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POĎaKOVanIe

Čistý deň v spolupráci s DT inštitútom O.Z. v súčasnosti pripravuje projekt 
detskej terapeutickej komunity. Na budovaní nového zariadenia sa podieľajú:

sCOn, s.r.o. – p. tibor Vraniak
stojan, s.r.o. – p. Jozef stojan

MaJteX – ladislav Petrovič, spol. s. r.o.

Aj touto cestou im chceme vyjadriť vďaku za prácu a nadprácu, 
ktorou sa podieľali na projekte. 

Naša osobitná vďaka patrí Ing. Imrichovi Konrádovi, 
za jeho mimoriadny osobitný prínos v pozícii stavebného dozoru. 

     
Tím pracovníkov Čistý deň, n.o. a DT inštitút OZ

Všetkým želáme krásne a pokojné Vianoce
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