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Bezplatný regionálny mesačník distribuovaný do každej domácnosti.

riadková inzercia ZDARMA

OC GALAXIA,

Hlavná 929, Galanta
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Viac na strane 14-15.

 www.dtparfemy.sk
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 info@dtparfemy.sk

 0915 738 714
www.zlatnictvogalanta.sk

Drevená 762/2

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA ZÁMKOV, DVERÍ A PRÍSLUŠENSTVA
• Bezpečnostné dvere
• Viacbodové zámkové mechanizmy
• Bezpečnostné cylindrické vložky
• Elektronické bezpečnostné vložky
• Digitálne kukátka
• Trezory, sejfy a pokladničky
• Interiérové dvere
• Kľúčová služba

T E Š Í M E S A N A VA Š U N ÁVŠ T E V U
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Bezpečnostné systémy
Šafárikova 441/14, Galanta
Tel.: 031/780 21 65
Mobil: 0905 369 258

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

www.bezpecnostnedvere.sk
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STRECHY NA KĽÚČ
KROVY NA MIERU, VÄZNÍKY
REKONŠTRUKCIE STRIECH
ALTÁNKY, PRÍSTREŠKY,
PLOCHÉ STRECHY

NOVINKA

strešné centrum

dekadar@gmail.com

031/782 60 03

STAVEBNÉ REZIVO SKLADOM
MORENIE STAVEBNÉHO REZIVA DO 12M

www.

Profilovací a falcovací stroj
Schlebach

.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.: 11/2021
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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.

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

NEHNUTEĽNOSTI

• Ponúkam na predaj dom vo Velkej Mači, pozemok 9,5á,
cena 175 000, 0902 625 115
• Galanta, predám 3i novostavbu, časť Hody, cena 199
000€, 0902625115
• Predám starší dom v Matúškove, 9á pozemok, cena 80
000€, 0911 557 822
• Predám dom v Čiernej Vode na 9á pozemku, cena 65
000€, 0902 625115
• Novostavba na predaj , Topoľnica, 527m2 pozemok,
0911557822
• Mostvá, pozemok na predaj , 1109m2, cena 70€/m2, info
0902625115
• Čierna Voda , pozemok pri vode, 11,7á, cena: 42 342€,
0911557822
• 2i byt na predaj, sídlisko sever, 47m2, cena 77 500€, 0911
557 822
• Ponúkam na predaj 3,5i byt na 3. poschodí, cena: 110
000, tel: 0902625115
• 2i byt na prízemí v novostavbe s pozemkom za 95 000€,
0911557822
• 3i byt na predaj s terasou na predaj v Galante, cena 99
990€, 0911 557 822
• Prenájom, 3i byt v centre mesta, Galanta, 600€/mes, 0911
557 822
• Galanta, prenájom 3i byt so záhradou, Kolonia, 700€/mes.
0911 557822

Kráľov Brod 303
Slovakia 925 41

INZERÁT ZDARMA

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

postarám
TLAČsa
o vášho
letáky psa
počasvizitky
dovolenky
samolepky
0903 346 545
bannery

REKLAMNÉ
tričká
nápisy
tabule
svetelné boxy
bližšie info:

0944 260 630

SLUŽBY

• zmluvný servis výpočtovej a kancelárskej techniky.
Grafické práce, spracovanie podkladov pre tlač, reklamné
tabule, polep vozidiel a výkladov,  tel: 0949840600
• vyskove prace demontaz starych anten kominov striech
cistenie striech riny0904202630

• vykopove prace mini bagrom bazeny jazierka voda plyn
uprava terenu  buracie prace0904202630
• pilenie stromov,zarezavanie konarov uprava koruny
stromov odvoz drevneho odpadu 0904202630

kúpa/predaj:

• Predám Vavrinovec lekársky Novita (Prunus laurocerasus
Novita) je vždyzelený veľmi dekoratívny hustý krík so
vzpriamenými okrúhlymi tmavozelenými listami, výška 5060 cm. Cena 6 €/kus, okr. Galanta, 0905 13 45 44
• Predám krásne tuje SMARAGD výška 30-40 cm. Rastliny
sú v 2 litrovom kvetináči. Cena 3 €/kus, okr. Galanta,  0905
13 45 44
• Predám Cyprusovec leylandský výška 100-110 cm. Jedna
z najobľúbenejších rastlín tvarovaných do živých plotov.
Najrýchlejšie rastúci ihličnan (až 1m za rok). Rastliny sú v
3.5 litrovom kvetináči. Cena 6 €/kus, okr. Galanta, 0905 13
45 44
• Kúpim vaše mot. vozidlo, fabia, octavia, prípadne iné
aj bez STK ... aj poškodené, platba ihneď v hotovosti, tel:
0908616333
• Seat Leon Combi 1.6TDi, automat DSG, r.v. 9/2018,
85kW, čierna metalíza, ABS, ESP, tempomat, navigácia, el.
sklopné zrkadlá, led denné svietenie, parkovacie senzory,
multifunkčný volant, bezkľúčové štartovanie, svetelný
senzor, ťažné zariadenie, 151tis.km, 2x kľúč, cena: 13200€,
možný úver/leasing (vybavím). tel.: 0902 031 100
• Opel Grandland X, 88kW 125PS, automat, r.v.9/2018,
152tis.km, seda metaliza, navigacia, multifunk. volant, park.
asistent + senzory, kontrola jazdnych pruhov, led denne
svietenie, iso fix, cena: 15500€, možný úver (vybavím),  tel:
0902 031 100

ponuka práce:

• Firma LKW Servis v Kráľovom Brode prijme na TPP
Automechanika bližšie info na 0918 959 248

VEĽKOOBCHOD - MALOOBCHOD

302 655
 0905
031 780 5924

LKW servis s.r.o.
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IS

KUPUJETE ?
PREDÁVATE ?
PONÚKATE SLUŽBY?

Podajte si bezplatný
občiansky riadkový

hľadáme automechanika - TEL: 0918 LKW
959servis
248 s.r.o.

LKW SER
V

4

TRVALO
NÍZKE CENY

drvené kamenivá • okrasné kamenivá • piesok • štrk

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

HĽADÁME
AUTOMECHANIKA
ZA VÝHODNÝCH
 oprava ťahačov - návesov
 oprava osobných áut
 autodiagnostika
nákladných áut a návesov
 autodoprava
(vlastný vozový park)
 špedícia
 brzdová stolica
pre nákladné a osobné
vozidlá

PLATOVÝCH
PODMIENOK

+421 918 959 248 
lkwservis@lkwservis-kb.sk 
www.lkwservis-kb.sk 

NON STOP výjazd v celej Európe
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

Vychutnajte si relax a emóciu moderného jedinečného bývania
vo Vašom novom dome v lokalite "Diakovce",
kde utečiete od mestského stereotypu každý deň po príchode z práce. Dom leží na dokonalom slnečnom 7 árovom pozemku. Novostavba bola dostavaná tento rok
a ešte sa dokončuje do stavu holodom. Jedná sa o tehlový 4 izbový bungalov s výborne vyriešenou dispozíciou. Celková plocha bungalovu je 152 m2, obytná
plocha domu je 102 m2. Pozemok s rozlohou: 712 m2.
DISPOZÍCIA:
Novostavba bungalovu pozostáva z 3 samostatných izieb, priestrannej obývacej miestnosti s kuchyňou a špajzou, kúpeľňa – vaňa a sprchovací kút, technická
miestnosť a chodba. Neskutočne krásna veľká terasa na posedenie pri káve, spoločných raňajkách alebo grilovaní s rodinou.

179 000 €

Dom sa predáva v stave holodom, oplotený z troch strán, s upraveným pozemkom

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
• Betónová škridľa BRAMAC
• Tehla Porotherm 300mm
• Okná Horizont - trojsklo - Antracit
• Zateplenie - polystyrén 150mm
• Kúrenie podlahové - El. tepelné čerpadlo
• Predpríprava - Klimatizácia, Kamerový
systém, Alarm, Elektrické žalúzie
• Pripojenie na všetky IS a vŕtaná studňa

 0918 030 621

SUDOKU
reklamný

okien • tabúľ • automobilov

0944 260 630

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY GALANTA, UPSVaR, Staničná 5, 924 00 Galanta
• Administratívny pracovník v lekárni
(1), plat: za mesiac (od 625), Lekáreň
AMARA, s.r.o. (Fučíkova 115/96,
Sládkovičovo, 92521), PharmDr. Elena
Marčeková (e-mail: lekaren.amara@
gmail.com)
• Administratívny pracovník v
logistike (1), plat: za mesiac (od
1850), Samsung SDS Global SCL
Slovakia, s.r.o. (Gáň 318, Gáň,
92401), Mgr. Mária Šišoláková
(tel.: +421915732498, e-mail:
m.sisolakova@samsung.com)
• Asistent na oddelení leteckej
dopravy (1), plat: za mesiac (od
3150), HTNS Slovakia, s.r.o. (Mierové
námestie 3165/5, Galanta, 92401),
Nina Lauková (tel.: +421915647092,
e-mail: nina@htns.com)
• Autokarosár (10), plat: za mesiac
(od 623), Autoprofit, s.r.o. (Šalská
743/2, Galanta, 92401), Iveta
Šimková (tel.: +421317884203, fax:
+421317884206, e-mail: simkova@
autoprofit.sk)
• Autolakovník (10), plat: za mesiac
(od 623), Autoprofit, s.r.o. (Šalská
743/2, Galanta, 92401), Iveta
Šimková (tel.: +421317884203, fax:
+421317884206, e-mail: simkova@
autoprofit.sk)
• Automechanik (10), plat: za mesiac
(od 623), Autoprofit, s.r.o. (Šalská
743/2, Galanta, 92401), Iveta
Šimková (tel.: +421317884203, fax:
+421317884206, e-mail: simkova@
autoprofit.sk)
• Automechanik (3), plat: za mesiac
(od 623), Autoprofit, s.r.o. (Šalská
743/2, Galanta, 92401), Iveta
Šimková (tel.: +421317884203, fax:
+421317884206, e-mail: simkova@
autoprofit.sk)
• Barber (1), plat: za mesiac (od
625), Arben Alii(Hlavná 929/6,
Galanta, 92400), Arben Alii (e-mail:

arbenalii147@gmail.com)
• Betonár (12), plat: za mesiac
(od 623), IWIN SERVICES spol. s
r.o. (Šulekovská cesta 2, Sereď,
92601), Milan Chovanec (tel.:
+421905902180, e-mail: chovanec@
iwin.sk)
• Betonár (12), plat: za mesiac
(od 623), IWIN TRADE spol. s r.
o. (Šulekovská cesta 2, Sereď,
92601), Milan Chovanec (tel.:
+421905902180, e-mail: chovanec@
iwin.sk)
• Betonár (2), plat: za mesiac
(od 1200), LUKABETON, s.r.o.
(Hornočepeňská 4394, Sereď, 92601),
Tomáš Lukáč (tel.: +421907725271,
e-mail: info@lukabeton.sk)
• DRG asistent (1), 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)
• Fakturant (1), plat: za mesiac (od
3864), HTNS Slovakia, s.r.o. (Mierové
námestie 3165/5, Galanta, 92401),
Nina Lauková (tel.: +421915647092,
e-mail: nina@htns.com)
• Finančný kontrolór (1), plat:
za mesiac (od 1500), SAMSUNG
Electronics
Slovakia
s.r.o.
(Hviezdoslavova 807, Galanta,
92427), Mgr. Dasa Jurcekova
(tel.: +421800726726, e-mail:
zamestnanie@samsung.com)
• Konštruktér (1), plat: za mesiac
(od 1150), BROVEDANI SLOVAKIA,
s.r.o. (Parková 1414/8, Galanta,
92401), Bc. Helena Pašková (tel.:
+421917900488, fax: 0317804238,
e-mail:
helena.paskova@
brovedanislovakia.sk)
• Lakovač, natierač (2), plat: za mesiac
(od 623), AVA-stav, s.r.o. (Puškinova
700/90, Galanta, 92401), Hilda

Sebőková (tel.: +421902361271,
e-mail: hilda@avastav.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)
• Lekár - endokrinológ (1), plat:
za mesiac (od 2500), ENDIANT
s.r.o. (Kuzmányho 6, Sereď,
92601), MUDr. Jozef Štrba , MBA
(tel.: +421948715530, e-mail:
jozefstrba@hotmail.com)
• Lekár bez špecializácie (1), plat: za
mesiac (od 1000), MED-SARAH, s.r.o.
(Veĺká Mača 898, Veľká Mača, 92532),
Ing. Andrea Laczková Zsidrová (tel.:
+421915311209, e-mail: uctovnicke.
sluzby@gmail.com)
• Lekár bez špecializácie (1), plat: za
mesiac (od 1000), PRO VITAE - MUDr.
Jónás s.r.o. (NsP Svätého Lukáša,
Hodská 373/38, Galanta, 92400),
Ing. Andrea Laczková Zsidrová (tel.:
+421915311209, e-mail: uctovnicke.
sluzby@gmail.com)
• Lekár so špecializáciou (2), plat:
za mesiac (od 2511), Nemocnica
s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta,
a.s. (Hodská 373/38, Galanta,
92422), Mária Halászová (tel.:
+421 907961639, e-mail: maria.
halaszova@svetzdravia.com)
• Lekár v odbore všeobecné lekárstvo
(1), plat: za mesiac (od 1200), MEDSARAH, s.r.o. (Veĺká Mača 898, Veľká
Mača, 92532), Ing. Andrea Laczková
Zsidrová (tel.: +421915311209,
e-mail: uctovnicke.sluzby@gmail.
com)
• Lekár v odbore všeobecné
lekárstvo (1), plat: za mesiac (od
2500), PRO VITAE - MUDr. Jónás
s.r.o. (NsP Svätého Lukáša, Hodská
373/38, Galanta, 92400), Ing.

Andrea Laczková Zsidrová (tel.:
+421915311209, e-mail: uctovnicke.
sluzby@gmail.com)
• Lešenár (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)
• Manažér cateringovej spoločnosti
(1), plat: za mesiac (od 989), SO
- LO spol. s r.o. (Kajal 434, Kajal,
92592), Gabriela Uhrovcikova
(tel.: +421910922880, e-mail:
guhrovcikova@gmail.com)
• Manažér v logistike (1), plat: za
mesiac (od 2200), Samsung SDS
Global SCL Slovakia, s.r.o. (Revolučná
1, Galanta, 92401), Mgr. Miroslav
Molnar (tel.: +421313216111,
e-mail: molnar@samsung.com)
• Manipulačný pracovník v sklade
(30), plat: za mesiac (od 623),
DHL Logistics (Slovakia), spol. s
r.o. (Prologis Park SK, DC4 , Gáň,
92401), Martina Gašparová (tel.:
+421918415979, e-mail: martina.
gasparova@dhl.com)
• Manipulačný pracovník v sklade
(30), plat: za mesiac (od 623),
EUROPERSONAL & FABRIKA s. r.
o. (Prologis Park SK, DC4 1, Gáň,
92401), Mgr. Ladislav Švrček (tel.:
+421918829909, e-mail: l.svrcek@epersonal.eu)
• Montážny pracovník (operátor)
elektrických zariadení (10), plat: za
mesiac (od 640), Manuvia People
SK s.r.o. (Hviezdoslavova 807,
Galanta, 92427), Jozef Fečo (tel.:
+421911828237, e-mail: jozef.feco@
manuvia.com)
• Montážny pracovník (operátor)
v strojárskej výrobe (1), plat: za
hodinu (od 4,5), MENERT spol. s r.o.
(Puškinova 13, Galanta, 92401), Ing.
Zuzana Plšiková (e-mail: zuzana.

plsikova@menert.sk)
• Montér suchých stavieb (1),
plat: za mesiac (od 750), Branislav
Šablatúra(Esterházyovcov 3153/29,
Galanta, 92401), Branislav Šablatúra
(e-mail: ranc@rancgalanta.sk)
• Montér suchých stavieb (5), plat:
za mesiac (od 623), AVA-stav,
s.r.o. (Puškinova 700/90, Galanta,
92401), Hilda Sebőková (tel.:
+421902361271, e-mail: hilda@
avastav.sk)
• Montér suchých stavieb –
sadrokartonista (25), plat: za mesiac
(od 710), BENKI PLUS s.r.o. (Trstice
154, Trstice, 92542), Peter Čellár
(tel.: +421905644516, e-mail: elena.
saripova@gmail.com)
• 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)
• Nástrojár (1), plat: za mesiac
(od 2000), JASPLASTIK-SK spol. s
r.o. (Matúškovo 913, Matúškovo,
92501), Zuzana Štalmachová (tel.:
+42131788 46 33, e-mail: hr@
jasplastik.com)
• Obkladač (5), plat: za mesiac (od
623), AVA-stav, s.r.o. (Puškinova
700/90, Galanta, 92401), Hilda
Sebőková (tel.: +421902361271,
e-mail: hilda@avastav.sk)
• 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)
• Odborný administratívny asistent v
zdravotníckom zariadení (1), plat: za
mesiac (od 1000), MED-SARAH, s.r.o.
(Veĺká Mača 898, Veľká Mača, 92532),
Ing. Andrea Laczková Zsidrová (tel.:
+421915311209, e-mail: uctovnicke.
sluzby@gmail.com)

Policajné správy z TRNAVského KRAJA
Alkohol zlomil vodiča aj kamión, po
raňajkách muž fúkol viac ako 1,5 ‰.
Diaľničná polícia riešila v rannej špičke dopravnú
nehodu, na diaľnici R1. Iba zázrakom sa nikto
nezranil. 57 ročný ukrajinský kamionista šoféroval
smerom na Nitru. Kúsok za Trnavou nezvládol
riadenie a s niekoľko tonovým kolosom vrazil vpravo
do nárazovej zóny, čo ho odrazilo späť na cestu

a s kamiónom skončil v stredových zvodidlách.
Policajtom pri dychovej skúške nafúkal 1,73
promile alkoholu. Hliadka ho ihneď obmedzila na
osobnej slobode a následne previezla na policajné
oddelenie.
Svojou absolútne nezodpovednou jazdou, pri
ktorej mohol zaviniť tragédiu, našťastie spôsobil
len hmotné škody. Tie sa, podľa odhadov, vyšplhali
kamióne a zvodidlách, na takmer 30 000 eur. Polícia

muža obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky.
Keďže ide o vodiča z povolania a jeho jazda
bola obzvlášť nebezpečná, môže mu hroziť trest
odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Vodiča riešime v tzv.
superrýchlom konaní a už onedlho sa postaví pred
sudcu, ktorý rozhodne o jeho vine a treste.

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

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

NOVÝ PRIESTOR PRE OBCHOD A SLUŽBY
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 Parkovanie  Nakupovanie  Služby  Oddych

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD

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

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

s veľkoplošným stolárskym materiálom a nábytkovým kovaním

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

0,99€
1,60€

 exkluzívne pracovné dosky od
nemeckého výrobcu
s antibakteriálnym povrchom
ňa + kľučky
Dvere plné + zárub
00 €
9,
14
od
už
0 dní

 skladom kompletný sortiment
drevotrieskových dosiek
laminovaných

dodanie 7-1

 najlepšie ceny na OSB3 dosky
(skladom hr. 10-22 mm)

KRBOVÉ VLOŽKY

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

s 3 ročnou zárukou bez obmedzenia počtu kilometrov

FINANCOVANIE
NA ŠTVRTINY

možnosť objednania aj s pohonom LPG
OPERATÍVNY
LEASING

SEZÓNNE PNEU
ZDARMA

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

 Samoobslužná umyváreň - MOBY DICK
 Výnimočné potraviny - FARMFOODS
 Rýchle občerstvenie - Burger Bistro
 Zlatníctvo - NATÁLIA
 Kaviareň bar raňajkáreň - La Boneli
 Vyzdvihnutie tovaru - AlzaBox

Lada Vesta SW Cross od 13 990 €
0911 386 491

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

0944 038 573

 Pizzéria s možnosťou drive in - Don Pizza

SHELL

POŠTA
ICA

kúp si novú Ladu

L.S
TA
N

LADA NOVÉ HORIZONTY

ŽE

tel: 031 780 5144

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

MATÚŠKOVO

w w w.drevina.s k

2

od 7,90€/m

ILUSTRAČNÉ FOTO

 nábytkové kovanie pre stolárov
aj domácich majstrov (výsuvy,
úchytky, vešiaky, hranovacie
pásky, lepidlá...)

Laminátové podlahy

CENTRUM

Galanta, Vajanského (vedľa TESCO, bývalá lekáreň)

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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OC GALAXIA

Hlavná 929
Galanta

ZNAČKOVÉ PARFÉMY • DEKORATÍVNA KOZMETIKA • DROGÉRIA
druhy
gély rôzne
Sprchové
ske
ám
d
aj
e
pánsk

ruhy
ty rôzne d 0ml
Deodoran
15
e,
sk
ám
d
pánske aj

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

ROV
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H PARF
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ŠIMRSKYO
Á
P
A
CH
DÁ

šky a gély
Pracie prá
hy
rôzne dru

15

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

Aviváže
hy
rôzne dru

čky
Vonné svie , 150g
hy
rôzne dru

o kapsule
Dolce Gust zne druhy
rô
r
ay
Dallm

uzéry
Vonné dif
hy
rôzne dru

Minulomesačná správna odpoveď:
Maestro Pizza.
Výhercovia z minulého čísla

1. cena: Helena Lovászova (Šaľa)
2. cena: Klaudia Keszegh (Galanta)
3. cena: Agneša Klemászová (Dolné Saliby)

vých
er darčeko
Široký výb druhy
e
zn
setov, rô

www.dtparfemy.sk

dy

ry a čokolá
Bonbonie
hy
rôzne dru

va LAVAZZ
Zrnková ká , 1kg
hy
rôzne dru

info@dtparfemy.sk

50€ balíček obsahuje:

A

• kačka s pečienkou
• kura Premium
• kuracie prsia Prémium
• kuracie stehná Prémium
• 1/2 sliepky

0915 738 714

Ceny si treba vyzdvihnúť najneskôr
do 15.12.2021 inak prepadnú!

VO D I Č S K É K U R Z Y
PRIHLÁSTE SA UŽ TERAZ!
na skupinu B

Začiatok kurzu 24.11.2021 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.
Prijímame aj prihlášky na všetky druhy motocyklov.

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
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

HAMBURGERY

Hamburger "Maestro" 200g

8,50 €

Hamburger "Šampión" 200g

8,50 €

Hamburger "Smoke" 200g

9,00 €

Cheese burger 100g

5,50 €

Irish burger /black,red,green/ 150g

7,00 €

burger z hov. mäsa, amer. dresing, červená cibuľka, slanina, volské oko, chedar syr s čerstvou zeleninou v žemli, hranolky, cibulové krúžky,
sladkopikantná omáčka
burger z hov. mäsa s karamelizovanou cibuľkou a šampiňónmi, horčicovo-medová omáčka, slanina, chedar syr s čerstvou zeleninou v žemli,
hranolky, cibulové krúžky, BBQ omáčka
burger z hov. mäsa, opražená cibuľka, údený syr, slanina, horčicovo-medová omáčka s čerstvou zeleninou v žemli, hranolky, cibulové krúžky,
BBQ omáčka
americký dresing, šalát, paradajky, vyprážaný eidam obalený v trojobale v žemli, hranolky, tatárska omáčka
burger z hov. mäsa ,v žemli s prir. farbivom, kučeravý šalát, paradajka, kyslá uhorka, chedar syr, majonéza s voliteľnou omáčkou BBQ, piri-piti,
taco alebo cesn.omáčkou, hranolky











PIZZA
HAMBURGERY
CESTOVINY
MINÚTKY
POLIEVKY
BEZMÄSITÉ JEDLÁ
ČERSTVÉ ŠALÁTY
DEZERTY
NÁPOJE

NIEČO Z NAŠICH JEDÁL

Pečené kuracie krídelká 500g

5,50 €

Krídelka Menu 700g

6,50 €

kyslé, chlieb (+ kuracie krídelká 1 ks / 1 €)

pečené kuracie krídielka, hranolky, BBQ omáčka alebo sladkopikantná omáčka

Misa Maestro (pre 4 osoby) 1800g

30,50 €

Misa ŠÉFKUCHÁRA (pre 2 osoby) 780g

18,50 €

kuracie prsia v cestíčku, kurací rezeň na prírodno, bravčový rezeň na šampiňónoch, černohorský bravčový rezeň, vyprážané kuracie pečienky,
vyprážané šampiňóny, príloha: ryža, opekané zemiaky, obloha

l
á
d
e
j
z
o
Rozv sa, Gáň, Veľká Mača, ty,

Košú
Neboj
Galanta, Kajal, Topoľnica, liby
ovo,
né sa
Sládkovič Horné Saliby, Dol
o,
Matúškov
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kuracie prsia na grille, gordon blue, černohorský bravčový rezeň, kurací stroganov, vyprážané šampiňóny príloha: ryža, opekané zemiaky,
obloha

Pečené koleno 500g

9,00 €

Pečené rebierka 500g

8,00 €

príloha: sterilizovaná zelenina, chlieb, /za každych 100g - 1,60/
marinované bravčové rebierka s hranolkamia bbq omáčkou, /za každych 100g - 1,60€/

80€
,
4
D
O
U
N
ENNÉ ME 10:00-14:00

D
denné menu

- PIATOK

DÁL
E
J
V
O
H
U
R
BER Z 5 D

PONDELOK

VÝ

kompletný jedálny lístok si môžete prezrieť na: www.maestropizza.sk
alebo naskenovaním qr kódu.

Jedálny lístok
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3D prehliadka

objednávky online

 SPOLOČENSKÉ AKCIE, RODINNÉ OSLAVY, ...

maestro restaurant, staničná 1, Galanta

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

PetiPNEU.sk

925 41 Kráľov Brod 405, okres Galanta
e-mail: pe�pneu@gmail.com

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

0905 636 108
0918 567 082

 Pneumatiky
 Plechové disky
 Hliníkové disky

Zľavový kupón môžete uplatniť na montáž
a vyváženie kolies . Platí pre 1 vozidlo.

18

Ponúkame na predaj široký výber jazdených plechových a hliníkových
diskov a značkové jazdené pneu rôznych rozmerov.
Zároveň Vám ponúkame pneuservisné práce, vyzúvanie,
montáž pneu, oprava defektu, uskladnenie kolies.
našu kompletnú ponuku nájdete na

www.petipneu.sk

STK•EK•KO

Kamery

Alarmy

Inteligentné domy

IT služby

Kryptomeny

Pokladne

BEZ ZAŤAŽENIA

g.sk

www.stk-racin

Galanta, ul. Kpt. Nálepku 49 ( Kolónia )

0948 325 500

P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
0907 683 673
www.idohlad.sk

servis@idohlad.sk
idohlad
idohlad.sk
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

LUXUS A POHODLIE
OVINKA
N
NA CESTÁCH

Otváracie hodiny 800-1800 hod.

0944 038 573

0911 386 491

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

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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maľovaná krížovka
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www.veterina-esvet.sk
Pondelok - Piatok
9:00 - 12:00,
14:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 12:00

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

0903 256 179

0905 502 532

Mostová č. 46

Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
len po telefonickej objednávke
a akútne prípady

Montované
nízkoenergetické
domy s doživotnou
zárukou.

Využite naše služby aj Vy, ako stovky našich
spokojných klientov.

program 0 hotovosť

plne vybavená, pre malé zvieratá

MOŽNOSŤ VYUŽIŤ

VETERINÁRNA
AMBULANCIA

www.ekorodinnedomy.sk
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Á Š S H OW R O O
N AVŠT ÍV T E N
VANIE A
NÁBYTKOVÉ KO
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N ÁV R H
ZDARMA

E STOLÁROV

LU NIELEN PR

IÁ
ŠNÉHO MATER
REZ VEĽKOPLO

PO

AKCIA do 31.12.

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

ZĽAVA VO VÝŠKE
+ dovoz a vynosenie

-15%

GRÁTIS

dovoz ZDARMA do 50km

www.vhprodukt.sk

GALANTA, ESTERHÁZYOVCOV 711 (PRED CS SHELL)

0915 719 188

HOROSKOPY 2021
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

VODNÁR (21.1 - 19.2)

BLÍŽENCI (21.5 - 20.6)

RYBY (20.2 - 20.3)

RAK (21.6 - 22.7)

Konečne ste sa s novou funkciou zžili, dokonca i podriadení
vás začínajú brať vážne. Vzali ste projekt za správny koniec,
takže sa ho iste podarí dotiahnuť do úspešného konca.
Dávajte pozor na detaily. Horšie je, že žalúdok máte ako na
vode. Budú to pravdepodobne nervy. Nič zlé ste nezjedli.
Mali by ste sa upokojiť a začať na seba viac myslieť.
Doprajte si čo máte radi a čo vám urobí dobre. Záver roku
– na poli práce- bude náročným obdobím. Svoj partnerský
vzťah neporovnávajte, ani s kolegovým vzťahom, ani so
susediným, ani so vzťahmi svojich známych. Vy dvaja ste
vy dvaja, tvoríte inú vzájomnú kombináciu. Či vhodnú pre
spoločný život?...to je už iná otázka.
Máte zo seba výborný pocit, veci sa pohli tým smerom,
akým ste si želali. Zrejme sa stretávate s novými a
správnymi ľuďmi. Vznikajú nové väzby, a vy vnímate
množstvo novej, príjemnej energie. Nesmiete mať strach.
Tu ste úplne správne. Rozoberať s kamarátkou svoje
zdravotné komplikácie by bolo v týchto dňoch zbytočné.
Len by ste si svoj náhľad na to, čo vám je, rozhodili. A seba
rozladili. Potrebujete nový program, ale nie zdravotný.
Stretnite sa s ľuďmi, ktorých máte radi, pohovorte si o
radostných veciach, naplánujte si spoločné aktivity. Snažte
sa pochopiť, že na to, čo nefunguje, je treba ísť zrejme inak.

BARAN (21.3 - 20.4)

Vyzerá to tak, že dôjde k roztržke na pracovisku, stretnú sa
dva rôzne názory, a len jeden môže mať pravdu. Bojujte
čisto. Mali by ste sa podľa vzoru, že múdrejší ustúpi,
stiahnuť do úzadia. Síce s tým budete chvíľu vnútorne
bojovať, ale vydržte. Vaša pravda sa nakoniec ukáže ako
správna. Protivník vám ešte podá ruku na zmierenie.
Prídu k vám zaslúžené odmeny. Počkali ste si a môžete
teraz žať, čo vám naozaj patrí. Dokonca i pochybnosti
okolo možného tehotenstva by sa mohli teraz rozplynúť.
Je dôležité ničím si neubližovať, dokonca aj zle zvolená
hudba môže zmeniť bunky v tele. Iste ste už počuli, že
práve ticho lieči.

BÝK (21.4 - 20.5)

Peniaze sú pre vás dôležitý motivujúci faktor. Všímate si,
že k vám celkom nenásilne prichádzajú, a keď sa snažíte,
tak je ich aj celkom dosť. Občas by ste boli ochotný/á/ kvôli
väčšiemu finančnému oceneniu vydať zo seba maximum,
ale nič tak extrémneho sa našťastie nekoná príliš často.
Nesmiete dopustiť, aby nad vami peniaze získali takú moc.
V zdraví ste sa konečne vydali dobrou cestou. Toto ste ale
mali urobiť už dávno. Nenechávajte sa od nikoho zneistiť.
Viete, čo vám robí dobre, to jedzte a pite. Najviac vám
škodí, ak sa v partnerskom vzťahu príliš často obzeráte
späť. To nesmiete, keď žijete tu a teraz. Budujete krásnu
stavbu, dokonca i materiál ste zvolili správny. Nezbúra ju
prvý silnejší vietor...ani menšie zemetrasenie.

Nebude sa vám dariť tak, ako ste si pôvodne predstavovali.
Nevzdávajte sa! Nemusíte hneď odchádzať alebo meniť
pôvodné plány. Ak pracujete hlavou nevrhajte sa k lopate
či do kabíny vodiča električky. Chvíľku vydržte, čoskoro
bude lepšie. Nezabúdajte, aký kredit máte u svojich
nadriadených. Konečne pominú aj pochybnosti týkajúce
sa zdravia, ktoré vám dlho nedovoľovali pokojne spávať.
Všetci na vás budú vidieť, aký ste zdravý/á/.Akoby ste
odrazu rozkvitli, čo v tomto ročnom období nebýva príliš
obvyklé. Najpodstatnejšie je, ako sa sám/sama/ vnímate,
žiadne drahé lieky vás ochorenia nezbavia. Tie iba na
chvíľu oslabia akútne príznaky.
Zo všetkého najakútnejšie budete riešiť financie. Nebude
to až taká zložitá úloha, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Skoro to zvládnete a môžete sa vrátiť k starému životnému
štýlu. Objaviť sa môžu ale aj problémy nové. V sexuálnej
oblasti. Také, aké ste doteraz ešte nezažili. Budete mať
pocit, akoby sa vám partner/partnerka/odcudzila, alebo
akoby bola porušená dôležitá funkcia vášho vzťahu. Niečo
nie je na svojom mieste. Nemali by ste si tým zbytočne
lámať hlavu. Trápite sa a toto trápenie sa vo vás kdesi
usadí. Nechce sa vám príliš premýšľať, čo partner myslí
svojimi gestami. Sú to zvláštne prejavy, avšak nepýtajte
sa. Počkajte, kým prehovorí sám. Zrejme mu niektorý váš
známy narozprával podivné veci.

LEV (23.7 - 23.8)

Vaše úlohy sa vám odrazu javia akési náročnejšie. Dokonca
môžete mať obavy, či ich zvládnete. Ale neprepadajte
zbytočným obavám, každá cesta musí raz začať
prvým krokom. Ten urobíte práve v týchto dňoch, keď
naštartujete nový projekt. Nikdy sa neotáčajte chrbtom,
postupujte stále dopredu, jasný cieľ je pred vami. Kroky
robte aj smerom k zdraviu. Očisťovacia kúra odplaví
mnohé škodliviny z tela. Obmedzte všetko, čo prijímate
na báze chémie, nepodceňte hlavne pitný režim. Úplne
vylúčte sýtené nápoje, kávy si doprajte len jednu šálku
denne. Najviac by vám prospela mierna hladovka. Porcie
dvojtretinové.

PANNA (23.8 - 22.9)

Zbierate zaslúžené ocenenia, počúvate obdivné slová.
Dielo sa vám podarilo, chápete, že zložitý rozbeh pred
niekoľkými mesiacmi ste zvládli dobre. Boli chvíle, kedy ste
neverili, že sa dostanete až do cieľa. Dnes v ňom ste. Máte
zo seba skutočnú radosť. Upevňujte teraz svoje zdravie,
viac si uvedomujte sám/sama/seba. Posledné týždne ste
sa pohybovali od mantinelu k mantinelu, hľadáte sa, ale
zatiaľ márne. Zložte si povestné ružové okuliare, vidíte
cez ne svoj zdravotný stav veľmi ideálne. Musíte prijať isté
varovania ako alarm, ktorý vás chce dostať do pohotovosti.

timigold_zlatnictvo

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

Občas sa vám bude zdať, že slnko vo vašom partnerskom
vzťahu už nevyjde. Ste smutná/ý/, vôbec sa vám nedarí.
A navyše – nikoho nezaujímajú vaše problémy. Ani počas
najčernejšej noci nesmiete zabudnúť na silu svitania.
Vydržíte pár dní a slnko sa vyhupne na oblohu vo svojej
absolútnej kráse i pre vás. Venujte sa radšej športu, s
raketou a loptičkou ľahšie zabudnete na to, čo vás kvári.
Na tenis bude možno chladno, ale v hale zvládnete squash.
Zavolajte kohosi s kým si dobre rozumiete, nech vás však
príliš nezničí. Potrebujete sa rozohriať, rozprúdiť krv,
málinko sa zrýchliť. Dôležitý bude hlavne postreh.

ŠKORPIÓN (23.10 - 22.11)

Našli ste spojencov, ktorí vám pomôžu zrealizovať
vaše tajné plány. Nie sú síce súčasťou firmy, u ktorej vy
pracujete, ale na tom vôbec nezáleží. Dôležité bude, že
výsledok bude odpovedať vašim očakávaniam. Nebráňte
sa preto ich návrhom, aj keď vám budú pripadať dosť
odvážne. V partnerskom vzťahu to ale také ideálne
nebude. Túžba sa kdesi prepadla, všetko, čo ste si vysnívali
– je inde. Vy sa ale nesmiete nikam prepadnúť, hlavne
nie vo svojej psychike. Nadlho by ste zastavili vývoj svojej
duše. Cítite sa akoby v zakliatom zámku a čakáte, či nepríde
nejaký princ. Je treba urobiť krok von z tohto začarovaného
kruhu. Potom uvidíte, ako všetko super funguje.

PRESŤAHOVALI SME SA!
GALANTA, HLAVNÁ 929 (OC GALAXIA)

STRELEC (23.11 - 21.12)

Stále zažívate zvláštny prerod. Úloh je akosi veľa, ale i
financie prichádzajú slušným tempom. Stále vám je zima.
Chodiť teraz s rukami vo vreckách je síce rozumné, ale
občas by ste ich mali otočiť dlaňami smerom k vesmíru a
chvíľu len tak postáť. Nevadí, ak vás ktosi zbadá a bude
vás mať za blázna. K vám bude prúdiť tá správna energia z
hviezd, má v sebe liečivú silu, ktorá dokáže pomôcť nielen
vám. Aj s partnerom budete riešiť otázku peňazí. Stále sa
zdá, že ich nie je dosť. Kupujte len praktické veci, aj darčeky
práve takého zamerania. Doba je zložitá.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)

O romániku na pracovisku radšej ani neuvažujte. Určite
tušíte, že by to nebolo pre nikoho dobré. Radšej sa
sústreďte na prácu, boli ste v poslednom období trochu
nervózny/a/. S blížiacim sa koncom roka bude potrebné
mnohé dokončiť, uviesť na správnu mieru. Súkromné
záležitosti riešte po pracovnej dobe. Trápiť vás stále bude
akýsi vnútorný nesúlad. Ak ho neskrotíte, objaví sa aj
zápalový proces. Najprv vždy ochorie duša, potom fyzické
telo. Mali by ste všetko, čím si škodíte, vypustiť zo svojho
života. Aj keby to mal byť partner. Viac „čítajte“ jeho
náznaky a gestá. Po tieto dni vládnuť vo vzťahu bude skôr
žena. Určovať témy i aktivity, ktorým je treba sa venovať.
Muž bude na podriadenej pozícii.

• Výroba, oprava a gravírovanie šperkov
• Diamanty a prírodné kamene (viac ako 6000ks
diamantov s prístupom na svetovú burzu)
• 3D návrh a realizácia šperkov
• Obrúčky a zásnubné prstene (bez obmedzenia
vzorov)
zlatníctvo timi gold
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VÁHY (23.9 - 22.10)

PROFESIONÁLNE KLENOTNÍCKE SLUŽBY

Galanta,
Nová 398/1
0905 451 117

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

U NÁS NÁJDETE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HLODAVCE
PLAZY, ...
KRMIVO
PAMLSKY
OBOJKY
POSTROJE
VODÍTKA
PELECHY
PREPRAVKY, ...

 0918 523 371

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

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

Topoľnica 309

0918 666 909
p-farm.sk
objednavky@to

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

objednávky :

26
27
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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PROGRAM KINA - Galanta
Želanie pre Ježiška [MP12]

Hlas lásky [MP12]

King Richard [MP12]

100 % Vlk [MP]

17.11.2021/19:00 5€ 2D OR

Encanto: čarovný svet [MP]

20.11.2021/19:00 5€ 2D ČT

18.11.2021/19:00 5€ 2D ST

26.11.2021/16:30 5€ 2D SD
27.11.2021/16:30 5€ 2D SD
28.11.2021/16:30 5€ 2D SD

21.11.2021/16:30 5€ 2D SD

Rodina Adamsovcov 2 [MP]

Klan Gucci [MP15]

Eternals [MP12]

19.11.2021/16:30 5€ 2D SD
20.11.2021/16:30 5€ 2D MD

26.11.2021/19:00 5€ 2D ST
27.11.2021/19:00 5€ 2D ST
28.11.2021/19:00 5€ 2D MD

21.11.2021/19:00 5€ 2D MD

Toxikoma [MP15]

Stratení v raji [MP12]

24.11.2021/19:00 5€ 2D OR

Niekto na druhej strane [MP15]

Macher na 30 dní [MP15]

19.11.2021/19:00 5€ 2D OR

Posledná noc v Soho [MP15]

26.11.2021/21:30 5€ 2D ST
27.11.2021/21:30 5€ 2D MD

25.11.2021/19:00 5€ 2D ČD

19.11.2021/21:30 5€ 2D ST
20.11.2021/21:30 5€ 2D MD

zmena programu vyhradená

Pohotovosť lekární - Galanta
• 15.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 15.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 16.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 16.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 17.11.2021 MEDICANA, Poštová 1599/15, 8:00 - 20:00
• 18.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 18.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 19.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 19.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 20.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00

• 20.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 21.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 21.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 22.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 22.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 23.11.2021 KLOKNER, Hodská 385/14, 8:00 - 20:00
• 24.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 24.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 25.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 25.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00

• 26.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 26.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 27.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 27.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 28.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 28.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 29.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 29.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 30.11.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 30.11.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00

Pohotovosť lekární - ŠAĽA
• 15.11.2021 - 16.11.2021 Dr. Max, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 17.11.2021 Dr.MAX Nemocničná 933/13, 8:00 - 16:00

• 18.11.2021 - 30.11.2021 Dr. Max, OD Kaufland, 8:00 - 20:00

OPRAVY TELEVÍZOROV
VŠETKO PRE VAŠU STAVBU

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

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

ROZVOZ MATERIÁLU

STAVEBNINY
REALIZÁCIA STAVIEB

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

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

pôžička v mobile
NAČÍTAJ

QR
kód
a klikni na odkaz
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hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248

hľadáme automechanika - TEL: 0918 959 248
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radoslav novota - NOVOSTAV

poskytujeme
 Komplexné stavebné práce
 Kompletná rekonštrukcia objektov
 Realizujeme stavby na kľúč
 Pokladanie a predaj vinylových podláh a kobercových dielov
 Liate podlahy v spolupráci s Mikamont s.r.o.
 Realizačné a stavebné projekty RTL Invest Slovakia
 Záhradná architektúra Aldekor záhrady

 +421 904 032 137

 Radoslav Novota-NOVOSTAV

 radonovota@gmail.com

