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GALANTSKO
ŠALIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností
STRECHYNA KĽÚČ

Máme fašiangy

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09
www.strecha.ws

Príjmem
pomocníka
na betónovanie základov
náhrobných kameňov
6€/h v hrubom

0905 320 476

36-0002

od 1. marca

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

36-0006

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

47-014

Projekčná kancelária

Za rozumné ceny!

Ing.arch.Dana Gálová

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie, výber
dodávateľa.

Hľadám
ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą

Katalóg EUROLINE novinky
rodinných domov
2019
www.darch.sk
darchatelier@gmail.com
36-0008

Mobil: 0907 722 309

aj jednotlivcov
od 1. marca
Mzda: 6€/h v čistom

W`XW]YYXY[

650,-

TOTÁLNY VÝPREDAJ
PÚCHOVSKÝCH KABÁTOV
ŠAĽA: Dom kultúry,
ul. SNP 16 (bábková sála)

1 600,1000,-

31. január (štvrtok) 2019
0907 652 710
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45-0027

www.peknekabaty.sk

-30%

-20%

10:00 - 17:00 hod.
52-0002

CENY UŽ OD 30€
KA
PREDĹŽENÁ ZÁRU
NA 3 ROKY

-15%

1

36-0002

0911 266 549

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

SLOVENSKÁ KVALITA

07-0012

ARRI s.r.o.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský |

NAJNIŽŠIE
CENY

Na Slovensku sa dňom vyhlásenia
prezidentských volieb začala aj kampaň všetkých tých, ktorí si myslia, že
z tých či oných príčin sú schopní dôstojne zastávať post hlavy štátu. Keďže
noviny vydavateľstva REGIONPRESS,
s.r.o. sú inzertné noviny, dávajú v súlade so zákonom potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor
k dispozícii na prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko
identifikovať tak, že takýto inzertný
materiál je označený značkou inzercie.
Od tohto čísla však ešte viac graficky
zvýrazníme, že konkrétny článok je
inzertný. Chceme vám
tak poskytnúť
tnúť informáidátoch, ktorí
cie o kandidátoch,
prejavia záujem
áujem aj touto
cestou sa prezentovať,
no zároveň
ň dať tiež najavo, že ide výlučne o
ich názory.
Tak príjemný
mný
týždeň!

36-0023

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v
ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V
rôznych historických érach, ale práve v
tomto týždni napríklad zasadol na trón
rímsky cisár Traján, ktorého légie sa
dostali do Vindobony. Mimochodom,
jeho nasledovník, Marcus Aurélius to
neskôr dotiahol až po Laugaricio, teda,
dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal kráľom Anglicka, Kráľom
Uhorska zas Štefan IV. Historickým
paradoxom tiež bolo, že Cromwellova
republika dala popraviť kráľa Karola I.,
ale na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným veliteľom konfederačných vojsk a maliar
izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História však
píše svoje nové kapitoly každý deň.
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0905 338 872
www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň:
Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Matúškovo, Veľká Mača, Jelka, Kajal,
Malá Mača, Košúty, Čierna Voda,
Dolné Saliby, Horné Saliby - časť,
Tomášikovo, Veľký Grob, Diakovce, Vlčany, Tešedíkovo,

Galanta

Ša¾a

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt
Galanta
Najnižšie podanie: 64 200 EUR

Termín konania dražby:
dňa 27.02.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Veľký Salónik na prízemí Hotela
DREAM, Kapitulská 12, 917 01
Trnava, okres Trnava, Trnavský
kraj.
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 69,86 m2 a priestor č. 2-1 na ul.
Slnečná v meste Galanta. Byt č. 2 je na prízemí, v bytovom dome súpisné
č. 556. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového
domu a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č 1431 je o veľkosti
6987/44157. Priestor č. 2-1, je v suteréne, vchod: 0, v bytovom dome súpisné č. 556. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č 1431 je o veľkosti
1625/44157. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4082, k.ú. Galanta.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
52-0005-17

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Konšpirácia, alebo pravdepodobnosti
Príroda, hoci sa zdá v mnohých
ohľadoch drsná, v skutočnosti je
vyvážená a nastavená na samokontrolu. Napríklad zvieratá sa neprežierajú, nevyhľadávajú nadmerné
sexuálne pôžitky, všetko je medzi
nimi zariadené tak, aby splnilo účel
čo najzdravšieho pokračovania rodu.
K excesom, naopak, dochádza v prípade človeka, ktorý má slobodnú
vôľu. A túto svoju slobodu zneužíva
len na vlastné túžby bez ohľadu na
určitý poriadok spoločnosti. Žiaľ,
sme svedkami tohto bezhraničného
presadzovania sa bez sebakontroly
vo viacerých oblastiach života.

Napríklad v oblasti výskumu. Niektorí „pokrokoví“ vedci považujú za
jediný limit skúmania výšku financií.
Ak sa im podarí zohnať slušný obnos,
alebo im niekto ponúkne sponzora,
neváhajú využiť túto „altruistickú“
službu, aby sa ich bádanie posunulo.
Dokumentuje to aj nedávny „objav“
čínskeho výskumníka prezentovaného cez sociálnu sieť youtube. Podarilo sa mu zasiahnuť do genómu
počatého dieťaťa tak, aby sa nemohlo
infikovať vírusom HIV od svojich rodičov.

Kvalitné vizitky od
200
400
600
800
1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks
ks ........ 24 € / 0,060 € za ks
ks ........ 32 € / 0,053 € za ks
ks ........ 39 € / 0,049 € za ks
ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

Občianska
riadková
inzercia

za ks*

01 AUTO-MOTO / predaj
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-

0905 338 872

ONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579

www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

WWW.REGIONPRESS.SK

» Mária Raučinová, Fórum života

03 BYTY / predaj

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

»Predám 3-izb. , veľký,
čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844

Klvalitné plechové garáže s montážou

»Prenajmem veľký byt 1+1

Masszív kerítések teli anyagból

04 BYTY / prenájom
v RD v Šali, samostatný
vchod s vonkajšou terasou. 0903 731 710

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

»Predám starší RD vo Veľkej Mači. 0903 897 357
»Predám novostavbu bungalow v Hodoch na 8á
pozemku. Cena 142 000€.
0903 219 369

výrobok

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0016

»Prenajmem garáž blízko

želežničnej stanice v GA.
0903 497 447

08 STAVBA
Stavebná ﬁrma

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

HĽADÁ
ŽELEZIAROV

Chcete si
podať
inzerát?

do panelárne
v Nemecku.
0907 736 115

45-0036

TPP + od 2200€/mes.

v čistom
............................

0911 990 463

16-0024

PALIVOVÉ DREVO
PRIJMEME
PREDAVAČKU
NA TPP DO PREDAJNE
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI
V ŠALI. MZDA: 500 €
brutto, stravné lístky.
VIAC INFO: 0908 580 999

Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0905 338 872
e-mail: galantsko@regionpress.sk
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76-0011

Slovenský

05 DOMY / predaj

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 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.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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POLITICKÁ INZERCIA/ FIRMÁM

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prez
prezidenta SR

dím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

JUDr. Št
Štefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR
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Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

Neprenechajme úrad prezidenta HARABIN: Rodina je základ.
Keď sa pozriem okolo seba, vi- napr. zo Sýrie a platiť im vysoké meani extrémistom, ani Smeru

5
ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ
»Predám 2 fotelky a tv stolík.
0915 470 467

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt: alena.ulicnikova@gmail.com
»Kúpim hodinky Schaausen. Tel. 0944137683
»Hľadám pomocnicu do
domácnosti v Galante č.
t.0902050988
»Predám korene BAMBUSU,
ideálna ochrana pred pohľadmi zvedavých susedov,
je svetlozelený neopadavý a
MRAZUVZDORNÝ za 5-€/ koreň. Vysádza sa aj teraz. Tel.:
0905 578 188
»Predám ROZMARÍN čerstvé
odrezky na SVADBY dĺžka 8
cm 100 ks za 20-€, dlhšie
dohodov. Tel.: 0905 578 188

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám
šarmantnú
dámu okolo 50 rokov SMS
0919041625

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 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.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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ZAMESTNANIE

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA
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(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia

OPERÁTOROV VÝROBY

Doprava zadarmo

Mesačný Bonus
za vzornú dochádzku

Stravné lístky v hodnote
70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus
za výkon a kvalitu

Podmienkou je
schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

x

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby

x

ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné
zvyšovanie platov
Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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PONÚKAME PRÁCU


KONTAKT:
0948 894 998
email:  
web:  

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
 

  

www.konstrukter.sk
     !"
info@konstrukter.sk

0905 338 872

Plastové
OKNÁ A DVERE

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA
Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
galantsko@regionpress.sk

0905 338 872

49-0015

6 - kom
komorové
mor
okná:

SYNEGO - 80

EFORTE - 84

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Servisné práce na plastové okná.
ÇBMÞ[JF

4JFUFQSPUJINZ[V

tJOUFSJÏSPWÏSFUJB[LPWÏDFMPUJFŵ
tWFSUJLÈMOF
tMÈULPWÏ QMJTÏ
tFYUFSJÏSPWÏ$ $ ; ;

tPLFOOÏQFWOÏ SPMPWBDJF
tEWFSPWÏSPMPWBDJF QMJTÏ
tQPTVWOÏ

3PMFUZQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ

.BSLâ[Z

tXXXTPOJQFYTL
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PREDĹŽENIE
VLASOV

TLAČ

85-0085

,&./

85_0029

OPERÁTOR VÝROBY
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