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Bezplatný regionálny mesačník distribuovaný do každej domácnosti.

Pošli SMS alebo EMAIL
a získaj balík
v hodnote 50 €

viac na
strane 17.

35 000 ks

riadková inzercia ZDARMA

NOVOOTVORENÁ
AUTOUMYVÁREŇ

viac na strane 16 - 17.

GALANTA, Sereďská cesta (vedľa ČS Shell)
Drevená 762/2

www.zlatnictvogalanta.sk

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
KLÚČOVÁ SLUŽBA – VÝROBA RÔZNÝCH TYPOV KLÚČOV
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Bezpečnostné systémy
Šafárikova 441/14, Galanta
Tel.: 031/780 21 65
Mobil: 0905 369 258

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

www.bezpecnostnedvere.sk
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NECHAJTE SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ ZAŽIARIŤ!

94 900€

84 000€
Galanta - predaj
3 izbový byt, štvrť SNP

Galanta - predaj
3 izbový byt, Krásna ul., 74m2

79 900€

žia

650€/m. + ré

Galanta - prenájom
2 izbový byt, Hlavná ul.

Galanta - predaj
3 izbový byt, sídlisko Sever

0911 557 822, 0902 625 115
www.

.sk

Príjem inzercie:

0944 260 630,

žia

490€/m. + ré

Galanta - prenájom
2 izbový byt, Hlavná ul.

180 000€
Veľká Mača - predaj
rodinný dom

www.intexreal.sk
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.: 6/2021
Ročník: 11, 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.
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

KUPUJETE ?
PREDÁVATE ?
PONÚKATE SLUŽBY?
NEHNUTEĽNOSTI

• Kúpim BYT/GARÁŽ, platba ihneď v HOTOVOSTI. tel:
0907 044 080
• Ponúkam na predaj dom vo Velkej Mači, pozemok 9,5á,
cena 180 000, 0902 625 115
• Galanta, 4izbový poschodový dom na
predaj za 250 000€, 0902 625 115
• Galanta, predám 4i novostavbu, časť
dvojdomu, cena 138 000€, 0911557822
• Galanta, predám 4i novostavbu, časť
dvojdomu, cena 143 000€, 0911557822
• Galanta, predám 4i novostavbu, časť
dvojdomu, cena 146 000€, 0911557822
• Mostvá, pozemok na predaj , 1109m2,
cena 60€/m2, info 0902625115
• Čierna Voda , pozemok pri vode, 11,7á,
cena: 42 342€, 0911557822
• Galanta, pozemok na predaj , 841m2,
cena 62€/m2, info 0902625115
• Mostvá, pozemok na predaj , 589m2,
cena 60€/m2, info 0902625115
• Mostvá, pozemok na predaj , 700m2,
cena 60€/m2, info 0902625115
• Ponúkam na predaj 3i byt na sídlisku
sever na 4. poschodí, cena: 86 500, tel:
0911557822
• Predaj 3i byt na SNP, 86 000€, 0911 557822
• 2i byt na prízemí v novostavbe s pozemkom za 85 500€,
0911557822
• 1-izbový byt na predaj v novostavbe v Galante cena za
holobyt 54 000€, 0902 625 115
• 3i byt na predaj s terasou na predaj v Galante, cena 88
500€, 0911 557 822
• Prenájom 4 idomu v Galante za 800€/mesiac + režia,
0902 625 115
• Galanta, prenájom 1i bytu v novostavbe, 400€/mes, 0911
557 822
• Prenájom, 3i byt v centre mesta, Galanta, 600€/mes, 0911

Podajte si bezplatný
občiansky riadkový

INZERÁT ZDARMA

na www.infomaxx.sk
alebo riadkova@infomaxx.sk

557 822
podkrovia, buracie prace, montažne práce. 0940155120
• Galanta, prenájom v budove Galaxii, luxusný 3 izbový byt, • Geodetické práce - 0918 945 321
900€/mes, 0902 625 115
• Ponúkame na prenájom fasádne lešenie Graf. Informácie
na 0904 655 535.
•
vypratavanie priestorov
domov poval pivnic ine odvoz odpadu
autom-kontajnerom0904202630
•
vykopove prace mini
bagrom bazeny jazierka voda plyn uprava
terenu buracie prace odvoz 0904202630
•
pilenie
stromov
zarezavanie konarov uprava koruny
stromov odvoz drevneho odpadu
0904202630

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV

na Termálne kúpalisko Diakovce
Spoločnosť Bekor s.r.o. hľadá brigádnikov
nad 17 rokov. Obsadzuje pozície na
obsluhu bufetu a pokladne, plavčíka,
animátorky a obsluhujúci personál.
Ponúkaný plat od 3,50 Eur a vyššie.

kúpa/predaj:

•
Kúpim vaše mot. vozidlo,
fabia, octavia, prípadne iné aj bez STK ...
aj poškodené, platba ihneď v hotovosti,
tel: 0908616333
•
SKODA
superb
3
combi, 1.6TDi 88kW, Automat 7st.
DSG,   r.v.9/2018, 151tis. km, navigácia,
adaptívny tempomat, park. asistent, led
svetlá, bi-xenony, 2x lakťová opierka, drzanie jazdnych
SLUŽBY
pruhov, el. sedadlo vodiča, 3 zónová automatická
• ponúkam: zmluvný servis IT techniky, inštalácie sietí, klimatizácia, tónované okná, tmavá šedá metalíza, cena
spracovanie grafiky na PC, malo a veľkoformátová tlač,
14400€ možný úver/leasing (vybavím),  tel: 0902 031 100
reklamný textil, reklamné polepy vozidiel, výkladov a iné (aj
pre firmy).... bližšie info na tel.: 0949 840 600
• Lektorka Vyucuje mikro, makro ekonomiku, uctovnictvo,
ponuka práce:
statistiku, bakalarky, seminarky. Poradenstvo aj profesne.
• Hotel Galanta hľadá na výpomoc cez víkend na dohodu
Tel. 0902166310
chyžnú. bližsie info: 0908 384 540 alebo hotelgalanta@
• Ponúkame kvalitné murárske a maliarske práce,
hotelgalanta.sk
terénne práce, zámkové dlažby a obrubníky, kompletné
rekonštrukcie bytov a domov, prerábka bytových jadier,
nové omietky, stierky, sadrokartonové práce, podhlady,

Bližšie informácie:
Mgr. Klaudia Lelovičová, 0905 061 538

ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – PORADENSTVO
Účtovná kancelária Vám ponúka:
 kompletné spracovanie účtovníctva pre malé a stredné ﬁrmy
 zabezpečenie personálnej agendy a mzdovej administratívy
 zastupovanie klienta v komunikácii so štátnymi úradmi
 vypracovanie štatistických formulárov a iné administratívne úkony
 agendy preberáme počas celého roka

 0904 245 668

 info@econi.sk

ŠPECIÁLNE ZĽAVY

pre začínajúce ﬁrmy a živnostníkov

 www.econi.sk

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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DIPLOMOVKY
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
s veľkoplošným stolárskym materiálom a nábytkovým kovaním

TLAČ A VIAZANIE

Tovar vám odvezieme do dielne alebo domu.
Bližšie informácie na predajni.

 exkluzívne pracovné dosky od
nemeckého výrobcu
s antibakteriálnym povrchom
 skladom kompletný sortiment
drevotrieskových dosiek
laminovaných
 najlepšie ceny na OSB3 dosky
(skladom hr. 10-22 mm)
 nábytkové kovanie pre stolárov
aj domácich majstrov (výsuvy,
úchytky, vešiaky, hranovacie
pásky, lepidlá...)

w w w.drevina.s k

tel: 031 780 5144

Galanta, Z.Kodálya 2321
(vjazd z Priemyselnej ul.)

www.szaly.sk
pošlite všetko na: szaly@szaly.sk

Szaly s.r.o. , Štúrova 1, Šaľa
tel.: 031 / 770 2014

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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SUDOKU

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY GALANTA, UPSVaR, Staničná 5, 924 00 Galanta
• Predavač/ka (1), plat: za mesiac (od
623), AH&MH s.r.o. (OD UniverzálLahôdky, Hlavná 918/2, Galanta,
92401), Adriana Horváthová (tel.:
+421317804896)
• Obsluha VZV (20), plat: za hodinu
(od 4,22), AGROMAČAJ a.s. (Lúčny
Dvor 701, Pusté Úľany, 92528), Alena
Goneková (tel.: +421918515313,
e-mail: gona@agromacaj.sk)
• Operátor (5), plat: za mesiac
(od 750), BROVEDANI SLOVAKIA,
s.r.o. (Parková 1414/8, Galanta,
92401), Bc. Helena Pašková (tel.:
+421917900488, fax: 0317804238,
e-mail:
helena.paskova@
brovedanislovakia.sk)
• Pomocný pracovník v strojárskej
výrobe (2), plat: za hodinu (od 3,9),
DIPEX, spol. s r.o. (Niklová 1/2178,
Sereď, 92601), Monika Kalinayová
(tel.: +421317881834, e-mail:
kalinayova@dipex.sk)
• Operátor výroby junior (20), plat:
za mesiac (od 623), Profi Page, s.r.o.
(Matúško 913, Matúškovo, 92501),
Ivana Novotná (tel.: +421911758561,
e-mail: kancelaria@profipage.sk)
• Pomocný operátor (1), plat:
za hodinu (od 3,9), DIPEX, spol.
s r.o. (Niklová 1/2178, Sereď,
92601),
Monika
Kalinayová
(tel.: +421317881834, e-mail:
kalinayova@dipex.sk)
• Pracovník v pivnici (na výrobu
tichého a šumivého vína) (2), plat:
za mesiac (od 680), HUBERT J.E., s.r.o.
(Vinárska 137, Sereď, 92601), Mgr.
Lenka Holičková (e-mail: holickova@
hubertsekt.sk)
• Riaditeľ spoločnosti (1), plat: za
mesiac (od 4000), Samsung SDS
Global SCL Slovakia, s.r.o. (Revolučná
1, Galanta, 92401), Mgr. Miroslav
Molnar (e-mail: molnar@samsung.
com)
• Skladník (30), plat: za mesiac (od
623), Fekollini s.r.o. (Veľkoulanská

cesta 208, Sládkovičovo, 92521),
Ing. Roland Filo (e-mail: filo@
pierrebaguette.eu)
• Predavačka v školskom bufete (1),
plat: za mesiac (od 623), Gabriella
Forgács (SNP 1004/34, Galanta,
92401), Gabriella Forgács (tel.:
+421911442335, e-mail: gabika71@
gmail.com)
• Operátor na gátri (1), plat: za mesiac
(od 1040), V-TETAG, s.r.o. (Dolné
Saliby 782, Dolné Saliby, 92502), Mgr.
Erika Vácziová (tel.: +421317853175,
fax: +421317853175, e-mail:
vtetag@vtetag.sk)
• Sestra so špecializáciou (3), plat:
za mesiac (od 1073,7), Nemocnica
s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta,
a.s. (Hodská 373/38, Galanta,
92422), Mária Halászová (tel.:
+421 907961639, e-mail: maria.
halaszova@svetzdravia.com)
• Pomocný robotník (20), plat: za
hodinu (od 3,8), I.D.C. Holding,
a.s. (Trnavská cesta 946/14, Sereď,
92601), Mgr. Renáta Žigová (tel.:
+421317880329, e-mail: renata.
zigova@idc.sk)
• Operátor výroby (50), plat: za mesiac
(od 640), SAMSUNG Electronics
Slovakia s.r.o. (Hviezdoslavova 807,
Galanta, 92427), Mgr. Dasa Jurcekova
(tel.: +421800726726, e-mail:
zamestnanie@samsung.com)
• Vodič nákladného vozdidla (3), plat:
za mesiac (od 800), EKO-BAU spol.
s r.o. (Trstice 1298, Trstice, 92542),
Zoltán Juhos (tel.: +421905251450,
e-mail: office@ekobau.sk)
• Zmenový majster (1), plat: za
mesiac (od 900), JASPLASTIKAUTOMOTIVE, s.r.o. (Matúškovo
901, Matúškovo, 92501), Zuzana
Štalmachová (tel.: +421317884633,
e-mail: hr@jasplastik.com)
• Stolár (1), plat: za mesiac (od
1050), abaWood, s.r.o. (Fučíkova 460,
Sládkovičovo, 92521), A. Somogyi

(tel.: +421313814316, e-mail: info@
abawood.sk)
• Vodič nákladného motorového
vozidla (2), plat: za mesiac (od
748), SO - TRANS, s.r.o. (Fučíkova
698, Sládkovičovo, 92521), Anna
Ostrožanská (tel.: +421903407470,
fax: +421312931, e-mail: sotrans@
stonline.sk)
• Lekár (3), plat: za mesiac (od
1365), Nemocnica s poliklinikou Sv.
Lukáša Galanta, a.s. (Hodská 373/38,
Galanta, 92422), Mária Halászová
(tel.: +421 907961639, e-mail:
maria.halaszova@svetzdravia.com)
• Pomocný pracovník v potravinárskej
výrobe (1), plat: za mesiac (od 623),
Branislav Šablatúra (Esterházyovcov
3153/29, Galanta, 92401), Branislav
Šablatúra (e-mail: ranc@rancgalanta.
sk)
• Montér garážových a priemyselných
brán, okien a dverí (2), plat: za mesiac
(od 950), Vojtech Varga - PRODAX
(Cintorínska 250, Matúškovo, 92501),
Vojtech Varga (tel.: +421317804021,
e-mail: prodax@prodax.sk)
• Opatrovateľ / Opatrovateľka (1),
plat: za mesiac (od 750), Pohoda
seniorov, n.o. (Hodská 360, Galanta,
92401), Mgr. Gabriela Kopčajová
(e-mail: riaditel@pohodaseniorov.sk)
• Robotník (2), plat: za mesiac (od
850), SGP, s.r.o. (Poros 617, Pusté
Úľany, 92528), Robert Rompf (tel.:
+421903722226)
• Zmrzlinar (2), plat: za mesiac (od
625), Muhamet Sejdini (Šaľská 559,
Šoporňa, 92552), Muhamet Sejdini
(tel.: +421951248816)
• Skladník - picker v potravinárstve
(2), plat: za mesiac (od 1000), EU
Poultry s.r.o. (Hlavná 1088, Horné
Saliby, 92503), Bibiána Klenová
(tel.: +421908 382 355, e-mail:
b.klenova@poultryeu.eu)
• Murár (10), plat: za mesiac (od 630),
AVA-stav, s.r.o. (Puškinova 700/90,

Galanta, 92401), Hilda Sebőková
(tel.: +421902361271, e-mail:
hilda@avastav.sk)
• Operátor/ka výroby do zlievarne
(5), plat: za mesiac (od 650),
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA,
s.r.o. (Bratislavská 4356, Sereď,
92601), Mgr. Jana Antalová (tel.:
+421317892010, e-mail: antalova.
samkang@gmail.com)
• Pomocný stavebný pracovník
(10), plat: za hodinu (od 5,5), IWIN
SERVICES spol. s r.o. (Šulekovská cesta
2, Sereď, 92601), Milan Chovanec
(tel.: +421948939500, e-mail:
work@iwin.sk)
• Opatrovateľ/ka (1), plat: za mesiac
(od 739), Centrum sociálnych služieb
pre starších občanov Samaritán
(Clementisove Sady 903/4, Galanta,
92401), Silvia Madarászová (tel.:
+421907712101, e-mail: samaritan.
galanta@gmail.com)
• Asistent predaja - skladník (1),
plat: za mesiac (od 800), REMI-DP,
s.r.o. (Pionierska 551, Sládkovičovo,
92521), Edita Belcáková (tel.:
+421903233841, e-mail: remi.
belcakova@gmail.com)
• Manager a kontrolór prípravy
kórejských jedál (1), plat: za mesiac
(od 1200), SO - LO spol. s r.o. (Unovce
434, Galanta, 92401), Gabriela
Uhrovcikova (tel.: +421910922880,
e-mail: guhrovcikova@gmail.com)
• Montážny pracovník (operátor) v
strojárskej výrobe (1), plat: za mesiac
(od 1200), SAMKANG DIECASTING
SLOVAKIA, s.r.o. (Bratislavská
4356, Sereď, 92601), Mgr. Jana
Antalová (tel.: +42131 789 2010,
fax: 0317892010, e-mail: antalova.
samkang@gmail.com)
• Kuchár (2), plat: za mesiac (od
1100), Restaurant Wien, s.r.o.
(Drevená 766/1, Galanta, 92401),
Mgr. Adrián Iványi (e-mail: adrian@
schubert.sk)

• Junior technológ (1), plat: za mesiac
(od 900), JASPLASTIK-AUTOMOTIVE,
s.r.o. (Matúškovo 901, Matúškovo,
92501), Zuzana Štalmachová (tel.:
+421317884633, e-mail: hr@
jasplastik.com)
• Vodič MKD / Vodič nákladného
auta (10), plat: za mesiac (od 1500),
VEKTOR EU group s.r.o. (Hlavná 945/5,
Galanta, 92401), Bc. Dana Nováková
(tel.: +421948232502, e-mail:
novakova@vektoreu.sk)
• Pomocný pracovník v sadovníctve a
záhradníctve (10), plat: za mesiac (od
650), TIP - TOP Van, s.r.o. (Tomášikovo
476/, 92504), (tel.: +421 948 070
580)
• Operatívny zamestnanec pošty Manažérsky obvod III. Trnava (1),
plat: za mesiac (od 785), Slovenská
pošta, a.s. (Poštová 651, Sereď,
92601), Ivana Hutárová (tel.:
+421335902275, e-mail: hutarova.
ivana@slposta.sk)
• Vodič dodávky v medzinárodnej
doprave (2), plat: za mesiac (od
1200), GOLD LOGISTIC s.r.o. (Hodská
373, Galanta, 92401), Peter Varga
(tel.: +421918857488, e-mail:
sales@goldlog.sk)
• Prevádzkar reštaurácie (1), plat:
za mesiac (od 800), Strýček, s.r.o.
(Košúty 284, Košúty, 92509), Peter
Strýček (tel.: +421905605229,
e-mail: strypol@strypol.sk)
• Vodič kamiónovej prepravy (2),
plat: za mesiac (od 740), DNT, s.r.o.
(Jókaiho 1172, Jelka, 92523), Zoltán
Mészáros (tel.: +421901758595)
• Vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy (4), plat: za mesiac (od
1500), FANDA Trans s.r.o. (Mierová
1447/27,
Galanta,
92401),
Mgr. Zoltán Kollárovič (tel.:
+421948920993)

Policajné správy z TRNAVského KRAJA
PREKROČENÁ RÝCHLOSŤ HO VYJDE DRAHO
ÚČET ZA JAZDU MU PRÍDE DOMOV
Dopravní policajti opäť vykonávali dohľad nad
dodržiavaním pravidiel cestnej premávky v okrese
Galanta.

V popoludňajších hodinách, hliadka namerala
na ceste I. triedy, medzi mestami Senec a
Sládkovičovo, vodiča auta BMW. Senecký pretekár si
to valil rýchlosťou 153 km/h. Maximálnu povolenú
rýchlosť tak prekročil o 63 km/h. Pokuta do výšky
540 eur mu poštou príde až do schránky.

Polícia naďalej apeluje na vodičov, aby
nepodceňovali riziká vyplývajúce z rýchlej jazdy
a dodržiavali maximálne povolené rýchlosti na
cestách. Nie každý si uvedomuje, aká zbraň sa
z neovládnuteľného auta môže stať. Auto nie je
hračka a neprimeraná jazda môže mať aj fatálne
následky.

VO PRIHLÁSTE
D I Č SSA
KUŽ
ÉTERAZ!
KURZY
na skupiny AM, A1, A2, A a B

Začiatok kurzu 25.6. a 14.7.2021 o 16:00 hod.
Zápis do kurzu sa koná každú Stredu a Piatok
medzi 14:00 až 17:00 hod., alebo po telefonickej
dohode aj v inom čase.

NOVINKA

kurzy na skupinu B
s automat. prevodovkou!

Miesto konania: Zoltána Kodálya 769/29, Galanta (v budove STAVECA)
Info na tel.: 0903462243, 0903785166 E-mail : autoskola@autoskola.sk Web.: www.autoskola.sk

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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VYSOKÁ KVALITA CERTIFIKOVANÝCH BETÓNOV

Akcia až do -10%
Pre zákazníkov poskytujeme okrem štandardných
domiešavačov na dopravu betónu aj čerpadlo
s domiešavačom (pumi) s dĺžkou ramena 26m
a samostatné čerpadlá s dĺžkou ramena 32m až 52m.
Betónové bloky na objednávku v rozmeroch:
600x600x600mm, 1200x600x600mm
alebo 1800x600x600mm
Objednávky betónových zmesí: 0918 242 518

LADCE Betón, s.r.o.
Galanta - Kajal č.607 (časť Únovce)
924 01 Galanta
www.ladcebeton.sk
VÝROBA A TRANSPORT BETÓNU

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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Majtex Diesel
spol. s r.o.

www.majtexdiesel.sk

PRIPRAVTE SVOJE VOZIDLO NA LETO
PLNENIE KLIMATIZÁCIÍ A OZÓNOVÉ ČISTENIE INTERIÉRU

Okrem toho ponúkame:
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• Inšpekčné a pravidelné servisné prehliadky
osobných aj nákladných vozidiel
• Prípravu na STK a EK
• Kontrolné merania emisíí
• Výmeny oleja a filtrov
• Opravy brzdových systémov
• Diagnostické práce na vozidle (KTS, Texa)
• Diagnostika porúch a opravy vstrekovania dieselových motorov
• Komfortné systémy a komunikáciu so systémami vo vozidle
• Mechanické a zváračské práce
• Pravidelný servis a údržbu áut aj v záruke
• Kvalitné originálne diely a autopríslušenstvo
0917 808 555
0903 725 737
0905 284 651

23x11.5x3,2cm
23x11,5x6,4cm
Šamotove
tehly

 Bratislavská 71/38
Galanta
 0908 709 169
 www.borovi.sk
 Borovi

0,99€
1,60€

Esterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta
E-mail: diesel@majtex.sk

VŠETKO PRE VAŠU STAVBU

ňa + kľučky
Dvere plné + zárub
už od 149,00 €
dodanie 7-10 dní

STAVEBNINY

2

od 7,90€/m
Laminátové podlahy
ARMA
Lišty + podložka ZD

REALIZÁCIA STAVIEB

ILUSTRAČNÉ FOTO
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KRBOVÉ VLOŽKY

PARKETY • KOMÍNY • DVERE • KRBY • KACHLE • PECE • PRÍSLUŠENSTVO

Hlavná 45, Vozokany • 0917 433 329 • www.kango.sk

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

VETERINÁRNA
AMBULANCIA

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975

NOVÝ PRIESTOR PRE OBCHOD A SLUŽBY
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 Parkovanie  Nakupovanie  Služby  Oddych

plne vybavená, pre malé zvieratá
Využite naše služby aj Vy, ako stovky našich
spokojných klientov.
Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
len po telefonickej objednávke
a akútne prípady

0905 502 532

www.veterina-esvet.sk
MVDr. Elemér Kálmán
MVDr. Slávka Kálmánová
MVDr. Brigita Vavríková
Galanta, Sládkovičova 2

Viac informácií
na: 0903 797 593
alebo: info@nbr.sk

 Rýchle občerstvenie - Burger Bistro
 Zlatníctvo - NATÁLIA
 Kaviareň bar raňajkáreň - La Boneli
 Vyzdvihnutie tovaru - AlzaBox
 Pizzéria s možnosťou drive in - Don Pizza

SHELL

POŠTA
ICA

 Výnimočné potraviny - FARMFOODS

L.S
TA
N

 Samoobslužná umyváreň - MOBY DICK

ŽE

Pondelok - Piatok
9:00 - 12:00,
15:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 12:00

MATÚŠKOVO

Mostová č. 46

Montované
nízkoenergetické
domy s doživotnou
zárukou.

program 0 hotovosť

MOŽNOSŤ VYUŽIŤ

www.ekorodinnedomy.sk

0903 256 179

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495
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CENTRUM

Galanta, Vajanského (vedľa TESCO, bývalá lekáreň)

14

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

STK•EK•KO
BEZ ZAŤAŽENIA

g.sk
www.stk-racin

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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0948 325 500

LUXUS A POHODLIE
OVINKA
N
NA CESTÁCH

M
Á Š S H OW R O O
N AVŠT ÍV T E N

IÁLU
ŠNÉHO MATER
REZ VEĽKOPLO

OLÁROV
NIELEN PRE ST

VANIE A PO
NÁBYTKOVÉ KO

AKCIA do 30.06.

na každý vyrobený nábytok u nás*
(kuchynská linka na mieru, rýchla kuchyňa, vstavaná skriňa, ...)

Otváracie hodiny 800-1800 hod.

0944 038 573
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Galanta, ul. Kpt. Nálepku 49 ( Kolónia )

daj

0911 386 491

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

ZĽAVA VO VÝŠKE DPH
+ dovoz a vynosenie GRÁTIS**

* nevzťahuje sa na interiérové dvere

** dovoz ZDARMA do 50km

www.vhprodukt.sk

GALANTA, ESTERHÁZYOVCOV 711 (PRED CS SHELL)

0915 719 188

16

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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NOVOOTVORENÁ AUTOUMYVÁREŇ
SMER SEREĎ

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 Kino Galanta
Odpovede s kontaktnými údajmi posielajte
na: redakcia@infomaxx.sk, 0944 260 630

Minulomesačná správna odpoveď:
KLÍMA PRE TEBA.
Výhercovia z minulého čísla
1. cena: Ivana Čániová (Šaľa)
2. cena: Katrin Kajošová, Galanta

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

EHRLE CarsWash - nemecká kvalita

 Samoobslužná bezdotyková
 Bez použitia kefy
 Umývanie s mikropráškom PowerPearl®
 Ochrana laku horúcim voskom UltraProtectionⒹ
 Vysoký lesk s leštiacim voskom SuperFinishⒹ

V areáli sa nachádza aj pneuservis BEXON.

GALANTA, Sereďská cesta
(vedľa ČS Shell)

Ceny si treba vyzdvihnúť najneskôr
do 15.7.2021 inak prepadnú!

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

SEKCIOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

• Slovenský výrobca s 21 ročnou
tradíciou výroby
• Okná v energetickej triede A
• Nemecké profily s 3 tesneniami
• Nemecké kovanie Winkhaus

• Veľký výber panelov
s 10 ročnou zárukou
• Kvalitné Holandské kovanie
DOCO
• Široká škála farieb a dekorov

RKa TRADE, s.r.o., ŠAĽA, ul. Pázmaňa 49/3 (4.posch.), sala@incon.sk, tel: 031/770 77 04, mob.: 0905 601 186

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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FARBY LAKY • FASÁDNE ŠTÚDIO • MIEŠACIE CENTRUM
Otváracie hodiny: Po - Pia: 7.00 - 17.00 hod., So: 8.00 - 12.00 hod.

NOVINKY

18

• spojovací materiál
• vrtáky
• kotúče, ...
• záhradné hadice
• spojky, zavlažovače
• nožnice, pílky, ...

• DEKORAČNÉ FARBY MAXIDECOR
• AKRYL-SILIKÓNOVÁ OMIETKA ROLOAKRIL
• farebnostále, odolne voči UV žiareniu
• zvýšená ochrana proti vzniku rias, plesní a lišajníkov
• voduodpudivé, málo náchylné na špinenie

OMIETKY

AKCIA na Lazúry a oleje na drevo
Belinka, Fortekryl, Color, Pam Lazex, Olej Natur,
Verniol, Optimal

BAZÉNOVÁ CHÉMIA

Športová 465/1, Galanta (bývalý areál FAPO), Mobil: 0918 760 447, 0917 862 848,
www.dtstavebniny.sk, e-mail: darex.sro@gmail.com

20

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

AUTOLAKOVANIE

Pro-Lak s.r.o.
 Parková 9, 924 01 Galanta
(vedľa Olejcentra)












montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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 +421 903 212 280
 pro-lak@pro-lak.sk
 www.pro-lak.sk

Lakovanie osobných a úžitkových vozidiel
Lakovanie motocyklov
Oprava, pieskovanie a lakovanie diskov kolies
Oprava, zváranie plastov
Renovácia-leštenie svetlometov
Leštenie karosérií
Oprava preliačin formou PDR bez lakovania
Miešanie autolakov Glasurit a Mobihel na počkanie
Klampiarske práce
Plnenie sprejov

LADA NOVÉ HORIZONTY
kúp si novú Ladu

s 3 ročnou zárukou bez obmedzenia počtu kilometrov

FINANCOVANIE
NA ŠTVRTINY

možnosť objednania aj s pohonom LPG
OPERATÍVNY
LEASING

SEZÓNNE PNEU
ZDARMA

Lada Vesta SW Cross od 13 990 €
0911 386 491

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

0944 038 573

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915LKW
975servis
975 s.r.o.

LKW servis s.r.o.

maľovaná krížovka
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MsKS Galanta a OZ Templars Slovakia Vás pozývajú na

galantafest
ktorý sa uskutoční na amfiteátri dňa

24. 7. 2021
HORKÝŽE SLÍŽ

vstupné

E

4€

OBÁSA
L
K
Á
K
S
N
E
V
O
SL

Predpredaj vstupeniek (v počte 1000kusov) v MsKS Galanta.
Výťažok z podujatia poputuje 4 ďeťom na pomoc pri liečbe.
Podujatie finančne podporili
mesto Galanta a TTSK.

Kráľov Brod 303
Slovakia 925 41

NOVÁ BRZDOVÁ STOLICA
pre ná k l a d né a o s o b né vozi d l á

 oprava ťahačov - návesov
 autodiagnostika
nákladných áut a návesov
 autodoprava (vlastný
vozový park)
 oprava osobných áut
 špedícia
 +421 918 959 248
 lkwservis@lkwservis-kb.sk
 www.lkwservis-kb.sk

NON STOP
výjazd v celej Európe

23
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

HOROSKOPY jún 2021

VODNÁR (21.1 - 19.2)

Vo Vašej hlave sa rodia stále nové nápady, ktoré sa
postupne začnú meniť v rozsiahle projekty. Nemusíte
sa vôbec báť sklamania, ste plný energie a vaša
snaha bude náležite odmenená. Uvedomujete si, že
vaše pracovné úlohy nie sú vôbec jednoduché a vy
sa nesmiete nechať rozptyľovať inými aktivitami. V
súkromní by ste sa už konečne mali prestať neustále
„vŕtať“ v minulosti a musíte pochopiť, že to, čo bolo,
už nezmeníte a venujte svoju energiu a myšlienky len
tomu, čo na vás čaká v budúcnosti. Váš momentálny
partnerský vzťah je pre vás osudovým, všetko sa vyvíja
podľa vašich predstáv. Užívajte si každú voľnú chvíľu
strávenú so svojim/svojou partnerom/partnerkou,
tešte sa na všetky ďalšie dni. Nezabúdajte však, že
dôvera je vo vzťahu veľmi dôležitá.

RYBY (20.2 - 20.3)

Je možné, že sa na vašom pracovisku objaví osoba
blízka vášmu srdcu, no musíte si dávať veľký pozor,
aby ste túto situáciu zvládli dobre – románik na
pracovisku by vám určite nijako neprospel. S danou
osobou si môžete pokojne dobre rozumieť, no držte
si istý odstup. V partnerskom vzťahu chcete mať
jasno, no stále je tu akási neviditeľná bariéra. Nič
nedramatizujte, nechajte veciam voľný priebeh, a ak
sa postupne nezačnú zlepšovať, porozprávajte sa so
svojim/svojou partnerom/partnerkou a dajte všetko
do poriadku. Všetko, čo od Vás odchádza smerom k
ostatným, nesie vašu stopu. Nech už sú to vaše dary,
slová, gestá či činy, je to kompletný obraz vás. Pokúste
sa preto mať to všetko pod kontrolou, nerobte nič, čo
vnútorne necítite ako správne.

BARAN (21.3 - 20.4)

BLÍŽENCI (21.5 - 20.6)

Ponaučili ste sa už počas minulých mesiacov, preto
presne viete, čo sa od vás v práci očakáva. Pochopili
ste, že je potrebné skutočne tvrdo pracovať, ak
chcete dosiahnuť nejaké výsledky a úspech. A ten sa
aj dostaví, pretože už počas tohto mesiaca vás čaká
zmena, posun, poprípade povýšenie vo Vašej práci.
Vaša snaha bude náležite odmenená. Vo vzťahu si
dávajte pozor na žiarlivosť, už určite dobre viete, že tá
láske nijako neprospieva. Nerobte nič, čo by ste mohli
neskôr ľutovať. Prejavy citovej náklonnosti - nielen
vašej, ale aj partnerovej - budú vo vašom vzťahu v
týchto dňoch dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
Môžu sa pred vami objaviť nové možnosti, ktoré by
ste radi vyskúšali.... no musí vám byť taktiež jasné, že
nemôžete mať všetko naraz. Nasmerujte preto svoje
kroky jedným smerom, no zvoľte si ten správny.

RAK (21.6 - 22.7)

V práci budete počuť samé chvály, čaká na vás vlna
obdivu. To vám dodá odvahu pustiť sa do nových úloh.
Nemusíte mať obavy, toto je tá správna cesta. Budete
mať dostatok správnych a zaujímavých nápadov a tiež
dostatok energie na ich zrealizovanie. Nezastavujte
sa zbytočne. V súkromí vás čaká sklamanie z toho,
že ste dôverovali niekomu, kto si Vašu dôveru vôbec
nezaslúžil. Niekto bude musieť z vášho života odísť,
aby sa Vám začalo lepšie dýchať. Dávajte si však pozor
na to, aby ste aj vy pre zmenu nesklamali niekoho,
kto si to od vás vôbec nezaslúži. Nechcite od svojho
partnera/partnerky aby k vám bola nežná, keď Vám
osobne tiež neha nechýba. Skúste svoj vzťah obohatiť
či spestriť niečím novým - zaujímavým prekvapením
či malým výletom.

V práci máte zaručený úspech, Váš pracovný projekt
sa rozvíja presne podľa vašich predstáv, bež žiadnych
komplikácií. Môžete sa dokonca vybrať aj na
dovolenku, pretože v práci ste si získali riadny náskok.
Už nie je čo zlepšovať, dosiahli ste vrchol a tak sa
začínate púšťať zase do nových vecí. Lásku si nemožno
vynútiť, láska buď je alebo nie je. Ak máte pocit, že
niečo nie je medzi Vami a partnerom/partnerkou v
poriadku, nadarmo budete dupať nohami a chcieť,
aby to bolo inak. Jedine rozumná komunikácia
dokáže vyriešiť všetky Vaše nezhody, preto hovorte
jasne a úprimne, vyplatí sa vám to. Užívajte si každý
okamih, neutekajte vo svojich myšlienkach nikam do
minulosti, ale ani neuvažujte zbytočne priveľmi do
budúcnosti.

LEV (23.7 - 23.8)

BÝK (21.4 - 20.5)

PANNA (23.8 - 22.9)

Vnímate napätie, ktoré nastalo vo vašej práci, nastalo
„ticho pred búrkou“. Ak chcete, aby sa veci pohli,
musíte sa nachvíľu zastaviť a ešte raz sa nad niektorými
z nich poriadne zamyslieť. Nájdete prepojenie medzi
znalosťami, ktoré ste získali už skôr a pochopíte, ako
ich teraz môžete využiť vo svoj prospech. Je možné, že
sa vo Vašom živote objaví človek, ktorý trochu zamieša
s vašimi citovými prioritami a to prinesie napätie i
do vášho partnerského vzťahu. No netrápte sa, táto
situácia bude trvať len krátko. Voľte však správne
slová, pretože dokonca i jedno jediné nesprávne - by
mohlo spôsobiť veľké nedorozumenie, či dokonca
krízu. Bude to dosť napätý mesiac – v súkromnej i
pracovnej sfére, no nebude to nič, čo by ste nedokázali
zvládnuť. Zachovajte si chladnú hlavu a horúce srdce a
všetko sa dá naspäť rýchlo do poriadku.

V práci sa nespoliehajte na nikoho iného okrem
seba. Spoznáte nových ľudí, ktorí vám v budúcnosti
pomôžu k postupu či povýšeniu vo vašej práci. Máte
čo ponúknuť, nezúfajte, ak sa výsledky nedostavia
okamžite. V súkromí vás zastihne obava, že Vám šťastie
jednoducho nepraje, a že všetko krásne, čo bolo, je už
preč a nič ďalšie nepríde. Stavať hrady z piesku je síce
pekné a zaujímavé, no začnite používať materiál, ktorý
je pevnejší a má oveľa dlhšiu trvácnosť. S partnerom/
partnerkou začnite o všetkom rozhodovať spoločne.
Každý očakáva niečo iné, no cieľ máte rovnaký,
skúste sa o tom v pokoji porozprávať a určite nájdete
spoločné riešenie. Dôkladne však zvažujte každé slovo,
aby nedošlo k zbytočnému nedorozumeniu.
V práci ste vo svojom živle, darí sa Vám. K svojim
jednotlivým projektom máte veľmi kladný vzťah,
skoro ako keby to boli vaše deti, na ktoré nedáte
dopustiť. Máte nové nápady, nechýba vám inšpirácia,
takže stále máte na čom pracovať a zdokonaľovať
sa. Súkromie bude taktiež prekvitať spokojnosťou a
harmóniou. Cítite, že máte vedľa seba človeka, na
ktorého sa môžete maximálne spoľahnúť. Začnete
premýšľať o spoločnej dovolenke. Nezabúdajte mu
dávať najavo svoju priazeň, mal by vedieť, čo k nemu
cítite. Nepresadzuje len svoj názor, dajte možnosť
vyjadriť sa aj svojmu/svojej partnerovi/partnerke.
Dávajte na seba pozor pri manuálnej činnosti, je tu
menšie riziko úrazu. Nerobte druhým to, čo nechcete,
aby oni robili vám a všetko bude v poriadku.

VÁHY (23.9 - 22.10)

Konfrontácia s konkurenciou dopadla výborne, v
práci ste víťazom. Začínate v nej používať nielen svoj
mozog, ale aj srdce, čo je výborné. Pocítite, že sa na Vás
pomaly začnú klásť čoraz vyššie nároky, no nebude to
nič, čo by ste nedokázali zvládnuť. Vo svojom súkromí
budete trochu na pochybách, nebudete vedieť, čo
bude správne a čo nie. Na jednej strane by ste chceli
nechať plynúť veci celkom prirodzene, no na druhej
strane si stále niečo zakazujete. Zamysleli ste sa už
niekedy nad pojmom „osudová láska“? Ak ešte nie,
teraz bude ten najvyšší čas. Môžu nastaň menšie
nedorozumenia dôsledkom nesprávnej komunikácie
a nedostatočne vysvetlených vecí. Naučte sa vžiť aj
do situácie ostatných ľudí, najmä partnera/partnerky,
niektoré veci začnete vidieť úplne inak.

ŠKORPIÓN (23.10 - 22.11)

Dostanete zaujímavú pracovnú ponuku, bude sa
však jednať o povolanie, ktoré ste nikdy doposiaľ
nevykonávali. Ste rozhodnutý/á urobiť dôležitý krok,
začnete uvažovať nad zmenou zamestnania, budete
prehodnocovať všetky plusy i mínusy. Neunáhlite sa,
dobre si všetko premyslite a až tak začnite konať. V
súkromí sa stále zamýšľate nad svojim partnerom/
partnerkou. Ak ste zadaný/á, začnete podnikať
kroky, ktoré by váš vzťah posunuli dopredu. Ak ste
momentálne slobodný/á, budete robiť všetko pre to,
aby ste už tohtoročné leto strávili s niekým po svojom
boku. Netlačte však na pílu, určite to nepomôže –
práve naopak. A tiež sa neustále neobzerajte do
minulosti. To, čo bolo, už nezmeníte, no to, čo ešte len
bude - zmeniť môžete. Dávajte si pozor na predčasné
predsudky o ľuďoch, ktorých nepoznáte, neodsudzujte
nikoho, koho životný príbeh nepoznáte.

STRELEC (23.11 - 21.12)

V práci Vám vychádza všetko tak, ako chcete. Veríte
si, podklady máte výborne spracované. Vaša snaha
určite neostane neodmenená a čakajú na vás taktiež
rôzne nové pracovné úlohy, z ktorých budete mať
radosť. Snažte sa svojho partnera/partnerku nejako
prekvapiť, spríjemnite si spoločný voľný čas niečím
zaujímavým, prekvapte ho malým darčekom...
Nevyhnete sa menším nedorozumeniam či škriepkam,
no ak sa budete obaja snažiť dať to čo najrýchlejšie
do poriadku, podarí sa vám to. Dôvodom môže byť
aj vaša žiarlivosť, začnete veriť tomu, že niekto iný
má väčšie právo na jeho/jej úsmev, než vy sám/sama.
Taktiež sa začnete zamýšľať nad svojou životosprávou
a prídete na to, že pár vecí by určite bolo treba zmeniť.
Ak budete mať možnosť, strávte istý čas aj osamote,
prospeje vám to.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)

Čo ste do seba zasadili, povedané obrazne, teraz
musíte zlikvidovať, vyhodiť a začať úplne ináč. Je to
ďalší stupeň varovania, aby ste s úpravou jedálnička
neváhali. Vráťte sa k jedlám našich babičiek, jedzte
krúpy, mrkvu a zemiaky... a kávu tiež obmedzte.
Mráčikov nad vašou hlavou je zrazu akosi viac, než ste
čakali. Prechádzate sklamaním. Ešte nie je jasné, čo
z toho pre vás vyplýva. Nerobte nič násilné., hoci ste
trochu ako v pasci. Potrebujete viac vzduchu, opäť sa
voľne nadýchnuť.

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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BKY

 Hrubá stavba
Šalovacie tvárnice
Betonárska oceľ
Tehly
Pórobetónové tvárnice
 Strechy
Pálené škridle
Betónové škridle
Plechové krytiny
Šindle
 Zatepľovací systém
 Rezivo
Hranoly
Fošne
Dosky
Laty

Komínové systémy
Strešné okná, svetlovody
Fasádne omietky
Zámkové dlažby
Betónové tvárnice
Plotové systémy
Hydroizolácie
Kúpeľne
Dlažby, obklady
Parkety
Interiérové dvere, zárubne
Náradie a spojovací materiál
 HLAVNÁ 927, MATÚŠKOVO
 +421 911 116 129
 PO-PIA: 7:00 - 16:30 HOD.,
SOBOTA: 7:00 - 12:00 HOD.














NIEČO Z NÁŠHO SORTIMENTU:

My Vám všetko dodáme!

STAVIATE? PRERÁBATE?

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975

PONDELOK - PIATOK 05:00 - 21:00 hod.
SOBOTA 05:00 - 20:00 hod.

Galanta
Z.Kodálya 764/37

PKOVÉ VÝRO
NOVINKA BEZLE

receptúry

z vlastnej

www.artechstav.sk

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

Pečivo sa vyrába
priamo na predajni

Pekáreň

BAGI

Po- Pia : 8:00 - 17:00, Sob: 8:00 - 12:00

Novootvorená

Topoľnica 309

0918 666 909
p-farm.sk
objednavky@to

objednávky :

26
27
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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VEĽKOOBCHOD - MALOOBCHOD
široký výber:
 drveného kameniva
 okrasného kameniva
 piesku
 štrku

O
TRVAL
CENY
NÍZKE

 0905 302 655, 031 780 5924

Po-Pia: 700-1600, Sob: 700-1200

Galanta, Esterházyovcov 711/7 (Sereďská cesta - pri ČS Shell)

PROGRAM KINA - Galanta
Služobníci [MP15]
16.6.2021/19:00 5€ 2D SV
Nádejná mladá žena [MP15]
17.6.2021/19:00 5€ 2D ST
Rýchlo a Zbesilo 9 [MP12]
17.6.2021/21:30 5€ 2D SD
AMF
18.6.2021/19:00 5€ 2D SD
19.6.2021/19:00 5€ 2D SD
Králik Peter na úteku [MP]
18.6.2021/16:30 5€ 2D SD
19.6.2021/16:30 5€ 2D SD
20.6.2021/16:30 5€ 2D SD

Bež! [MP15]
18.6.2021/21:30 5€ 2D ČT
AMF
19.6.2021/21:30 5€ 2D MD
AMF
Godzilla vs. Kong [MP12]
20.6.2021/19:00 5€ 2D MD
KOMÚNA [MP15]
23.6.2021/19:00 5€ 2D OR
Matky [MP12]
24.6.2021/19:00 5€ 2D OR
25.6.2021/21:30 5€ 2D OR
AMF
26.6.2021/19:00 5€ 2D OR

Prekliata [MP15]
24.6.2021/21:30 5€ 2D ST
AMF
Divoký Spirit [MP]
25.6.2021/16:30 5€ 2D SD
27.6.2021/16:30 5€ 2D SD
Nikto [MP15]
25.6.2021/19:00 5€ 2D ST
More kúziel [MP]
26.6.2021/16:30 5€ 2D SD
Špirála: Saw pokračuje
[MP15]
26.6.2021/21:30 5€ 2D ST
AMF

Cruella [MP12]
27.6.2021/19:00 5€ 2D ST
Otec [MP15]
30.6.2021/19:00 5€ 2D ST

zmena programu kina
vyhradená!

Pohotovosť lekární - Galanta
• 14.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 14.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 15.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 15.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 16.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 16.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 17.6.2021 KLOKNER, Hodská 385/14, 8:00 - 20:00
• 18.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 18.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 19.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 19.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00

• 20.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 20.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 21.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 21.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 22.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 22.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 23.6.2021 MEDICANA, Poštová 1599/15, 8:00 - 20:00
• 24.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 24.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 25.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 25.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00

• 26.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 26.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 27.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 27.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 28.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 28.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 29.6.2021 KLOKNER, Hodská 385/14, 8:00 - 20:00
• 30.6.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 30.6.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00

Pohotovosť lekární - ŠAĽA
• 14.6. - 30.6.2021 Dr. Max, OD Kaufland, 8:00 - 20:00

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

reklamný

0944 260 630

• okien
• tabúľ
• automobilov
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OPRAVY TELEVÍZOROV
VIGH SERVIS, s.r.o.
Podzáhradná 393,
Horné Saliby

0911 370759
info@vighservis.sk
Zmena otváracích hodín! Viac na www.vighservis.sk

pôžička v mobile
NAČÍTAJ

QR
kód
a klikni na odkaz

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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