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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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sterilizaciavzduchu.sk

Kontakt: 0918 454 003 

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu 
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ZUBNÁ AMBULANCIA

Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782

Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA
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»Na Motorobot PF62 pre-
dám kľukovku (70), liatino-
vú prednú masku (70), pluh 
(70), rotavátor (80). TT. 
Tel.: 0948 158 475 
»Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhradné 
diely, trofeje, všetko od mo-
torizmu. Tel. 0907 374 235 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám morky modré a 
bronzové + predám odstav-
čatá. Tel. 0905 835 768

»Kúpim hudobný nástroj. 
Tel. 0903 416 726
»Kúpim rôzne starožitnosti, 
staré hodiny, mince, foto-
grafie, trofeje. Tel. 0903 416 
726

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch. 0907 910 755 

»Predám nové a zánovné 
dva pánske ¾ kožuchy, č.40 
a 50. Kožené hnedé ¾ bun-
dy č. 52. Dámske dva dlhé 
kožuchy, č. 48 a 50. Kožen-
kovú dlhú bundu čiernu č.L 
a hnedú č. XXL. Cena doho-
dou. Tel.: 0902 679 183

»Rada si budem písať ma-
ily s kresťankou, 0902 288 
608 

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

POŠLITE  SMS
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16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

»Glazúrovanie vaní 0905 
983 602
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov 
prax, 5 rokov záruka. Cena 
70 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

»Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

NEHNUTEĽNOSTI
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Nie pre ťažké reformy, ktoré sa ne-
dajú vydržať, lebo žiadne nerobia. 
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali 
za tých pár mesiacov neúrekom. 
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho 
vládu kvôli absolútnej neschopnos-
ti riešiť vážne problémy, arogantnej 
komunikácii k občanom a drzému 
papalášizmu.

Očakávaná zmena k lepšiemu 
s Matovičom neprišla a ani nepríde. 
A za dverami stále čaká starý aj nový 
Smer. Úlohou všetkých príčetných a 
kompetentných strán je ponúknuť 
alternatívu. Odbornú, profesionál-
nu a hodnotovú alternatívu, pre 
ktorú Slovensko a jeho občania sú 
cieľom politiky, nie iba nástrojom 
na použitie vo voľbách. 

Potrebujeme viac odbornej disku-
sie, debát o zdravotníctve, obnove 
Slovenska o problémoch a  rieše-
niach. Pri tejto vláde, pri spôsobe 
vládnutia Igora Matoviča sa o tom 
nedá ani snívať. Nechcem a neželám 
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mys-
leli a hovorili, že keď vyhrajú voľ-
by, môžu všetko. Nechcem Fica ani 
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú 

vládu, ktorá nebude robiť vlastným 
občanom zle. A ktorá sa správa k 
ľuďom s úctou! Pretože v tomto me-
dzi Ficom a Matovičom prestáva byť 
rozdiel. 

Igor Matovič patrí do politickej aj 
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj 
zlý manažér. Každý, kto mu umož-
ňuje zostať pri moci, je spoluzod-
povedný za škody, ktoré premiér 
spôsobí.

Slovensko má na viac!

POTREBUJEME NOVÚ 
ALTERNATÍVU. 

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
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» Tomáš 
Drucker
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Dražobník GAVILA s. r. o.,
1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE č. 013/2019
Dátum dražby: 13.01.2021 o 11:00 hod. - Prvé kolo dražby

Najnižšie podanie 87 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5 000,- EUR

Miesto konania dražby: Národné tenisové centrum, Príkopova 6, Bratislava,
     III. poschodie, sála č. 2
Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k. ú. 
Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres: Bratislava V, zapísané na LV č. 2635, 
a to: byt č. 3, nachádzajúci sa na 6. poschodí, vchod Iľjušinova 8 v bytovom dome súp. 
č. 1025, postavenom na pozemku parcely registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape 
parc. č. 3145 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na príslušenstve o veľkosti 2087/100000. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 
1025 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4029 a nie je predmetom dražby.

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:
gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

15. decembra 1984 
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pri-
státie na Venuši 

Výročia a udalosti
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Tretia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Čas je zrýchlený, ešte nedávno 
sme avizovali príchod Adventu a 
už je tu jeho tretia nedeľa.

Paralelne prežívame všetko ob-
vyklé svetské, no je fajn, ak zostane 
čas zamýšľať sa aj nad tým duchov-
ným. V tom svetskom je zhon, obavy, 
neistota, často aj bolesť, v tom du-
chovnom nádej a očakávanie. Možno 
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov 
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej 
plnohodnotne, od radosti po smútok, 
od bolesti po šťastie. Myslím si, že 
človek sa stane ľudským až vtedy, ak 
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a 
v tom naučí vo svojom živote pokra-
čovať.

Hulákajúci hlupák na akomkoľ-
vek stupni moci, hoci len a výlučne 
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu 
nie je na to, aby nám ničil či znechu-
coval a zoškareďoval život, naopak, 
práve “vďaka” takýmto sme schopní 
vidieť ho aj krásny.

„Hľa, ja posielam svojho posla 
pred tvojou tvárou a on pripraví 
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím 
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo 
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján 
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 

kráľovstve menší, je väčší ako on.“                                         
Mt 11, 2- 11

Ak sa niekedy aspoň na okamih 
zastavíme a zauvažujeme o pravých 
hodnotách v ľudskom živote, môže-
me objaviť, že jedným obrovským 
darom je zrak. A neexistuje iba slepo-
ta telesná, ale aj duchovná. Vidíme 
či nevidíme znamenia našich čias? 
Chápeme či nechápeme, čo nám 
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo 
niekoho veľkého vo vlastnej rodine? 

Veľmi krásne to napísal Exupéry 
vo svojom Malom princovi vari v naj-
známejšom citáte, ktorý v správnej 
chvíli stojí zato opakovať: „Správne 
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité 
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť 
väčšími ako ktokoľvek iný na našom 
malom svete moci a v našom bohat-
stve, ale skúsme zažiť as-
poň chvíľku stať sa tými 
najmenšími...

Pekný a pokojný, 
myšlienkami naplnený 
Advent, vážení čitate-
lia!
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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POTREBUJETE OPATROVATEĽKU?
Ak ste odkázaný na pomoc inej 

fyzickej osoby, poskytneme Vám 
domácu opatrovateľskú službu 
od 1.1.2021 v cene od 2,50€/hod. 

podľa stupňa odkázanosti.
Kontakt 0917 786 925

Organizácia OPATRÍME VÁS, n.o.
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0905 799 782
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Príjmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

TESÁRA 
KLAMPIARA / POKRÝVAČA 

IZOLATÉRA 
STROJNÍKA / VODIČA 

Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

LIDL Bratislava, ul. Svornosti
Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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PREDÁME
68 kusov šatníkových boxov
(do výroby, do skladu atď.)
Používané cca. 6 mesiacov
1 box = 4x skrine
Cena za 1 box: 65,- EUR.
Cena nového boxu cca. 200 EUR

Tel.: 0944 843 075 / E-mail: nakup@happyline.sk

PRI ODBERE VŠETKÝCH 68 KUSOV, DODÁVKA 
V CENE. DOHODA MOŽNÁ.
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Medovní-
ky sa pečú štandardne v predstihu 
pár týždňov pred Vianocami, aby 
stihli zmäknúť, ostatné suché peči-
vo postupne.

Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g 

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med, 
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci prá-
šok do perníka, 1 ČL perníkové korenie

Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúbku 
3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 stup-
ňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

Medvedie labky
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g 

maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práško-
vý cukor, 1 PL kakao, práškový cukor na 
obalenie

Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g 

mleté mandle, 165 g práškový cukor, 

180 g studené maslo, štipka soli, 5 balíč-
kov vanilkový cukor

Postup: Do misky preosejeme múku, 
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90 
gramov cukru a na vločky nastrúhané 
maslo. Vypracované hladké cesto za-
balíme do potravinovej fólie a necháme 
hodinu odpočívať v chlade. Potom z ces-
ta vyformujeme valčeky s priemerom 1,5 
cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm dlhé 
kúsky a z nich vytvoríme rožteky. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 150°C asi 15 mi-
nút. Zatiaľ si na tanieri premiešame 75g 
práškového cukru a 5 balíčkov vanilko-
vého cukru. Ešte teplé rožteky obalíme v 
pripravenom cukre.

Zlepované linecké kolieska
Suroviny: 150 g hladká múka, 50 g 

práškový cukor, 100 g maslo, 1 žĺtok, 
lekvár podľa výberu, práškový cukor na 
posypanie

Postup: V miske zmiešame múku, 
práškový cukor, zmäknuté maslo a žĺ-
tok. Vypracované hladké cesto odloží-
me na 20 minút do chladničky. Potom 
ho vyberieme a rozvaľkáme medzi dvo-
ma potravinárskymi fóliami na hrúbku 
asi 2mm. Pomocou formičiek vykraju-
jeme z cesta rovnaký počet plných ko-
liesok a koliesok s otvorom – napríklad 
hviezdička, srdiečko či stromček. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7 
minút. Upečené plné koliesko potrieme 
lekvárom, koliesko s otvorom posype-

me práškovým cukrom a spojíme ich.

Orechové snehové sušienky
Suroviny: 3 bielky, 250 g práškový 

cukor, 250 g pomleté orechy, práškový 
cukor na posypanie, tortové oblátky

Postup: Bielky vyšľaháme do tuha. Po 
častiach pridáme práškový cukor a ore-
chy. Z tortových oblátok vykrojíme po-
mocou okrúhlej formičky s priemerom 
3 až 4 cm kolieska a poukladáme ich na 
plech vyložený papierom na pečenie. 
Pripravenú hmotu naplníme do cukrár-
skeho vrecúška (alebo mikroténového 

sáčku - nezabudneme odstrihnúť špič-
ku) a nastriekame na pripravené oblát-
ky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 
15 až 20 minút.

Náš tip
Pri pečení sme použili teplovzdušnú 

rúru, pričom rozdiel v teplote medzi kla-
sickou elektrickou rúrou a teplovzduš-
nou rúrou je asi 15 až 20 °C. Pri pečení 
v klasickej elektrickej rúre teda pridáme 
približne 15 až 20 °C, treba však prie-
bežne kontrolovať, pretože každá rúra 
pečie inak.                        Renáta Kopáčová

VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Skvelé recepty na sladké vianočné pečivo

 autor foto: HoliHo pixabay
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V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš 
definuje kľúče od nebeskej brány 
takto: „Bol som hladný a dali ste mi 
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; 
bol som pocestný a pritúlili ste ma; 
bol som nahý a priodeli ste ma; bol 
som chorý a navštívili ste ma; bol som 
vo väzení a prišli ste ku mne.“ 

Viaceré z týchto požiadaviek na 
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži-
dovských alebo egyptských textoch, ale 
navštevovanie väzňov spomína Ježiš 
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba 
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale 
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje 
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na-
vštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, 
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti 
a politici budú za svoje zločiny spravod-
livo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich 
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za 
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče-
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa 
vzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme 
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a 
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu 
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo-
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z 
väzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou 
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu 

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov 
cítim snahu o nápravu života. Neviem, 
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal 
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť 
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca 
by sa zväčšila. 

Našou úlohou na tomto svete nie je 
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale po-
máhať im dostať sa do nebeského kráľov-
stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí, 
ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú 
hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach ne-
zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo 
urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich 
duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe. 
Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich naj-
menších bratov, mne ste urobili, hovorí 
Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých 
si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnos-
ti, chudobní, chorí, 
hladní, smädní, bez 
domova, opustení, 
osamelí a opovrho-
vaní. V ich tvárach 
nájdeme Ježiša skôr 
ako medzi farizejmi 
v rôznych VIP 
spoločnos-
tiach.

Navštíviť väzňov

» Ján Košturiak
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV
EXPEDIENTA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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Pracovník / pracovníčka vo výrobe

Neváhajte nás kontaktovať
0903 744 856

PONUKA 
PRÁCE 

Devínska Nová Ves
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obsluha automatizovaného zariadenia 

3-zmenná prevádzka

749 € �x + 150 € bonus + do 160 € príspevok na  dochádzanie
+ od 100 € príplatky + 300 € polročné odmeny
(Plat je uvedený brutto) 

menšia stabilná spoločnosť s rodinnou atmosférou

VOĽNÉ VÍKENDY

kontrola kvality komponentov 

16. decembra 1911  
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice 

Výročia a udalosti
Inzerát, ktorý predáva
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ 
LINKY Z BRATISLAVY

 

KOŠICE

ŽILINA
PREŠOV

KOMÁRNO
� WiFi zadarmo
� WC v autobuse
� servis na palube 
� najrýchlejšia preprava 

Lístok 
kúpite na

bus.daka.sk

ME EXPRESNÉ AUTOB
KYKK Z BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTAAAAA ISSSLAVAA YVV

KO

ŽIL
PRE

KOM
armo
obuse
palube
šia preprava bus
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€
od
už3,99


