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Dodávka materiálu
za VEĽKOOBCHODNÉ
CENY!
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PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

AT A AVA
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PRÁCA V BRATISLAVE
Mzda od 1.400 € v čistom

Hľadáme elektrikárov

Ubytovanie a cesta hradené.

0917 677 868
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VÝVOZ  ŽÚMP
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ZAMERANIE A CENOVÁ PONUKA ZDARMA

BRIZOLIT - oprava prasklín, vysprávky
                  pred maľovaním
STRECHA - brúsenie, odmastenie pred
                  čistením a maľovaním

0948 269 021, BUDOVATEĽSKÁ 1285, VRANOV N/T

PROFESIONÁLNE ČISTENIE
A MAĽOVANIE BRIZOLITU A STRIECH 

0908 979 512
................................

REKLAMA
do novín
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ŠTEFAN
PRISTAŠ
KÚPIM LES 

DUB, ORECH
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE  DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania opakovanej dražby:  Miestny úrad Mestskej časti
Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.317
na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad 
JUDr. Rastislav Demeter, Tkáčska 2, 080 01 Prešov 
Dátum a čas konania opakovanej dražby:  05. októbra 2022 o 10h.
Predmet opakovanej dražby:  Evidovaná podlahová plocha bytu
je 54,53 m�, byt č. 7, na 1. poschodí na ul. Vihorlatská 1724/3
066 01 Humenné
Najnižšie podanie:  46.900 €   Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky:  5.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o.,
so sídlom Tr. SNP č. 39, 040 11 Košice, tel.:  0907 337 779

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

„Úsmev nestojí nič a prináša mno-
ho. Obohacuje toho, kto ho prijíma 
bez toho, že by ochudobňoval toho, 
kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spo-
mienka naň je niekedy večná. Nikto 
nie je taký bohatý, aby sa bez neho 
obišiel a nikto nie je taký chudobný, 
aby ho nemohol darovať,“ povedal 
kedysi Jan Werich.

Úsmev nie je len znakom našej 
dobrej nálady, ale tiež prejavom náš-
ho pozitívneho postoja k iným ľuďom. 
Určite tiež zažívate ten príjemný pocit, 
keď sa na vás niekto usmeje.

Úsmev od ucha k uchu? To sa v 
súčasnosti vidí skutočne len zriedka. 
Všade zväčša stretávame len zachmú-
rené tváre. A to je škoda. Je fakt, že nie 
vždy máme dôvod sa usmievať, ale na-
priek všetkým starostiam, ktoré nám 
život prináša, by sme tak mali robiť, 
ako najviac sa len dá. Aj vďaka úsmevu 
prekonáme nástrahy všedných dní o 
čosi ľahšie, pretože úsmev je liek, ktorý 
dokáže liečiť telo i dušu.

Žijeme v časoch, kedy sa nestre-
távame osobne tak často, ako tomu 
bolo kedysi. Navzájom komunikujeme 
viac prostredníctvom esemesiek, ma-
ilov či sociálnych sietí. Častokrát však 
do správ pre našich adresátov vkladá-
me aj úsmev v podobe všakovakých 
smajlíkov. A to je fajn. Mne osobne aj 
takýto drobný emotikon dokáže vyča-
riť úsmev na tvári a spríjemniť deň.

Už o pár dní, presnejšie 7. októbra, 
si budeme pripomínať Svetový deň 
úsmevu. Vykročme doň usmiati a po-
kúsme sa zachovať si tento zvyk každý 
deň. Obdarujme úsmevom našich blíz-
kych, priateľov, susedov, 
kolegov, pani v úrade či 
na pošte. Verím, že tým 
spríjemníme život nie-
len ľuďom okolo, ale 
aj nám a že aj vďaka 
tomu budú naše dni 
oveľa viac prežiare-
né slnkom.

Úsmev, prosím!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

TIP na výlet

Zemplínska Šírava 

8
8
-0
0
2
4

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

€
120

80
€

1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality
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ČISTÍME A
MAĽUJEME

fasády
strechy
zámkové dlažby
parkovacie miesta
striekame brizolit

PRÍDEME 
VÁM 

SPRAVIŤ
VZORKU
ZDARMA

WWW.WITON.SK

 
0800 144 125
0910 401 080
Budovateľská 1285
Vranov nad Topľou

Zameranie a cenová 
ponuka ZDARMA

Záruka až 12 rokovZáruka až 12 rokov  
na namaľovanú fasáduna namaľovanú fasádu  

  

Používame airless technológie a
pracovné postupy, ktoré 
zaručia dlhodobý a stály
výsledok.

Spoľahlivo
odstránime všetky
mikroorganizmy,
mach, plesne, riasy,
prach, smog, olejové
stopy či iné nečistoty.

ľaľ hliv

ýsledok.

hlivo

INZERCIA

 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, 
Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemer-
né, Vranov nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, 
Medzilaborce, Dlhé nad Cirochou, Zem-
plínske Hámre, Čemerné, Vranov nad 
Topľou, Sečovská Polianka, Sedliská, 
Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)

1. októbra 1869    
v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať 
prvé pohľadnice

Výročia a udalosti 3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti



HU22-39 strana- 4

ekológia / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

YarnArt Macrame Twisted

29,90 €

Vlnytinka

Na Slovensku existuje jediný You-
Tube kanál, ktorý sa pravidelne venu-
je témam, ako je predchádzanie vzniku 
odpadov, správne triedenie, ako aj 
recyklácia odpadov. Takmer každý týž-
deň na ňom pribudne nová reportáž. 

YouTube kanál spravuje organizácia 
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, 
ktorá sa stará o financovanie triedené-
ho zberu pre približne 42 % obyvate-
ľov Slovenska, od najväčších miest po 
malé dedinky. V roku 2021 získala za 
tento projekt prestížne ocenenie VIA 
BONA SLOVAKIA a v roku 2022 Ná-
rodnú podnikateľskú cenu za životné 
prostredie. 

Na YouTube kanáli nájdete viacero 
úspešných videoseriálov, odporúča-
me napríklad tieto:

 PET kajak
Fascinujúci príbeh bratislavského 
vodáka, ktorý z PET fliaš vyzbiera-
ných v prírode postavil kajak a sym-
bolicky s ním preplavil slovenský 
úsek Dunaja.

 Miesta preč
Videoseriál približujúci miesta, kde 
končia odpady, keď ich triedime 
(recyklátori), ale aj keď ich netriedi-
me (skládky a čierne skládky).

 Správna trefa
Videoseriál o správnom triedení 
nápojových kartónov, skla, pa-
piera a plastov a ďalších druhov 
odpadov.

 Medveď vs. triedenie odpadu
Videoseriál s radami, ako správne 
triediť v lokalitách s výskytom med-
veďa hnedého.

 Výsledky analýz triedeného 
zberu
Ak by Vás zaujímalo, ako sa darí 
triediť odpady v rôznych mestách, 
videoseriál z analýz triedeného 
zberu priblíži, kde robíme najčas-
tejšie chyby a čo pri triedení odpa-
du nemáme robiť.

Do YouTube kanála sa ľahko 
dostanete prostredníctvom toh-
to QR kódu:

Ocenený YouTube portál NATUR-PACK 
vzdeláva verejnosť na tému odpady
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Keď vidíme okolo seba všetky vojny 
a zlobu, prenasledovanie, choroby a 
strach, ktoré doliehajú na náš svet, 
môže sa nám natískať otázka: „Má 
Boh naozaj všetko pod kontrolou?“ 
Áno, má - ale musíme uchopiť jeho 
vystreté ruky a pevne sa ich držať. 
Boh nám podáva svoje ruky, aby 
nám daroval svoju nekonečnú lásku 
a  aby nás zachránil z moci Zlého. 

Svätá Edita Steinová, ktorá v 
Osvienčime obetovala svoj život za 
vlastný židovský národ, napísala: „Ak 
Boh ústami proroka hovorí, že mi je 
vernejší ako môj vlastný otec a matka, 
ba že je láska sama, potom vidím, aká 
rozumná je moja dôvera v náruč, ktorá 
ma drží, a aký bláznivý je akýkoľvek 
strach z pádu do ničoty. Bolo by azda 
rozumné, keby dieťa žilo v neustálom 
strachu, že ho matka nechá spadnúť?“

Všetci potrebujeme nádej, že Boh 
drží všetko vo svojich rukách, dokonca 
aj ľudské utrpenie a núdzu. Živú nádej 
potrebujú najmä krajiny, kde vládne 
vojna, násilie a veľká chudoba - ako na 
Ukrajine, Blízkom východe, v Nigérii, 
v africkej oblasti Sahel a na všetkých 
miestach, kde ľudia nemôžu žiť v po-
koji.

18. október 2022 je deň, kedy sa 
deti na celom svete zjednotia, aby sa 
zúčastnili veľkej modlitebnej iniciatívy 

Milión detí sa modlí ruženec. Organi-
zuje ju medzinárodná pápežská nadá-
cia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Aj na 
Slovensku, v našich rodinách, školách 
a farnostiach budú deti v modlitbe ru-
ženca prosiť za mier a jednotu pre celý 
svet. 

Srdečne pozývame aj Vás: zapojte 
sa do tejto celosvetovej iniciatívy. Zjed-
notení v modlitbe hlbšie pochopíme, že 
všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý 
túži len po našom šťastí. Odovzdávaj-
me túto dôveru v moc a milosrdenstvo 
nášho nebeského Otca aj našim deťom. 
Nech je modlitba ruženca s deťmi 18. 
októbra veľkým a radostným dňom 
viery a nádeje. 

Viac informácií a materiály na stiah-
nutie nájdete na www.miliondeti.sk.

Milión detí za mier a jednotu

» ACN
zdroj foto ACN

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU 
tel.:  055/728 91 24

TOPLAST  �  mobil: 0908 989 410

PLOTY LAVIČKY
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pre ľudí pre mestá

TERASY PIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com
LAAAASSSSTTT � mobbil: 0908

S DOVOZOM  po  SR
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Pri strate zamestnania môže poiste-
nec požiadať o dávku v nezamestna-
nosti priamo na úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny spolu so žiadosťou 
o zaradenie do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie. V tom prípade jeho 
žiadosť doručí Sociálnej poisťovni 
elektronicky úrad práce. 

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti 
upozorňuje, že konanie o nároku na dáv-
ku v nezamestnanosti sa začína práve 
týmto momentom – teda až doručením 
žiadosti o dávku z úradu práce do Soci-
álnej poisťovne, a nie dňom vyplnenia 
žiadosti o dávku na úrade práce. Klien-
tovi zostala aj možnosť požiadať o dávku 
priamo v pobočke Sociálnej poisťovne a 
to vyplnením tlačiva Žiadosti o dávku.

Ako dlho trvá vybavenie dávky - po 
doručení žiadosti Sociálna poisťovňa 
rozhodne o nároku na dávku v rámci zá-
konných lehôt do 60 dní, v mimoriadne 
zložitých prípadoch sa môže rozhodova-
nie predĺžiť o ďalších 60 dní. „Priemer-
ná doba vydania rozhodnutia je 13 dní, 
pričom závisí od dátumu, kedy zamest-
návateľ poskytne Sociálnej poisťovni 
údaje o príjme zamestnanca za posledný 
mesiac. Tieto údaje sú potrebné k vý-
počtu výšky dávky v nezamestnanosti. 
Pri žiadostiach, kde sa preukazuje doba 
poistenia v nezamestnanosti získaná v 
inom členskom štáte Európskej únie ale-
bo sa skúma centrum záujmov, je doba 
konania o nároku na dávku približne 45 

dní. Dĺžku konania v týchto prípadoch 
zväčša ovplyvňuje zahraničná inštitúcia 
príslušná na potvrdenie dôb poistenia a 
príjmu, na ktorej potvrdenie Sociálna po-
isťovňa musí čakať,“ informuje Sociálna 
poisťovňa na svojej webovej stránke.

Kedy sa dávka vypláca - dávku v 
nezamestnanosti vypláca Sociálna pois-
ťovňa v štandardných prípadoch nasle-
dujúci mesiac po začatí konania o dáv-
ke. „Napríklad ak bol pracovný pomer 
ukončený 31. augusta 2022 a poistenec 
zaradený do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie dňom 1. septembra 2022, 
pričom žiadosť o dávku v nezamestna-
nosti je doručená Sociálnej poisťovni 12. 
septembra 2022, od tohto dátumu začína 
konanie o nároku na dávku. V prípade, 
že zamestnávateľ predloží Sociálnej po-
isťovni údaje o príjme zamestnanca 20. 
septembra 2022, tak dávka bude vypla-
tená nasledujúci mesiac, teda v októbri 
2022 vo výplatnom termíne určenom prí-
slušnou pobočkou Sociálnej poisťovne,“ 
objasňuje inštitúcia.

Do výplaty dávky v nezamestna-
nosti je poistenec zväčša zabezpečený 
vyplatenou mzdou za posledný mesiac 
pracovnoprávneho vzťahu od zamest-
návateľa na území Slovenskej republiky, 
prípadne zahraničného zamestnávateľa. 

Sociálna poisťovňa vyplatila v au-
guste 2022 viac ako 39 tisíc dávok v neza-
mestnanosti v priemernej výške 531,32 
eura.

Dávky v nezamestnanosti

» ren

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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5. október 1962   
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

Výročia a udalosti
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Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 

peňažný príspevok od štátu.

Rôzne možnosti prispôsobenia
Vhodné pre rovné a zakrivené schody
Rýchla a čistá inštalácia

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

0800 162 162
ZAVOLAJTE ZADARMO

Zaistite, aby vaše schody boli opäť bezpečné
Schodiskový výťah Stannah je vyrobený tak, aby sa dokonale 
prispôsobil vašim schodom. Pred opustením nášho závodu sa každý 
schodiskový výťah Stannah podrobí intenzívnym testom kvality a 
odolnosti, aby sme vám ponúkli  čo najlepší produkt.

Vrátane bezplatnej údržby

EXKLUZÍVNA

-ROČNÁ
ZÁRUKA

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 15.10. 2022

Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť

Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 

+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
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