
 

VÝHERNÁ LISTINA 

Súťaž s MASPEX Slovakia Trade, s.r.o. 
                                   

Poukážka OMV v hodnote 30 €  

Š. Putsková, číslo karty: xxxxxxxxx1548, tovar zakúpený v predajni: TS, Štefánika 

M. Kvočik, číslo karty: xxxxxxxxx3635, tovar zakúpený v predajni: Kanianka 

M. Jurišová, číslo karty: xxxxxxxxx4061, tovar zakúpený v predajni: ZA, Rosinky 

A. Ridošková, číslo karty: xxxxxxxxx7238, tovar zakúpený v predajni: Il. Kpt. Nálepku 

M. Šusteková, číslo karty: xxxxxxxxx3887, tovar zakúpený v predajni: CA, Okružná  

M. Turzová, číslo karty: xxxxxxxxx1920, tovar zakúpený v predajni: Beluša 

K. Bellová, číslo karty: xxxxxxxxx3090, tovar zakúpený v predajni: Istebné 

E. Malachová, číslo karty: xxxxxxxxx8674, tovar zakúpený v predajni: Dubnica, Centrum II 

M. Raček, číslo karty: xxxxxxxxx7897, tovar zakúpený v predajni: Rosina  

J. Vigľaš, číslo karty: xxxxxxxxx9600, tovar zakúpený v predajni: MT, Podháj 

K. Didiová, číslo karty: xxxxxxxxx3328, tovar zakúpený v predajni: TN, Saratovská 

M. Kvasnica, číslo karty: xxxxxxxxx4084, tovar zakúpený v predajni: Beluša 

A. Mičová, číslo karty: xxxxxxxxx0400, tovar zakúpený v predajni: TN, Braneckého 

M. Pokuta, číslo karty: xxxxxxxxx3750, tovar zakúpený v predajni: Lednické Rovne 

L. Dubcová, číslo karty: xxxxxxxxx5922, tovar zakúpený v predajni: Konská 

T. Buzna, číslo karty: xxxxxxxxx6363, tovar zakúpený v predajni: Kľačno 

A. Schnircz, číslo karty: xxxxxxxxx9555, tovar zakúpený v predajni: Sebedražie 

R. Marko, číslo karty: xxxxxxxxx7138, tovar zakúpený v predajni: Istebné 

J. Hainová, číslo karty: xxxxxxxxx3691, tovar zakúpený v predajni: Solčany 

S. Balšiaková, číslo karty: xxxxxxxxx3660, tovar zakúpený v predajni: MT, Vajanského 

M. Vajdlová, číslo karty: xxxxxxxxx5103, tovar zakúpený v predajni: MT, Vajanského 

M. Ivančíková, číslo karty: xxxxxxxxx0533, tovar zakúpený v predajni: Detva 

P. Šurnovský, číslo karty: xxxxxxxxx5846, tovar zakúpený v predajni: ZA, Dobšinského 

M. Barták, číslo karty: xxxxxxxxx8453, tovar zakúpený v predajni: PB, Sládkovičova 

P. Kľúčik, číslo karty: xxxxxxxxx3579, tovar zakúpený v predajni: Prečín 

L. Brinfzaková, číslo karty: xxxxxxxxx7248, tovar zakúpený v predajni: Dolná Mariková 

E. Tkáčová, číslo karty: xxxxxxxxx4531, tovar zakúpený v predajni: Detva 

D. Rožník, číslo karty: xxxxxxxxx1131, tovar zakúpený v predajni: Horné Srnie 

B. Šutarová, číslo karty: xxxxxxxxx0040, tovar zakúpený v predajni: Rudina 

J. Filová, číslo karty: xxxxxxxxx6617, tovar zakúpený v predajni: Varín 

 
 

 

 

 



 

Kartón výrobkov RELAX 

S. Bugan, číslo karty: xxxxxxxxx0629, tovar zakúpený v predajni: Stráža 

K. Kotulová, číslo karty: xxxxxxxxx3118, tovar zakúpený v predajni: Liešťany 

A. Kubala, číslo karty: xxxxxxxxx1338, tovar zakúpený v predajni: Radôstka 

L. Sivák, číslo karty: xxxxxxxxx7065, tovar zakúpený v predajni: Beluša 

M. Michalcová, číslo karty: xxxxxxxxx0728, tovar zakúpený v predajni: TS, Západ 

B. Briestenská, číslo karty: xxxxxxxxx8807, tovar zakúpený v predajni: Prečín 

D. Gatialová, číslo karty: xxxxxxxxx7658, tovar zakúpený v predajni: PD, Dlhá 

L. Gabor, číslo karty: xxxxxxxxx3199, tovar zakúpený v predajni: TN, Saratovská 

T. Slahučková, číslo karty: xxxxxxxxx6870, tovar zakúpený v predajni: Dubnica, Pod kaštieľom 

Z. Tomanec, číslo karty: xxxxxxxxx3332, tovar zakúpený v predajni: Solčany 

J. Javorčeková, číslo karty: xxxxxxxxx0102, tovar zakúpený v predajni: Liešťany 

A. Kostolanyiová, číslo karty: xxxxxxxxx8156, tovar zakúpený v predajni: Turzovka Stred 

V. Praženicová, číslo karty: xxxxxxxxx1302, tovar zakúpený v predajni: Predmier 

P. Beniač, číslo karty: xxxxxxxxx0752, tovar zakúpený v predajni: Ovčiarsko 

H. Cabanová, číslo karty: xxxxxxxxx0671, tovar zakúpený v predajni: Nemce 

V. Rusnáková, číslo karty: xxxxxxxxx4510, tovar zakúpený v predajni: Šebešťanová 

A. Borovská, číslo karty: xxxxxxxxx1767, tovar zakúpený v predajni: Dubnica, Centrum II 

L. Gabor, číslo karty: xxxxxxxxx3199, tovar zakúpený v predajni: Trenčín, Saratovská 

M. Hianiková, číslo karty: xxxxxxxxx8610, tovar zakúpený v predajni: Kanianka 

E. Sibáková, číslo karty: xxxxxxxxx0634, tovar zakúpený v predajni: Seč 

 

 

 

 

Súťaž prebehla v termíne od 30.7. do 18. 8. 2021 

VÝHERCOM BLAHOŽELÁME 


