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Pošli SMS alebo EMAIL
a získaj balík
v hodnote 50 €
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Bezplatný regionálny mesačník distribuovaný do každej domácnosti.

viac na
strane 15.

riadková inzercia

www.zlatnictvogalanta.sk

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

INTELIGENTNÝ MOTORICKÝ
ZÁMOK ENTR
pre Vaše dvere otváraný otlačkom
prsta, vašim mobilom , číselným
kodom alebo dialkovým ovládačom.
Prídite si vyskúšať všetky funkcie zámku
k nám na predajňu.

3
Bezpečnostné systémy
Šafárikova 441/14, Galanta
Tel.: 031/780 21 65
Mobil: 0905 369 258

Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

www.bezpecnostnedvere.sk

2

DELAP CENTRUM MATÚŠKOVO
... všetko pod jednou strechou

Pozývame Vás do nášho
interiérového štúdia
v ktorom nájdete
obklady a dlažby,
vinylové podlahy, tapety,
kamenné obklady,
parkety,
interiérové dvere
a mnoho ďalšieho.
timent
tný sor rma
le
p
m
o
k
zda
lizácia
a vizua

delap@delap.sk

0917 880 698

www.

.sk

Príjem inzercie:

0944 260 630,

redakcia@infomaxx.sk

Náklad: 35.000 ks, Periodicita: mesačník, Vydavateľ: Picasso Media s.r.o., Adresa redakcie: SNP 997/16, 924 01
Galanta, Slovenská republika, IČO: 47406011, IČ DPH: SK2023861169 Reg. číslo: EV 4390/11, ISSN: 1338-4732, Poradové č.: 1/2019
Ročník: 9, Distribúcia: Cromwell Post. Akékoľvek rozmnožovanie textu a fotografií vrátane údajov v elektronickej podobe len
s písomným súhlasom vydavateľa. Články neprešli jazykovou úpravou. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov uvedených
v reklame a inzercii.

Distribúcia: Galanta, Galanta-Kolónia, Šaľa, Šaľa-Veča, Sládkovičovo a do okolitých obcí (Nebojsa, Hody, Matúškovo,
Váhovce, Veľká Mača, Gáň, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Košúty, Mostová, Diakovce, Kajal, Kráľová nad Váhom, Dolné
Saliby, Horné Saliby, Kráľov Brod, Trstice, Tomašíkovo, Vozokany, Velké Úľany) do schránok všetkých domácností, firiem,
reštaurácií, barov a hotelov.

Ak sa k Vám naše noviny nedostanú do schránky, tak nás prosím kontaktujte.

• ponúkam: predaj a servis IT techniky, inštalácie sietí,
spracovanie grafiky na PC, malo a veľkoformátová tlač,
reklamný textil, a iné (aj pre firmy).... bližšie info na tel.:
0949 840 600
• pilenie stromov zarezavanie konarov uprava koruny
stromov odvoz drevneho odpadu0904202630

818,- eur

SLUŽBY

1029,- eur

viac info na tf. 0902 625 115.

• Predám starší typ skrinkového el. šijacieho stroja zn.
LUCZNIK. cena dohodou. tel.:0944370101
• predám nábytok do detskej izby v dobrom stave dľžka
240cm cena 60€ tel. 0910 408 425
• Vykúpim vaše mot. vozidlo, fabia, octavia, ... aj
poškodené, platba v hotovosti, tel: 0902031100
• predám škoda SuperB Combi, TDi 77kw, r.v.5/2014,
170tis. km, navigácia, elektróny, senzory, čierna metalíza,
nová STK + EK, ... cena: 9900€, tel.: 0902031100
• Predám Škoda SuperB r.v.2016 sedan, 1.6TDi, 88kW,
čierna metalíza, 162 tis. km, navi, senzory, cena: 14990,
tel.:0902031100
• Predám Ford C-max, 1:6TDCi, M6, 85kW, r.v. dec.
2013, 160tis. km, hnedá metalíza, klima, el. okna, alarm,
tempomat, multif. volant, par. senzory, sezonne prezutie,
protislnečné fólie, cena: 7500+ dohoda, tel.: 0902031100
• predám škoda OCtavia III kombi, 1.6TDi, 77kW, 160tis.
km, navigácia, parkovacie senzory, elektrony, tempomat,
striebrná metalíza, strešné lyžiny, cena: 8700€, tel.:
0902031100

TA

• Galanta, stavebný pozemok na predaj , 615 m2, cena
60€/m2, info 0911557822
• Galanta, stavebný pozemok na predaj , 840 m2, cena
48€/m2, info 0911557822
• Pata, stavebné pozemky rôzne veľkosti, cena 58€/m2,
tf: 0911557822
• Galanta, predaj 2izbový byt s balkónom, rozloha 97,47
m2, cena: 117 000€, 0911557822
• Šaľa, novostavba, posledné 3 izbové byty na predaj,

Svietidlá zakúpené u nás Vám nainštalujeme za priaznivé ceny.
Teší sa na Vás odborne školený personál a tím elektroinštalatérov

Š P ECIALIS

kúpa/predaj:

OK

ZAMESTNANie:

• Predám starší typ skrinkového el. šijacieho stroja zn.
LUCZNIK. cena dohodou. tel.:0944370101

ÁN
P
S

INŠTALÁCIE
A SERVIS PC

• GEODETICKÉ PRÁCE: geometrické plány, vytýčenie
hraníc, osadenie stavieb a iné. Tel: 0918 945 321
• vyskove prace demontaz starych anten kominov striech
cistenie striech riny oprava 0904202630
• vykopove prace  mini bagrom bazeny jazierka voda plyn
uprava terenu0904202630
• lektorka odborne vyučujem matematiku, Aj, Nj, Sj,
pripravím na monitor, prijmačky, maturity, robím preklady
texty 0902 166 310

• exteriérové a interiérové svietidlá svetových značiek
• široký výber vypínačov a zásuviek
• LED technológia
• káble a vodiče
• istiace prvky
• rozvodnice
• video vrátniky
• profi elektrikárske náradie
• bleskozvodný materiál
• elektrické podlahové kúrenie značiek Devi a Raychem
• a mnoho ďalšieho elektroinštalačného sortimentu

Kvalitná lamino posteľ (hrúbka 38mm)
2x penový ortopedický matrac (v. 19cm)
2x lamelový rošt
Záruka 5 rokov

• Galanta, stavebný pozemok na predaj , 1 498 m2,
cena 48€/m2, info 0911557822
• Čierna Voda , pozemok pri vode, 11,7á, cena na tf.
0911 557 822
• Galanta, stavebný pozemok na predaj , 841 m2, cena
60€/m2, info 0911557822

www.nikoshop.sk
obchod@yeselektro.sk
0903 358 190, 0903 375 901
Galanta, ul. 29. augusta 1646/6

ELEKTRO PREDAJŇA na ul. 29. augusta

•
•
•
•

RIADKOVÁ INZERCIA

• NA PREDAJ - RODINNÝ DOM Novostavba Vozokany, 3izbová novostavba na predaj na 6á
pozemku, cena v RK, 0902 625 115
• Rodinný dom po úplnom prerobení interiérov, strechy,
atď. sa predáva v obci Vozokany pri Galante, na 12á
pozemku, 4 izbový poschodový . Cena: 140 000€, 0902
625 115
• Horné Saliby, 3izbový starší vidiecky dom sa ponúka
na predaj, 10,8á pozemok, cena: 53 000€ 0911 557 822
• Pre náročných: na predaj 4 izbová novostavba v meste
Galanta na 6,4á pozemku, cena v RK: 0902 625 115
• 2 x domy na jednom pozemku - 5 izbový rodinný dom
+ 2 izbový dom s garážou sa ponúka na predaj v obci
Mostová, cena: 183 000€, 0902 625 115
• Dvojgeneračný dom na predaj ,Galanta 8á , cena: 140
000€, 0911557822
• Čierna Voda 5i dom na 4á pozemku , cena: 74 500€,
0911557822
• Predám novostavbu 3i na časť dvojdomu, Košúty, cena
93 000€, 0911557822
• Košúty, predám 4i novostavbu radovej výstavbe za 97
000€, 0902 625 115
• Mostová 3izbový dom je na predaj, cena 39 900€,
0902 625 115
• NA PREDAJ: Dom Galanta – HODY – starý rodinný
dom s rozostavanou prístavbou, pozemok 21 á, cena 83
000€ + dohoda 0911 557 822
• Čierna Voda, predaj 6 izbový poschodový rodinný dom
na 13- árovom pozemku v tichej uličke, cena: 129 999
€, 0902 625 115
• Galanta, stavebný pozemok na predaj , 679 m2, cena
40 EUR/ m2 + DPH, tf. 0911 557 822
• Galanta, stavebný pozemok na predaj , 766 m2, cena
48€/m2, info 0911557822
• Galanta, stavebný pozemok na predaj , 840 m2, cena
48€/m2, info 0911 557 822
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NOVOOTVORENÁ

AKCIOVÝ SET SARA

NEHNUTEĽNOSTI

web:
mail:
tel.:
adresa:

P

Podajte si bezplatný občiansky riadkový INZERÁT ZDARMA
na www.infomaxx.sk alebo SMS na 0944 260 630

Y our
E lectrical
S olutions

ZD

0944 260 630

reklamný polep automobilov •
reklamný polep výkladov •
potlač textilu a šiltoviek •
reklamné tabule•
3D nápisy •
grafické práce •

RE

PONÚKAME

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

R
A
VÝ

Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

4

Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

6

NA PRENÁJOM:

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

OBYTNÝ PRÍVES WEINSBERG 480QDK

• strešné nosiče na pozdĺžníky
• boxy na strechu i na ťažné zariadenie
• nosiče lyží, snowboardov a bicyklov
• nosiče neforemného nákladu alebo na lovnú zver
• nosiče kánoí, surfov
• prenosné autochladničky
• snehové reťaze

Ľahké
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ŠPERKY ZO
SWAROSKI ELEMENTS
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A STRIEBRA za hotovos
ke
alebo VÝMENA za nový tovar
íns
t
n
e
Val ľavy
• Široký výber svadobných
z
obrúèok
• Chirurgická oceľ značky POLICE

8

5

2

6

• VÝKUP zlomkového ZLATA

4

2

Ťažké

NOVÝ TOVAR

7

BOHATÝ VÝBER ZO
STRIEBRA, ZLATA
A Z OCELE

NATALIA* Zlato

SUDOKU
Striebro *

Stredne ťažké

9
5

Gáň 270, tel.: 0907 707 975

Galanta, OD Univerzál (na poschodí)

T.M. - BLUE EXPRESS

7

8

Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY GALANTA, UPSVaR, Staničná 5, 924 00 Galanta

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

• Technický špecialista (1), plat: za
mesiac (od 700), Jeil Solution s. r.
o. (Cukrovarská 39, Sládkovičovo,
92521), JUDr. Veronika Bakova (
e-mail: obsejo@gmail.com)
• Materiálový zásobovač (1), plat:
za mesiac (od 580), KOAM Slovakia
s.r.o. (Cukrovarská 39, Sládkovičovo,
92521), Ing. Katarína Kuzárová
(tel.: +421903455628, e-mail:
personalne@koam.sk)
• Operátor stavebných strojov
(5), plat: za mesiac (od 480),
GEOBAU, s.r.o. (Trnavská cesta 920,
Sereď, 92601), Human Relations
(tel.: +421317020190, e-mail:
personalne@geobau.sk)
• Pracovník v betonárskej výrobe
(1), plat: za mesiac (od 700),
LUKABETON, s.r.o. (Hornočepeňská
4394, Sereď, 92601), Ladislav Lukáč
(tel.: +421917148209, e-mail: info@
lukabeton.sk)
• Mechanik merania a regulácie (1),
plat: za mesiac (od 913), SLOVENSKÉ
CUKROVARY, s.r.o. (Cukrovarská 726,
Sereď, 92601), Mgr. Simona Jacková
(tel.: +421317884130, e-mail:
simona.jackova@agrana.com)
• Operátor výroby (10), plat: za
mesiac (od 650), DAHO SOLUTION s.
r. o. (Gáň 902, Gáň, 92401), Ing. Erika
Sasaráková ( e-mail: daho.solution@
gmail.com)
• Elektrikár/strojník (1), plat: za
mesiac (od 830), CRH (Slovensko) a.

s. (Veľké Úľany 1, Veľké Úľany, 92522),
HR Team CRH ( e-mail: recruitment@
sk.crh.com)
• Elektromechanik, Sedita (Sereď)
(1), plat: za hodinu (od 5, 05), I.D.C.
Holding, a.s. (Trnavská cesta 946/14,
Sereď, 92601), Mgr. Renáta Žigová
(tel.: +421317880329, e-mail:
renata.zigova@idc.sk)
• Traktorista (10), plat: za hodinu
(od 4, 06), AGROMAČAJ a.s. (Lúčny
Dvor 701, Pusté Úľany, 92528), Alena
Goneková (tel.: +421918515313,
e-mail: gona@agromacaj.sk)
• Prevádzkový technik / technológ (1),
plat: za mesiac (od 1500), SLOVENSKÉ
CUKROVARY, s.r.o. (Cukrovarská 726,
Sereď, 92601), Mgr. Simona Jacková
(tel.: +421317884130, e-mail:
simona.jackova@agrana.com)
• Klientsky poradca - Sereď, Galanta
(2), plat: za mesiac (od 624),
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group (Hlavná 987/25
987/25, Galanta, 92401), Ing. Klára
Oremuszová (tel.: +421356402539,
e-mail: oremuszova@koop.sk)
• Predajca (5), plat: za mesiac (od
1000), Zajo Outdoor s.r.o. (29.
augusta 1646, Galanta, 92401), Mgr.
Marián Horčin (tel.: +421918671837,
e-mail: marian@zajo.net)
• Zvárač TIG (20), plat: za hodinu
(od 4), NMH s.r.o. (Priemyselná 10,
Sereď, 92601), Barbora Tóthová
(tel.: +4210312304456, e-mail:

b.tothova@nmh-sro.com)
• Robotník vo výrobe sklolaminátu
(5), plat: za mesiac (od 550),
Novoplast, výrobné družstvo Sereď
(Galantská cesta 590, Dolná Streda,
92563), Mgr. Tímea Takáčová
(tel.: +421 948 258 570, e-mail:
assistance@novoplast.sk)
• Výrobný operátor (60), plat: za
mesiac (od 500), SEONG JI SLOVAKIA
s.r.o. (Matúškovská cesta 1536,
Galanta, 92401), Ing. Katarína
Galbavá (tel.: +421904301309,
e-mail: katarina@seongji.sk)
• Masér (okrem maséra v
zdravotníctve) (1), plat: za mesiac
(od 600), ERAWAN MASSAGE s.r.o.
(Úzka 719/3, Galanta, 92401),
Lucia Zuberecová ( e-mail:
luciazuberecova@gmail.com)
• Ošetrovateľ hydiny (3), plat: za
mesiac (od 900), Ing. Milan Čapkovič
(Lúčny Dvor 1, Pusté Úľany, 92528),
Milan Novák (tel.: +421905528247,
e-mail: farmalucnydvor@gmail.com)
• Manipulačný pracovník (15), plat:
za mesiac (od 800), BETA - CARS,
s. r. o. (Veľkoúľanská cesta 1331,
Sládkovičovo, 92521), Ladislav Duffek
(tel.: +421918327524, e-mail:
duffek@betacars.sk)
• Pestovatel rôznorodých plodín
(5), plat: za mesiac (od 520),
SEEDSTAR AGRO spol. s r.o. (Štrkovec
6, Šoporňa, 92552), Iveta Vargová
(tel.: +421907721317, e-mail: iveta.

vargova@seedstar.sk)
• Opatrovateľka (3), plat: za mesiac
(od 620), Pohoda seniorov, n.o.
(Hodská 360, Galanta, 92401),
Mgr. Miriam Maasová (tel.:
+421905466038, e-mail: maasova@
pohodaseniorov.sk)
• Opravár
poľnohospodárskych
strojov (2), plat: za mesiac (od
750), Poľnohospodársko-obchodné
družstvo Abrahám (Abrahám 220,
Abrahám, 92545), Marcela Masárová
(tel.: +421911953802, e-mail:
mzdy@podabraham.sk)
• Skladník (10), plat: za mesiac (od
678), DHL Logistics (Slovakia), spol.
s r.o. (Prologis Park SK, DC4 , Gáň,
92401), Lucia Stejskalova ( e-mail:
lucia.stejskalova@dhl.com)
• Automechanik (1), plat: za hodinu
(od 5), JPM Galanta s.r.o. (29. augusta
1646/6, Galanta, 92436), Juraj Petro
(tel.: +421911386491, e-mail: Info@
petrocars.sk)
• Predavačka (1), plat: za mesiac (od
520), STAVEBNINY plus, s.r.o. (Hlavná
209, Mostová, 92507), Mgr. Helena
Halászová (tel.: +421904608913,
e-mail:
stavebninyplus@
stavebninyplus.sk)
• Ručný balič (40), plat: za mesiac
(od 650), T&T - trade Holding s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
(Hlavná 1088, Horné Saliby, 92503),
Volodymyr Hryhorchak (tel.: +421
908 485 053, e-mail: hryhorchak@

tt-trade.sk)
• Elektrikár - údržbár (1), plat: za
mesiac (od 700), Poľnohospodárskoobchodné družstvo Abrahám
(Abrahám
220,
Abrahám,
92545), Marcela Masárová (tel.:
+421911953802, e-mail: mzdy@
podabraham.sk)
• Montážny pracovník elektronických
zariadení (15), plat: za mesiac (od
525), SCM Logistics s.r.o. (Gáň 318,
Galanta, 92401), Tunde Jonas (tel.:
+421910940950, fax: 0910784827,
e-mail: tjonas@scmlogis.com)
• Čašník (2), plat: za mesiac (od
700), Food express s.r.o. (Staničná
1, Galanta, 92401), Zoltán Borovský
(tel.: +421948553696, e-mail:
restauracia.maestro1@gmail.com)
• Kuchár/kuchárka (2), plat: za mesiac
(od 600), TIP - TOP Van, s.r.o. (Hlavná
1497/53, Veľké Úľany, 92522), (tel.:
+421 948 070 580)
• Majster výroby (Pierre Baguette)
(1), plat: za mesiac (od 1550),
Fekollini s.r.o. (Veľkoulanská cesta
208, Sládkovičovo, 92521), Ing.
Roland Filo (tel.: +421915781291,
e-mail: roland.filo@pierrebaguette.
eu)
• Skladník (10), plat: za mesiac
(od 740), Raw Meat s. r. o. (Hlavná
1088, Horné Saliby, 92503), Bibiána
Klenová (tel.: +421908382355,
e-mail: b.klenova@poultryeu.eu)

Policajné správy z TRNAVského KRAJA
Víkendový rekordér nafúkal 5,50 promile.
V piatok, 11. 1. mala v nočných hodinách pozitívnu
dychovú skúšku na alkohol 31 ročná žena z okr.
Galanta, ktorá viedla auto Suzuki Ignis po obci Dobrá
Voda. Policajti jej namerali v dychu 2,54 promile.
Krátko pred 17.00 h spôsobil dopravnú nehodu pod
vplyvom alkoholu 53 ročný muž z Bukovej. Na vozidle
VW Golf jazdil po obci Buková a v dychu mal viac ako 2
promile alkoholu. Pri nehode sa nik nezranil. V sobotu,
12. 1. zadržali policajti PMJ Trnava dvoch vodičov, ktorý
sa po meste Trnava prevážali na autách v poobedných
hodinách a pri bežnej kontrole im policajti namerali
alkohol. V jednom prípade išlo o 68 ročného Trnavčana

na aute Ford Fiesta a v druhom prípade 39 ročného
muža z okr. Trnava, ktorému policajti namerali 1,22
mg/l. V okrese Piešťany boli policajti privolaní večer
k dopravnej nehode. V obci Sokolovce narazil na aute
Ford Galaxy do svahu a dopravnej značky 27 ročný
Ružomberčan. Po udalosti ho policajti vyzvali, aby sa
podrobil orientačnej dychovej skúške, pri ktorej mu
namerali v dychu 2,25 promile.
Víkendovým „rekordérom“ sa stal v nedeľu (13.1.)
51 ročný muž z Levoče. V podvečerných hodinách
riadil vozidlo Škoda Octávia po Ulici Zelenečskej v
Trnave. S autom vyšiel na stredový ostrovček, narazil
do dopravného značenia a v jazde pokračoval cez

protismer do kruhového objazdu. V jazde ho zastavil
až čelný náraz s autom VW Passat. Policajti mu v dychu
namerali po nehode najskôr 2,64 mg/l a neskôr 2,21
mg/l. Svojou jazdou pod vplyvom alkoholu spôsobil
škodu za viac ako 5100 eur.
Všetkých vodičov, ktorý jazdili pod vplyvom
alkoholu, polícia zadržala a umiestnila do cely
policajného zaistenia. V tzv. super rýchlom konaní
ich poverený policajt obvinil z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky. V zmysle zákona hrozí za
uvedený prečin trest odňatia slobody až na 1 rok, v
prípade vodiča, ktorý mal viac ako 5 promile, zákon
stanovuje vyššiu sadzu až na 2 roky.

OPRAVY TELEVÍZOROV
VIGH SERVIS, s.r.o.
Podzáhradná 393,
Horné Saliby

0911 370759
info@vighservis.sk

MATÚŠKOVO
www.pizzerialapetit.sk

ROZVOZ JEDÁL

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106
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Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

Realitná kancelária

3 izbová novostavba, 6á
1. Vozokany

Úľany
3 izbový byt, PRENÁJOM
2. Veľké

1.

2.

350€/mes
3.

53 000€
4.

133 000€
- stavebné pozemky
rôzne výmery (mesto, Kolónia)
4. Galanta

Rolety Deň a Noc

2

ILUSTRAČNÉ FOTO

KRBOVÉ VLOŽKY

komínové
systémy

od 7,18€/m
Laminátové podlahy
ARMA
Lišty + podložka ZD

OTVÁRACIA DOBA

Po-Pia: 7:00 - 16:45, So: 7:00 - 11:45

už od 119,00 €

• Nízke ceny
• Rozvoz materiálu
• Všetko pre Vašu stavbu

Leier Smart -50%

www.borovi.sk

STAVEBNINY

0917 433 329
w w w.kango .s k

AKCIA
ňa + kľučky
Dvere plné + zárub

Hlavná 45, Vozokany

NOVINKA

0902 625 115, 0911 557 822

intexreal.sk, reality.intexreal.sk

Galanta
Bratislavská 71/38
mobil: 0908 709 169

info@intexreal.sk

48/54/60€/m2
45/m2

PARKETY • OKNÁ • DVERE • KRBY • KACHLE • PECE • PRÍSLUŠENSTVO

Saliby
3 izbový RD, 10,8á
3. Horné

11
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Mäsiarstvo u Filipa
Otvorené: Po-Pia: 7 -13 hod., 15 -18 hod., Sob: 7 -12 hod.
00

00

00

00

00

00

Slovenské denne dovážané čerstvé mäso.
V ponuke máme domácu klobásku, huspeninu,
držkový paprikáš. Výrobky šunky majú obsah viac ako 90% mäsa
a sálamy či párkoviny sú vhodné aj pre celiatikov.

V našej predajni nájdete aj rôzne:
• pomazánky
• paštéty
• chren
• cestoviny

• slaninku
• údené mäso

(bez konzervantov
vyrábané z tradičnej
receptúry)

Bravčové a hovädzie odoberáme od Mäsovýroba Gašparík Trnava. Hydinu odoberáme
z farmy Pašienka, z farmy v Kráľovom Brode a od ﬁrmy Top-Farm.

Nájdete nás: GALANTA, Hodská (smer nemocnica, vedľa kvetinárstva)

www.wuestenrot.sk

• Zhodnotenie vkladov stavebného sporenia až 6%, okrem štátnej prémie
vo výške 2,5% získate v prvom roku Wustenrot-prémiu vo výške 3,5%
a v ďalších rokoch zvýšené úročenie 1,5%! Našu Wustenrot prémiu získajú aj
klienti s vyšším príjmom, ktorým už štát neprizná štátnu prémiu
• Hypoúver s najnižšou splátkou na trhu s prefinancovaním aj nad 100 % kúpnej ceny
• Stavebný úver už od 2,5% p. a., akciový medziúver už od 1,49% p. a. aj na refinancovanie
• Poistné zmluvy aj cez telefón na počkanie NONSTOP
• Zmluvy PZP uzatvorené v januári 2019 ešte bez zvýšenia poistného úspora na poistnom
až 1 rok!
• Ponúkame prácu Wüstenrot poradcu vhodnú aj popri hlavnom zamestnaní, štúdiu, dôchodku.
• Najvýhodnejšie termínované vklady WKLAD GARANT na dobu od 1 až do 5 rokov .

Informácie podávame aj ako odpoveď na Vaše otázky zaslané mailom.
Obchodné zastúpenie:
Galanta, OC Galaxia, Hlavná 929/6, 1. posch.
Stránkové hodiny: prac. dni 8.oo – 15.oo hod., Streda až do 17.00 hod.

Milan Račko
e-mail: milan.racko@wuestenrot.sk
tel.: 0905/26 47 37

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

Maľovaná reklama

• maľovaná reklama v centre mesta
• ručne maľované logá a nápisy

Veľkoformátová tlač

Grafické práce

• spracovanie grafiky na tlač
• vektorizácia
• retuš fotografií

• plagáty
• billboardy
• RollUp
• bannery
• fototapety
• samolepiace fólie
• perforované fólie
• vlajkoviny
• obrazy na plátno

Potlač textilu

Tlačoviny

Reklamné polepy

• reklamná potlač na textil
(tričká, šiltovky, ...)
• logá, nápisy, ...
• rezaná aj tlačená grafika

• katalógy
• vizitky
• letáky
• hlavičkové papiere
• brožúry
• zakladače
• pozvánky

• polepy výkladov
• polepy vozidiel
• reklamné tabule
• 3D nápisy
• svetelná reklama

Distribúcia

• distribúcia po celej SR
• do domácností a firiem

PICASSO MEDIA s.r.o.

Štvrť SNP 997/16, 924 01 Galanta
tel.: +421 944 260 630
mail: info@picassomedia.sk
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Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106
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Insomnia Coffee & Whisky & Rum Bar
Ak plánujete kaviareň máte veľa možností. Dôležité je pohrať
s celým konceptom od zariadenia, kávy, sortimentu až po obsluhu.
Sen premenený na skutočnosť.
Zvonku pomerne nenápadný, no vo vnútri Vás
čaká
príjemná
zmes
originálnych
a dizajnových kúskov. Nechýbajú ani
pohodlné „chesterfieldky“, teda ikonické
prešívané a kožené sedačky, či zlatý bicykel,
ktorý majiteľ dostal ako dar od svojich
najlepších kamarátov.
V Insomnii vládne od rána príjemná
atmosféra, striedajú sa tu rôzni hostia. Svojou
nenápadnosťou a zároveň vrúcnosťou
priťahuje tento podnik aj celebrity zo sveta
športu či divadla. Ponuka Insomnie je

pestrá, ale prevažne
zameraná (ako už
názov napovedá) na
whisky
a
rum.
Aktuálne ponúka 65
druhov
rumov
z rôznych častí sveta
a 26 druhov whisky, ktorých výber stále
rozširujú.
Myslelo sa aj na ostatných a my si veľmi
ceníme slovenské veci v ponuke. Minerálnu
vodu, nealko nápoje aj víno vyberali
majitelia precízne, aby vyhoveli náročným
chutiam svojich hostí a podporili lokálny
trh.
Kávičku dostanete tiež slovenskú Ebenicu
praženú v Modre, ale aj obľúbenú taliansku
vyváženú zmes arabiky a robusty
Aromamore od Bazzary. Za barom tróni
prekrásny kávovar Nuova Simonelli, ktorý
z dobrej kávy vytlačí to najlepšie. Nakoľko
ide o fajčiarsky podnik, koláčiky tu
nenájdete, avšak atmosféra a šarm miesta
to dokonale vyvážia.

• OPRAVY
• VÝMENA
• MONTÁŽ

0908 701 689
info@vodoinstalater-kt.sk

www.vodoinstalater-kt.sk

• veľkoformátová tlač
• grafické spracovanie
• tlač letákov
• distribúcia

0944 260 630

TLAČ

Príjemným prekvapením sú aj pekné

VODOINŠTALATÉR

V REKLAME KTOREJ
SPOLOČNOSTI

sa nachádza nasledujúci štvorlístok?
1. cena: 50€ balíček chladenej hydiny
(sponzor firma Top-farm)
2. cena: 50min. vstup do Turbo Solária (GA)
3. cena: 2x vstup do kina GALANTA
Správne odpovede posielajte na:
redakcia@infomaxx.sk, 0944 260 630
Výhercov budeme spätne kontaktovať!

toalety, na ktorých si majitelia dali rovnako záležať.
Sami totiž tvrdia, že dobrý podnik spoznáte najmä
podľa WC. Príjemným bonusom je aj to, že Insomnia
ožíva navečer a nájde sa tu aj nejaké to hudobné
prekvapenie.
Insomnia Coffee & Whisky & Rum Bar nájdete aj na
facebooku a instagrame.
FB: InsomniaBarGa
IG: insomniabar_galanta
Nájdete nás:
Galanta, ul. Zoltána Kodálya 787
(vedľa predajne PRO-HAND)

Minulomesačná správna odpoveď:
ARTECH-STAV.
Výhercovia z minulého čísla

1. cena: Mária Holečková (Galanta)
2. cena: Eva Vágovicsová (Čierna Voda)
3. cena: Tímea Jankovicsová (Tomášikovo)

50€ balíček obsahuje:
• kačka s pečienkou
• kura Premium
• 1/2 sliepky
• kuracie prsia Prémium
• kuracie stehná Prémium

Otvorené: Po-Štv: 7.00 - 24.00 hod., Pia: 7.00 - 02.00 hod.,
Sob: 13.00 - 02.00 hod., Ned: 13.00 - 24.00 hod.

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

SEKCIOVÉ
GARÁŽOVÉ BRÁNY

• Slovenský výrobca s 21 ročnou tradíciou výroby • Veľký výber panelov s 10 ročnou zárukou
• Okná v energetickej triede A
• Kvalitné Holandské kovanie DOCO
• Nemecké profily s 3 tesneniami
• Široká škála farieb a dekorov
• Nemecké kovanie Winkhaus
Rka TRADE, s.r.o., ŠAĽA, ul. Pázmaňa 49/3 (4.posch.), sala@incon.sk, tel: 031/770 77 04, mob.: 0905 601 186
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Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním
od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106
Prílohy: kukurica, šampiňóny, cibuľa, feferóny, paradajky, paprika,

Cestoviny

Pizzeria

Pizza

26 cm
malá

28 cm
stredná

1. Pizza Margherita 1,3,7

2,99 €

3,99 € 4,99 €

2. Pizza Diet 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

( paradajkový pretlak, syr )

( paradajkový pretlak, syr, kukurica, hrášok,
olivy, cibuľa )

3. Pizza Calzone 1,3,7

( paradajkový pretlak, syr, šunka, šampiňóny,
cibuľa )

200g

300g

3,49 €
300g

300g

450g

400g

9,50€

550g

4,49 € 5,49 € 10,50€
500g

400g

4,99€

šunka, saláma, krabie tyčinky, artičoky, špenát, capary, tuniak,
zelené olivy, čierne olivy, zmes lesných hríbov, suš. paradajky, sardinky

1,00€

66. Spagetti Bolognese 1,7

400g

5,50€

67. Spagetti frutti di mare 1,2,7

400g

4,99€

syr gorgonzola, hovädzie prosciutto, sardely, dary mora, eidam,
mozzarella, niva, parmezan, údený syr, balkánsky syr, losos,
kuracie prsia, mleté mäso

1,50€

( cestoviny, mleté hovädzie mäso, syr )

50 cm
1000g

600g

( cestoviny s drvenými paradajkami, plody mora, syr, oliv. olej, parmezán)

32. Pizza Ciabatino 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

68. Spagetti s tuniakom a paradajkami 1,4,7

400g

4,99€

33. Pizza Del Corso 1,2,3,4,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

69. Spagetti s klobásou 1,7

400g

4,99€

34. Pizza Siciliana 1,3,4,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

70. Spagetti al tonno 1,4,7

400g

4,99€

400g

4,99€

400g

4,99€

400g

4,99€

400g

4,50€

400g

3,99€

400g

3,99€

400g

4,50€

400g

3,59€

400g

4,99€

81. Penne s cherry paradajkami, pestom
a gorgonzolou 1,7

400g

4,99€

82. Penne s hovädzím prosciuttom

400g

5,99€

400g

3,99€

400g

4,99€

85. Farfalle s plodmi mora v pik. omáčke 1,2,7

400g

4,99€

86. Farfalle s kuracím mäsom
s bazalkovo-pínovým pestom 1,7

400g

4,99€

90. Lasagne bolognese

400g

4,99€

( paradajkový pretlak, syr, kukurica, artičoky,
olivy )
( paradajkový pretlak, syr, saláma, ančovičky,
krevety, chobotnica, mušle, krabie tyčinky )
( paradajkový pretlak, syr, sardely, kapari,
olivy )

35. Pizza Nuovo 1,3,7

( paradajkový pretlak, syr, jahody, ananás,
mandarinky )

200g

300g

280g

400g

450g

400g

500g

( cest. s pravým tuniakom, cherry paradajky, cesnak, olivový olej, parmezán )

550g

500g

( cestoviny s drvenými paradajkami, cesnak, hovädzia klobása a saláma,
syr, čmk, oregano, olivový olej )
( cestoviny, drvené paradajky, cesnak, čmk, tuniak, syr, čerst. petr. vňať, ol. olej )

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

71. Tagliatelle ai quattro formaggi 1,7

300g

450g

550g

( cestoviny v smot. omáčke, syr eidam, niva, údený syr, mozzarella,
čmk, čerst. petr. vňať )

4. Pizza Formaggi 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

36. Pizza Bolognese 1,3,7

3,99 €

4,99 € 5,99 € 11,00€

72. Tagliatelle al nero di seppia

5. Pizza Hawaii 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

37. Pizza Udinese 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

73. Tagliatelle s kuracinou a hubami

6. Pizza Napoli 1,3,4,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

38. Pizza Padrone 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

7. Pizza Milano 1,3,4,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

39. Pizza Salami 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

8. Pizza Tonno 1,3,4,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

40. Pizza Istanbul 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

9. Pizza Fattoria 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

41. Pizza Vegetariana 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

10. Pizza Frutti di Mare 1,2,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

42. Pizza Polpe 1,2,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

79. Penne al´ arrabiatta

11. Pizza Speciale 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

43. Pizza Asparago 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

80. Penne Marco Polo 1,7

12. Pizza Prosciutto

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

44. Pizza Spinace

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

45. Pizza Macedonia 1,3,7

( paradajkový pretlak, syr, tri druhy syra )

( paradajkový pretlak, syr, šunka, ananás )
( paradajkový pretlak, syr, šunka, šampiňóny,
tuniak )
( paradajkový pretlak, syr, cesnak, saláma,
sardely )
( paradajkový pretlak, syr, tuniak, cibuľa )
( paradajkový pretlak, syr, saláma, olivy,
hrášok, paprika, cibuľa )

( paradajkový pretlak, syr, morské príšery )

( paradajkový pretlak, syr, šunka, saláma,
šampiňóny, paprika, cesnak, olivy, cibuľa )
1,3,7

( paradajkový pretlak, syr, šunka, vajce )

13. Pizza Quattro Stagioni 1,3,7
( paradajkový pretlak, syr, šampiňóny,
špargľa, olivy, cibuľa, kapary )

280g

320g

330g

270g

300g

320g

270g

380g

280g

280g

420g

450g

450g

400g

450g

480g

450g

500g

400g

450g

520g

550g

550g

500g

550g

580g

550g

600g

500g

550g

14. Pizza Rustica 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

15. Pizza Top Italia 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

( paradajkový pretlak, syr, saláma,
šampiňóny, feferóny )

300g

( paradajkový pretlak, syr, šunka, vajce,
kukurica )

300g

450g

450g

550g

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

17. Pizza Romagna 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

18. Pizza Giorgio 1,3,4,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

( paradajkový pretlak, syr, mozzarella )
( paradajkový pretlak, syr, šunka, olivy,
kukurica )
( paradajkový pretlak, syr, šunka, tuniak,
olivy, cibuľa, kukurica )

300g

320g

400g

450g

480g

( paradajkový pretlak, syr, kur. prsia )

( par. pretlak, syr, cibuľa, klobása, feferóny )

( paradajkový pretlak, syr, saláma )
( paradajkový pretlak, syr Istanbul, saláma,
mozzarella, olivy )
( paradajkový pretlak, syr, paprika, čerstvé
paradajky, syr Niva, šampiňóny, kukurica )
( par. pretlak, syr, krabie tyčinky )

( paradajkový pretlak, syr, šunka, špargle )
1,3,7

( paradajkový pretlak, čerstvý špenát,
volské oko, syr mozzarella, syr eidam )
( par. pretlak, hovädzie prosciutto, suš. paradajky
chilli papričky, oregano, balkánsky syr, syr eidam )

330g

280g

300g

280g

300g

320g

250g

250g

450g

400g

450g

400g

450g

500g

400g

400g

550g

500g

550g

500g

550g

600g

500g

200g
200g

500g

450g

1,99€
2,50€

Šaláty

3,99€

4,99 € 5,99 € 11,00€

52. Kurací šalát 7

420g

3,99€

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

53. Chef šalát

380g

3,99€

23. Pizza Cardinale 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

54. Šopský šalát 7

400g

3,99€

24. Pizza Šunken 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

55. Mexický šalát

420g

3,99€

25. Pizza Primavera 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

57. Šalát Nice 4,7

360g

4,50€

26. Pizza Provinciale 1,3,4,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

59. Insalata di gamberetti 2,7

400g

4,99€

27. Pizza Carmelo 1,3,7

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

60. Šalát s artičokmi a prosciuttom

440g

4,99€

3,49 €

4,49 € 5,49 € 10,50€

61. Šalát s opečených chlebom 1,7

360g

3,99€

21. Pizza Bomba 1,3,7

3,99 €

( paradajkový pretlak, syr, šampiňóny )
( paradajkový pretlak, syr, šunka, šampiňóny,
cibuľa, artičoky )

22. Pizza Meran 1,3,7

( paradajkový pretlak, syr, šunka, špargle,
vajce )
( paradajkový pretlak, syr, šunka, kukurica )

( paradajkový pretlak, syr, šunka )

( paradajkový pretlak, syr, saláma, tuniak,
kukurica, feferóny )
( paradajkový pretlak, syr, šampiňóny, cibuľa,
vajce, olivy, feferóny )

28. Pizza Texas 1,3,7

( paradajkový pretlak, syr, šunka, šampiňóny,
vajce, kukurica )
1,3,4,7

( paradajkový pretlak, syr, šunka, olivy,
šampiňóny, artičoky, sardinky )

30. Pizza Venezia

1,3,4,7

( paradajkový pretlak, syr, tri druhy syra, olivy,
losos )

31. Pizza Toscana 1,3,7

500g

300g

300g

280g

( paradajkový pretlak, syr, saláma,
šampiňóny, kukurica )

29. Pizza Capricciosa

300g

( paradajkový pretlak, syr, šampiňóny, šunka )

320g

320g

320g

320g

400g

450g

900g

450g

430g

400g

450g

450g

450g

500g

500g

550g

1000g

550g

530g

500g

550g

550g

550g

600g

( viac druhov šalátov, mozzarella, paradajky, olivový olej, čmk, čerstvá petrž. vňať)

( viac druhov šalátov, syr feta, paradajky, uhorky, č. olivy,
čerst. cibuľka, oliv. olej, citrón)
( viac druhov šalátov, zel. olivy, kuracie mäso, oliv. olej,
čerstvá cibuľka)
7

( viac druhov šalátov, mozzarela, paradajky, mrkva, šunka, syr, olivový olej)

( viac druhov šalátov, uhorky, paradajky, paprika, mrkva, olivový olej, cibuľa, syr feta)

( viac druhov šalátov, uhorky, paradajky, chilly, olivový olej, mrkva, fazuľa, čmk, bilinky)

( viac druhov šalátov, paradajky, cibuľa, tuniak, čierne olivy,
balkánsky syr, ol. olej, čertv. petrž. vňať)
( viac druhov šalátov, paradajky, krevety, mozzarella, olivový olej,
parmezán, čerstvá bazalka)
( paradajky, artičoky, suš. paradajky, hovädzie prosciutto, č. olivy,
čer. bazalka, olivový olej, čmk)
( viac druhov šalátov, olivový olej, šampiňóny, mrkva, toastový chlieb,
cesnak, čmk, syr)

( cestoviny, kur. mäso, om. pesto, bazalka, cesnak, ol. olej, 2 druhy syra, čmk )

Dezerty
Palacinky s nutelou 1,3,7

Palacinky s nutelou a banánom

Gaštanové pyré so šľahačkou

400g

500g

7

Palacinky so šľahačkou a ovocím
( južné ovocie, poleva, granko )

Palacinky s gaštanové pyré 1,3,7

120g

3€

1,3,7

90g

3€

120g

2,80€

120g

3€

320g

2,50€

310g

3,20€

310g

2,80€

330g

3,20€

( gaštany, poleva, šľahačka )

Ovocný pohár 7

120g ovocie, 40g šľahačka, poleva

Balkánsky pohár

Banana split

300g

3€

( gaštany nastrúhané, šľahačka, granko )

4,49 € 5,49 € 10,50€

3,49 €

550g

120g

( gaštanové pyré, banán, šľahačka, čokoládová poleva )

Hawaii pohár

450g

2,80€

( nutela, banán, čokoládová poleva, šľahačka )

4,49 € 5,49 € 10,50€

300g

1,3,7

Palacinky s gaštanové pyré a banánom 1,3,7

3,49 €

600g

120g

( nutela, čokoládová poleva, šľahačka )

4,49 € 5,49 € 10,50€
500g

1,3,7

( zapekané cestoviny so syrom a hovädzím mletým mäsom )

3,49 €
350g

1,7

( cestoviny v smot. omáčke, mladá cibuľka, petr. vňať, čmk, chilli, plody mora
parmezan, bazalka )

430g

4,49 € 5,49 € 10,50€

300g

1,7

( cestoviny v smot. omáčke, kur. šunka, syr niva, čmk, cibuľka s vňaťou, syr )

51. Grécky šalát 7

3,49 €

( paradajkový pretlak, syr, tuniak, sardely )

( ces., cherry parad., cesnak, pesto omáčka, gorgonzola, ol. olej, čmk, bazalka )

84. Farfalle s nivovou omáčkou

3,99€

20. Pizza Funghi 1,3,7

1,7

( cestoviny v smot. omáčke, kur. šunka, kukurica, čmk, čerst. petr. vňať, syr )

270g

4,49 € 5,49 € 10,50€

78. Penne bolognese

1,7

( ces. cherry par., cesnak, hov. prosciutto, č. olivy, ol. olej, čmk, parmezán, bazalka )

50. Taliansky šalát 7

3,49 €

77. Penne carbonara

1,7

83. Farfalle carbonara 1,7

550g

19. Pizza Pescara 1,3,4,7

76. Tagliatelle s hubami

1,7

( cestoviny v smot. omáčke, kur. mäso, čmk, oregano, čerst. petr. vňať, syr )

500g

580g

( cestoviny v smot. omáčke, syr, čerstvý špenát udusený na masle, cesnak)

( cestoviny, drvené paradajky, cesnak, feferóny, čmk, čerst. petr. vňať )

4,99400g
€ 5,99500g
€ 11,00€

46. Pizza chlieb 1,7
47. Pizza tyčinky 1,3,11

74. Tagliatelle spinace

1,7

( cestoviny, hovädzie mleté mäso, syr )

3,99 €

300g

1,7

( cestoviny v smot. omáčke, kur. šunka, čmk, čerst. petr. vňať, syr)

4,49 € 5,49 € 10,50€
400g

( cestoviny v smot. omáčke, losos, bylinky, syr, čerst. petr. vňať )

( ces. s voňavými hubami, cesnak, chilli papričky, bazalka, ch. paradajky, syr )

3,49 €

250g

1,4,7

( cestoviny v smot. omáčke, kur. mäso, huby, oregano, čerst. petr. vňať, parmezán )

550g

16. Pizza Mozzarella 1,3,7

300g

( paradajkový pretlak, syr, mleté mäso)

0,50€

65. Spaghetti Carbonara 1,7

( cestoviny v smot. omáčke, hrášok, čmk, kur. šunka, syr, čerst. petr. vňať )

32 cm
veľká
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fazuľa, chilli, mrkva, cesnak, špargľa, hrášok, vajce, ananás

7

90g zmrzlina, 100g ovocný koktail, 40g šľahačka, poleva
7

90g zmrzlina, 120g ovocný koktail, 40g šľahačka, poleva
7

90g zmrzlina, 100g banán, 40g šľahačka, poleva

Dresingy: bylinkový, jogurtový, cesnakový, americký, kečup, tatárska omáčka
Nápoje:

0,5 l Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestea Broskyňa, Nestea Citrón, Nestea Zel. čaj,
Cappy Multivitamín, Cappy Orange&Grep, Cappy Hruška, Cappy Pomaranč
0,5 l Monster
0,5 l Bonaqua

0,50€
1,50€
2,50€
1,10€

Krabica: ZDARMA

Zoznam alergénov:
1-obilniny obsahujúce lepok, 2-kôrovce, 3-vajce, 4-ryby, 5-podzemnica
olejná (arašidy), 6-sójové zrná, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica,
11-sezamové semená, 12-oxid siričitý a siričitany, 13-vlčí bôb, 14-mäkkýše

GALANTA, Hlavná 992/47
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DONÁŠKA DO DOMU

Pri donáške v Galante a obciach
Matúškovo, Hody, Nebojsa je ZDARMA!
Vzdialenejšie obce napr. Mostová, Č.Brod,
Košúty, Kajal, Topoľnica je minimálny
odber 5 kusov.

Otváracie hodiny:
Pondelok - Sobota: 9:00 - 22:00
Nedeľa: 12:00 - 22:00
Prajeme Vám dobrú chuť !

0915 617 437
0904 390 656
031/780 3324
www.delcorso.sk
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Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106
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LEGENDA JE SPÄŤ
FINANCOVANIE
NA ŠTVRTINY

kúp si novú Ladu

s 3 ročnou zárukou bez obmedzenia počtu kilometrov

OPERATÍVNY
LEASING

Lada Vesta SW Cross od 13 000 €
0911 386 491

VETERINÁRNA
AMBULANCIA
plne vybavená, pre malé zvieratá
Využite naše služby aj Vy, ako stovky našich
spokojných klientov.
Využite možnosť objednania sa na presný termín
Mimo ordinačných hodín
pohotovosť po telefonickom
dohovore

0905 502 532
Po n d e l o k - P i a t o k
9:00 - 19:00
Sobota
9:00 - 12:00

www.veterina-esvet.sk

MVDr. Elemér Kálmán
MVDr. Slávka Kálmánová
MVDr. Brigita Vavríková
Galanta, Sládkovičova 2

Galanta, ul. 29. augusta 1646/6 (areál bývalého ZDROJA)

0944 038 573
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Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

PREDAJ, PRENÁJOM A SERVIS
KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
CANON IR-C3025I + PODSTAVEC S1

cenovo najvýhodnejšia A3 farebná multifunkčná kopírka Canon vrátane
DADF a podstavca stojí menej než 1500€ bez DPH. Bohate postačuje pre bežnú
kancelársku prácu (2000-8000 str/mesačne), má štandardne zabudované WiFi
rozhranie, zvládne gramáž papiera až 300g/m2,
podporuje mobilnú komunikáciu a vzdialený
servisný dohľad.

Najširší sortiment
strešných
krytín

strechu!

Szaly s.r.o. , Štúrova 1, Šaľa, tel.: 031/770 2014
Otvorené: Pondelok - Piatok 800 - 1700 hod.
Servis, prenájom - tel.: 0910 405 007

n

0903 227 696

ZĽovor
AVočné
Y

ww

Tlač, kopírovanie, farebné skenovanie, odosielanie
a voliteľná funkcia faxu, rýchly farebný
a čiernobiely výstup A3 – 25 str./min, pohodlná
mobilná tlač a skenovanie,t farebná 12,7 cm (5”)
dotyková obrazovka LCD s jednoduchou obsluhou,
kapacita na 2300 listov, voliteľné dokončovanie
3v1: zošívanie, zošívanie na požiadanie
a ekologické zošívanie, skenovanie a kopírovanie
pomocou obojstranného automatického podávača
dokumentov, údržba s funkciami správy na diaľku.
Nutné je dokúpiť sadu tonerov.

www.dachbau.sk

Bratislavská ulica 21/7, 924 01 Galanta
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Otváracie hodiny
800-1700 hod.

Všetko pre

POPIS PRODUKTU:

Možnosť prenájmu farebného zariadenia bez viazanosti

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106
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165/70 R13 27,30€/ks
195/65 R15 38,00€/ks
205/55 R16 37,50€/ks

0911 386 491

• Geometria
od 19,90€
od 50€
široký výber zimných • Batérie do aút
•
Lekárnička
do
auta
5,90€
pneumatík
• Výmena oleja
od 9,90€
• Výmena autoskiel od 99€

Galanta, ul. 29. augusta 1646/6 (areál bývalého ZDROJA)

0944 038 573
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Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106
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AUTOSÚČIASTKY
PRÍSLUŠENSTVO PRE VŠETKY TYPY AUTOMOBILOV
ONDREJ ORBÁN

PONÚKAME VÁM:

• autožiarovky TESLA, NARVA, HELLA, OSRAM (12V/24V)
• nanotechnológiu s efektom tekutých stieračov
• stierače HEYNER na všetky typy áut
• zimnú zmes do ostrekovačov
• nemrznúcu zmes do chladičov
• autobatérie za SUPER CENY
• VÝMENA PNEUMATÍK po 18:00 hod.
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Podhájska
925 01
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bugi@bugi.sk

0918 498 760

Výroba a oprava
autoplachiet

0905 821 574

Galanta, Vajanského 871/7 (oproti ČS SHELL pri OD TESCO)

Budete mať neskutočne veľa energie. O nijakom zimnom spánku
- nemôže byť ani reči. Všetko budete stíhať, všetko sa vám bude
chcieť, vymyslíte aj všeličo navyše. Aj vaše myšlienkové pochody
budú mať hlavu i pätu. Stíhať toľko vecí zároveň – to už je čosi! Klobúk
dole pred vami, milí Blíženci! Nezabudnite popri tom myslieť aj na
svoje zdravie. Doplňte viac vitamínov, v koláčikoch, ktoré ste počas
nedávnych sviatkov zbaštili, veľa vitamínov nebolo.

Lev 23.7. - 22.8.

Prvý mesiac roka začne pre vás v pohodovom duchu i v pohodovom
tempe. Spokojnosť sa bude zračiť z vašich očí, každý to zbadá...v
práci i doma. S čím spokojní v úvode roka nebudete – je stav na
vašom bankovom účte. Veľa ste pomíňali, privrite teraz peňaženku.
Snažte sa ubrániť lákavým reklamám, ktoré nehovoria o ničom inom,
ako o neskutočne výhodných ponukách a zľavách. Situácia sa otočí
vo váš prospech už koncom mesiaca. Svoju pozornosť dovtedy
zaostrite na vylepšenie jedálnička. Iných nemeňte na svoj obraz,
meňte obraz seba na dokonalejší. Neprospieva vám, že ste tak
veľkým mäsožravcom. Kvalitné bielkoviny, ktoré si myslíte, že musíte
čerpať z mäsa, čerpajte z orechov, vajíčok, aj zo strukovín. Prospeje
vám to. Presvedčte sa!

Rak 22.6. - 22.7.

Mars sa počas januárových dní neraz postaví do opozície k vám.
Bude vám oponovať, odporovať, dráždiť vás, ba i rozčuľovať. Vás
ale len tak nepremôže. Patrične sa tomu postavíte, zachováte... a
dokážete mu, že pre každého platia isté hranice. Najnepríjemnejšie
energie voči vám Mars použije okolo polovice januára. Budete mať
čo robiť, aby vás úplne nerozhodili. Kroťte ale svoj hnev, svoje
rozčúlenie. Po splne – 21.1. vás potešia aspoň financie.

Panna 23.8. - 22.9.

Nezabúdajte sa pol hodinky pred každým jedlom napiť. Nemalo by to
byť nič iné, iba čistá voda, poprípade bylinkový čaj. S mučením seba
vo fitku to nepreháňajte. Vedzte, že strava je základ. Až do 80% môže
za to, či štíhli ste, alebo nie ste. Je však pravdou, že práve vo fitku sa
môžete tešiť značnej náklonnosti, ba zažiť teraz aj zopár príjemných
zážitkov. Vo vzťahu sa neangažujte len cez rozum. Ten nemusí vždy
hrať prím. Vaša polovička na to príde, ak sa tak už nestalo a nemusí
to na jej pocitoch voči vám, zanechať tú najlepšiu stopu.

Trstice 428, 925 42
Tel.: 0905 428 494
Mail: aquanor@centrum.sk

#STORYCLUBSALA

/STORYCLUBSALA

Pon-Štv: 10:00 - 22:00
Pia: 10:00 - 02:00
Sob: 12:00 - 02:00
Ned: 12:00 - 22:00

Hlavná 16/63
Budova Olympia - Šaľa
0915 431 609

23.2.2019

stand up fučo

16.2.2019

Velentin piano

Život, a hlavne povinnosti, si budete trochu viac plánovať. Dobre
organizovať. Aspoň sa vyhnete nestíhačkám, nervozite, omylom a
zmätku v sebe. Veľmi vám to prospeje, práve zdravotne. Vy si svojou
psychikou ako nič dokážete oslabiť imunitný systém. V partnerskom
spolužití sa preženie niekoľko prehánok, ale nebudú mať na váš vzťah
nijaký drvivý dopad. Aj s nadriadenými v práci nebudete vždy súhlasiť
a nebudete nachádzať spoločnú reč. Zahryznite si i tak radšej do
jazyka, bude to múdrejšie.
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OSLAVY • ŽIVÁ HUDBA • FIREMNÉ AKCIE • UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ

HOROSKOP 2019

Blíženci 21.5. - 21.6.

Býk 20.4. - 20.5.

2.2.2019

Baran 21.3. - 19.4.

Počas prvých dvoch januárových dekád môžete badať na sebe
pomerne často vyčerpanosť, únavu a aj zdravie bude ako na
hojdačke. Môže zato Slnko svojim postavením k vám. Nie žeby ste
mali energie málo, ale míňať sa vám bude akoby z roztrhnutého
vreca. Zato však na poli partnerského života a lásky – si sťažovať
nebudete môcť. Žičlivými budú energie tohto druhu a vám to padne
veľmi vhod. Čerstvé ovocie vás naštartuje a nezabúdajte tiež na
zázvorový čajík. Idú studené dni, potrebujete posilniť imunitu.

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

piano Michal Halčín

Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106
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Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106
Váhy 23.9. - 22.10.

HOROSKOP 2019

Môžete natrafiť na zaujímavých ľudí, niektorých z nich si vo svojom
živote budete chcieť ponechať. Tak veľmi vás zaujmú. Môžu byť pre
vás zaujímaví z pohľadu napredovania v práci, ale tiež môžu dôležité slovo povedať do vášho súkromia. Januárové dni budú nahrávať
zoznámeniam, láskam, priateľstvám, posedeniam, večierkom. Na
prácu sa vám príliš nebude chcieť myslieť, ale keďže budete vo veľkej
pohode, zvládnete ju ako mávnutím čarovným prútikom.

Strelec 22.11. - 21.12.

Na pracovnom poli zvládnete všetko, ale až také slávne to nebude
v zdraví. Ak už dlhšie odkladáte odborné vyšetrenie a snažíte sa
potláčať, či doslova ignorovať jasné signály, nepočúvať svoje telo,
ktoré hlási, že čosi v poriadku skutočne nie je – je najvyšší čas
napraviť to. Nezabúdajte, že všetko má svoje odtiaľ – potiaľ. Veľkú
úlohu zohráva čas, kedy zakročíte. Len aby ste neľutovali, vždy
všetko sa opraviť nedá. Vlastným pričinením sa môžete dopracovať
nielen k dlhej PN, ale aj k pobytu v nemocnici.

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

Škorpión 23.10. - 21.11.

Už počas prvých dní nového roka sa bez akýchkoľvek dlhých prieťahov
pustíte do riešenia pracovných úloh a plnenia možno aj pracovných
povinností odložených z vlani. Dali ste si aj isté predsavzatia, ktorými
chcete vylepšiť svoj životný štýl, a sami sebe sa budete snažiť dokázať, že
to tentokrát myslíte skutočne vážne. Len nech vám to odhodlanie vydrží čo
najdlhšie. Konzumujte čo najviac kvalitných zelených potravín. Očistíte telo
po bohatom pojedaní dobrôt počas nedávnych sviatkov.

Kozorožec 22.12. - 19.1.

Zdá sa vám, že akosi prešľapávate na mieste. Nutne potrebujete cítiť, že
sa už čosi deje, že sa v čomsi môžete angažovať, zapájať, tvoriť, lebo
za tých pár sviatočných dní, strávených pojedaním zákuskov, už máte
preležaniny. Nik vám ale nezakázal ani počas nich - vybehnúť aspoň
na zopár prechádzok, nadýchať sa kyslíka a pretiahnúť trochu svaly.
Ste celí stuhnutí. Začnite otužovať a postarajte sa o prísun vlákniny do
svojho jedálnička.

Ryby 19.2. - 20.3.
Vodnár 20.1. - 18.2.

Každý váš problém – začína vo vašej hlave. Opakujte si to na raňajky,
na desiatu, obed, olovrant i na večeru. Pre istotu, lebo neustále na to
zabúdate a poddávate sa každučkej len sivej myšlienke (nemusí byť
ani čierna!). Kedy už uveríte, že kým nejde o život – nejde takmer o
nič. Z každej blchy vždy urobíte slona a márna je snaha vašich blízkych, nepresvedčia vás o tom, že takto ničíte seba aj ich. Prestaňte sa
už toľko ľutovať! Myslíte si, že iní ľudia problémy nemajú?

Nikým sa nenechajte komandovať. Máte už dosť rokov na to, aby ste
si mohli svoj život riadiť sami. Len dovtedy si budú druhí dovoľovať
zasahovať do toho, ako žijete, čo poviete, ako sa chcete rozhodnúť –
kým to vy dovolíte. Asi tej ohľaduplnosti a introvertnosti stačilo. Dajte
najavo svoj nesúhlas. A ozvite sa poriadne hlasno! Inak sa aj tak nájdu
takí, ktorí sa budú tváriť, že vás nepočuli.

PRENÁJOM PRIESTOROV
TELOCVIČŇA - zverejnenie zámeru.

V zmysle smernice riadenia Úradu TTSK Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom TTSK je prenajímateľ po súhlase
zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má
v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným, prenajímateľ
SOŠOaS Z. Kodálya 765 v Galante zverejňuje zámer prenechať
nájomcovi do nájmu telocvičňu pre účely športových aktivít
o celkovej rozlohe 1318 m² a sociálne zariadenia, šatne. Nájomná
zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.02.2019 do 30.06.2019.
Cenové ponuky možno predkladať v písomnej podobe
v zatvorenej obálke označenej heslom „Prenájom telocvične –
neotvárať“ na adresu:
SOŠOaS, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta v lehote do 28.01.2019

PRENÁJOM PRIESTOROV

ZASADACIA MIESTNOSŤ - zverejnenie zámeru.

V zmysle smernice riadenia Úradu TTSK Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom TTSK je prenajímateľ po súhlase
zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má
v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným, prenajímateľ
SOŠOaS Z. Kodálya 765 v Galante zverejňuje zámer prenechať
nájomcovi do nájmu zasadaciu miestnosť pre účely školenia
o celkovej rozlohe 90 m² a sociálne zariadenia. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu určitú od 12.02.2019 do 15.07.2019. Cenové
ponuky možno predkladať v písomnej podobe v zatvorenej obálke
označenej heslom „Prenájom zasadacej miestnosti – neotvárať“
na adresu:
SOŠOaS, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta v lehote do 28.01.2019
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Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

Gastronómia inšpirovaná domácou
a svetovou kuchyňou.
Zabezpečujeme:
 Rodinné oslavy
 Svadby
 Kary
 Stretávky

 Firemné akcie
 Workshopy
 Catering

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

program kín (galanta, Šaľa)
KINO GALANTA
Zložka 64 [MP15]
23.1.2019/19:00 5€ 2D ČT
Kursk [MP12]
24.1.2019/19:00 5€ 2D ČT
Návrat domov [MP12]
25.1.2019/16:30 5€ 2D ČD
27.1.2019/19:00 5€ 2D MD
Favoritka [MP15]
25.1.2019/19:00 5€ 2D ČT
26.1.2019/19:00 5€ 2D ČT
Trhlina [MP12]
25.1.2019/21:30 5€ 2D OR
26.1.2019/21:30 5€ 2D OR
Ľadová Sezóna 2 [MP]
26.1.2019/16:30 5€ 2D SD
27.1.2019/16:30 5€ 2D SD
McQueen [MP15]
30.1.2019/19:00 5€ 2D ČT
Ženy v behu [MP12]
31.1.2019/19:00 5€ 2D OR

KINO ŠAĽA
Ralph búra internet [MP7]
19.1.2019/16:00 5€ 2D SD
25.1.2019/17:30 5€ 2D SD
27.1.2019/16:00 5€ 2D SD
Cena za šťastie [MP12]
19.1.2019/18:00 5€ 2D ČV
Jack stavia dom [MP18]
23.1.2019/20:00 4€ 2D ČT
Favoritka [MP15]
24.1.2019/20:00 5€ 2D ČT
Trhlina [MP15]
25.1.2019/20:00 5€ 2DSV
27.1.2019/20:00 5€ 2D SV
Návrat domov [MP12]
27.1.2019/18:00 5€ 2D ČD
Zložka 64 [MP15]
30.1.2019/20:00 5€ 2D ČT
Ženy v behu [MP12]
31.1.2019/20:00 5€ 2D OR

Pohotovosť lekární Galanta

Chiringuito Valentínsky Večer

POZÝVAME VŠETKÝCH ZAĽÚBENÝCH, A TO HLAVNE DO DOBRÉHO JEDLA!

dňa 14. februára
PODROBNOSTI NÁJDETE NA NAŠEJ
FB STRÁNKE.

Tel.: +421 907 416 460
Adresa: Kpt. Nálepku 738/35, Galanta

• 21.1.2019 Dr. Max,
NsP Sv. Lukáša Galanta,
Hodská 373/38, 16:0022:30,
• 22.1.2019 Dr. Max,
Šafarikova 1531/49,
16:00-22:30,
• 23.1.2019 AREÁL
ZDRAVIA, Kpt. Nálepku
727/13, 16:00-22:30,
• 24.1.2019 KLOKNER,
Hodská 385/14, 16:0022:30,
• 25.1.2019 Dr. Max,
NsP Sv. Lukáša Galanta,
Hodská 373/38, 16:0022:30,
• 26.1.2019 BENU, OD
Kaufland, Esterházyovcov
2381, 7:00-22:30,
• 27.1.2019 Dr. Max, OC
Tesco, Drevená 762/2,
7:00-20:00,
• 27.1.2019 Dr. Max,
NsP Sv. Lukáša Galanta,
Hodská 373/38, 20:0022:30,
• 28.1.2019 Dr. Max,
NsP Sv. Lukáša Galanta,
Hodská 373/38, 16:0022:30,

• 29.1.2019 BENU, OD
Kaufland, Esterházyovcov
2381, 16:00-22:30,
• 30.1.2019 KLOKNER,
Hodská 385/14, 16:0022:30,
• 31.1.2019 BENU, OD
Kaufland, Esterházyovcov
2381, 16:00-22:30,
• 1.2.2019 Dr. Max,
Vajanského 909/2,
16:00-22:30,
• 2.2.2019 Dr. Max, NsP
Sv. Lukáša Galanta,
Hodská 373/38, 20:0022:30,
• 2.2.2019 Dr. Max, OC
Tesco, Drevená 762/2,
7:00-20:00,
• 3.2.2019 BENU, OD
Kaufland, Esterházyovcov
2381, 7:00-22:30,
• 4.2.2019 Dr. Max,
Šafarikova 1531/49,
16:00-22:30,
• 5.2.2019 KLOKNER,
Hodská 385/14, 16:0022:30,
• 6.2.2019 AREÁL
ZDRAVIA, Kpt. Nálepku
727/13, 16:00-22:30,

• 7.2.2019 Dr. Max, NsP
Sv. Lukáša Galanta,
Hodská 373/38, 16:0022:30,
• 8.2.2019 BENU, OD
Kaufland, Esterházyovcov
2381, 16:00-22:30,
• 9.2.2019 KLOKNER,
Hodská 385/14, 7:0022:30,
• 10.2.2019 Dr. Max, OC
Tesco, Drevená 762/2,
7:00-20:00,
• 10.2.2019 Dr. Max,
Vajanského 909/2,
20:00-22:30,
• 11.2.2019 Dr. Max,
Šafarikova 1531/49,
16:00-22:30,
• 12.2.2019 BENU, OD
Kaufland, Esterházyovcov
2381, 16:00-22:30,
• 13.2.2019 KLOKNER,
Hodská 385/14, 16:0022:30,
• 14.2.2019 Dr. Max,
NsP Sv. Lukáša Galanta,
Hodská 373/38, 16:0022:30,
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PIZZÉRIA KARTEL

• oslavy, firemné akcie ...
• kapacita 30 ludí
• letná terasa + 70 ludí
• zimná terasa

TLAČ
vizitky

Tel.:samolepky
0918 945 321

ORGANIZUJEME

POLEPY

MENU NA AKCIE
podľa želania zákazníka

TEPLÉ MISY

výkladov
vozidiel

(kolená, rebierka, rezne, ...)

bannery

31

Kráľová nad Váhom, ul. Hlavná 257

• vytýčenie hraníc pozemkov
• polohopisné plány
• výškopisné plány
• geometrické plány
• vytýčenie stavieb
• adresné body
letáky
• a iné

0948 464 673

GEODETICKÉ
PRÁCE

Školenie v Hoteli Galanta**** s ubytovaním od 39,99€/os. Tel.: 0903 414 106

0940 931 963

Hotel Galanta**** príjme časníka/čku na TPP. Info na tel.: 0903 414 106

0907 048 698

30

REKLAMNÉ
tričká
nápisy
tabule
svetelné boxy
bližšie info:

0944 260 630

na skupiny AM, A1, A2 a B
Zápis do kurzu sa koná každú
Stredu a Piatok medzi 14:00 až
17:00 hod., alebo po telefonickej
dohode aj v inom čase.

študij
mater né
iály

AKC

ZDARM

Miesto konania: Zoltána Kodálya 769/29, Galanta (v budove STAVECA)

IA

A

Info na tel.: 0903462243, 0903785166 E-mail : autoskola@autoskola.sk Web.: www.autoskola.sk

STUDENÉ A TEPLÉ MISY

VODIČSKÉ KURZY

TA

TIE AU

BNÉ
O
R
D
ZA

Y
ALÉ UM
DOKON

AUTOUMYVÁREŇ

Nájdete nás vedľa TESCO Galanta (bývalá lekáreň)

Samoobslužné vysávače, menička,
dobíjacie karty (bezhotovostné umytie)

NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA
6 programov dokonalého umytia

NOVOOTVORENÁ
BEZDOTYKOVÁ SAMOOBSLUŽNÁ

