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Týždenne do 31 290 domácností
STRECHY

NA KĽÚČ
S T A V E B N É C E N T R U M plechy a škridle
A
4,50 €/m
T
Ú
INTERIÉROVÉ
Š
KÚPEĽŇOVÉ
NÁBYTOK NA MIERU
K PALIVOVÉ
ŠTÚDIO
DREVO
Za rozumné ceny!
0917 880 698
O
POLIENKA BUK, HRAB
N OVA N I E
Zameranie a návrh ZADARMO!
V Ý R O B C A NTÓ
AKCIA !!! POLIENKA
A POČKANIE
V suchý
nabytokbukovsky
smrek a borovica
Róbert Bukovský |
0911 266 549
0907 756 311 / 031 782 6008 O
0917 649 213
2

od

Cenové ponuky ZDARMA

.sk

36-0004

16-0014

www.

36-0005

0905 746 124
09

www.strecha.ws

07-0001

ARRI s.r.o.

Projekčná kancelária
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.
Katalóg EUROLINE
rodinných domov

700,-

-15%
novinky
2021

Mobil: 0907 722 309

36-0012

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

1 650,-

-30%

1050,Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
OZ
ROZV
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
4 0 432
45

36-0010

Firma MEUM a.s.
nákladnej dopravy
v Čiernej Vode-Šorjakoš
5 eur/h brutto

800 € brutto/ mesiac
POS vítaný!

Nástup IHNEĎ!

Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

36-0007

36-0009

príjme strážnikov
na objekt

DHL Gáň

Príjme vodiča/vodičku
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0948 008 380

36-0003

Hľadáme farmaceuta
do lekárne
vo Veľkej Mači.
0905 354020

krmivo pre nosnice rastová a znášková

36-0006
6

36-0001

(pri galante)

781210003-1

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU
uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
vypratanie bytových a nebytových priestorov

-20%

hydinárska farma topoLnica

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE, ŠKOLA
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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

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týždeň tohto roka, vážení čitatelia!
Nie je jednoduché žiť v týchto časoch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľstve čo najúprimnejšie pridávame), kto je
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskrachovať.
Situácia v mnohých našich rodinách,
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamotene, je katastrofálna. Depresie, strach,
izolácia, málo dôvodov na úsmev, ekonomické existenčné ohrozenie. Štastný je
ten, kto to nezažíva.
Do toho nám o pár dní prichádza povinnosť upraviť si odvody, samozrejme,
smerom hore, podať daňové priznania
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvládneme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zarobiť do práce je podmienená povinnosťou,
inak ani zarobiť nesmieme.
Nikto nepočúva ľudí, bežných občanov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých,
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení

a zaradení do prvej línie, idú každý deň
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.
„Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schválne, koľko politikov na Slovensku ešte pozná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?
Toto chýba v medziľudských vzťahoch, chýba to vo vzťahoch medzi politikmi, chýba to novinárom v médiách.
Chýba to vo vzťahu moci k občanom.
Akoby sa Slovensko stalo krajinou
hluchých.
Možno nám pomôže príroda, od
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých
mocných. Možno si pomôžu susedia navzájom, priatelia, známi i neznámi. Život
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na
počúvaní. Na ochote počuť.
Počúvajme sa, keď už nás
nepočúvajú, pomáhajme si,
keď už nám nepomáhajú a
podporujme sa navzájom,
keď už nás nepodporujú.
Stále sme ešte ľudia,
ktorí majú právo na
dôstojný život!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola
Galanta
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Má zámer prenajať:
skladový priestor o rozmere:
[X\_ü2
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SBS
LAMA SK

Galanta

Prijme do pracovného pomeru

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

príjme strážnikov
na objekt

VODIČOV NÁKLADNÉHO VOZIDLA
na zber komunálneho odpadu
v meste Šaľa.

Duslo Šaľa
750 € brutto/ mesiac
+ var. zložka

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 880 EUR v hrubom + príplatky

Nástup IHNEĎ!

+ odmeny vedúceho, výška mzdy závisí od dosiahnutej praxe, skúseností.

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C,

platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251,
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

0911 245 691

INZERCIA

781210025

Ša¾a

0905 373 407
SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce

Murárov a zatepľovačov

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

36-0013

Redakcia:

Hovoríme, no nepočúvame

36-0003

ŠALIANSKO

36-0002

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Mzda od 1000€ do 1400€

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

Informacie na tel. č. 0905 244 850

24. januára 1458

Výročia a udalosti

Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.
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SLUŽBY

GALANTSKO
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Výročia a udalosti
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

25. januára 1961

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, ŠKOLA

  

pre celú Nitru,
Zlaté Moravce, Vráble,
Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

0915 261 120
0907 793 056

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT
VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO
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ZADARMO
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Recyklácia vozidiel

   

Prijem plošnej
inzercie
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52-0014

GALANTSKO
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Občianska
riadková
inzercia

Sociálna poisťovňa upozorňuje
zamestnávateľov

02 AUTO-MOTO / iné

zamestnávateľ má naďalej povinnosť
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v
ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Novela zákona, tzv.
„podnikateľské kilečko“, zrušila iba
Išlo o výkazy za november 2020. Na povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z
základe upozornenia 1 140 zamestnáva- registra zamestnávateľov vedeného Soteľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz ciálnou poisťovňou do ôsmich dní odo
poistného, čo je 18,5% úspešnosť tejto dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneinformačnej akcie.
ho zamestnanca.
Sociálna poisťovňa upozorňuje zaSociálna poisťovňa teda automamestnávateľov, že na povinnosti vykazo- ticky neprihlasuje zamestnávateľa do
vať poistné sa nič nezmenilo ani v čase registra zamestnávateľov. Ak zamestnámimoriadnej situácie počas koronakrízy. vateľ začne zamestnávať aspoň jedného
Zamestnávatelia sú povinní vykazovať zamestnanca, tento zamestnávateľ je
poistné za každý kalendárny mesiac. Po- naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v
istné sa naďalej vykazuje v stanovených prípade odhlásenia sa z registra zamesttermínoch, v rovnakej štruktúre a forme. návateľov Sociálna poisťovňa automaticZachovaný zostal aj spôsob vykazova- ky ukončí registráciu zamestnávateľa na
nia, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné základe odhlásenia posledného zamestza zamestnávateľa i za zamestnanca.
nanca z registra poistencov a sporiteľov
Zasielanie správ zamestnávateľom starobného dôchodkového sporenia. Soje ústretová služba Sociálnej poisťovne, ciálna poisťovňa o tom zamestnávateľa
ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné následne informuje.
povinnosti. Využívať ju môžu zamestnávatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni
nahlásené aktuálne kontakty – e-mail
alebo číslo mobilného telefónu.
Sociálna poisťovňa taktiež zamestnávateľom pripomína, že na povinnosti
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov
v Sociálnej poisťovni sa nič nezmenilo.
» Zdroj: SP
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že

»KÚPIM MOPED ZNAČKY
JAWA STADION PIONIER SIMSON STELA AJ POKAZENÝ
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem rod. Dom 2+1

v Tešedíkove, 0903 731 710
»Dám do prenájmu zariadený 1izb.byt v GA pre 1osobu 0903311940
»Prenajmem 3 izb. Byt v
rodin. dome so samost.
vchodom v časti Galanta
tel. 0949225092

07 REALITY / iné
»Predám bet.garáž v GA
0903424016

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.0908

532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s príslušenstvom 0915400088

14 RÔZNE / iné
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Ja 38 r. hľadám priateľku
0903213758

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
Príklad:
PRIATEĽA
NA ZOZNÁMENIE
RP
GA 12 Predám
kočík,
0944724181
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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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, GA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Sociálna poisťovňa v januári 2021
odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158
zamestnávateľom a upozornila ich na
neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov.

Bezplatné antigénové testovanie
aj počas víkendov
Bezplatné antigénové testovanie je koľvek meste alebo v ktorejkoľvek
možné aj cez víkendy v mestách a ob- mestskej časti, ktorá má viac ako 5 000
obyvateľov okrem nasledovných miest,
ciach nad 5000 obyvateľov.
kde z dôvodu dostatočného pokrytia
Rozšírila sa možnosť pre súčas- nie je potrebné zriaďovať nové MOM:
ných ďalších poskytovateľov zdravot- Bojnice, Dobšiná, Gelnica, Ilava, Konej starostlivosti stať sa súčasťou sys- márno, Liptovský Hrádok, Modra, Nátému odberných miest na diagnostiku mestovo, Nová Baňa, Poltár, Púchov,
ochorenia COVID-19 aj počas víkendov. Rajec, Ružomberok, Sliač, Sobrance,
„V súčasnosti je na Slovensku 250 Stupava, Svidník, Šahy, Štúrovo, Toantigénových odborných miest. Týmto poľčany, Tornaľa, Žarnovica.
spôsobom opäť rozširujeme nielen ich
Kompletný zoznam bezplatných
kapacity, ale aj celkový systém mobil- miest na antigénové testovanie (s obných odberných miest, kde verejnosť jednávkou i bez nej) nájdu občania na
má zadarmo k dispozícii diagnostické stránke ministerstva:
vyšetrenie na ochorenie COVID-19 aj www.health.gov.sk/?ag-mom.
počas víkendov a štátnych sviatkov,“
vysvetlil minister zdravotníctva SR
Marek Krajčí.
Poskytovateľ bude povinný vykonávať diagnostické vyšetrenia v rozsahu minimálne 6 dní v týždni, z toho
minimálne 1 deň bude deň pracovného
voľna alebo deň pracovného pokoja,
minimálne 8 hodín denne, najskôr od
8. hodiny rannej. Diagnostické vyšetrenia môžu byť vykonávané aj 7 dní v
týždni a viac ako 8 hodín denne, ak sa
tak poskytovateľ vzhľadom na vývoj
pandémie a záujem občanov o testovanie takto slobodne rozhodne.
Ministerstvo umožňuje poskytovateľovi zriadiť a prevádzkovať MOM
v exteriéri alebo v interiéri v ktorom» red
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OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

VÁM

COVID
TEST

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0060

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-1

PONUKY PRÁCE

Najčítanejšie regionálne noviny

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

Materiály:
HLINÍK, DREVO

kd

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
ZASKLEN - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

GA21-03 strana

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

8

87-0007

farba
ANTRACIT

,
me tam
Steapvoitraebujete.

