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Vilka Prešov - magazín 
pre bývanie, domov a 
lepší život
Číslo: 2021/02 – zima-jar
Vydané: 15.2.2021
Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v marci 2021
Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2021 v pláne 11 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov rodinných
domov v mestách  Prešove, Sabinove, 
Lipanoch, Bardejove, Stropkove, Svid-
níku a Giraltovciach, Hanušovce n/T., 
Veľký Šariš a v okolitých obciach.

Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:
Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk, 0905 493 862

www.vilka.sk
Autorské práva sú vyhradené a 
vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek 
rozmnožovanie časti alebo celku 
textov, fotografií, inzerátov alebo 
ďalších súčasti vydania bez písomné-
ho súhlasu vydavateľa je zakázané. 
Vydavateľ nezodpovedá za obsahovú 
správnosť uverejnených inzerátov, 
vydanie neprešlo jazykovou úpravou. 

DEMONTÁŽE

• 9-20 týždňové vysoko produkčné nosničky
• Plemená Hysex, Moravia a Dominant farebný

• 1- ročné nosnice v znáške
• Brojlerové kurčatá

• Morky 8-10 týždňové a viac Plemeno BIG -6 širokoprsé
• Káčatá brojlerové na ďalší chov 3 a viac týždňové

• Húsatá a pe• Húsatá a perličky 

Dovoz zdarma !

Náš chov je pod stálym veterinárnym dozorom kde je zaručená kvalita chovného materiálu.

Objednávky - mobil: 0905 480 587, tel.: 057/ 77 96 175

Predáva
hydinu

STAVEBNICE LEGO
EXKLUZÍVNE SETY
JEDNOTLIVÉ DIELIKY

www.legacik.sk
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•NECHUŤ K UČENIU?
•NEDOSTATOK SÚSTREDENOSTI?
•PROBLÉMY S ČÍTANÍM, PÍSANÍM?

www.centrumbasic.sk
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0917 923 168
  Informujte sa hneď:

STREŠNÉ CENTRUM  ŠUŇAVSKÝ S.R.O.  Špitálska 17, 054 01 Levoča oproti nemocnici

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
B50% NA RÔZNE KRYTINY

•  máme dlhoročné skúsenosti
•  naša práca je vysokokvalitná
•  používame kvalitné nemecké materiály

Zvoľte si odborníkov
CHCETE KVALITNÚ STRECHU?

•  9-20 týždňové mladé nosničky
•  1-ročné nosnice zaperené
•  brojlerové kurčatá
•  morky a kačky 1,2 t

www.presovautodoprava.sk





VÝKUP

STARÉHO

DREVA!!! 

až do 250 EUR/m3 !!!

www.staredrevo.sk

Vykupujeme:
hrady,trámy, podlahy,
slnkom opálené dosky,
min.vek 60 rokov.
- staré dosky vymeníme
  za nové
- demontáž zda- demontáž zdarma
- platba v hotovosti

0949 500 450


