A tak tých pomalších, nepotreb-
ných, chorých a starých a  odsúvame na 

okraj spoločnosti. 
Áno, máme štandardy na to, koľko 

potrebujú metrov štvorcových, teplej vody 
a jedla. Lenže oni chcú byť prijatí, vypoču-
tí a užitoční. Dostanú svoje kódy diagnóz 
a systém sa o nich postará – ako o polož-
ky s  číslami. Sú filmy o  nemocniciach 
kde ukážu lekára, ktorý má rád svojich 
pacientov a naplno sa im venuje. Niekedy 
sa na neho pozerajú ako na čudáka typu 
Filip Neri, Abbé Pierre alebo Guy Gilbert. 
Aký zázrak – lekár, ktorí slúži pacientovi 
alebo učiteľ žiakovi. Systémy nám majú 
pomáhať, ale niekedy nás ovládajú a strá-
came v nich srdce a zdravý rozum. Za for-
mulármi a  číslami už nevidíme človeka, 
jeho talenty, zranenia, túžby. Systém nás 
vedie k produktivite a produktivita k bez-
citnosti. 

Celá spoločnosť potom pripomína na-
programované linky 
s automatmi. Gerd Le-
onhard hovorí: „Prob-
lém nie je, že sa stroje 
preberajú ľudskú 
prácu a presahujú ich 
schopnosti, ale že 
sa ľudia stále 
viac podoba-
jú na stroje.“

Srdce a zdravý rozum

» Ján Košturiak

V súčasnosti sa v odborných i po-
litických kruhoch presadzuje tzv. 
inklúzia. Znamená to, že v rámci 
bežnej školskej triedy sa majú vyu-
čovať žiaci bez porúch a diagnóz so 
žiakmi s nimi. 

Isto, je to vznešená a humanistic-
ká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať 
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú 
umiestnenie svojho zdravotne znevý-
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie-
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa 
niekedy považuje za hanbu a vzniká 
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne-
zbaví.  

Treba myslieť na to, že nie každá 
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa 
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale-
bo odborný personál. Vtedy sa môže 
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, 
no nebude napredovať, keďže učiteľ 
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, 
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto 
dieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba 
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej 
triede nemá šancu riešiť konfliktové 
situácie vždy s pokojom a individuálne. 

Isto, dávnejšie vznikli pozície pe-
dagogických asistentov. Aj keď minis-
terstvo školstva neustále omieľa inklú-
ziu a to, ako pomáha školám, stále sú 
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov, 
koľko potrebujú, nech majú aj odborné 
posudky, že ich žiaci objektívne potre-
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ 

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré 
nemajú špeciálneho pedagóga či škol-
ského psychológa, ktorí by s asistentmi 
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak 
teda štát berie myšlienku inklúzie zod-
povedne.  

Na Slovensku to bolo zase naopak: 
najprv sa stanovila požiadavka inklú-
zie a až potom sa vytvárali zo strany 
štátu podmienky na ňu. Stále však nie 
sú. Problém je aj na stredných školách 
(SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za 
samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď 
mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, 
to predsa nezmizlo po príchode na SŠ. 
Prideľovanie asistentov stredným ško-
lám je skôr symbolické ako funkčné.

Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa 
na hocijakú bežnú školu. Rovnako tre-
ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali 
inklúziu, kým štát nevie garantovať 
vhodné podmienky. Špeciálne školy 
a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú 
úlohu, najmä v súvislosti s mentálny-
mi diagnózami, a netreba ich pokútne 
likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí 
dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ 
postupne dosiahnuť úspechy. To vie 
máloktorá bežná škola garantovať.

A čo s krivým pohľadom na tieto 
deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vy-
soko nad klebetami prázdnych ľudí.          

Sme pripravení na školskú inklúziu? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti
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Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR vydala mimoriadne nú-
dzové opatrenie, na základe ktorého 
poľovníci v ešte neinfikovaných okre-
soch Slovenska zvýšia odstrel divia-
kov. 

Premnožená diviačia zver je totiž 
hlavnou príčinou šírenia afrického moru 
ošípaných (AMO). Aktuálne je ním za-
siahnutých 29 okresov. V infikovaných 
okresoch už nie je odstrel vhodný, aby 
nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďal-
ších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy 
ešte urýchliť.

Na podporu odlovu a všetky opatre-
nia s tým spojené vláda schválila 5,2 mi-
liónov eur.

Z vyčlenených peňazí sa už obstará-
va 450 mraziacich boxov, ktoré budú ur-
čená na uchovanie odlovených diviakov. 
Vzorky z nich sú spravidla do 24 hodín 
laboratórne preskúmané. Ak sa potvr-
dí, že bol ulovený diviak zdravý, mäso z 
neho pôjde na predaj spotrebiteľom. Časť 
peňazí je určená na kampaň na podporu 
predaja diviačieho mäsa, ktoré je z hľadis-
ka výživy kvalitnou potravinou.

Zároveň odporúčame chovateľom 
ošípaných, aby sprísnili hygienické opat-
renia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša 
aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, 
či dokonca na dopravných prostriedkoch. 
Tí chovatelia, korí ešte svoj chov nezare-

gistrovali, tak môžu naďalej urobiť bez 
sankcie. Cieľom je, aby jednotlivé regio-
nálne veterinárne a potravinové správy 
mali prehľad o tom, kde sa ošípané chova-
jú a na základe toho zvýšili dohľad.

Diviak, pozitívny na AMO je pozna-
teľný zmenami na koži, či vnútorných 
orgánoch. Aké zmeny je potrebné pozoro-
vať, keďže sa vyskytujú najčastejšie?

Sú nimi krvné podliatiny na koži a 
krvácaniny v podpazuší, na bruchu a 
medzi nohami, enormne zväčšená slezi-
na, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či 
obličkách.

POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak, 
ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť 
pozitívny. Preto je potrebné manipulovať 
s každým diviakom ako keby bol pozitív-
ny. 

V súvislosti s AMO 
platí mimoriadne opatrenie

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti

TIP na výlet
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Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializ-
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity. 
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“ 
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo 
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento 
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča. 
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím 
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a 
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom. 
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým, 
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie 
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou 
toho systému, sú žiaľ, aj tí, 
ktorí sú presvedčení, že 
nad ním zvíťazili.

Čím viac nás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie bude náš spo-
ločný sen – demokra-
cia na Slovensku.

S pozdravom
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

MY JU PONÚKAME! 

.  UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

saludosro@gmail.com
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brúska na plocho, na gu ato  sústruh, fréza aj iné pozície
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Obec Boľ, IČO: 00331333 so sídlom Boľ, Hlavná 
ulica 216/42 zastúpená JUDr. Atilom Bohácsom, 
starostom  v y h l a s u j e  výberové konanie na 
funkciu riaditeľa/ky  Základnej školy s materskou 
školou s vyučovacím jazykom maďarským Boľ - 
Alapiskola és Óvoda,  Školská ulica 233, Boľ.
Bližšie informácie najdete na webovom sídle obce:  
www.obec-bol.sk.
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www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������

85
_0
59
5

uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180

Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ 
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV 

Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 
   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


