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Blíži sa február
Žiaden akčný titulok v zmysle myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta„padne vám sánka“, prípadne - kýmto darom, ak by ho nevyužívali.
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“.
V septembri 2015 hovoril arcibiskup Vasiľ pred pútnikmi z celého
Proste a jednoducho – blíži sa feb- Slovenska zo Šaštínskej baziliky o
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa obraze materinských bolestí - bolestí
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu
podľa vlastných pozorovaní, ale naj- nadšenia, radosti a životného optimä v odkazoch stáročných tradícií mizmu, stratu ľudskosti a súcitu –
prichádza pravidelne niekoľko dní rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery
s takmer jarným nádychom. Do za- v autoritu, v občianske i cirkevné
čiatku skutočnej jari je to potom už inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku
„malina“.
Spravidla sa tá „jarná“ februá- a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a
rová nádejná perióda zjavuje v jeho štedrosti, zo straty solidarity a nádeposlednom týždni. Je to signál na je“.
ukončenie obdobia tmy, chladu,
Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ
depresií, na oživenie snov, predstáv ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a
ako inak, na upratovanie, vetranie, kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako
vynášanie a pálenie zlého, starého, návod na spokojný život - nevidím,
stuchnutého, plného chorôb. Je stále nepočujem, nehovorím a
dobré dbať na tradície našich pred- hrabem len k sebe“.
Blíži sa čas jarného
kov, pretože obsahovali v sebe veľké
upratovania, už o memúdra celých generácií.
Bolo by veľmi nerozumné za- siac. Dosť času na prehodiť takto nazbierané skúsenosti a mýšľanie.
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa obS pozdravom
razu síce na prvý pohľad lákavému, všetko dobré –
no inak z hľadiska hodnôt úplne bezcennému. Ľudia dostali od Boha dar
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

031190175

škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09

75-17

781200011

www.strecha.ws

KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

0911 266 549

Dňa 18.11.2019 sa v Sládkovičove stratil

4-ročný Nemecký ovčiak vlkošedého sfarbenia. Je tetovaný

07-0012

ARRI s.r.o.

Róbert Bukovský |

Využite príležitosť:
do 20. februára
náhrobné kamene
za BEZKONKURENČNÉ CENY

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

a čipovaný (900182000998174). Počuje na meno Jack a je možné,
že ho niekto prichýlil. Ak by ste vedeli o niekom, kto v poslednej
dobe takéhoto psa prichýlil, poprosím o informáciu.

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

36-0004

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

Za nájdenie, vrátenie odmena 200€.

mob.: 0903 497 447
tel.: 031/780 4286
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Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov
36-0020

36-0019

Voľné kancelárie
na prenájom
v centre Galanty

tel:0905 88 99 77, lubomir.franta@mojadm.sk

36-0012

STRECHYNA KĽÚČ

36-0005

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
450 432

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
36-0010
0

krmivo pre nosnice rastová a znášková RO

Preklad všetkých typov listín

Za rozumné ceny!

MA
ZVOZ ZDAR

786%29

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

NÁBYTOK NA MIERU

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

>%(2

0948 312 754

36-0009

hydinárska farma topoLnica

46)Ï8%.8)7-
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INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany
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Galanta

PALIVOVÉ DREVO
aj kamiónový odber

0902 187 676

36-0008

ŠALIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Ponúkame

voľné pracovné miesta
na pozície TECHNIK STK

v novootváranej stanici STK v Šali.

Výhody: férový prístup,
osobné ohodnocovanie.
Základná zložka mzdy po uplynutí
skúšobnej doby:
1.200 EUR / Brutto
Viac informácií na stránke www.istp.sk,
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com

59-0042

GALANTSKO
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Návrh na rozvod manželstva
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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Návrh na rozvod manželstva smeruje
k tomu, aby bolo manželstvo právne
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť,
nakoľko ide o závažné rozhodnutie.
Navrhovateľom môže byť iba jeden
z manželov. Konanie o rozvod manželstva je návrhové a nikdy sa nezačína
z úradnej povinnosti. Manžel alebo manželka by mali návrh na rozvod podať, len
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej
plniť svoj účel a od manželov nemožno
očakávať obnovenie manželského spolužitia. Návrh na rozvod manželstva musí
spĺňať formálne náležitosti predpísané
zákonom. Podáva sa v písomnej forme.
Možno ho podať v listinnej podobe osobne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež
možno využiť spôsob elektronického
podania. Súdny poplatok za podaný návrh na rozvod manželstva je vo výške
66 eur, a to v prípade podania v listinnej
podobe a v prípade elektronickej verzie
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva
musí spĺňať okrem formálnych náležitostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh
podáva. V návrhu je taktiež potrebné
označiť účastníkov konania, ktorými sú
obaja manželia. Označení sú ako manžel
a manželka. V prípade, ak z manželstva
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu
aj úprava práv a povinností k maloletým
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na
uvedené je súd povinný v rozhodnutí,

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon
ich rodičovských práv a povinností k
maloletému dieťaťu na čas po rozvode.
V návrhu na rozvod manželstva je teda
potrebné presne špecifikovať manželov,
a taktiež maloleté deti s uvedením ich
osobných údajov. V návrhu sa stručne
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádzajú dôvody prečo jeden z manželov žiada
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho
viedli k podaniu návrhu. V záverečnej
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit,
v ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom.
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu.
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list.
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listiny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť
bez účasti manželov, len za predpokladu,
že z manželstva nepochádzajú maloleté
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa
podáva samostatne.

Personálna agentúra reQUEST spol. s.r.o.
so sídlom v Šali

príjme
PERSONALISTKU / ADMINISTRATÍVNU
pracovníčku na základe živnostenského oprávnenia
Náplň práce: Vypracovanie pracovných zmlúv a
príslušných dokladov ku zmluvám, príprava podkladov
účtovníkovi, cestovné príkazy, knihy jázd, vedenie
mzdovej agendy ( program Pohoda ), prihlasovanie a
odhlasovanie zamestnancov do poisťovní, vydávanie a
vyúčtovanie mesačných záloh, fakturácia, úhrady faktúr
( hlavne cez internet ), pokladňa, banka, exekúcie,
archivácia, e-mailová komunikácia.
Podmienky nástupu: min. Stredoškolské vzdelanie
s maturitou - ekonomický smer, výhodou ale nie
podmienkou je znalosť Maďarského jazyka na komunikatívnej úrovni, Flexibilita, Prax a znalosť aktuálnej
legislatívy v obore je potrebná

Nástup je možný ihneď!
Životopisy posielajte na
e-mail: request@request.sk, tel.: 0915 953 631

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Výročia a udalosti
Sviatok obrátenia Pavla
(deň superpranostík).

25. január

36-0017

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, KULTÚRA

GALANTSKO
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Alternatíva existuje

68-04

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

PALIVOVÉ
DREVO
Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

Richard Sulík
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Nezmyselná byrokracia
vs. 112- tisíc šťastných dní
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Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0905 373 407
e-mail: galantsko@regionpress.sk
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Urgentne potrebujeme menej štátu! Prečo? Jeden z príkladov je príspevok pri narodení dieťaťa.
Keď sa vám dnes narodí dieťa, dostanete približne 830 eur, čo je celkom slušná suma na kúpu
kočíka a postieľky. Tu však nastupuje štát a jeho
byrokrat. Namiesto toho, aby každému dieťaťu
automaticky poslal 830 eur, vymyslel formulár
a pečiatky. Najskôr potrebujete jednu od gynekológa, že ste k nemu počas tehotenstva chodili
pravidelne na kontrolu. Hneď potom ďalšiu od
pediatra, že sa dieťa dožilo aspoň 28 dní (majú
snáď rodičia, ktorí prídu o novonarodené dieťa nižšie úvodné výdavky?). Pediater vám musí
dať aj potvrdenie, že ste dieťa k nemu prihlásili.
Okrem toho ešte potrebujete preukázať, že bývate na Slovensku. Následne pečiatky zhrniete na
kopu, vyplníte formulár a idete s tým na úrad.
Prečo to všetko? Lebo štát nechce podporiť rodičov bez toho, aby ich vychovával. A tak máme
komplikovaný systém, a keď sa vám narodí dieťa, potrebujete dva dni voľna na byrokraciu. Dva
dni, ktoré by inak rodič strávil so
svojim novonarodeným dieťaťom. To je pri 56 000 narodených
deťoch strata 112 000 šťastných
dní za celé Slovensko ročne. 112
000 šťastných dní fuč. Potrebujeme menej štátu!

Pavel Vrábik

projektový manažér a člen SaS,
kandidát č. 110

3
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Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súdnictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí,
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafiánmi.
Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie,
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom
môže hocikto, ale konkrétne riešenia máme pripravené iba my.
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpovedne vyhlasujem, že sme pripravení.

LETÁKY
S

16-0013

POLIENKA aj GUĽATINA

Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko rozožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným papierom od jedného okienka k druhému.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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SBS GUARDING s. r. o.

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
RE
OKNÁ A DVERE

príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

Ďalej ponúkame:
e:

• garážové brány
• servisné opravy
vy
• a iné doplnky

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

prijme

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!

do zamestnania

dispečera osobnej dopravy

montplast@montplast.sk

Žiadosti so životopisom zasielajte na:

perecz@sadds.sk

36-0016

www.montplast.sk

na stredisko GALANTA, Matúškovská cesta 885

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

76-0015

CENOVÉ PONUKY

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

• rolety, žalúzie, sieťky
eťky

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

02 AUTO-MOTO/iné
AUTO-MOTO / iné
02
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené 0903753758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA 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.
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85_0014

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

85-0008

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

33-0008

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
32-0001-1

GALANTSKO
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