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„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

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-



ZV 22-39 strana_ 3

službyZVOlENsKO 3

68
-0

34

Tel:0905 267 750 ZVOLEN

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO

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

TOPLAST  �  mobil: 0908 989 410

PLOTY LAVIČKY

66
-3
59

pre ľudí pre mestá

TERASY PIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com
LAAAASSSSTTT � mobbil: 0908

S DOVOZOM  po  SR



ZV 22-39 strana_ 4

služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Predám zimné pneu. 
Barum Polaris 3, 195/65 
R15 + disky Enzo 15. Tel: 
0907727201
»Kúpim auto do 200€ aj 
bez STK. Tel: 0944707491
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Kúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný. Tel: 0949350195
»Odkúpim diely z vašej 
garáže/ povaly, na star 
moto Jawa, CZ, Pionier. Tel: 
0904274781
»Kúpim Simson, Babetu, 
Pionier, Stelu, Stadion, 
Jawu 250, 350 aj diely. Tel: 
0949505827

»2-izb. byt, Očová. Tel: 
0915980290

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti, ako 
obrazy, hodiny, maľované 
truhlice. Tel: 0909117320

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Predám piecku Petrík. Tel: 
0908604935
»Predám nový nepouží-
vaný matrac Materasso, 
190x90x19 cm, tvrdosť 4. 
Tel: 0904354916
»Kúpim hifi, gramofóny, 
magnetofóny, zosilňovače, 
rádiá, reproduktory. Tel: 
0905453085

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454
»Predám nový 20l lis 
na hrozno-ovocie, cena 
80€ (pôvodná cena 
120€), v Kováčovej. Tel: 
0420/602489105
»Predám lacno dve ovce. 
Tel: 0903456617
»Predám zajace. 0948 516 
900

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

»Kúpim staré hodinky, 
bankovky, mince. Tel. 
0905767777
»Odkúpim staré mince, 
bankovky, kroje aj časti, pa-
rožie a iné. Tel: 0903868361

»Predám hranol 
4 0 0 x 2 0 0 x 6 m / 1 k s , 
2 0 0 x 3 0 0 x 4 m / 1 k s , 
150x400x6m/1ks. Tel: 
0905518454
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291

»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491

»Rýľujem záhrady. Tel: 
0940870790
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

»Si pripravený prežívať 
bezpodmienečnú lásku za-
loženú na vzájomnej úcte, 
dôvere a vernosti? Ak áno, 
ozvi sa 57r. žene. Ponúkam 
otvorené srdce. Zvolen a 
okolie. Kontakt v redakcii.
»62 ročná hľadá kamaráta 
na kávu. Kontakt v redakcii.
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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

33
-0

50
Re

kl
am

ný
 čl

án
ok

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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OTVORENÉ

FRUCTOP

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
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Ak máte nadbytok úrody jabĺk, ale-
bo len chcete pripraviť niečo chutné 
a zdravé pre svoju rodinku, pustite 
sa do sušenia. Ak objavíte jeho čaro, 
budete si môcť užívať chutné ovocie 
plné vitamínov až do ďalšej úrody.

Príprava ovocia na sušenie - na 
sušenie si vyberajte dozreté a zdravé 
plody. Dobre ich poumývajte a osušte. 
Pripravte si misku s vodou a pridajte do 
nej trošku kyseliny citrónovej. Z ovocia 
odstráňte jadrovníky a nakrájajte ho 
na plátky hrubé od 2 do maximálne 4 
mm a tie ihneď vkladajte na pár minút 
do pripravenej misky s vodou. Plátky 
následne osušte a môžete sa pustiť do 
samotného sušenia.

Náš tip: Čím budú plátky tenšie, tým 
budú čipsy chrumkavejšie.

Sušenie ovocia - spôsobov ako sušiť 
ovocie je viacero a tým najjednoduch-
ším je použiť sušičku na ovocie. Bez 
problémov to však zvládnete aj bez nej.

Sušenie na vzduchu - plátky ovocia 
poukladajte v jednej vrstve na podnos 
vystlaný papierom na pečenie a ten 
položte na slnečný okenný parapet, prí-
padne radiátor. Takto sušte ovocie pri-
bližne tri až štyri dni, pričom plátky po-
čas sušenia obráťte aj na druhú stranu.

Sušenie v rúre na pečenie - ovocie 
poukladajte na plech vystlaný papie-

rom na pečenie a sušte v rúre pri teplote 
50 stupňov Celzia, pričom dvierka rúry 
nechajte pootvorené. Takto bude suše-
nie trvať s prestávkami približne jeden 
až dva dni. Priebežne rúru na niekoľko 
hodín vypnite, ovocie skontrolujte, aby 
sa nespálilo a po čase rúru opäť zapni-
te. Doba sušenia závisí od množstva 
prestávok aj od hrúbky plátkov ovocia.

Skladovanie - po vysušení plátky 
ovocia vložte do vzduchotesnej nádo-
by, prípadne papierového vrecka či 
plátenej tašky. Skladujte na chladnom 
tmavom mieste, napríklad v komore 
alebo v suchej pivnici. Takto vám vydr-
žia aj do nasledujúcej sezóny.

Použitie - plátky sušeného ovocia 
si môžete dopriať ako sladkú maškrtu, 
prípadne ich použiť na spestrenie a 
ochutenie müsli zmesí.

Pripravte si jablkové čipsy doma

» ren
zdroj foto armendes pixabay

Ak sa chystáte na potulky jesennou 
prírodou, nezabudnite si nazbierať šíp-
ky. Sú plodom ruže šípovej, ktorá hojne 
lemuje poľné aj lesné cesty. Ich liečivú 
silu poznali aj naše staré mamy.

Šípky obsahujú množstvo vitamí-
nov. Bohaté sú na vitamín C, ale aj A, 
B1, B2, P a K. Nájdeme v nich aj pektí-
ny, triesloviny, silice, minerálne lát-
ky draslík a vápnik. Ich súčasťou sú 
cenné flavonoidy a karotenoidy. Šípky 
posilňujú imunitu, prečistia obličky, 
močové cesty a zbavujú nás únavy. Šíp-
ky pomáhajú pri vstrebávaní železa v 
organizme a ochraňujú pred zápalmi. 
Sú podporným prostriedkom pri hojení 
rán a účinným bojovníkom s baktéria-
mi. Ich využitie je široké a pripraviť si z 
nich okrem čaju môžete džem, kompót, 
sirup a dokonca aj víno.

Zber šípok - šípky spoznáte podľa 
ich oranžovej až tmavočervenej farby. 
Zbierajte ich v čistom prostredí mimo 
frekventovaných ciest. Dôležité je zbie-
rať zrelé, suché a nezamrznuté plody. 
Ideálnym obdobím na zber šípok je ok-
tóber a začiatok novembra. Zvoliť by ste 
si mali suché a slnečné počasie, kedy 
majú optimálny obsah vitamínov.

Sušenie šípok - šípky preberte, od-
stráňte poškodené a nahnité plody a 
zvyšky okvetia. Následne šípky umyte 
a na utierke ich dôkladne osušte. Šípky 
môžete sušiť v sušičke, v rúre alebo na 
slnku. Ak sa rozhodnete pre sušenie v 

rúre, stačí šípky nasypať na plech vy-
ložený papierom na pečenie a sušiť ich 
pri teplote asi 70 stupňov Celzia, pričom 
dvierka rúry nechajte pootvorené. Šíp-
ky priebežne kontrolujte, aby sa nepri-
pálili. Najšetrnejšie je však ich sušenie 
na vzduchu. Šípky je potrebné nasypať 
na sito alebo plech vyložený papierom 
na pečenie a sušiť ich na slniečku. Šíp-
ky priebežne kontrolujte, či náhodou 
neplesnivejú. Po usušení ich vložte do 
uzatvárateľnej nádoby a odložte na 
tmavé miesto. Takto ich skladujte rok.

Šípkový čaj - šípkový čaj je veľmi 
obľúbený a na jeho prípravu sa používa 
viacero spôsobov.
Postup: Rozdrvte 20g sušených plo-

dov a večer zalejte O,5l studenej vody. 
Nechajte lúhovať do rána. Ráno ohrejte 
na približne 80°Celzia a preceďte. Do-
chutiť môžete medom. Hoci sa čaj môže 
piť dlhodobo, ľudia trpiaci zvýšenou 
zrážanlivosťou krvi by si ho nemali do-
priať príliš často.

Nazbierajte si šípky

» ren
Pripravte si šípkový čaj. autor foto pexels pixabay

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201
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2. októbra 1995   
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the 
Story) Morning Glory?

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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