
RÓBERT BABÓS, 

úSpEšný SlovEnSký kulTuRiSTA  

zo šAlE - zíSkAl v TomTo Roku 

TiTul mAJSTER  EuRÓpy v kATEgÓRii 

mASTERS nad 40 rokov   str.5.

Oznámenie o prerušení do-
dávky tepla na ohrev vody

MeT Šaľa, spol. s r.o. z dôvodu 
plánovaných odstávkových prác na 
tepelných zdrojoch CK 31, CK 34 a 
primárnych rozvodoch oznamuje, že 
v roku 2008 budeprerušená dodáv-
ka tepla v nevyhnutnom rozsahu 
nasledovne:
- z tepelného zdroja CK 31  od 18. – 
20.8.2008 (Šaľa)
- z tepelného zdroja CK 34  od 04. – 
06.8.2008 (Veča)

Po ukončení plánovaných odstávko-
vých prác bude dodávka tepla ne-
odkladne obnovená podľa zmluvne 
dohodnutých podmienok.

Kolektív MeT Šaľa, spol. s r.o.

pozýva predajcov, vystavovateľov, 
umeleckých remeselníkov, širokú 

verejnosť na 
XXIV. ročník Galantských trhov, 

konaných v dňoch 
7.-8.-9.augusta 2008.

Informácie: 
MsÚ Galanta č.t.: 031/788 4372, 

e-mail: deakova@galanta.sk, 
www.galanta.sk

navštívte penzión komlóš v Horných  
Salibách a budete sa cítiť ako v siedmom 
nebi str.6.

Mesto 
Galanta
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Starosta šintavy odovzdal do užívania 
dve nové bytovky prvým nájomníkom

Ubehol presne rok od odovzdania staveniska starostom a na jeho mieste dnes už stoja dve nové 
bytovky. Jedna v areáli bývalej materskej školy a druhá v areáli školy oproti kostolu.
Obec na čele so starostom a obecným zastupiteľstvom sa rozhodla podporiť výstavbu nájomných 
bytov a pomôcť tým bytovej situácii v obci. Napriek prvotným protestom niektorých občanov sa 
zámer nakoniec podaril. 
Dňa 27. júna 2008 bolo slávnostné odovzdanie 16 bytov, ktoré obec postavila s finančnou pomocou 
štátu, ale i z úverových zdrojov.  Výstavbu realizovala stavebná firma STEHEL construction s.r.o.  
zo Šintavy. 
Slávnostné odovzdávanie bytov začalo v zasadacej miestnosti obecného úradu, kde starosta 
obce Václav Jurčaga predniesol príhovor. Pozvaní hostia, prví nájomníci aj občania obce sa 
potom presunuli k bytovkám, kde starosta obce prestrihol pásku na dverách bytoviek. Tým sa  
začala prehliadka bytov, ktoré si občania mohli poprezerať. Tí so záujmom prešli vybudované 
priestory a jedno i dvojizbové byty sa im veľmi páčili. V každej bytovke sa nachádza aj jeden 
byt pre telesne postihnutého občana. Po skončení prehliadky starosta spoločne so staviteľom 
odovzdali kľúče  od novučkých bytov prvým 16 nájomníkom. Ide najmä o mladé rodiny s deťmi, 
ktoré si takto vyriešili svoju bytovú otázku. 
Záujem o byty prevýšil kapacitu bytoviek, čo zároveň nasvedčuje tomu, že výstavba bytoviek 
bol dobrý nápad. Po dôslednej kontrole všetkých žiadostí, tak aby spĺňali vopred stanovené 
podmienky, určená komisia vybrala prvých  nájomníkov. 
V závere teba už len dodať, že všetkým nájomníkom prajeme príjemné bývanie.    

Mgr. Zuzana Endelová                                   

Už sa stalo tradíciou, že každým rokom prvú 
júnovú sobotu sa koná nočná súťaž  v požiarnom 
športe o putovný pohár starostu obce veľké 
úľany. Tento rok sa jednalo už  o štvrtý ročník 
tejto prestížnej pohárovej súťaže. 
O 21 hod sa začal otvárací ceremoniál podaním 
hlásenia veliteľom DHZ
V. Úľany Michalom  Kissom starostovi obce Ing. 
Františkovi Göghovi a veliteľovi súťaže, predsedovi 
OV DHZ v okrese Galanta p. Stanislavovi Kováčovy 
st. Obaja menovaný krátkymi príhovormi 
privítali hostí z maďarských družobných obcí 
Jánossomorja a Csabrendek ako aj 32 družstiev 
v kategórii mužov a 11 družstiev v kategórii žien.
O narastajúcej kvalite súťaže každým rokom 
svedčí zvyšujúci sa počet zúčastnených súťažných 
družstiev, ktorí prichádzajú zo Seneckého 
okresu, Pezinského okresu, Nitranského okresu, 
Novozámockého okresu, Dunajskostredského 
okresu, Topoľčianskeho okresu, Zlatomoraveckého 
okresu a iných okresov, pretože lákadlom pre 
účastníkov je perfektná organizácia súťaže, 
kvalitná príprava súťažnej dráhy požiarneho 
útoku, ako aj snaha o dosahovanie čoraz lepších 
výsledných časov samotných požiarnych útokov.  
Tento rok v silne obsadenej kategórii družstiev 
mužov sa na 1. mieste umiestnil vlaňajší víťaz, 
družstvo DHZ Poľný Kesov s časom 15,62 s. Na 2. 
mieste sa umiestnilo družstvo z DHZ Zlaté Klasy s 
časom 16,79 s a na pohárovom 3. mieste družstvo 

z DHZ Sľažany, s časom rovných 17 s. Domáce 
družstvá mužov obsadili pekné 9. miesto s časom 
20,15 s. a 18. miesto s časom 27,61 s.
Vo vyrovnanej kategórii žien zvíťazilo družstvo 
DHZ Zeleneč s časom 22,58 s,  pred družstvom 
žien z Topoľčianok s časom 24,33 s. a na 3. mieste 
skončili ženy z DHZ Sládkovičovo s časom 26,12 s .
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach 
dostali krásne poháre, ktoré venoval starosta 
obce a navyše družstvo mužov i žien, ktoré sa 
umiestnili na prvých priečkach získali putovný 
pohár starostu obce na dobu 1-ho roka. Putovné 
poháre víťazom odovzdali starosta obce V. Úľany 
a predseda DHZ Veľké Úľany Július Tóth. Menovaný 
záverom poďakovali prítomným za hojnú účasť, 
ukážkové a bezúrazové prevedenia požiarnych 
útokov a potrebnú disciplínu a zároveň všetkých 
prítomných pozvali na budúci V. ročník.  
Naše poďakovanie za priebeh akcie patrí v prvom 
rade p. starostovy obce za udržanie tradície 
súťaženia požiarnych družstiev vo V. Úľanoch 
pod hlavičkou putovného pohára starostu. 
Všetkým aktívnym členom DHZ Veľké Úľany, 
ktorí súťaž pripravovali a starali sa o jej hladký 
priebeh na úkor svojho voľného času a za účelom 
propagovania našej peknej obce v okolitých 
okresoch. V neposlednom rade patrí naša vďaka 
všetkým sponzorom, ktorí finančne, materiálne, 
alebo svojou fyzickou účasťou podporili našu 
myslíme si vydarenú akciu. 

Každý z prítomných sa 
mohol tiež na vlastné oči 
presvedčiť o pripravenosti 
našich dobrovoľných 
hasičov, ktorí sú ochotní 
v ktorúkoľvek dennú, 
alebo nočnú hodimu 
ochotne a bezodkladne   
zasiahnuť pri nečakanom 
a nebezpečnom požiary, 
alebo nepriazni počasia.
Na úplný záver  súťaže 
pokračovala hasičská 
zábava do neskorých 
večerných hodín 
so zabezpečeným 
občerstvením.

Maroš Tóth

iv.  Ročník  SúťAžE  v  požiARnom  špoRTE o
„puTovný  poHáR  STARoSTu  oBcE  vEľké  úľAny“

vyrábame rôzny kovový nábytok do šatní, kancelárii, dielní a spo-
ločných priestorov...

Spracovávanie plechu vysekávaním a ohýbaním  na cnc strojoch, 
lisovanie, zváranie a farbenie práškovou technológiou.

naše výrobky nájdete na  stránke :    www.kovo-malow.sk

Hľadáme pracovníkov na oddelenie 
predaja našich výrobkov  

so znalosťou v oblasti marketingu a 
anglického jazyka.

Hľadáme absolventov strojárskych 
škôl na obsluhu CNC tvárniacich  
strojov so znalosťou práce na PC.

info: kovo-mAloW, s.r.o.  
924 01 galanta, ul. z.kodálya 767  
Tel.:031 780 1904, 031 780 6720,  

fax.: 031 780 4623; e-mail: sekretariat@kovo-malow.sk
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Každý normálny človek sa určite sem - tam 
pozastaví nad nejakým hrozným činom 
páchaným na zvieratkách. Či už v televízii, 
rozhlase, alebo v novinách, sa často objavujú 
rôzne informácie o bezcitnom zaobchádzaní 
detí, ale aj dospelých so zvieratami. 
Najčastejšie týranými tvormi bývajú paradoxne 
najprítulnejšie tvory - psy a mačky. Ale dajme si 
všetci ruku na srdce. Nie sme to práve my, ktorí 
zatvárame oči pred utrpením týchto tvorov v 
našom okolí?
Idúc po ulici si všímame hladné a utrápené  
mačky a psíkov, ktorí sa stali nepohodlnými pre 
svojich majiteľov, pre ktorých bolo pohodlné 
zbaviť sa zodpovednosti a vyhodiť ich na ulicu. 
Čakajú, že ich utratí odchytová služba, alebo v 
horšom prípade utýrajú bezcitní ľudia, či citovo 
labilné deti, ktoré sú doma vychovávané bez 
lásky a pochopenia.
Aj zvieratká majú svoj život a svoje city. A 
tak, ako aj my, ľudia, aj oni prežívajú strach, 
zúfalstvo, ku ktorému sa pridružuje aj hlad a 
smútok, ak ich opustil niekto, koho nadovšetko 
milovali. Najmä psíky sú verné, ako sa hovorí, až 
za hrob a nechápu, že ten, čo si ich zadovážil, 
ich potom z rozmaru týra, trápi a vyženie.
Veď nenadarmo sa hovorí, že ten, kto nemá 
rád zvieratá a kvety, nemôže byť dobrý človek. 
Ľudia sú pánmi tvorstva, ale čoraz menej sa 
podľa toho chovajú. Nevážia si nič, čo im matka 
príroda dáva a čím ich obklopuje.
A teda zamyslime sa spoločne a otvorme 
oči, či aj v našom okolí nedochádza k ničeniu 

v e g e t á c i e , 
stromov a 
k týraniu 
b e z b r a n n ý c h 
zvierat, najmä 
mačiek a 
psov? Ktoré sa 
stávajú vďaka 
n e p o r ia dny m 
m a j i t e ľ o m 
v y hladované, 
opustené a 
choré, ľahkým 
terčom pre 
d o s p e l ý c h 
a mladých s 
n e d o s t a t ko m 
citu, ktorí ich 
b e z t r e s t n e 
týrajú a ubližujú im?
Psíky sú oddaní a verní priatelia pre deti, 
opustených, starých a chorých ľudí. Napríklad 
“slepecké” psíky sú nenahraditeľnými 
spoločníkmi a priateľmi a sú vlastne očami 
pre svojich nevidiacich majiteľov. Aj tí 
najobyčajnejší gaštankovia s múdrym a 
úprimným pohľadom, vítajú ľudí vrtením 
chvostíka a veselým štekotom a bývajú 
častokrát tými najlepšími priateľmi, ktorí 
dobro vracajú dvojnásobne. 
Nepozerajme na trápenie a týranie zvierat bez 
slova! Buďme tvrdí k takýmto prejavom!

Alena Jaššová - šéfredaktorka

Aj utrápenému a hladnému psovi 
tečú slzy ako človeku...
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VIETE, KDE SA MÔŽETE VÝBORNE A KVALITNE, NA EURÓPSKEJ ÚROVNI, 
ALE AJ ZA DOBRÉ CENY, NAJESŤ V GALANTSKO ŠALIANSKOM REGIÓNE?

pizzeria claudia
Adresa: ul. Hodská 1596/50, 
924 01 Galanta
Tel.: 031/780 22 08, 
Fax: 031/780 54 34
e-mail: taverna@taverna.sk
internet: www.taverna.sk
pizzeria SEvER
Adresa: Sídlisko SEVER, 
ul. Česká 1452/28, 924 01 Galanta
Tel.: 031/782 21 64
mobil: 0903 806 617, 0903 806 618

Nitrianska 34, Šaľa
Tel.: 031/ 771 2418, 0908 723 216

Tá najlepšia PIZZA!!! 
Rozvoz zdarma!!!

 
Denné menu: môžete si vybrať

z 5 druhov polievok a 7 druhov jedál!
NOVINKA! - ZAPEKANÁ BROKOLICA

Kapacita 140 miest. Otváracie hodiny: 
každý deň od 10.00 - 24.00 hod.

Ak si vyberiete nás, budete odchádzať spokojní! Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás!

Pripravujete promó-
cie, svadby, pracovné 
stretnutia, rodinné 
oslavy, alebo sa chce-
te iba dobre, chutne a 
kvalitne najesť?

Potom je tu pre Vás

PIVNICA TOLDI
Hlavná 521, Matúškovo

Atmosféru pivnice spríjemňuje jedinečný interiér a zau-
jímavé doplnky. Hostí tu čaká široká ponuka tradičných 
jedál a špecialít, v letných mesiacoch krásne upravená 

záhradná reštaurácia. 
kapacita: pivnica - 25, záhrada - 56 osôb.

Tel: 031 782 6349 - kancelária,  
031 782 6345 - kuchyňa, 031 701 5692 - fax

Mobil: 0908 977 707, 0918 402 242
www.restauraciatoldi.sk, e-mail: ipdesign@ipdesign.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok - Štvrtok:  10.00 - 22.00 hod.
Piatok:    10.00 - 23.00 hod.
Sobota:   12.00 - 23.00 hod.

Otvorené denne od 8.00 - 23.00
031 7852002      www.kupaliskohs.sk
0905 177294      komlos@atlas.sk
0903 110799

Otvorené denne od 8.00 - 23.00
031 7852009      www.kupaliskohs.sk
0905 177294      komlos@atlas.sk
0903 110799

REŠTAURÁCIA
KOMLÓŠ

PENZIÓN
KOMLÓŠ

* štýlové prostredie
* špeciality dolnozemskej kuchyne
* veľká krytá terasa
* spoločenské, firemné, rodinné akcie
* v lete živá hudba

* klimatizované izby, bezbariérový apartmán
* termálna voda blahodárne pôsobiaca  
    na pohybové ústrojenstvo
* vonkajšie bazény a kryté  
    relaxačno - rehabilitačné centrum
* ideálne prostredie pre spojenie oddychu,  
    wellness a dobrej kuchyne

Denne varíme dva druhy polievok, tri 
druhy jedál z mäsa, múčne a vegeterián-

ske chuťovky, minútky a rôzne špeciality, 
podľa Vašich želaní. Kvalitné pokrmy Vám 
ponúkame v klimatizovaných priestoroch, 

s kapacitou do 120 osôb.
Svadby u nás = bezkonkurenčná cena! 

Alkohol si môžete priniesť vlastný!

informácie a rezervácia stolov na tel. číslach: 
0915 755 085
031/773 4127
Otvorené: 
Nedeľa - Štvrtok:  08,00 - 23,00
Piatok, Sobota:  10,30 - 24,00

Tešíme sa na Vás, želáme dobrú chuť!

Pre tých, ktorí navštívia Galantu a okolie, 
a ktorí majú radi 

luxusné a štýlové bývanie, 
ponúka svoje služby 

PENZIÓN – RESTAURANT TOLDI 
Matúškovo. 

Mobil: 0908 977 707, 0918 402 242
www.restauraciatoldi.sk, e-mail: ipdesign@ipdesign.sk

Prídite vyskúšať 
výbornú  
kuchyňu 

rôznych národov, ale 
aj chutné 

domáce špeciality  
v útulnom prostredí, 

s príjemnou  
obsluhou!

Poriadame spoločenské posedenia, 
svadby, firemné stretnutia,  

s kapacitou 50-60 miest.
Využite aj naše ubytovacie možnosti, 

určite budete spokojní!

Srdečne Vás pozývame!

Tel.: 0903/ 419 103
www.penzionmlyn.sk

Dolná Streda 211

Oslavujete životné jubileum, chystáte svadbu,
promóciu, pripravujete pracovné stretnutie,
či priateľskú oslavu?

Svadobné menu u nás - 299,-Sk
aperitív, predjedlo, polievka a dve hlavné jedlá,
podľa výberu z jedálneho lístka

Objednávky na číslach:

0905 545 957
0905 168 612

Využite naše služby, moderné klimatizované 
priestory, širokú ponuku chutných jedál.
Veľká kapacita miest - podľa individuálnych 
potrieb zákazníka.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

TAVERNA T & J, spol., s.r.o.

Využite naše služby!
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Róbert Babós pracuje už 15 rokov 
v mestskej polícii v šali a žije aj so 
svojou rodinou v tesne susediacej obci 
so šalou - Dlhej nad váhom. pretože 
je veľmi úspešným športovcom - 
kulturistom, ktorý robí naozaj dobré 
meno celému Slovensku, poprosili 
sme ho o exkluzívny rozhovor pre 
náš časopis. Sme radi, že ho môžeme 
čitateľom priniesť v plnom rozsahu, 
tak ako sme ho zaznamenali. Róbert 
reprezentuje Slovensko pod hlavičkou 
jedného z najúspešnejších oddielov  
ešte bývalého československa 
FoRTunA TRnAvA. Dúfam, že vás 
zaujme rozprávanie o živote, o 
prioritách a životnej filozofii tohto 
úspešného slovenského kulturistu. 
na pohľad tvrdého a neprístupného 
chlapa, avšak vo vnútri - zraniteľného 
a citlivého človeka. kulturistike 
sa venuje už 30 rokov a vo svojich 
spomienkach - že ako začínal, sa 
zamyslel a hovorí:
- Ako chalani sme sa traja, či štyria dali 
dokopy a začali sme cvičiť v pivnici, neskôr 
v telocvični. Inšpiroval ma trochu aj vtedy 
premietaný historický film “Romulus 
a Rémus”, (mimochodom, naozaj 
dobre spracovaný film  s hviezdnym 
obsadením - pozn. aut.). 
Len viete, literatúry a odborného 

poradenstva bolo pred 30-imi rokmi  
žalostne málo, vedomosti o metódach 
a spôsoboch cvičenie, ale aj celkovo 
informácie o kulturistike - neboli a nedali 
sa “stiahnuť” ako dnes z internetu, či z 
rôznych športových staníc. Prevládal u 
nás akýsi chlapčenský fanatizmus - mať 
vypracované telo, svaly, cvičili sme skoro 
každý deň.  Keď tak nostalgicky spomínam 
na tieto roky, vôbec neľutujem, lebo  
dnešní cvičenci ani zďaleka neprežijú  našu 
vtedajšiu nefalšovanú a úprimnú snahu 
cvičiť a robiť preto všetko, čo bolo v našich 
silách a aby sme vyzerali ako kulturisti z 
filmov. Tieto staré dobré časy kulturistiky 
sa už nevrátia a je to škoda. Nás hnalo 
dopredu to, že sme museli zapnúť vlastný 
mozog a naučiť sa ho používať, pretože 
pri tomto športe je nevyhnutné spojenie 
pocitov s rozumom. Naučiť sa poznávať 
svoje telo, pocity, aj ako sa v určitej 
situácii naše telo zachová. Najdôležitejšia 
časť pri kulturistike je mozog a jeho 
zapojenie do celého procesu tréningov, 
stravovania. Kulturistika, to je šport, ale 
aj životná filozofia - a ako ja hovorím, 
je to môj život. Ak robím len pohyby a 
cvičím len kvôli cvičeniu - je to o ničom, 

mozog - myslenie musí cvičenec doslova 
“prevteliť” do svalov,- hovorí veľmi 
spontánne a úprimne Róbert Babós, 
ktorý v 80-tych rokoch viedol na SOUCh 
v Šali - Veči krúžok kulturistov, pretože 

venuje veľkú pozornosť aj všetkým tým, 
ktorí sa na neho obrátia a poprosia ho o 
odbornú radu, ak sa už rozhodnú venovať  
kulturistike, alebo len tak z normálnej 
ľudskej potreby potrebujú posilňovať 
telo. 
· Aj dnes sa venuje trénovaniu tých, 
ktorí prejavia záujem, ale nezoberie 
každého, kto chce cvičiť. Aj tu zohráva 
úlohu viacero faktorov.
- Máte pravdu, ja napríklad radšej 
trénujem ženy. Hneď vysvetlím prečo. 
Ženy, dievčatá  poslúchajú a rešpektujú 
moje rady. Sú oveľa disciplinovanejšie. A 
keďže ja idem na 100%, to isté vyžadujem 
aj od toho, kto sa na mňa obráti, aby som 
ho trénoval. To ma baví. Ale ak vidím, že 
chalani skôr cvičia kvôli egu, kvôli vizáži, 
to ma nebaví, pretože nerešpektujú rady. 
· kedy sa dajú vidieť už prvé väčšie 
zmeny na tele?
- Myslím, že po štyroch mesiacoch. Ale 
opäť je tu dôležité, aby  človek preciťoval 
a v mozgu dostatočne spracoval fakt, 
že chce chudnúť, alebo chce naberať 
svalovú hmotu, atď...
V kulturistike je veľmi dôležité neklamať 
seba samého, to je najväčšia chyba. 

Človek sa pri tréningoch musí riadne 
sústrediť, musí úprimne a na 100% vedieť 
a cítiť, že chce cvičiť. Vlastne prvý mesiac 
venujeme spolu rozhovorom a hľadáme 
štýl a metódy cvikov, rozoberáme spôsob 
stravovania, atď...
· Je pri kulturistike dôležitá zelenina a 
ovocie?
- Zelenina jednoznačne, ale 
ovocie - ak ide o cvičenie 
na chudnutie, tak v druhej 
etape cvičenia už ovocie 
obmedzujeme.
· Ak pribudnú roky, 
skončíte s cvičením?
- Určite nie, už som 
spomínal, kulturistika  je 
filozofia môjho života a 
dokiaľ budem vládať a nič 
sa mi neprihodí, budem 
sa jej venovať. Kulturistika 
je moja láska a láska - to je 
život. Takže kulturistika je 
môj život s láskou.
· Ako zosúlaďujete 
osobný život s tréningom, 
s partnerským životom, s 
výchovou dievčat..., je to 
iste veľmi zložité a časovo, 
ale aj psychicky náročné, 
a treba k tomu spoločné 
a veľké pochopenie 
všetkých, s ktorými žijete 
v spoločnej domácnosti. 
nemýlim sa, pravda?
- Určite sa to dá zvládnuť. 
Človek len musí chcieť. 
A chcieť musí úprimne a 
naplno! A vôbec, v celom 
živote sa musí človek naučiť 
nehľadať výhovorky, ako  
niečo nejde - ale naopak, 
hľadať  možnosti a spôsoby 
- ako to niečo zvládnuť.  V 
mojej rodine je kulturistika 
súčasťou môjho života, 
partnerka ma podporuje a teší sa z mojich 
úspechov.
·  Hovorí sa, že  kulturistika  je  
nesmierne náročný šport na 
financie a na disciplínu. kulturista 
musí dodržiavať presné termíny 
stravovania, cvičenia, oddychu. 
Strava je presne určená dávkami aj 
množstvom, zložením a kvalitou. 
Ako sa napríklad stravujete, keď sa 
pripravujete na súťaž?
- Každý cvičenec má svoj harmonogram. 
Tréningy sa upravujú a zvyšuje sa ich 
počet, intenzita, zmenšujú sa prestávky 
medzi jednotlivými cvičeniami. Podstatou 
tréningov a príprav na kulturistickú dráhu 
je chápať, že čím je cvičenec väčší, tým 
musí viac jesť. Treba dávať veľký pozor na 
uhlohydráty, bielkoviny a na  “dobré” tuky. 
Uhlohydráty sú potrebné, lebo chránia 
svaly, bielkoviny zasa budujú svaly. V 
druhej polovici prípravy športovca na 
súťaž sa musí zvýšiť množstvo bielkovín 
a znižovať uhlohydráty.
Napríklad ja pred súťažou začínam jesť o 
tretej ráno a končím o dvanástej v noci. 
Postupom rokov som sa naučil už riadiť 
pocitmi a podľa toho sa aj stravujem, 
lebo organizmus sa každý rok mení. 
Na to, čo bolo dobré pred rokom, teraz  
telo nereaguje, mozog to jednoducho 
odmieta. Takže aj vekom športovec 
poznáva lepšie svoje telo, potreby. A tiež 
sa musí kulturista riadiť aj zrkadlom. 
· pán Babós, pri kulturistike sa často 
používa termín - papierová pokožka. 
čo to  je?

- To je pokožka bez tuku, sú to 
dôležité kritériá pri hodnotení na 
kulturistických súťažiach, kde sa 
kulturista predvedie na pódiu - 
kde sú vidno všetku detaily a teda 
každý kúsok tuku navyše. A podľa 
toho sa hodnotí. Skrátka žiadny 
tuk.
· vy ste veľmi úspešným 
kulturistom, ktorý reprezentoval 
Slovensko v mnohých mestách 
sveta na súťažiach Európy, či 
sveta, prejdime preto k vašim 
oceneniam...
- Koncom 90-tych rokov som 
získal striebornú medailu 
v medzinárodnej kategórii 
naturálnej federácie. Pre mňa 
sú však veľmi dôležité medaily z 
majstrovstiev republiky. U mužov 
som jediný MASTERS na Slovensku 
v kategórii nad 40 rokov. Tu sa 
mi podarilo získať bronzové 
medaily, 1x striebornú a 4.miesto. 
Po roku 2000 - v súťaži Masters 
na Slovensku som získal zlato! 
Na medzinárodných súťažiach 

som získal: na MS pre Slovensko 
6.miesto, to bolo v roku 2004 v Opave a 
súťažilo okolo 40 súťažiacich.
V Kanade na Grand Prix som v roku 
2004 získal 5.miesto. O rok neskôr na 
Majstrovstvách sveta v Budapešti to bolo 
12.miesto, a v roku 2006 na Sicílii som 

sa umiestnil na Majstrovstvách sveta v 
prvej desiatke. 
· čo by ste povedali chlapcom, ktorí 
kulturistiku obdivujú a chcú sa jej 
aktívne venovať?
 - Až po súťažiach som pochopil, čo to 
vlastne kulturistika je. Až keď sa postavíš 
na pódium. Každá moja príprava je o 
tom, že prichádzam na nové veci. Moje 
telo ma vždy prekvapí. Hoci mám niečo 
rokmi vyskúšané, telo zareaguje inak a 
tak zas musím niečo v príprave a cvičení 
zmeniť. Zložitejší stroj ako je ľudský 
organizmus nepoznám. 
Mladým chlapcom by som preto určite 
odkázal, aby sa nesústreďovali pri cvičení 
na ego, len na vonkajší obal a už vôbec 
nie na to, aby kulturistiku zneužívali 
na násilie! To je úplne o inom. Ďalej je 
veľmi dôležité, aby ste pri cvičení mali 
správneho trénera a v prvom rade - sami 
sa snažili stretnúť s odborníkmi v tejto 
oblasti a poradiť sa. Inak len pripomínam, 
že zle nastavené cviky, alebo nesprávne 
kombinovaná strava môžu vaše telo 
poškodiť, alebo zničiť, takže na to treba 
dávať veľký pozor!  Ja som napríklad ako 
mladý precestoval stovky kilometrov, 
aby som sa stretol s nejakou legendou, 
či športovcom, ktorý by mi odpovedal 
na moje otázky. Nesmiete sa báť opýtať 
sa na niečo. Dnes chýba mladým v 
športe priebojnosť. Všade inde sa mladí 
dnes prezentujú až drzou akčnosťou a 
nezdravým sebavedomím, ale v športe 
akoby sa báli. A práve tu je na mieste 
zdravá bojovnosť, zvedavosť po nových 
metódach, vyhľadávaní športových 

vzorov, atď... Aj preto musím zdôrazniť, 
že kulturistika a súťaže nefungujú tak, 
že máme trénerov. Naša filozofia športu 
je založená na individuálnom ponímaní  
tohto športu, aj preto sa na pódium 
postaví len ten, kto v prvom rade zvládne 
ťažkú prípravu, pričom na veľa vecí príde 
len sám! Pri kulturistike je veľmi dôležité 
naučiť sa TRPEZLIVOSTI a POKORE a 
byť ochotný  obetovať tomuto športu 
všetko, čo bude potrebné. Aj časovo, 
aj osobnostne, ale najmä finančne! 
Lebo kulturistika je nesmierne náročný 
šport na financie.  Ja som si napríklad 
na súťaž musel zobrať úver, aby som 
sa mohol dostatočne pripraviť. Suma, 
ktorá je potrebná na prípravu na súťaž, 
je šestciferná. Takže, ak sa rozhodnete 
venovať sa  kulturistike, treba všetky 
tieto ukazovatele brať do úvahy. Nič 
nemôžem ponechávať tak, že veď akosi 
bude. Nič nebude a nič samé nepríde. 
Kulturistika nie je skupinový šport a stále 
sa neteší veľkej obľúbenosti verejnosti. 
Takže kulturista cvičí a aj reprezentuje 
Slovensko, ale zostáva stále sám a 
bez podpory štátu, odkázaný sám na 
seba, so všetkým, čo k tomuto športu 
potrebuje a financie tiež musí zabezpečiť 
vyslovene sám. Aj tento fakt je treba brať 
do úvahy. Bolo by už načase zmeniť túto 
situáciu, lebo je trápne napríklad to, že 
reprezentujete štát, ale ani štartovné mi 
štát nepreplatí.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
možno by bolo preto naozaj na čase,  
keby  asociácie športovcov, ale aj 
ďalšie zodpovedné štátne inštitúcie, 
prehodnotili postavenie športovcov 
v našom štáte a finančné prostriedky 
zo štátneho rozpočtu, keby začali 
rozdeľovať adekvátne k výsledkom 
a úspechom, ktoré športovci pri 
reprezentácii Slovenska dosahujú. 
lebo práve kulturisti sú tými, ktorí 
priniesli po rozdelení republiky na 
Slovensko veľa medailí, na rozdiel od 
iných preferovaných športov,  avšak 
štát akosi zabúda na ich finančné, 
ale aj morálne ohodnotenie. A toto 
spiatočnícke myslenie by sa už 
naozaj malo zmeniť! práve obrovskú 
obetavosť, odriekanie a skromnosť, 
ktorou sú  známi reprezentanti v 
kulturistike, by bolo potrebné oceniť 
a najmä podporiť, ako zo strany 
športových funkcionárov, štátnych 
inštitúcií, tak aj od širokej verejnosti.

spracovala: Alena JAŠŠOVÁ

RÓBERT BABÓS, dlhoročný a úspešný slovenský kulturista - získal  
v tomto roku titul mAJSTER  Európy v kategórii masters nad 40 rokov !

Najčerstvejší titul  získal 
Róbert BABÓS 

v tomto roku v Budapešti 
- MAJSTER Európy 

v kategórii Masters 
nad 40 rokov. 

Srdečne blahoželáme!
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Po drastickom rozpade nášho socialistického 
hospodárstva priniesol kórejský Samsung do nášho 
regiónu „chlieb“ – pracovné miesta pre tisícky 
pracovníkov a podľa už spomínaného hesla pridal aj 
„hry“ – Deň Samsungu. V piatok 4. júla 2008 takmer 
všetci pracovníci tejto špičkovej firmy vymenili svoje 
miesta vo výrobných halách za areál futbalového 
štadióna v Galante, kde pre nich bom pripravený 
veľkolepý celodenný program kultúrny plný hviezd. 
Oficiálny cveng tomuto podujatiu dodala návšteva 
kórejského veľvyslanca J. E. Younk-Kyu Parka a 
exotický nádych vystúpenie skupiny kórejských 
bubeníkov Samulnori. Súčasťou oficiálneho úvodu 
programu bolo aj ocenenie najlepších pracovníkov 
galatského Samsungu. 
Pod moderátorskou taktovkou Andreja Bičana 
sa na pódiu od rána až do noci striedali hudobné 
žánre, skupiny, súbory a klobúk dolu, dramaturgom 
Dňa Samsungu sa podarilo namiešať pestrý 
programový koktail, v ktorom si každý divák našiel 
niečo zaujímavé – mažoretky, latino rytmy, moderný 

tanec, disco, úžasná Lúčnica, skupina Gladiátor, pre 
deti Majster „N“, pre odvážlivcov lezecká stena, 
zápasy sumo,...  
Vedeniu firmy Samsung Electronics Slovakia s.r.o. sa 
podarilo naplniť staré rímske heslo v tom najlepšom 
slova zmysle, lebo ako skúsení manažéri vedia, 
že k spokojnosti zamestnancov prispieva nielen 
suma na výplatnej páske, ale aj spoločná účasť na 
podobných podujatiach, kde majú zamestnanci 
možnosť stretnúť sa so svojimi kolegami, priateľmi 
a rodinami.  
Samsung je celosvetovo známy výrobca elektroniky 
– CDT a LCD monitorov, FTV, LCD a plazmových TV, 
mobilných telefónov i bielej techniky, ale pre nás 
je dôležité, že táto firma zaujíma predné miesto 
v slovenskej ekonomike a vďaka jej rozvojovým 
plánom má náš región dostatok práce. Heslom: 
„Everyone is invited“ (Každý je vítaný) pozýva 
do svojich radov ďalších pracovníkov, ktorí majú 
možnosť stať sa súčasťou rodiny Samsung.   

kórejský SAmSung priniesol prácu pre tisícky 
našich ľudí, „Deň SAmSung“-u v galante

Návštevníci Termálneho kúpaliska v Horných Salibách dobre poznajú útulný a pohostinný penzión 
komlóš a dnes chceme jeho domácku atmosféru priblížiť aj čitateľom žurnálu a preto sme položili 
niekoľko otázok pani ižmanovej, ktorá sa spolu so svojimi príbuznými a zamestnancami stará 
o pohodlie a spokojnosť hostí.
·  Aká je kapacita penziónu?
- Máme 22 postelí v klimatizovaných izbách s kúpeľňami, jeden rodinný apartmán a jeden bezbariérový 
apartmán. Rodinné dovolenkové ubytovanie s kapacitou 120 miest ponúkame v chatkách, ktoré majú 
kompletné vybavenie – kuchyňu vybavenú elektrospotrebičmi, sociálne zariadenie, jedáleň, spálňu, 
verandu  i parkovisko. Chatky sú vykurované a celý komplex (chaty aj penzión) poskytuje ubytovacie 
služby celoročne.
·  Už názov penziónu napovedá, že reštaurácia ponúka špeciality dolnozemskej kuchyne. Ktoré 
sú tie najobľúbenejšie?
- Okrem štandardného jedálneho lístku ponúkame komlóšske špeciality – klobásky, rebierka, ale aj 
obľúbené zabíjačkové špeciality, ku ktorým podávame tradičné dolnozemské destiláty – barackovicu, 
čerešňovicu, či hruškovicu. 
·  Aká je vaša klientela?
- Veľká časť našich návštevníkov hlavne v dovolenkovom období je z Českej republiky, prichádzajú 
i hostia z Poľska, Maďarska a samozrejme Slováci. V rámci dnes tak populárnych firemných akcií nás  
navštívili hostia z celého sveta. Areál kúpaliska je ideálnym prostredím na organizovanie športových 
podujatí pre firmy, ktoré môžu využiť tenisové kurty, nohejbalové ihrisko, squashové kurty, fitnes 
a rehabilitačné procedúry. Príjemné prostredie, wellnes a dobré jedlo sú zárukou spokojnosti našich 
zákazníkov.  
·  Ponúkate priestor aj na rodinné oslavy?
- Samozrejme. Naša reštaurácia má kapacitu 25 miest vnútri a 50 miest na terase, ktorá je v lete 
otvorená a v zime sa mení na vykurovanú zimnú záhradu. Pre hostí svadieb, promócií, či rodinných 
osláv je lákadlom prepojenie penziónu s areálom kúpaliska. 
·  Ako by ste rozdelili vašich návštevníkov podľa sezóny?
- Júl a august máme naplnený dovolenkovými hosťami, predovšetkým rodinami s deťmi, ktoré tu 
prežijú naozaj krásnu dovolenku v pokojnom prostredí. Jarné a jesenné mesiace sú priestorom pre 
firemné športové pobyty. Celoročná prevádzka kúpaliska však láka návštevníkov počas celého roku. 

Oslovila vás ponuka Penziónu Komlóš? Určite áno a to vám nemôžeme priblížiť jeho domácu atmosféru, 
ktorá na vás dýchne zo starožitných nábytkových solitérov, výšiviek starej mamy z Komlóšu, z vône 
kvetín na oknách, byliniek, či úžasných dolnozemských špecialít. V každom kútiku je tu cítiť starostlivú 
ruku domácej pani, ktorá sa s vkusom a citom stará o každý detail.  

penzión, kde sa budete cítiť ako v siedmom nebi

Najťažšie sa odpovedá na tie 
najprirodzenejšie a zdanlivo 
i veľmi jednoduché otázky. 
A takúto otázku položili 
deťom všetkých základných 
a stredných škôl na 
Slovensku – „Prečo mám 
rád slovenčinu? Prečo mám 
rád Slovensko?“
Na túto otázku odpovedali 
deti v rôznych podobách. 
Jeden žiak vo svojej práci 
odpovedal: „Slovenčinu 
a Slovensko mám rád 
jednoducho preto, že sú!“. 
A má pravdu. Jednoducho 
sme. Sme ľudia uprostred 
Európy, ktorí majú svoj 
štát, a teda i od vekov nami 
obývané územie, ktorí majú 
svoju starobylú históriu, 
svoju osobitú kultúru a svoj 
kultivovaný jazyk i svoju 
predstavu o budúcnosti 
v rámci všeľudského 
priestoru. To všetko sú naše 
základné spoločné znaky, 
ktoré z nás vytvárajú národ. 
A zlatou pečaťou na týchto 
znakoch je prítomnosť 
spisovného, literárneho 
jazyka, ktorý nás nezmazateľne potvrdzuje 
v dejinách Európy i ľudstva.
16. ročník súťaže – „Prečo mám rád slovenčinu 
? Prečo mám rád Slovensko ?“ bol mimoriadne 
úspešný. Súťaž sa stala medzinárodnou a čoskoro 
nadobudla svoje úctyhodné rozmery a najmä svoju 
hĺbku, lebo zasahuje do stredu detskej bytosti , do 
sŕdc i hláv. 
Súťažné práce posudzovalo 15 porotcov v piatich 
kategóriách. Udelili – v 1. kategórii 1 Hlavnú cenu, 
1 Cenu poroty a 10 Čestných uznaní, v 2. kategórii 2  
Hlavné ceny, 2 Ceny poroty a 20 Čestných uznaní. V 3. 
kategórii 1 Hlavnú cenu, 1 Cenu poroty a 6 Čestných 
uznaní. V 4. kategórii 1 Hlavnú cenu, 1 Cenu poroty 
a 10 Čestných uznaní a 1 Osobitnú cenu predsedu 
Matice Slovenskej.
Udelili aj 6 Osobitných cien poroty, ocenili 6 škôl a 4 
pedagógov. Medzi ocenenými pedagógmi bola aj 
paedDr. mariana kamenská , učiteľka Obchodnej 
akadémie v Seredi. 
·  pani kamenská, mohli by ste nám trochu 
bližšie priblížiť celú súťaž?
- Táto súťaž vznikla vo februári v r. 1993 a začalo ju 47 

detí senických škôl. Už o rok 
sa súťaž rozšírila na celé 
Slovensko. Veľmi si ceníme 
záujem Slovákov spoza 
hraníc, ktorí prispeli do 
súťaže svojimi literárnymi 
prácami a vyjadrili tak 
svoj vzťah k Slovensku 
a k svojim predkom. 
Zahraniční účastníci 
súťažili v 4. kategórii, ktorú 
zabezpečovali Matica 
Slovenská a Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Prišlo 126 prác zo 6  štátov. 
Do celoštátneho kola sa 
v školskom roku 2007/2008 
prihlásilo 247 škôl z celého 
Slovenska, z toho stredných 
škôl bolo 25. Hodnotilo 
sa 997 prác. Okrem čisto 
literárnych prác prišlo aj 7 
slovno-výtvarných. 
·  Aké úspechy dosiahli 
žiaci zo Serede?
- Čestné uznanie obdržala 
žiačka ZŠ P.O. Hviezdoslava 
v Seredi veronika 
navrátilová. Mali sme veľkú 
radosť, keď študentka našej 
Obchodnej akadémie nina 

Holičková dostala v 3. kategórii Cenu poroty. 
·  pani učiteľka, na tejto súťaži sa vám prihodila 
aj malá „perlička.“ prezradíte nám, o čo šlo?
- Ale áno. Stala sa mi veľmi milá, zvláštna vec, keď 
som sa na tomto podujatí stretla s Prof. Andrejom 
Kuricom, predsedom zväzu Slovákov v Chorvátskej 
republike a radcom ministra Chorvátska pre 
slovenský jazyk, a ako sme sa rozprávali, tak som mu 
spomenula, že ako malá som chodila s rodičmi do 
bývalej Juhoslávie k otcovej rodine do slovenského 
mestečka Kulpín a dedinky Selenča a navštívila som 
aj Slovenské gymnázium v Petrovci. Pán profesor 
sa ma opýtal na meno mojej rodiny a zistili sme, že 
manželka pána prof. Kurica sa volala za slobodna 
Záborská, tak ako ja a vysvitlo, že môj otec Mudr. 
Pavol Záborský, zubný lekár, ktorý,  žiaľ, už nežije bol 
rodina jeho manželke Miluške. Môj vzťah k bývalej 
Juhoslávii je veľmi blízky. Počas bombardovania 
v Novom Sade, u nás v Seredi, 2 mesiace bývala 
rodina s 2 chlapcami, ktorí by inak museli narukovať 
do Srbskej armády, i napriek tomu, že sú Slováci. 
Rodina sa vrátila do Nového Sadu, kde teraz žije.

Marica Petrovičová

16. ročník obľúbenej súťaže  
„Prečo mám rád slovenčinu?  
Prečo mám rád Slovensko?“
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relaxujTe  V  jK  CzajliK  ranCh 
V  dunajsKom  KláToVe

JK Czajlik ranch, Dunajský Klátov, Slovakia
ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL
reštaurácia - ubytovanie
jazdecká škola - ustajnenie koní

Hlavná 600, 930 21 Dunajský Klátov
tel.: +421 31 559 11 88, +421 918 629 068
+421 903 834 000, +421 907 573 994
e-mail: info@czajlikranch.sk
www.czajlikranch.sk

Penzión LIPTOV

tel.: +421 44 5280135
       +421 905 562 298Liptovský Ján 157, recepcia@penzionliptov.sk, www.penzionliptov.sk

rodinná dovolenka pre vás

v srdci Nízkych Tatier

V Liptovskom Jáne

Apartmán pre 7 osôb = 3.000,- Sk/noc (99,58 €/noc)
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Zamestnávateľská agentúra Yutex, so sídlom 
v Šali na ul. Pázmáňa - pôsobí v galantskom a 
šalianskom regióne ako personálna agetúra od 
augusta 2005. Vznikla v roku 1997, jej majiteľom 
je Hüseyin kösetürk (na snímke). Agentúru v 
oblasti personálneho manažovania zabezpečuje 
sympatická ildikó petrécs (na dolnej snímke sedí 
za stolom). A práve ich oboch som sa opýtala na 
to, ako sa im darí - pretože agentúra Yutex patrí k 
agentúram, ktoré rozsahom svojho pôsobenia 
zaberajú dosť veľký región nitrianskeho a trnavského 
kraja, ale zasahuje aj do iných častí Slovenska. 

· Takže, aké sú vaše výsledky a kde všade vašu 
agentúru občania poznajú?
- Už teraz môžeme vyhlásiť, že naše výsledky sú 
výborné. Počas roku 2006 a 2007 sme sa snažili získať 
dôveru zamestnávateľov, ale tak isto aj občanov, 
a to sa nám podarilo len vďaka zohratému tímu, 
pomocou ktorého sme vedeli na všetky požiadavky 

a problémy pružne reagovať. 
Agentúru Yutex poznajú na celom území 
Slovenska, ale najviac v Nitrianskom kraji. 
Minulý rok sme otvorili pobočky v Brezne 
a aj v Nitre. Máme rozbehnuté kampane 
na celom Slovensku, pomocou ktorých 
sa zviditeľňujeme.  Ďalej máme určené 
pracovníčky, ktoré chodia každodenne 
do terénu a ponúkajú občanom pracovné 
miesta priamo v mieste ich bydliska.
· Aké záruky poskytujete občanom, 
ktorí si u vás hľadajú zamestnanie - ako 
je o nich postarané?
- V prvom rade vychádzame v ústrety našim 
potencionálnym zamestnancom. Snažíme sa 
im poradiť a pomôcť pri výbere pracovného 
miesta. Zabezpečíme im bezproblémový 
nástup do zamestnania, taktiež  dopravu do 
práce, aj z práce - zadarmo. Pre uchádzačov 
z ostatných regiónov zabezpečíme aj 
ubytovanie. Pracovníkom ponúkame 
dlhodobé pracovné miesta na trvalý 
pracovný pomer. Spoľahliví a dôveryhodní 
pracovníci majú možnosť o profesionálny 
rast a vzdelávanie. Ďalej, naši zamestnanci 
sú motivovaní finančnými odmenami za 
dobre vykonanú prácu. 
· Dnes je dosť značná konkurencia 
zamestnávateľských agentúr. A nie 
všetky pracujú férovo. Stretávate sa 

s tým určite aj u vás. napriek tomu, patríte k 
tým agentúram, ktoré patria vo verejnosti k 
obľúbeným. prečo to tak je a aké volíte metódy 
práce, resp. ktorými zásadami v práci dávate 
priestor - a čo treba voči tým, ktorí o vašu pomoc 
prejavia záujem - dodržiavať?
- Ako sme už podotkli, v prvom rade je dôležitý 
prístup k uchádzačovi, ako i prvý kontakt a prvý 
dojem, keď záujemca príde do našich kancelárií a 
hľadá si prácu. Naše šikovné asistentky pristupujú 
ku každému seriózne a ochotne pomôžu i poradia 
a vybavia všetky náležitosti, aby občan, zamestnaný 
našou agentúrou,  mohol bez problémov nastúpiť 
do zamestnania. 
· Aké sú vaše ďalšie pracovné plány?
- Naďalej chceme rozširovať hranice pôsobenia  
agentúry Yutex aj v iných regiónoch a častiach 
Slovenska. Chceli by sme v blízkej budúcnosti 
zamestnávať ľudí zo Slovenska  aj v zahraničí.

-otázky pripravila: redakcia Žurnálu-

Kolektív pracovníčok agentúry

Šalianska   persOnálna   agentúra   YUteX 
 sa   teŠí   ObľUbe   a   sYmpatiám   verejnOsti

Majiteľovi reštaurácie Gazdovský dvor, pánovi Kovácsovi 
sme položili niekoľko otázok, aby sme čitateľom žurnálu 
priblížili atmosféru tejto známej galantskej reštaurácie.
· Už veľmi osobitý interiér v štýle ľudovej architektúry 
dodáva reštaurácii osobitú atmosféru. Čím sa ďalším 
sa líši od tých „ostatných“?
- Myšlienku ľudovej reštaurácie v tomto štýle som nosil 
dlho v hlave a teší ma, že tu, priamo v betónovom centre 
mesta sa nám podarilo vytvoriť špecifický interiér, kde sa 
hostia dobre cítia.
· Aká je kapacita Gazdovského Dvora?
- Celková kapacita je 270 miest (terasa  55 miest, denný 
bar 55 miest, reštaurácia v átriu 70 miest a samoobslužná 
reštaurácia 70 miest). To nám umožňuje usporadúvať 
menšie, väčšie i naozaj veľké akcie pre firmy, ale aj 
rodinné oslavy, svadby, promócie...   
· Aká je klientela reštaurácie?
- Veľmi široká, od biznismenov cez pracovníkov úradov, 
obyvateľov mesta i návštevníkov Galanty. Obľúbili si 
nás kórejskí manažéri zo Samsungu a obchodníci, ktorí 
prichádzajú do Galanty vďaka priemyslovému rozmachu 
mesta. Pomenej je tu turistov, ktorých zatiaľ Galanta 
veľmi neláka.  
· Ktoré špeciality z vášho jedálneho lístka sú 
najobľúbenejšie?
- Gurmáni si tu pochutia na výborných steakoch, 
dámy dávajú prednosť talianskym cestovinám 
a zeleninovým šalátom a pre milovníkov tradičnej 
kuchyne máme výborný držkový perkelt. Naši ázijskí 
hostia uprednostňujú pikantné jedlá a snáď všetkých 
chutia špeciality šéfkuchára ako napríklad bravčové 
medailóniky plnené nivou. 
· Ponuka jedál je naozaj široká a hostia určite ocenia 

nápadité servírovanie v ľudovom štýle i profesionálny 
prístup personálu. K dobrému jedlu však patrí i dobré 
víno. Aké značky ponúka vaša vinotéka?
- Starostlivo vyberáme kvalitné slovenské značky – Mrva 
& Stanko, Janoušek & Fischer, Pavelka & Sobolič, víno 
z Habánsky sklepov, ale aj výborné moravské vína.  
· Ďalšou pochúťkou, ktorú ocenia hlavne odborníci, 
je vaša káva. O príprave kávy nám porozprával 
prevádzkar Gazdovského dvora pán Zoltán Anda, 
ktorý je hlavným organizátorom súťaží SKAY. Akú 
kávičku by ste nám odporučili?
- Praví kávičkári si dávajú miniatúrne ristretto alebo pravú 
tureckú kávu, ale najobľúbenejšie je presso, a teraz v lete 
samozrejme ľadové kávy.   
· Gazdovský dvor ponúka i catering, ktorý si získal 
výborné renomé aj vďaka  veľmi úspešným galantským 
plesom. Ako je táto služba využívaná? 
- Máme dobrú spoluprácu s Mestským kultúrnym 
strediskom, kde zabezpečujeme veľa akcií, ale zaisťujeme 
podujatia mimo Galanty. V tejto oblasti máme naozaj 
široké možnosti a uspokojíme aj tých najnáročnejších 
zákazníkov.  
Gazdovský dvor uspokojí vaše želania ak si chcete 
posedieť s priateľmi pri dobrom jedle, dať si rýchly obed 
v samoobslužnej reštaurácii, posedieť si s kamoškami 
na terase pri kávičke, lebo usporiadať podujatie pre 
celú firmu či rodinu. Šéfkuchár pán Ondrej Hronda si 
gravúrne poradí aj s požiadavkami náročných zákazníkov 
a personál reštaurácia sa postará o vaše pohodlie.     

V   Gazdovskom   dvore   v   Galante 
varia výborne a chutí tam znamenite!
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OTÁZKA: Bývam v tesnej blíz-
kosti kostola a „kostolníci“ ma 
dosť často otravujú v mojom 
súkromí. Napríklad opierajú 
bicykle o môj plot, o bránu, pri-
čom väčšina z nich vôbec nie je 
v kostole, ale stoja po celú omšu 
pred kostolom, fajčia, popíjajú 
z plechoviek či žujú cukríky, pri-
čom odpadky, ktoré zanechajú 
nájdem v tesnej blízkosti svoj-
ho domu, dokonca aj preho-
dené cez oplotenie na mojom 
pozemku. Často krát zaparkujú 
tak, že neviem vyjsť zo dvora, aj 

keď by som nut-
ne potreboval, 
nehovoriac o 
tom, že desiat-
ky bicyklov sú 
taktiež odsta-
vené v úplne 
tesnej blízkosti 
domu. Ani by 
mi to tak neva-
dilo, ale omše 
sú niekedy aj 
dvakrát za deň, 
a v týždni je tu-
ším jediný deň, 
kedy omša nie 
je. Tak potom 
sami uzná-
te, že som v 

podstate – aj s 
rodinou normálne na svojom 
majetku utláčaný a psychicky 
terorizovaný od netolerant-
ných „kostolníkov“. Postávajú 
okolo celého môjho príbytku 
a pozemku. Nechápem, pre-
čo nie sú vo vnútri kostola a 
prečo napriek upozorneniam, 
nerešpektujú moje súkromie ? 
Ako sa môžem právne chrániť ?

ODPOVEĎ: Téma, ktorá je predme-
tom dnešného príspevku, sa veľ-
mi často vyskytuje v našom kaž-
dodennom živote. O vzťahoch 

ľudí k tomu, čo nie je v ich vlast-
níctve, sa už toho veľa popísalo. 
Ľudia však akoby sa nepoučili a 
neustále sa správajú k veciam vo 
vlastníctve iných bezohľadne a 
nezodpovedne, čím vytvárajú 
napätie, ktoré neraz vyústi do 
takého stavu, aký je popísaný v 
našej otázke.

Základom riešenia našej mode-
lovej situácie bude poučenie o 
tom, ako je možné ochrániť svo-
je súkromie a svoj majetok pred 
ľuďmi, ktorí sa správajú neko-
rektne. V tejto súvislosti by som 
chcel uviesť, že v zmysle ust. § 
127, odst. 1, prvá veta Občianske-
ho zákonníka (ďalej len OZ) vlast-
ník veci sa musí zdržať všetkého, 
čím by nad mieru primeranú po-
merom obťažoval iného alebo 
čím by vážne ohrozoval výkon 
jeho práv. Preto najmä nesmie 
nad mieru primeranú pomerom 
obťažovať susedov okrem iného 
hlukom, prachom, plynmi, pach-
mi a pod.. Ak modifikujeme túto 
zákonnú úpravu na náš prípad, je 
zrejmé, že „kostolníci“ ako vlast-
níci bicyklov, prípadne osobných 
automobilov, by nemali svojou 
akoukoľvek činnosťou ohrozovať 
výkon vlastníckych práv nášho 
čitateľa. 

To isté platí aj vo vzťahu k cirkvi, 
ktorej farnosť má v správe kostol, 
ktorý je postavený vedľa príbyt-
ku nášho čitateľa. To znamená, 
že by sa mal, samozrejme na 
písomný podnet nášho čitateľa, 
príslušný predstavený farnosti 
vhodným spôsobom postarať o 
to, aby sa veriaci, ktorí navštevu-
jú bohoslužby v tomto kostole, 
správali korektne, nepostávali na 
ulici a neznečisťovali okolie kos-
tola odpadkami. Podľa môjho 
názoru je to možné dosiahnuť 
slovným upozornením v rámci 
kázne, vyvesením štítkov na ste-
ne kostola o zákaze opierania bi-
cyklov o budovu stavby suseda, 
zákazom parkovania pred suse-
dovou bránou a pod..

V prípade, že „kostolníci“ sa 
správajú nevhodne viacnásob-
ne, intenzívne a dlhodobo, je 
možné, aby sa náš čitateľ do-
máhal svojich práv na ochranu 
svojho vlastníctva. Toto sa môže 
uskutočniť tým, že podá návrh 
na prerokovanie priestupku 
proti verejnému poriadku na  
príslušný obvodný úrad s tým, 
že za podozrivých zo spáchania 
priestupku označí spomínaných 
„kostolníkov“, avšak vždy kon-
krétne, teda osobu, deň dokona-

nia skutku a spôsob dokonania 
skutku. Podľa ust. § 47, odst. 1, 
pís. d) a g) zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v jeho platnom 
znení priestupku sa dopustí ten, 
kto znečistí verejné priestran-
stvo, verejne prístupný objekt 
alebo poškodí alebo neoprávne-
ne zaberie verejné priestranstvo 
alebo verejne prístupný objekt. 
Za takýto priestupok je možné 
uložiť pokutu vo výške od 1.000,- 
Sk do 3.000,- Sk.

Takýto postup však predpokla-
dá, aby náš čitateľ oznámil proti-
právne konanie dotknutých osôb 
aj obecnej, prípadne mestskej 
polícii, a to v čase, kedy k nemu 
došlo. Príslušníci takejto polície 
potom musia vykonať výjazd 
a porušenie predpisov riadne 
zdokumentovať. Ak príslušník 
polície nerieši priestupok na 
mieste blokovými pokutami 
uloženými jednotlivým poru-
šovateľom zákona, dokumen-
tácia polície sa následne pou-
žije v konaní o priestupku na 
príslušnom obvodnom úrade.

V prípade, že by takýto po-
stup nebol postačujúci, môže 
sa náš čitateľ domáhať na 
príslušnom okresnom súde 
žalobou na ochranu svojho 

majetku jeho práv, ktoré majú 
zaručené jednak Ústavou SR, ako 
aj inými zákonmi, najmä OZ.

Ako vidno, právnych prostried-
kov na postih protiprávneho 
konania fyzických osôb voči ve-
ciam vo vlastníctve iných fyzic-
kých osôb je v našom právnom 
poriadku dostatok. Je len na 
tých, ktorých práva sú ohrozova-
né, prípadne porušované, aby sa 
takejto ochrany správnym spô-
sobom a na správnom mieste 
domáhali. 

JUDr. Pavol KOLENČÍK
P. J. Šafárika 15, ŠAĽA

advokátska kancelária: 
Hlavná č. 56, Šaľa 

(zelený dom, II. poschodie).
Telefón, fax: 031 771 3803

mobil: 0907 021 825

§ Keď mi veriaci narušujú súkromie, ako sa brániť?

Azda nikomu v našom regióne nie je neznámou spoločnosť 
Autoprofit. Podarilo sa nám dostať do povedomia verejnosti 
nielen svojimi vynikajúcimi výsledkami v oblasti predaja, servisu 
vozidiel a ostatných doplnkových služieb, ale už dlhodobo sa 
snažíme radiť k firmám, ktoré svojou činnosťou prispievajú i k 
rozvoju mesta Galanta a širokého okolia.
V poslednom období sa naša spoločnosť značne rozrástla. 
Rozšírili sme nás areál a na nových pozemkoch vyrástli nové 
moderné budovy – autoumývareň, montážna dielňa, sklad 
pneumatík, samoobslužná autoumývareň, krásna kaviareň 

CarCaffe. V súčasnosti 
popri Šaľskej ulici 
dokončujeme nový 
autosalón značky 
Volkswagen,  ktorý 
s p r í s t u p n í m e 
verejnosti už v mesiaci 
august a v septembri 
predstavíme na 
veľkom Open Day 
Autoprofitu.
V súvislosti s 
výstavbou nového 

autosalónu a zmenou organizácie dopravy v areály Autoprofitu, 
sme riešili i nový vjazd a výjazd z areálu našej spoločnosti a 
zároveň sme sa rozhodli riešiť i bezpečnosť cestnej premávky 
na vysoko frekventovanej Šaľskej ceste. V spolupráci s Krajským 
úradom dopravy a dopravným inžinierom bola naprojektovaná 
dopravná situácia a deliace ostrovčeky, ktorými riešime 
bezpečnosť prejazdu. Naša spoločnosť sa podujala vystavať 
a upraviť cestu na vlastné náklady a následne túto investíciu 

darovať mestu. Takto sme zrealizovali v meste Galanta investíciu 
vo výške takmer 900 000,- Sk, ktorá prispieva k zabezpečeniu 
plynulej a bezpečnej cestnej premávky. 
Na zabezpečenie prepojenia smeru Šaľa – Autoprofit sa vložil na 
cestu I/75 ľavý odbočovací pruh. Ľavým odbočovacím pruhom 
sa rieši aj križovatka s miestnou komunikáciou ulice Štefánikova. 
Vytváranie ľavých odbočovacích pruhov na žiadosť SSC IVCS 
Bratislava využijeme na upokojenie dopravy vchádzajúcej do 
mesta, vytvorením deliacich ostrovčekov v hluchých miestach 
križovatky (v dopravných tieňoch), zúžením jazdného pruhu 
na šírku 3,25 m a miernym odsunom jazdného pruhu. Deliaci 
ostrovček sa zriadil aj na existujúcom dopravnom tieni, pri ľavom 
odbáčacom pruhu na ČSPL. Celková dĺžka úpravy na cčste I/75 
predstavuje 395,939 m.
Veríme, že aj týmto krokom prispejeme nielen k zveľadeniu 
nášho mesta, ale hlavne k bezpečnosti motoristov a účastníkov 
cestnej premávky na cestách.
Na vašu návštevu v nových priestoroch sa teší kolektív spoločnosti 
Autoprofit

Autoprofit – partner, ktorý nesklame

Autoprofit prispel k skvalitneniu mesta Galanta

So starostkou obce Košúty sa veľmi príjemne diskutuje. Ona je žena 
“do koča aj do voza”, a namiesto teoretizovania je skôr za praktickú 
stránku života. Aj pri povodniach pred dvoma rokmi bez problémov 
pomáhala s ostatnými občanmi. V čižmách, pláštenke, nenalíčená, ale 
o to energickejšia pri zorganizovaní pomoci.
“A keď máme oslavy v obci, starostka odchádza posledná, až po 
diskdžokejovi, pričom ráno spolu s ostatnými je znovu na nohách 
medzi prvými a vedno so spoluobčanmi  robia upratovanie práce. 
Pani starostka sa nikdy nad nás nepovyšovala, je nesmierne pracovitá 
a obetavá. Je jednou z nás - normálnych ľudí každodenného života”,- 
takto ju hodnotia jej bezprostrední spolupracovníci. Úprimne bez 
nadsázky, ale s úctou a uznaním. Pretože pre obec sa už druhé volebné 
obdobie snaží urobiť a zabezpečiť všetko, čo je v jej silách. 
“Teraz majú obce väčšie možnosti skvalitniť svojim občanom ich 
prostredie, a to aj vďaka výbornej spolupráci s mestom Galanta a 
jeho primátorom, Ing. Alexandrom Mézešom, ktorý je predsedom 
Združenia miest a obcí galantného a šalianskeho regiónu a skutočne 
sa veľmi úprimne snaží, aby tento región mal, čo potrebuje. A jeho 
úprimná snaha po skrášlení Galanty a celého regiónu - je pre neho viac 
než príznačná a aj jeho najväčší nepriatelia nemôžu konštatovať nič 
iné, len to, že je to fakt a vidno to na každom kroku. Aj teraz v rámci 
aglomerácie budeme mať v Košútoch kanalizáciu z kohéznych fondov, 
o čo sa veľkou mierou zaslúžil práve galantský primátor,- hovorí Zdenka 
Mačicová, starostka obce Košúty.
Asi takto nejako sme začali rozhovor v Košútoch, v obci galantského 
okresu, ktorá bola kedysi šlachtickým sídlom. Svoje kúrie a kaštiele 
tu mali šlachtické rody Abrahámffyovcov, Feketeovcov a Kissovcov. 
Ale tiež kúria Jezerniczkých, ktorá stála na mieste dnešného domu 
služieb, postavená v polovici 19.storočia. Na mieste dnešnej požiarnej 

zbrojnice bola zasa kúria Vízkeletiovcov. V obci sa nachádzalo aj 
viacero  pánskych domov rodín Gregorovicsovcov, Bottlíkovcov, 
Petrovicsovcov, Kozmovcov.
Dnes majú Košúty okolo 1400 obyvateľov a občania iste oceňujú 
najmä relatívny kľud a pokojný život, ktorý v tejto útulnej obci - blízko 
okresného mesta Galanta - našli.
“Ako sme už v úvode spomínali, v obci sa začína stavať kanalizácia, 
práce začnú v auguste 2008 a budú rozdelené do dvoch etáp: 1.etapa 
(štátna cesta Sládkovičovo - Čierny Brod), 2.etapa (štátna cesta Košúty - 
Galanta a miestne komunikácie),”- hovorí Zdenka Mačicová.
7.júna sa uskutočnil Folklórny deň v Košútoch, ktorý sa teší obľube 
verejnosti a realizoval sa s podporou Trnavského samosprávneho 
kraja. V programe úcinkovali dva bratislavské súbory SZTTES a LIPA, 
teda dedinka žije aj kultúrnym životom. Ale nezaháľa ani v športových 
akciách. Vo verejnosti je veľmi obľúbený turnaj O pohár starostky 
obce.
· pani starostka, vaša obec sa najmä vďaka vašej iniciatíve, čoraz 
viac zviditeľňuje a mediálne častokrát vystupujete aj na stránkach 
nášho regionálneho žurnálu a informujete o zaujímavostiach, 
ktoré sa v košútoch dejú. myslíte, že je dôležité -  dávať o sebe 
vedieť?
- Myslím, že je to viac, než dôležité, aby boli informácie komplexné, aby 
neboli vytrhávané z kontextov, aby časovo a aktuálne ladili, a v prvom 
rade - aby boli pravdivé. Lebo, ak má byť informácia skreslená, neúplná, 
alebo dokonca - vymyslená, potom to neplní úcel a skôr či neskôr sa 
nepravdivá informácia vráti späť v zlom, ako bumerang. Áno, som rada, 
že aj vďaka Vášmu Žurnálu sa viac prezentujeme v rámci regiónu, ale 
aj v obci si vydávame vlastný časopis Košútsky Spravodajca - Kosuti 
Hírmondó - trojmesačník a vychádza v slovenskom aj v maďarskom 

jazyku.  Určite tu patrí vďaka za iniciatívu všetkým, ktorí do časopisu 
prispievajú, ale aj tým, ktorí ho potom technicky a graficky spracujú 
(Alžbeta Biliková, Margita Červenková, Tímea Glavanovicsová, Erika 
Kiselová, Eleonóra Biliková). Okrem toho sme vydali brožúrku o našej 
obci - z histórie až po súčasnosť. Organizujeme tiež viaceré podujatia 
v spolupráci napr. s Domom sociálnej starostlivosti v Košútoch, ktorý 
pripravuje akcie celoslovenského, ale aj medzinárodného významu, 
a to všetko pozitívne zviditeľňuje našu obec. Stali sme sa ako obec 
súčasťou Mikroregiónu Dudváh - ktorý združuje 12 obcí galantského 
regiónu a jeho cieľom je realizácia rozvojových projektov v záujme 
zvýšenia kvality života obyvateľstva, zlepšiť ekonomickú príležitosť a 
sociálne podmienky vidieckeho obyvateľstva.
· pani starostka, ako by ste zhodnotili zo svojho pohľadu svojich 
občanov a svoju obec?
- Mám svoju obec rada, aj so všetkými každodennými problémami, 
ktoré sa vyskytnú, pretože život je presne o tom. Keby všetko “šlapalo” 
bez porúch, nebolo by to normálne tak ako život, ktorý nemôže byť  
len veselý a bezstarostný. A spoluobčanom, ktorým leží na srdci 
osud obce, sú nápomocní a spolupracujú - si nesmierne vážim. Oni 
totiž nemyslia len na seba a svoje rodiny, ale myslia a konajú aj pre 
spokojnosť a pohodu ďalších svojich susedov, spoluobčanov. Som 
rada, že v našej obci máme dosť pracovitých a čestných občanov, ktorí 
keď treba,  vždy obci pomôžu, a tak tých pár, ktorí žijú len pre seba, nie 
je až tak dôležitých. V jednote a v spolupráci a vo vzájomnom chápaní 
a podpore je sila, ktorá je v našej obci dostatočná a tak vždy zvíťazí 
dobrá myšlienka a dobré úsilie pre prospech väčšiny. Skrátka máme 
v Košútoch pracovitých ľudí a zdravé  myšlienky, a to je veľmi dobrá 
devíza aj do budúcnosti.

-spracovala: Alena Jaššová

“V Košútoch máme pracovitých 
ľudí a zdravé myšlienky, čo je veľmi 
dobrá devíza aj do budúcnosti”,-  
hovorí zdenka mačicová, starostka obce.

aktuálne informácie pre verejnosť
K O Š Ú T Y
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ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA
Alojz Ricker, v objekte Duslo a.s. ŠAĽA

Vám ponúka za najlacnejšie ceny kurzy zvárania:
1. Základné kurzy:   
Z-G1 zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
Z-E1 oblúkové zváranie obal. elektródou
Z-T1, Z-T2, Z-T3 volfrám. elektródou
Z-M1 taviacou sa elektródou CO2

V ochrannej atmosfére argónom 
2.  Preškolenie základného kurzu
3. Úradné a periodické (štátne) skúšky podľa 
STN EN 281.1 
141 -  oblúkové zváranie volfrámové v ochrannej atmosfére /TIG/
111 - oblúkové zváranie obal. elektródou
311 - zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
135 - CO2 /taviacou sa elektródou/
Skupina materiálov:
W01 - nelegované a nízkolegované ocele
W02 - chrómové a molybdénové alebo žiaropevné ocele
W03 - normalizačné žíhanie tepelno - mechanicky sprac. Ocele
W11 - nehrdzavejúce feritické austenitické ocele
Spájkovanie podľa smernice: VÚZ - PI SR S25 - COP -2005
a doplnkov, platných v čase skúšky norma STN EN 13133

Kontakt: 031 775 3155, 0903 697 937

IMK - Ing. Ivan Kováč 
 Šaľa - Veča                    

vás srdečne pozýva
do priestorov svojej 

reštaurácie LUCIA
na Nitrianskej ulici 1021 v Šali - Veči,

kde si môžete denne posedieť v
príjemnom prostredí, aj vonku, pri dobre 

chladenom pive, alko, či nealko nápojoch.
Reštaurácia vám zabezpečí tiež oslavu, či 

stretnutia uzavretých kolektívov 
pri rôznych príležitostiach.

IMK - Ing. Ivan Kováč, 
ďalej zabezpečuje 

kosenie, údržbu zelene, zimnú 
údržbu komunikácií a ďalšie 
činnosti, spojené s čistením 

verejných 
priestranstiev.

Tel.: 0903 748 980, 0905 401 839, 
0905 411 383

hľadáte bezproblémovú a spoľahlivú   
vnútroštátnu a medzinárodnú        

nákladnú cestnú dopravu?

927 05 ŠALA,   tel./fax.:  00421(0)31/7010983
Dóžova 1598/17 mobil:  00421(0)911/780819
E-mail: mmspedicion@centrum.sk  00421(0)918/895426

„...vyskúšajte našu prácu a naše 
 služby a iste neobanujete...“

vAnDERlAAn-Slovakia spol. s r. o.
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
www.vanderlaan.cz
Telefón : +42131/ 789 98 26
Fax: +42131/ 789 98 26 
E-mail :  obchod@vanderlaan.cz
mobil: 0902/611 114 

zaTePlenie 
          FasádY 
                  sTreChY

DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

Po úspešnom 14 ročnom 
pôsobení na českom trhu 
prichádza VANDERLAAN aj 
na Slovensko!

Vážení členovia bytových družstiev, spolo-
čenstvá vlastníkov bytov, majiteľia firiem, 

vlastníci rodinných domov,
ponúkame spoluprácu s našou spoločnosťou, ktorá 
dokáže uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky našich 
zákazníkov, zaisťujeme kompletný servis od vypraco-
vania znaleckého posudku, projektu, energetické-
ho auditu (pokiaľ je nutný), až po vlastnú realizáciu. 
Garantujeme vysokú kvalitu našich služieb, servisu 
a materiálno-technického vybavenia, dodržiavania 
technických noriem a technologických postupov, s 
použitím najmodernejších a najkvalitnejších materá-
lov slovenských a zahraničných výrobcov.
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pRíloHA pRE Dámy, SlEčny, šTuDEnTky,  poDnikATEľky, RoBoTníčky, učiTEľky, lEkáRky,  
mAmičky, BABičky, AJ BEzDETné. SkRáTkA pRE nAšE žEny v gAlAnTSkom A šAliAnSkom REgiÓnE.

Gynekológ a pôrodník pripomína: 
nezabúdajte  
na pravidelné  
preventívne  
prehliadky ! 

„Potešme svoje duše, aj príbytky, vôňavou kyticou kvetov“
kvetinárstvo ul. nitrianska (pri reštaurácii ypS)
Pondelok - Piatok  od 09.00 hod. do 17.30 hod. 
Sobota                   od 08.00 hod.  do 12.00 hod. 
Nedeľa                   od 09.00 hod.  do 13.30 hod. 
tel.č.: 0915 412 636

kvetinárstvo na ul. Hollého (pri predajni mik)
Pondelok - Piatok   od 08.30 hod.  do 12.00 hod. ,  
 od 14.00 hod.  do 17.30 hod. 
Sobota   od 08.00 hod. do 12.00 hod. 
tel.č.: 0907 114 725

„kyticou kvetov nikoho neurazíš, kvetom môžeš len potešiť. poteš srdce, aj oko, 
nádhernými kvetmi k tým najrôznejším životným príležitostiam,“  

- z predajní s kvetinami a malými spomienkovými darčekmi v Šali-Veči majiteľky Dariny Karasovej.

ponúka vám:
* kozmETikA:
 - Laserové a ultrazvukové ošetrenie pleti
 - Líčenie
* mASáž: 
 - klasická, bankovanie- vákuová
 - medová, -lymfodrenáž,
 - reflexná masáž chodidiel
  - Thajská masáž
* Anticelulitídové zábaly
* Turbo solárium
* manikúra - gél, akryl, japonské, francúzske
* pedikúra

„minEn Ami A BŐRnEk kEll!“:
* kozmETikA: 
 - Lézeres és ultrahangos kezelések
 - Smink - alkalmi nappali, - menyaszonyi
* mASSázS:
  Relaxációs és gyógyító masszázsok
 - klasikus, - mézes -detoxikálós, - vákuumos,
 - nyirokér massázs, - Thaj massázs
 - talpmassázs + diagnosztizálás
* karcsúsító és alakformáló testkezelések      
* gyógyfülbevaló belövése
* Turbo szolárium
* manikúra - japán, francia és klasszikus
* pedikúra

Cz.Z. - Wellness studio
Czibulová Zuzana

Kom
pová ul. - budova Profim

at (Profim
at epülete)

925 84  Vlčany (Vágfarkasd); tel.: 0908 414 591

MUDr. Pavol Hartel
ul. Bajzova 8401/48A
Ž I L I N A
tel.: 041/500 78 00

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16, 

tel.: 031 - 771 69 16
Otvorené:

po - pia
8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare k nám,
obslúžia Vás dlhoročné 
pracovníčky v odbore 

so špecializáciou na vyšetrenie 
zrakovej ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
utierky, lupy, mikroskopy ...

Ing. RENáTA PETROVá
certifikovaná účtovníčka

daňová poradkyňa
Komenského 33

Šaľa - Veča
Tel.: 0903 103 371

e-mail: renata.petrova@post.sk

Poskytujem služby:
- vedenie jednoduchého účtovníctva

- vedenie podvojného účtovníctva
- komplexné spracovanie miezd

- vyhotovovanie daňových priznaní 
 * k dani z príjmov FO
 * k dani z príjmov PO
 * k DPH

- daňové poradenstvo

Aj tie ženy, ktorým bežne ich dych  nerobí problémy, zaváhajú, ak si majú dať niečo s 
cesnakom, cibuľou, alebo karí. 
Na počudovanie na tento problém nie je najlepšia mätová žuvačka, či výplach ústnou vodou, 
ako by ste si možno mysleli. Rovnako ako pátrate po zápachu v kuchyni, mali by ste pátrať aj po 
príčine vášho nie práve sviežeho dychu. Najčastejšou príčinou býva fajčenie a pitie alkoholu.
Odborníci vždy považovali za príčinu zápachu z úst  niečo, čo sa drží na jazyku. Táto teória získala 
podporu aj v štúdii, ktorá sa zamerala na šestnást osôb oboch pohlaví, ktoré trpeli zápachom z 
úst. Všetci už vyskúšali mätu, výplachy úst aj žuvačky. Zistilo sa, že problém je výraznejší u tých, 
ktorí mali povrch jazyka trvala osídlený baktériami, poprípade rozbrázdený záhybmi, v ktorých 
sa baktérie mohli držať. 
veda aj ľudové prostriedky - oboje pomáha.
Keď nefajčíte a trpíte zápachom z úst len občas a váš lekár vylúčil inú zdravotnú príčinu, ako 
napríklad ochorenie zažívacieho traktu, niektoré lieky, ochorenie ďasien, infikované, či pokazené 
zuby alebo infekciu dýchacieho traktu, potom vyskúšajte taktiku lekárok, ktorú používajú sami 
na sebe.
začnite od základných vecí.  Občasné použitie ústnej vody niekedy pomáha, ale dôležitá je 
hygiena ústnej dutiny. Môžete začať pravidelným a dôkladným čistením ústnej dutiny zubnou 
kefkou a dentálnou niťou zároveň čistením povrchu jazyka.
použite kefku s ústnou vodou.  Štúdia dokázali, že pacienti, ktorí si vyčistili jazyk s použitím 
ústnej vody hneď po raňajkách a večer pred spaním, dokázali nepríjemný zápach redukovať. 
Počas štúdie mali postupovať takto: Vyčistiť si zuby ľubovoľnou zubnou pastou. Namočiť zubnú 
kefku do ústnej vody s 0,12% roztokom chlorhexidin glukonátu (Corsodyl) a vykefovať si povrch 
jazyka. Potom si minútu vyplachovali týmto istým roztokom ústa. Potom mali zákaz jedla, pitia, 
či vyplachovania si úst na pol hodiny.
Keď úcastníci tejto štúdie  dodržali tento režim sedem dní, došlo k výraznému obmedzeniu rastu 
mikroorganizmov v ich ústach a k následnému zlepšeniu ich dychu.
prejdite na pogumovanú zubnú kefku. Ide o kefku s gumovým zakončením na špicke, ktorú 
môžete použiť k vyčisteniu záhybov pred a za krčnými mandľami, keď pred zrkadlom pekne 
poviete “á”. zostatky jedla sa neusadzujú len medzi zubami a na ďasnách, ale aj v týchto “vačkoch” 
na zadnej stene hltanu. Pokiaľ sa tam tieto zostatky hromadia, môže to vyvolať zápach z úst.
žujte korienok. Pri zápachu z úst vyvolanom bežne používanými prísadami do jedla pomáha - 
ako hovorí ľudová múdrosť - žutie kúska petržlenu.
naučte sa po jedle piť vodu. Jednoduché vypláchnutie úst vodou vám osvieži dych aj po kávovej 
pauze. A ešte vás aj odmení tým, že sa vám bude v menšej miere tvoriť zubný plak - povlak z 
baktérií a zubného kameňa, rizikový z hľadiska zubného kazu, ochorení ďasien i zápachu z úst.
kedy navštíviť lekára
Zápach z úst môže mať mnoho príčin - niektoré zanedbateľné, iné vážne. Takže navštívte 
stomatológa, ak sa vám domácimi prostriedkami nepodarí tento problém vyriešiť za dva 
týždne! 

trápi aj vás nepríjemný zápach z úst?
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najVýhodnejšiu inzerCiu a 
Výborné zľaVY Pri oPaKoVaní 

PonúKa

galanTsKý  
a šaliansKY  žurnál !

zVidiTeľňujTe   sVoju  
Firmu a úsPeChY sVojej PráCe 
ProsTredníCTVom  článKoV  
a reKlamnýCh rozhoVoroV  

V našom časoPise,  
„...ktorý sa dobre číta...“, a KTorý je  

disTribuoVaný V regióne  
s  ViaC  aKo 150.000  

obYVaTeľmi.

Tel.: 0903 516 499

prihlášky a informácie na  
tel. č.: 031/7806033, 

031/7805757 a 0903/770080

T E m i S  
SEcuRiTy s.r.o.  
ako akreditova-
ná osoba vyko-
náva prípravu a 
skúšku odbornej 
spôsobilosti pre 
osoby poverené 
výkonom fyzickej 
ochrany a pátra-
nia, poradenstva 
a pre prevádzko-
vateľov SBS.

Čo všetko pre uskutočnenie týchto snov robia 
v relaxačnom centre TEMPUS v Matúškove, 
ktoré sa vďaka omladzovacím, skrášľovaním, 
masážnym, relaxačným službám teší veľkej 
obľube verejnosti, sme sa opýtali jeho majiteľky 
MUDr. Nadeždy Šišákovej. Ženskú klientelu 
najčastejšie trápia vrásky. Prečo vznikajú?
- Príčin je niekoľko. V prvom rade je to 
prirodzený proces starnutia, čiže vek. Svoju 
úlohu pritom zohráva aj životný štýl, stres, 
stravovanie, škodlivé návyky - fajčenie, alkohol, 
slnečné žiarenie, narušené zdravie...
· pravidelne sa staráme o svoj vzhľad, o 
oblečenie, vlasy... čo môžeme robiť, keď sa 
objavia vrásky?
- Jednou z možností vyhladenia vrások, 
zlepšenia výživy, prekrvenia, sú metódy 
ako lymfodrenáž tváre, fotoomladzovanie 
(fotorejuvenizácia - IPL) a nami používané 
už minule spomínané novinky: mezoterapia 
a mezolift, rovnako možnosť využitia 
výplňových materiálov.
· môžete nám priblížiť najnovšie metódy?
- mezoterapia je metóda, kde mikroinjekciami 
sa do kože na tvári, krku a dekolte aplikuje 
sterilný roztok plný vitamínov, aminokyselín 
a koenzýmov, čím docháza k hĺbkovej 
revitalizácii pleti (omladeniu).
mezolift je metóda rovnaká ako pri 
mezoterapii, ale kombinuje sa spolu s kyselinou 
hyalurónovou, ktorá pleť ešte viac hydratuje, 
tým sa pleť vypína a vyhladzuje. Metóda je 
výborná pre zrelší a starnúci typ pleti. Použitie 
1x za 2 týždne, najlepšie 4x po sebe.
V posledných mesiacoch prichádza na trh 
množstvo výplňových materiálov, ktoré sa 
líšia dosiahnutým úcinkom, ako i dĺžkou ich 
trvania.
· Aké výhody majú tieto materiály?
Výplňové materiály majú za následok 
hladký a prirodzený vzhľad pokožky. Vyplnia 
nerovnosti, zjemnia vrásky, ryhy, rozjasnia 
celú pleť. Môžu ich používať ako ženy, tak 
muži a je tu možnosť kombinácie aj s inými 
kozmetickými procedúrami. Aplikácia je ľahká, 
pohodlná, vpravujú sa podkožne v závislosti 
od hĺbky vrások. Keďže nie sú potrebné žiadne 
alergiologické testy, zákrok nepresahuje 20 
minút. Úcinok intradermálnych výplňových 
materiálov je dlhotrvajúci, nie však trvalý. 
Svoj vzhľad má každý z nás v rukách a záleží 

len na každom z nás. Nami užívané produkty 
a preparáty Matrigel, Matridex, CRM Matridex, 
CRM Matrigel, sú na 100% odbúrateľné, 
čo znamená, že sa vstrebú a v pokožke 
nezanechajú žiadne stopy. 
· čo je to fotorejuvenizácia?
- Fotorejuvenizácia je neinvazívna bezbolestná 
metóda, pri ktorej sa používa IPL - intenzívne 
pulzné svetlo a znamená fotomladzovanie. 
Pri zákroku sa na pokožku priloží pulzná lampa, 
ktorá vydáva svetelný impulz. Je to svetlo 
o presne definovanej vlnovej dĺžke, ktorá 
preniká až do kože a navodzuje novotvorbu 
kolagénu, pričom ničí pigmentové bunky, 
hemoglobín v rozšírených cievkach a potláča 
i zápalové procesy akné. 
· Aký je výsledný efekt?
- Pleť sa stáva vyhladenejšou, póry sa zmenšujú, 
vyhladzujú sa jemné vrásky, hlboké sa zjemnia, 
vyrovnávajú sa postupne i farebné nerovnosti 
pokožky. Zákrok treba opakovať 5-6 krát, ale 
efekt je viditeľný už po prvom sedení.
· A cena zákroku?
- Je to cca 3000 korún, cena je orientačná a je 
v závislosti od časti tela, či sa jedná len o tvár, 
krk, alebo dekolt a pod....
novinkA
· pani doktorka, počula som, že spolu s 
manželom ste sa začali venovať aj metóde 
zvanej inJEkčná lipolýzA. mohli by ste 
našim čitateľom povedať o tejto metóde 
niečo viac?
- Mnohí z nás poznajú problém ukladania 
tuku na miestach, ktoré nevieme ani úpravou 
životosprávy, ani cvičením odstrániť. A práve 
vtedy nastupuje injekčná lipolýza, ktorá vedie 
k zmenám kontúr tela. Tento zákrok sa robí 
ambulantne, bez uspatia, bez chirurgického 
zásahu na rozdiel od liposukcie. Klient nemusí 
nosiť elastické prádlo a je plne práceschopný. 
Špeciálny prípravok sa pomocou tenkých 
ihličiek aplikuje priamo do tukového tkaniva v 
danej ošetrovanej oblasti. Môže to byť brucho, 
stehná, podbradok, a iné. Príslušná oblasť sa 
ošetruje 2-4 sedenia a to so 6 - 8 týždňovými 
intervalmi. Efekt je dlhodobý, nakoľko sa 
tuk v tele odbúrava prirodzenou cestou a 
pokiaľ klient nezmení svoje stravovanie, 
životosprávu, podľa súčasných skúseností 
sa tuk znovu neukladá.  Injekčná lipolýza 
má využitie aj pri odstraňovaní celulitídy a 
lipómov. Cena zákroku je od 2000 korún za 
jedno sedenie, je orientačná a v závislosti od 
veľkosti ošetrovanej časti tela...

Byť udržiavaným, príťažlivým, krásnym  
a dobre sa cítiť - chce iste každý normálny 

človek a ženy - dámy  ešte viac...

MUDr. Naďa Šišáková - TEMPUS
925 01 Matúškovo (okres Galanta)
Hlavná 549
mobil: 0911 465 095
sisakova@zmail.sk
www.tempus.szm.sk

Toto miesto v našom časopise už tradične v tomto 
roku venujeme úspešným, zaujímavým dámam, 
ktoré urobili veľa dobrého pre iných, alebo svojou 
prácou a silou svojej osobnosti zviditeľňujú náš 
galantský a šaliansky región. Nemôžem preto obísť 
pani Zdenku Mačicovú, košútsku starostku a inak 
nesmierne ambicióznu, cieľavedomú, ale v prvom 
rade skromnú a príjemnú dámu. Popri svojich 
rodičovských, materských starostiach (má syna a 
dcéru), sa vzorne stará aj o manžela, už dobrých 
20 rokov... Ale angažuje sa aj verejne, je totiž druhé 
volebné obdobie starostkou v obci Košúty a navyše 
úspešne absolvovala už druhý ročník na Vysokej škole 
v Sládkovičove, na fakulte sociálnych štúdií v odbore 
verejná politika a verejná správa. Ako som však ďalej 
vypátrala, je aj členkou správnej rady Združenia 
miest a obcí galantského a šalianskeho regiónu 
a podpredsedníčkou v združení MIKROREGIÓN 
Dudváh.
Zdenka svojou činnosťou, obetavosťou, ale aj 
vytrvalosťou počas každého pracovného dňa - 
presne dokazuje, že keď človek chce, veľa toho stíha 
a aj veľa toho dosiahne.
- „Naozaj je potrebné vnútri naštartovať vlastné 
myslenie na to, že chcem niečo v živote po sebe 
zanechať aj pre ostatných. Ale aby to malo význam 
a nejakú hodnotu,“- hovorí pani Zdenka.

· Keď ste išli do funkcie starostky, vedeli ste, čo to bude obnášať?
- Poviem otvorene, že áno, lebo som viac rokov pracovala na našom obecnom úrade. Aj moja teta 
z Čiech mi vtedy povedala veľmi jednoznačne, že budem „obecnou slúžkou“, lebo presne to funkcia 
starostu znamená. A dnes už viem, že naozaj sa v ničom nemýlila.
· Ako zvyknete relaxovať?
- Mám rada naše hory, túry do vrchov. Život ma naučil, že si nič dopredu nejako neplánujem, ani 
dovolenky. A teraz pri mojej funkcii a školských povinnostiach - sa to už vôbec nedá. Preto, keď ma 
náhodou napadne vo štvrtok, že ideme napríklad na 3-4 dni do Terchovej, tak jednoducho zbalím veci 
a štartujeme. Som rada, že manžel má pre moje „výstrelky“ pochopenie a tak zvyčajne neplánovane 
strávime pekných pár dní,- hovorí usmiata Zdenka.
· Máte dobrých spolupracovníkov, lebo dnes len starosta v osamotení nezmôže nič...
- Áno, mám dobrých spolupracovníkov, kolegov, poslancov, podporíme sa vzájomne, pochopíme a 
spájame sa pre veci obecné. Sama by som naozaj nič nezmohla.
· Všimla som si, že máte vo svojej pracovni dva obrazy s motívom - slnečnice. Môžem vedieť 
prečo?
- Ukľudňuje ma pohľad na slnečnice, otvorene poviem a zvlášť keď som unavená, alebo vystresovaná. 
Keďže mám obraz rovno pred sebou, automaticky mi padne pohľad na slnečnice a nadobudnem taký 
vnútorný pokoj... 
· Vaše životné priority sú ktoré?
- Zdravie a zdravá budúca generácia. Veľmi ma znepokojujú drogy v našej spoločnosti a to, že sa k nim 
utiekajú stále častejšie mladučké deti. Je šťastný ten rodič, ktorého dieťa má zdravý pohľad na život, 
venuje sa svojim záľubám, koníčkom a tak nemá čas „pričuchnúť“ k droge. Je to nesmierne veľký úder a 
rana v každej rodine, ale zároveň len rodina a pomoc z rodiny, dokáže pomôcť a nasmerovať mladých 
na správnu koľaj. Len škoda, že mnohí rodičia falošne zakrývajú skutočnú pravdu o svojich deťoch a 
tak nepriamo drogy u nich podporujú. Som rozhorčená keď vidím, že 10 - 12 ročné deti sa túlajú po 
uliciach a doma zrejme nikomu nechýbajú. 
Ľahostajnosť ich rodičov je neospravedlniteľná 
a zaslúžila by naozaj poriadny trest. Veď, 
ako chceme vychovávať deti, keď rodičia idú 
opačným smerom?

Zdenka Mačicová - sympatická košútska 
starostka, sa o pár týždňov dožíva pekného 
životného jubilea. Tak nech tento malý 
príspevok v našom regionálnom Žurnále 
slúži ako malé ocenenie jej práce v prospech 
občanov a nech je malým darčekom k jej 
blížiacim sa narodeninám. Bezpochyby si 
aspoň takéto morálne ocenenie zaslúži, 
veď výsledky jej dobrej práce pre svojich 
občanom sú viditeľné v každodennom 
živote.

-spracovala: redakcia-

„Najviac si želám zdravie, pohodu v živote
 a nám všetkým - zdravú budúcu generáciu,“ 
hovorí Zdenka Mačicová.
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“...ak si vyberiete z ponuky 
Salónu Andrea, rozkvitnete 

do krásy a budete žiariť spokojnosťou...”

Svadobný  salón
„ANDREA“

Soňa Práznovská
Hornočepenská 1562/100

Sereď - Horný Čepeň
Otv.hodiny

Pondelok - Piatok: 11.00 - 18.00
Telefón: 0903416623

Ponúka:
* svadobné šaty od veľkosti 34 - 52
*svadobné a spoločenské doplnky 

(korunky, čelenky, ozdoby, 
závoje, vlásenky, šperky) 

* ozdoby na svadobné autá
(obrúčky, srdiečka, cylindre, bábika)

* spoločenské šaty
*detské spoločenské šaty

Zabezpečíme, ak treba, 
aj malé úpravy šiat

Fučíkova 721/286; Sládkovičovo
Tel.: 0905/213 710 

e-mail:  adriana.acova@stonline.sk

RNDr. Adriana áČOVá
certifikované účtovníctvo 

podnikateľské  poradenstvo

komplexné  vedenie agendy  

miezd a personalistiky
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Poznáte, ktoré mestá a obce patria do galantsko-šalianskeho 
regiónu a kde všade nájdete aj náš Galantský a Šaliansky Žurnál?
Galanta Šaľa Sereď Sládkovičovo 

Ing. Alexander Mézeš - primátor
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
telefón:  +421/31/788 43 01
fax:  +421/31/780 35 92
web:  http://www.galanta.sk
e-mail:  info@galanta.sk

MUDr. Martin Alföldi - primátor
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šala
tel.:  +421 031 770 2351
 +421 911 362 320
fax:  +421 031/7706021
e-mail: primator@sala.sk
web:  www.sala.sk

Mgr. Vladimír Vranovič - primátor
Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
tel.:  031/789 2392, 031/789 2399
fax: 031/789 2447
e-mail:  mu@sered.sk
web:  www.sered.sk

Ing. Anton Szabó - primátor
Fučíkova 329
925 21 Sládkovičovo
tel:  031/784 27 12
fax  031/701 60 51
e-mail: sladkovicovo@zoznam.sk

Topoľnica

 
Zoltán Szilvási - starosta
925 92 Topoľnica
Tel.: 031/781 1258, 
 031/702 02 18
Fax: 031/781 1258 
E-mail: outopolnica@stonline.sk
Web: www.topolnica.sk

Dolné Saliby

 
Ing. Lajos Seres - starosta
925 02 Dolné Saliby č.d. 355
tel.: +421 31 785 3189
fax.: +421 31 701 7822
e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk 
 alsoszeli@dolnesaliby.sk
web:  www.dolnesaliby.sk

Horné Saliby

Ing. Pavol Dobosy - starosta
925 03 Horné Saliby
tel.:  00421/0/317852399
fax:  00421/0/317852412
e-mail: hornesaliby@hornesaliby.sk
web:  www.hornesaliby.sk

Matúškovo

Ing. Marta Mészárosová
starostka
925 01 Matúškovo
tel.:  031 782 63 92
e-mail: obec@obecmatuskovo.sk
web:  www.matuskovo.sk

 
Gáň 

Dušan Bucko - starosta
925 31 Gáň
tel.: 031/780 5104

Kráľov Brod 

PhDr. Pavel Racsko
starosta
925 41  Kráľov Brod č. 4
tel.:  031  7780 335
 031  7020132
fax: 031 7780 364
e-mail: kralov.brod@post.sk
web: www.kralovbrod.sk

Hoste
Cyril Špačinský - starosta
č. 93, 925 45 Hoste
tel.:  031/7857529
e-mail:  ouhoste@stonline.sk

Jánovce 
Ľudovít Dubaň - starosta
925 22 Jánovce
tel.:  031/787 8823
e-mail:  janovce@janovce.sk

Čierny Brod 

Ing. Juraj Halag - starosta
925 08 Čierny Brod
tel.:  031 7848 191
e-mail: ciernybrod@stonline.sk
web: www.ciernybrod.sk

Košúty 

Zdenka Mačicová - starostka
925 09 Košúty
tel.:  031 784 9130
e-mail:  ou.kosuty@stonline.sk
web:  www.kosuty.sk

Dolný Chotár

František Dora - starosta
925 41 Dolný Chotár
tel.:  031/778 03 27
fax:  031/778 03 27
e-mail: ou.dolny.chotar@orangemail.sk  

Tomášikovo

Zoltán Horváth - starosta
925 04 Tomášíkovo
tel./fax: 031/7855231
e-mail: obectomasikovo@stonline.sk
web: www.tomasikovo.org

Žihárec
Alajos Baranyay - starosta
tel.: 031/779 8215
fax: 031/702 0758
e-mail:  obecziharec@stonline.sk

Trstice  

JUDr. Juhos Ferenc -starosta
925 42 Trstice
tel.:  031/7782232
fax:  031/7782271
e-mail:  obec@trstice.sk
web:  www.trstice.sk

Pusté Úľany
Miloš Glassa - starosta
925 28 Pusté Úľany
tel.:  031/784 5121
e-mail:  ou@pusteulany.sk

Dolná Streda 

Mgr. Ľuboš Šúry - starosta
925 63 Dolná Streda s.č. 650 
fax:  031 789 2988
e-mail:  ocu.dolnastreda@stonline.sk

Vozokany

PaedDr. Mikuláš Tončko 
starosta
925 05 Vozokany
tel.:  031 785 5239
e-mail:  ou_vozokany@stonline.sk
web: www.obecvozokany.sk

Mostová

Mgr. Zuzana Takácsová 
starostka
925 07 Mostová
tel.:  031 7848 298
fax:  031 7848 201
e-mail:  mostova@mostova-kurt.sk

Pata 

Milan Čambálik - starosta
925 53 Pata
tel.: 031/786 0122
e-mail:  obecpata@rejk-net.sk
web:  www.obecpata.sk

Šintava 

Václav Jurčaga - starosta
Šintava 244, 925 51 Šintava
tel.:  031/ 789 23 70
fax:  031/ 789 25 11
e-mail:  obec.sintava@stonline.sk 
web:  www.sintava.sk

Šoporňa 

Stanislav Kiš - starosta
925 52 Šoporňa 1179
tel.:  031/787 42 82
fax:  031/787 43 87
e-mail:  soporna@stonline.sk
web:  www.soporna.sk

Vinohrady nad Váhom 

Peter Adámek - starosta
Hulácka 355, 925 55 Vinohrady 
nad Váhom
tel./fax:  031/789 92 53
web:  www.vinohradynadvahom.sk

Čierna Voda

Štefan LUKOVICS - starosta
92506 Čierna Voda
tel. a fax: 031/7848297
tel.:          031/7848324
e-mail:  ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
web:  www.ciernavoda-nyek.sk 

Pusté Sady

Tomáš Nemeček - starosta
Hlavná ul. 131
925 54 Pusté Sady
tel.: 031/7861194
fax: 031/7861194
e-mail:  obecpustesady@mail.t-com.sk

Šalgočka

Helena Mesárošová 
starostka
925 54 Šalgočka 135
tel.: 031/7861105
fax: 031/7861105
e-mail: ocusalgocka@azet.sk

Zemianske Sady 

Ing. Roman Súkeník 
starosta
925 54 Zemianske Sady 
tel.:  031/786 1125
e-mail:  ocuzemsady@stonline.sk
web:  www.zemianskesady.sk  

Abrahám

Marian Vrbovský - starosta
925 45 Abrahám
tel.:  031/785 72 41
fax:  031/785 72 20
e-mail:  urad@obecabraham.sk
web:  www.obecabraham.sk

Neded

Ing. Štefan Jancsó - starosta
925 85 Neded
tel.:  031/779 4133
e-mail:  obecneded@stonline.sk
web:  www.neded.sk

Hájske

Mgr. Anton Mandák 
starosta
951 33 Hájske č. 410
tel./fax: 037/7819037
tel.: 037/7819084
 037/7819189
e-mail: ouhajske@stonline.sk
 matrika_hajske@hispa.sk
 ekonom_hajske@stonline.sk

Malá Mača

 
Ing. František Hontvári
starosta 
925 21 Malá Mača č. 127
tel.:  031 / 701 8322
fax: 031 / 701 8321
e-mail: obecmalamaca@mail.t-com.sk
web:  www.malamaca.sk

Kajal

Tibor Kosztolányi - starosta
925 92 Kajal
tel.:  031 781 1911
e-mail:  kajal@kajal.sk
web: www.kajal.sk

Veľké Úľany 

Ing. František Gőgh 
starosta, 925 22 Veľké Úľany
tel.:  031/787 8108
fax:  031/787 8192
e-mail:  ocuvelkeulany@stonline.sk
web:  www.velkeulany.sk

Veľký Grob 

RNDr. Ladislav Andor 
starosta, 925 27 Veľký Grob
tel.:  031 784 6132
fax:  031/784 61 37
e-mail:obecnyuradvelkygrob@stonline.sk
web:  www.velkygrob.sk

Močenok 

Ing. Marián Borza - starosta
951 31 Močenok
tel.:  037/6552370
fax:  037/6552830
e-mail:  kulturamocenok@mocenok.sk
web:  www.mocenok.sk

Tešedíkovo

 
Gyula Borsányi - starosta
925 82 Tešedíkovo
tel.:  031/779 5225
e-mail:  tesedikovo@in.slovnet.sk

Váhovce

Ferdinand Szalay - starosta
925 62 Váhovce
tel.:  031 789 8201
e-mail:  obecvahovce@stonline.sk
web:  www.vahovce.sk

Trnovec nad Váhom 

Ing. Július Rábek - starosta
925 71 Trnovec nad Váhom
tel.:   031/7781496
 031/7781911
fax: 031/7781496
e-mail:   outrnovecnv@mail.t-com.sk 
web:  www.trnovecnadvahom.sk

Dlhá nad Váhom 

Ing. Róbert Izsóf - starosta
927 05 Dlhá nad Váhom
tel.:  031/7702926
e-mail:  obec@dlhanadvahom.sk
web:  www.dlhanadvahom.sk

Vlčany

Ing. Július Iván - starosta
925 84 Vlčany
tel./fax:  031/779 42 01
e-mail:  obecvlcany@stonline.sk
web:  www.vlcany.sk

Diakovce

Ján Bukovský - starosta
925 81 Diakovce
tel.: 031/7712022
fax: 031/7712033
e-mail: diakovce@nextra.sk
web: www.regioportal.sk

Kráľová nad Váhom

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta 
925 91 Kráľová n. Váhom
tel.: 031/7713122
 031/7715219
fax: 031/7715445
e-mail: obeckralovanv@stonline.sk
web: www.slovakregion.sk
www.miestnykanal.com/KralovanadVa-
hom

Selice

Igor Mandák - starosta
Sov. armády č. 1131
925 72 Selice
tel.: 031/7792202
fax: 031/7792209
e-mail: obecselice@salamon.sk

Veľká Mača
Ing. Štefan Lancz - starosta
Gáňska 137, 
925 32 Veľká Mača
tel.:  031/785 8117
e-mail:  ocuvmaca@nextra.sk
web:  www.velkamaca.sk



14.999,- 82 cm

Samsung LE-32S62

Samsung 
DVD-HD870

HD ready LCD televízor 

Uhloprieãka 82cm, rozlí‰enie 1366x768 (WXGA), 16:9, jas: 500 cd /m2, dyn.
kontrast: 5000:1, odozva: 5ms, pozorovací uhol: 178°, 2 x HDMI, 2x SCART,
VGA, S-Video, composite video, HD ready

HD ready LCD televízor 

16:9,kontrast 3000:1, svietivosÈ 400 cd/m2, rozlí‰enie
1366x768 60Hz, odozva 8ms, pozorovací uhol 170°, 3D

hrebeÀov˘ filter,  PC in, TXT,  2x SCART, 
2x HDMI, PIP

82 cm

DVD prehrávaã s HDMI

DVD video, DVD±R/±RW, CD-R/-RW,
MP3/WMA/JPEG/DivX, progressive scan, 14bit/108MHz

video prevodník, 24bit/192MHz audio prevodník, 1080i
upscaling, Zoom, EZ view, DTS/AC-3, HDMI, S-Video,

scart, kompozitn˘ a komponentn˘ v˘stup, digitálny
optick˘/koaxiálny audio v˘stup, ãierna farba

17.999,-

1.499,-

LG 32LC51

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

·aºa  Hlavná 61 
tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64

Nakúpite online v WEBSHOPE! 
Objednan˘ tovar na internete Vám zadarmo odvezieme domov.

www.andreashop.sk

najniÏ‰ích cien 
v meste

Kombinovaná
chladniãka

1 kompresor,
objem: 223/92
L, rozmer: 175
x 59,5 x 63,2
cm, spotreba
energie: 0,751
kWh/24 h

Electrolux ERB 34003W8

11.999,-

A+

Whirlpool ARC 5754

A+

12.999,-

Kombinovaná
chladniãka

Celkov˘ objem:
319 L, objem
chladniãky: 210 L,
spotreba energie:
0,74 kWh/24h,
poãet
kompresorov: 1,
typ poliãiek:
sklenená, rozmery:
187,5 x 60 x 61
cm

Práãka

Velk˘ plniaci otvor: 30 cm,
otáãky: 1000 ot./min., rozmer:
84,5x59,6x51,5 cm,
spotreba: 0,95 kWh, spotreba
vody: 43 L, náplÀ prádla: 5 kg

A

Zanussi ZWF 2105

7.999,-

Electrolux ERB 34301X8

Kombinovaná
chladniãka

1 kompresor, nerez
dvere, strieborné boky,
objem chladniãky: 223
L, objem mrazniãky: 92
L, rozmery: 175 x 59,5
x 63,2 cm, spotreba
energie: 0,751 kWh/24,
energetická trieda: A+

12.999,-

A+

Práãka

Elektronická s LED kontrolkami, odloÏenie
prania, 0-800 otáãok, EASY OPENING,
kapacita prania: 5, energetická trieda: A+,
spotreba energie: 0,85 kWh/cyklus, spotreba
vody: 45 L, rozmery: 90 x 40 x 60 cm

Whirlpool AWE 6316 

9.999,-
Rowenta EP7910

1.399,-A+
Dámsky depilátor

Fresh Air pre bezbolestnú depiláciu, v˘klopná
depilaãná hlava, nadstavec pre depiláciu podpazu‰ia,
bikiny nadstavec, odoberateºná a um˘vateºná hlava,
24 masáÏnych guliãiek, 2 r˘chlosti

A4_salala  6/3/08  4:19 PM  Page 1


