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AKČNÉ MODELY Škoda
S NEKOMPROMISNÝM ZVÝHODNENÍM A MAXIMÁLNOU VÝBAVOU

ŠkodaOctavia Ambiente

ŠkodaFabia Classic

s cenovým zvýhodnením

s cenovým zvýhodnením

už od 534 990,- / 17 758,41 2
už od 35 350,- / 1 173,41 2
klimatizácia
elektrické ovládanie predných okien
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
ABS + MBA + EBV + MSR + ASR
Jumbo box a lakťová opierka vpredu
strešný nosič/zadný stierač
6 x airbag
tempomat
palubný počítač
autorádio s CD a MP3

Starosta z Veľkého Grobu
Dr. Ladislav Andor
v aktuálnom rozhovore str.6.

Šaliansky primátor
MUDr. Martin Alföldi
hovorí, že jeho
životné priority
sa ani funkciou
nezmenili...

už od 299 900,- / 9 954,85 2
ŠkodaFabia

už od 51 200,- / 1 699,53 2

Najpredávanejšie
vozidlo na Slovensku

klimatizácia
centrálne zamykanie
elektrické ovládanie predných okien
ABS + MSR + Dual Rate
4 x airbag
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
tónované sklá
elektrohydraulický posilňovač riadenia
svetlomety s funkciou „Day Light“

ŠkodaRoomster

ŠkodaOctavia Tour

s cenovým zvýhodnením

s cenovým zvýhodnením

už od 419 490,- / 13 924,51 2
už od 35 400,- / 1 175,06 2
automatická klimatizácia
tempomat
4 x airbag
ABS + MSR + Dual Rate
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
elektrické ovládanie okien vpredu
elektricky nastaviteľné a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
palubný počítač
metalíza
svetlomety s natáčaním + predné hmlovky s funkciou „Corner“
Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk

Váš predajca vozidiel Škoda

už od 379 990,- / 12 613,36 2
už od 94 400,- / 3 133,51 2
klimatizácia
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
ABS + MSR + MBA
elektricky nastaviteľné a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
palubný počítač
autorádio s CD a MP3
2 x airbag
delené zadné sedadlo (60/40)
Zaplatíte 50 % z ceny vozidla, rok neplatíte,
až potom zaplatíte zvyšných 50 %.

www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 týchto modelov vozidiel Škoda: 4,6-10,5 l/100 km, 120-253 g/km. Ilustračné foto.
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Spoločnosť INTERKOMPAKT z Tešedíkova poznajú aj
známe slovenské osobnosti. Viete, prečo?
Jednou z významných firiem v našom
galantskom a šalianskom regióne je aj
tešedíkovská spoločnosť INTERKOMPAKT,
ktorá vznikla v roku 1996. Na slovenskom
trhu sa presadila najmä precíznou a
kvalitnou prácou, rešpektujúc požiadavky
a nápady zákazníkov. Zákazníci sú
prakticky z celej republiky, ale spoločnosť
už má klientov aj v zahraničí. Skrátka, ako
sa hovorí - za kvalitou sa oplatí ísť vždy
a všade! I keď sa v našom časopise firma
už čitateľom predstavila pre dvomi, či
tromi rokmi, je dobré niektoré informácie
zopakovať. Pretože žijeme rýchlo, aj
život sa rýchlo mení, v rýchlosti čo-to
pozabudneme a aj samotná prax ukazuje,
že je dobré, keď sa firma občas, alebo aj
pravidelnejšie, verejnosti pripomenie.
Hovoríme s majiteľom spoločnosti
INTERKOMPAKT
v
Tešedíkove,
Ing. Teodorom Fischerom, CSc.
• Môžete nám na úvod vo všeobecnosti
niečo povedať o Vašej firme?
- Naša firma INTERKOMPAKT spol. s r.o.
bola založená 26. februára 1996. Teda už
necelých 13 rokov existujeme na trhu. Od
začiatku sme sa sústreďovali hlavne na
výstavbu bazénov.
V súčasnosti sa teda zaoberáme všetkým,
čo súvisí s bazénmi: dodávkou a montážou
technológií,
prekrytím
bazénov,
bazénovou chémiou, pri interiérových
bazénoch v subdodávkach zabezpečujeme
odsávače alebo klimatizačné zariadenia,
solárne systémy aj tepelné čerpadlá a
nesklameme ani záujemcov o rôzne druhy
sáun s príslušenstvom.
S manželkou sme spoluvlastníkmi firmy,
máme siedmich zamestnancov a traja –
štyria pracujú ako pridružení živnostníci
v prípade potreby, hlavne pri väčších
projektoch, zákazkách. Manželka má na
starosti ekonomické záležitosti firmy, syn
Tomáš reklamné zabezpečenie firmy a
výpočtovú techniku. Dcérka Judita študuje
5.ročník záhradnú a krajinnú architektúru
na VŠP v Nitre, čo v podstate spadá
priamo aj nepriamo do odboru, ktorému
sa venujeme. Takže našu firmu v globále
môžeme nazvať rodinnou. Výpomoc
ostatných členov rodiny je nenahraditeľná,
nakoľko sám by som určite chod firmy
nezvládal.
V budove firmy sme zriadili predajňu
na predaj chemikálií a príslušenstiev do
bazénov, víriviek a sáun, pričom z pohľadu
sortimentu chemikálií do bazénov
u nás prídu na svoje aj tí najnáročnejší
záujemcovia na bezchlórovú aj chlórovú
dezinfekciu s kvalitnými prípravkami
firmy Bayrol ako na sólo používanie, aj

pre dávkovacie systémy chemikálií. Náš
obchod navštevujú ľudia zo širokého
okolia, ako od Nitry, Levíc, Nových Zámkov,
Komárna, Dun.Stredy, Senca, Galanty,
Šale a z iných končín republiky, lebo cez
naše dve šikovné predavačky ich učíme
správne ekologicky a hlavne ekonomicky
chemizovať a skrz dobré rady od nás, ktoré
nikde vo veľkoobchodoch nedostanú,

sa zachoval prirodzený charakter terasy
v letnom období. Z terasy, ktorá je 80 cm
nad povrchom ihriska, je dobrý výhľad na
dianie na ihrisku, s možnosťou počúvania
hudby a občerstvenia sa z dvoch
chladiacich vitrín.
• Prejdime ku konkrétnym produktom,
ktorými sa zaoberáte. Aké bazény
ponúkate, komu a na aký účel sú

nám robia dobré meno a nepriamo aj
marketing!
V rámci firmy sa venujeme aj športovým
činnostiam, nakoľko máme v areáli firmy
už štvrtý rok vybudované viacúčelové
tenisové ihrisko s umelou trávou, na
80 centimetrovej vrstve makadamu
(je to prirodzený, pružný podklad –
nepoškodzuje kĺby),s osvetlením 10 x
1000 W, kde okrem tenisu záujemcovia si
môžu zahrať minifutbal na zabudované
hádzanárske brány, nohejbal, volejbal,
badminton, speedminton a zahádzať si na
basketbalové koše. Začiatkom novembra
bude zriadená aj moderná tenisová hala so
solárnym plášťom, aby sa ihrisko využívalo
celoročne, pričom ďalšou výhodou tejto
modernej, priesvitnej haly bude, že pri
dennom svetle sa bude hrať bez umelého
osvetlenia! Terasa bude obstavaná
zimnou záhradou s vykurovaním, v lete
odmontovateľnou po segmentoch, aby

určené?
- Najviac bazénov, ktoré sme vybudovali
väčšinou na báze technológie vákuových
filtračných systémov bazénových vôd
americkej firmy COM-PAC, ktorá je na
kvalitatívne omnoho vyššej úrovni než
klasické pieskové filtre, boli určené na
súkromné účely.
Realizovali sme aj bazény na verejné
účely. Približne pred 8-imi rokmi sme
získali prvý veľký projekt – riešenie
technológie
plaveckého
bazéna
technológiou COM – PAC vo Vincovom
lese na termálnom kúpalisku, kde
v druhej etape sme zrekonštruovali ďalšie
štyri bazény.V súčasnosti na TK Vincov
les v novovybudovanej kongresovej
budove riešime technológiu wellness
bazéna a detského bazéna. V Považskej
Bystrici riešime rozšírenie technológie
na nerezovom bazéne na plavárni, ako
aj detský bazén pre škôlkárov a školákov

Vyrábame rôzny kovový nábytok do šatní, kancelárii, dielní a spoločných priestorov...
Spracovávanie plechu vysekávaním a ohýbaním na CNC strojoch,
lisovanie, zváranie a farbenie práškovou technológiou.
Naše výrobky nájdete na stránke : www.kovo-malow.sk

Prijmeme pracovníka na obsadenie funkcie
vedúceho výroby
Požiadavky - prax v riadení kolektívu
Prijmeme konštruktéra do technickej kancelárie
Požiadavky - VŠ, znalosť kreslenia v PC
Môže byť aj absolvent, zabezpečíme školenie
Prijmeme pracovníkov na obsluhu CNC tvárniacich
strojov vo výrobe plechových výrobkov
Požiadavky - znalosť práce s PC
môže byť aj absolvent bez praxe, zaškolíme

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

nižších tried. V minulých rokoch v Patinciach
vo dvoch etapách sme zrekonštruovali
a vytvorili dokopy päť bazénov, vrátane
detského ihriska v bazéne. V hoteli Therma
v Dun.Strede sme odovzdali šesť bazénov
a bazénikov v budove a jeden vonkajší
bazén. Pred dvomi rokmi v hoteli Legend
v Dun.Strede a v penzióne Platan v Ňárade
pri Gabčíkove
sme riešili bazény so
sedením a atrakciami, vrátane
sáun, vírivky a odsávania pár.
V priemere ročne riešime 12 –
15 súkromných bazénov. Ďalej
sa snažíme byť maximálne
ústretoví a prístupní aj voči
užívateľom
a
majiteľom
bazénov, ktoré nekupovali
u nás a poskytujeme im
odborné poradenstvo pri
používaní chemikálií.
• V čom spočíva rozdiel
medzi pieskovou filtráciou
a Vami ponúkanou filtračnou
technológiou?
- Rozdiel je v tom, že kým
piesková filtrácia filtruje 70
až 100 mikrónov, najlepšie
dvojokruhové
filtre
50
mikrónov, tak diatomitované
naplavované filtre, vákuové
filtrujú 3 až 5 mikrónov. Takže
rozdiel sa prejavuje v tom,
že pri filtrácii je potrebných
menej druhov a množstva
chemikálií
k
dezinfekcii
a úprave pH. V tom spočíva aj
ekologickosť tejto bazénovej
technológie a užívateľovi sa to
pritom odrazí aj na znížených
nákladoch na chemikáliách,
elektrickej energie, atď...
V neposlednom rade sa to odzrkadľuje
aj na prevádzke filtračných zariadení.
Piesková filtrácia pri súkromných bazénoch
si vyžaduje v intervale 48 hodín prevádzku
v rozsahu 16 až 20 hodín, zatiaľ čo pri našej
technológii si prevádzka vyžaduje zhruba 4
až 5 hodín za rovnaký čas. Najadekvátnejšie
na posúdenie rozdielov boli pozitívne
ohlasy ľudí, ktorí prešli z pieskových filtrov
na diatomitované vákuové filtre. Ďalšou
veľkou výhodou pri tejto technológii je, že
pri montáži, takpovediac na „zelenej lúke“,
nepotrebujeme vybudovať strojovňu.
Tzn., že všetky procesy riadime ventilmi na
úrovni vrchu bazéna, resp. nad terénom.
Pri obsluhe potom nie je nutné krkolomne
sa dostávať do podzemných strojovní,
šácht. Pochvaľujú si to predovšetkým
klienti v pokročilejšom veku.
Jedinou nevýhodou tohto systému je, že

ho nie je možné zautomatizovať.
• Ako prebieha proces výstavby?
- V prvom rade, keď sa niekto ozve, že
má záujem o bazén, je najskôr nutné
obhliadnuť si lokáciu výstavby a poskytnúť
určitý profil a odporúčania veľkostí, hĺbky
alebo umiestnenia bazéna. Naše produkty
predstavujeme
prostredníctvom
už
realizovaných projektov, t.j. našu prácu
predávajú naše referencie! Následne
pripravujeme cenovú ponuku, operatívne
vypracujeme náčrt statiky, stavebnej
pripravenosti a pod. a po zálohe nasleduje
realizácia. Naša firma samotnú výstavbu
nerealizuje, ale technologicky vždy
osobne zodpovedáme a vykonávame
technologický dozor pri výstavbe bazéna.
Dôraz pritom kladieme na individuálny
prístup ku klientom a na kvalitu práce,
lebo tá je najreprezentatívnejším faktorom
našej firmy ako celku.
•
Bazény
sú
nepochybne
luxusnejším tovarom než napr.
obuv. Stalo sa Vám, že ste niekedy
realizovali zákazku pre nejaké
známe osobnosti?
- Z takých známejších to bol napr. Dušan
Jamrich, býv. gen. riaditeľ SND, ktorý je
s naším bazénom a technológiou veľmi
spokojný už vyše 6 rokov a s ktorým
udržujem aj naďalej priateľský vzťah. Túto
sezónu sme odovzdali kompletný bazén
s prekrytím pre hokejistu Rada Somíka
v Bystričke pri Martine, od ktorého mám
krásnu pohľadnicu z 12. mája 2008,z
Halifaxu, z dejiska MS v ľadovom hokeji v
Kanade!
Pre zaujímavosť, v súčasnosti riešime
bazén pre Ladislava Szigetiho, bývalého
ministra školstva!
Ak tento rozhovor niekoho motivoval
k rozhodnutiu postaviť si bazén, alebo
ak by niekto potreboval poradiť, zháňal
by bazénové príslušenstvo a pod.,
môžete uviesť kontaktné údaje na Vašu
firmu?
- Objednávky je možné realizovať
viacerými spôsobmi. Buď nás klient
navštívi priamo v predajni, naše sídlo sa
nachádza v Tešedíkove, Hlavná č. 165,
alebo na kontakte na tel. čísle 0905 465
602, alebo 031/77 95 306 a rovnako tak
disponujeme e-mailovou schránkou: ikft@
mail.t-com.sk a internetovou adresou
www.interkompakt.sk.
Od začiatku novembra t.r. bude možné
objednať si tovar aj formou e-shopu!
pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Tomáš Fischer
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Poznám len dve skupiny ľudí,
všetko ostatné sú len
nepodstatné “odtiene”...
Často debatujeme pri rôznych
spoločenských posedeniach o
tom, aký je svet rôznorodý, ako
sa od seba ľudia líšia. Že sme
naozaj veľmi rôznorodí, či už
zmýšľaním, názormi na bežné,
ale aj netradičné okolnosti,
že sme veselí, smutní, či
zaskočení (?), špekulatívni,
otvorení, či introvertní. Aj
pri vzniknutých problémoch
si dávame otázku, prečo
sa ten, či tamten chová tak
divne, alebo úplne inak, ako
sme čakali, ... Prečo je niekto
vďačný aj za maličkosti, kým
iný si neváži ani veľké dary
života. Prečo jeden hazarduje
so svojím zdravím a iný je
štastný a chráni si svoj svet,
hoci je od narodenia bez nôh...
Aj slovenské príslovie hovorí, “sto ľudí sto chutí”. Akoby aj to naznačovalo, že
rôznorodosť ľudských chovaní, pováh a teda
aj jedincov, je viac než obrovská. Pri všetkej
tejto rôznorodosti a rozdielnosti pováh
ľudských jedincov mi však vychádza jedno
dôležité poznanie. Napriek všetkému sa ľudské
bytosti, podľa mňa, delia len na dve základné
skupiny: tá, ktorá sa snaží prežiť život čestne,
so zodpovednosťou za svoje počínanie aj pred
tými, s ktorými žije, pracuje, existuje.
Druhú skupinu tvoria tí jedinci, ktorí si podľa ich zmýšľania, vybrali tú jednoduchšiu
cestu, žiť na úkor iných, klamať, intrigovať, za

Znalosť cudzích jazykov vám dáva
nekonečné a veľmi príjemné možnosti.
Máte v úmysle študovat, či pracovať mimo našej vlasti? Chcete rokovať so zahraničnými partnermi bez tlmočníka? Túžite sa zblížiť s príbuznými v zahraničí, o ktorých sa práve rozrástla Vaša rodina? Nechcete sa cítiť
ako cudzinec na dovolenke ďaleko od domova?
Naplniť takéto želania vám pomôže ovládanie cudzích jazykov. Naučiť sa ich nie je dnes problém. Možností
je veľa. Treba mať len chuť, zmysel pre systematickú prípravu, vytrvalosť a kvalitného učiteľa. Kde ho nájsť?
Na vzdelávacom trhu jestvuje široká paleta zariadení ponúkajúcich výučbu jazykov. Medzi najznámejšie v
našom regióne bezpochyby patrí Akadémia vzdelávania s už pätnásťročnou tradíciou jazykovej výučby.
Naším poslaním v tejto oblasti je poskytnúť možnosť vzdelávania sa čo najširšej verejnosti. Záujemcovia si
preto môžu vybrať zo širokej ponuky jazykových kurzov pre deti, mládež i dospelých. Absolvovať je možné
kurzy všeobecného cudzieho jazyka na rôznych vedomostných úrovniach, prípravu na medzinárodné certifikáty, či kurzy zamerané na využitie cudzieho jazyka v rôznych odvetviach odbornej praxe. Pre výučbu pod
vedením kvalifikovaných slovenských i zahraničných lektorov, organizovanú v trojmesačných cykloch je príznačná dynamika. Poslucháči v kolektívnych i individuálnych kurzoch majú nepretržitú príležitosť trénovať
komunikáciu v cudzom jazyku, získavať v nej pohotovosť a rovnomerne rozvíjať ďalšie jazykové zručnosti:
porozumenie počúvaného slova, čítaného textu a písomný prejav.
Sme tu samozrejme aj pre firemných klientov. V rámci zmluvnej výučby zabezpečujeme individuálnu výučbu priamo na pracovisku, kde zamestnávateľom ponúkame širokú škálu akreditovaných jazykových programov, ktoré sú zostavené tak, aby zodpovedali potrebám komunikácie v profesijnej praxi. Programy sú postavené modulovo, takže ich možno kombinovať a prispôsobovať potrebám poslucháčov. V prípade potreby je,
samozrejme, možné vypracovať vzdelávací program priamo podľa špecifikácie klienta.
Samotnému zahájeniu výučby vždy predchádza otestovanie jazykových zručností budúcich úcastníkov
vzdelávania, identifikácia ich potrieb a vypracovanie plánu výučby, ktorý zohľadňuje ich dlhodobé ciele i
špecifické podmienky. Samozrejmosťou v rámci výučby je priebežný monitoring jazykového progresu úcastníkov, aby bola zaručená efektivita využitia finančných prostriedkov a aby bol proces vzdelávania skutočne
optimálny. Poslucháči majú na záver vzdelávania možnosť získať Certifikát Akadémie vzdelávania o ovládaní
cudzieho jazyka na 4 vedomostných úrovniach, ktorý jasne vypovedá o ich jazykových zručnostiach, alebo
niektorý z medzinárodne uznávaných certifikátov. Akadémia vzdelávania poskytuje svojim klientom aj doplnkové služby, ako napríklad jazykový audit, čo je preskúšanie a stanovenie úrovne ovládania cudzieho
jazyka zamestnancov, ďalej preklady a tlmočenie a pre klientov, ktorí preferujú štúdium cudzieho jazyka
priamo v krajine, v ktorej sa s ním komunikuje, zabezpečuje pobytové jazykové kurzy v zahraničí.
Učenie sa cudzích jazykov je dlhodobý proces a je chybou myslieť si, že rozprávať plynulo po anglicky, nemecky či taliansky je otázkou týždňa, či dvoch. Potrebná je preto silná dávka motivácie a dlhodobá práca zo
strany študenta.
Milí študenti, máme pre Vás dvere otvorené, čakáme Vás!
Ing. Dana Habánová,
riaditeľka Akadémie vzdelávania Galanta, Dunajská Streda

dobré sa zlým odvďačiť a
nedopriať iným, len sebe.
Toto sú dve základné
skupiny jedincov z ľudskej
ríše, ktoré existujú, čo svet
je svetom. To, že jedni
majú názory viac “doľava”,
iní “doprava”, že jedni sú
bohémovia, kým iní skôr
puritánski,
modernejší,
či
konzervatívnejší,
v názoroch viac, či
menej
otvorení,
viac
melancholickí, alebo až
príliš bujarí - to všetko sú
už len nie príliš dôležité
“odtiene” človeka. Tie ho
charakterizujú a odlišujú
od iných len formálne,
ako keď sú inak zabalené
cukríky. Podstatou je vnútro človeka, jeho
svedomie a skutočný vzťah k životu, k iným
ľuďom. Aký dokáže byť dobrosrdečný, prajný,
úctivý a naopak, bezcharakterný a bez hanby
za čokoľvek, čo urobí, keď sleduje len vlastné
dobro a úžitok.
Takže moje hodnotenie je v tomto oveľa
jednoduchšie: sú ľudia féroví a príjemní, ktorí
ak nepomôžu, určite neuškodia. A tí druhí sú
slizké hady, či hrošie kože, ktoré sa ničoho
neštítia, ktorí nemajú kvôli ničomu výčitky.
Bezcharakterní a úbohí zároveň...
Skrátka, poznám len dve skupiny ľudí...
Alena JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
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VIETE, KDE SA MÔŽETE VÝBORNE A KVALITNE, NA EURÓPSKEJ ÚROVNI,
ALE AJ ZA DOBRÉ CENY, NAJESŤ V GALANTSKO ŠALIANSKOM REGIÓNE?
Denne varíme dva druhy polievok, tri
druhy jedál z mäsa, múčne a vegeteriánske 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!

TAVERNA T & J, spol., s.r.o. Pizzeria Claudia
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:

Alkohol si môžete priniesť vlastný!
informácie a rezervácia stolov na tel. číslach:

0915 755 085
031/773 4127
Otvorené:
Nedeľa - Štvrtok:
Piatok, Sobota:

08,00 - 23,00
10,30 - 24,00

Tešíme sa na Vás, želáme dobrú chuť!

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!
Pripravujete promócie, svadby, pracovné
stretnutia, rodinné
oslavy, alebo sa chcete iba dobre, chutne a
kvalitne najesť?

Potom je tu pre Vás

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!

REŠTAURÁCIA
KOMLÓŠ

PIVNICA TOLDI
Poriadame spoločenské posedenia,
svadby, firemné stretnutia,
s kapacitou 50-60 miest.
Využite aj naše ubytovacie možnosti,
určite budete spokojní!

Tel.: 0903/ 419 103
www.penzionmlyn.sk
Dolná Streda 211

Srdečne Vás pozývame!

PENZIÓN
KOMLÓŠ

* štýlové prostredie
* špeciality dolnozemskej kuchyne
* veľká krytá terasa
* spoločenské, firemné, rodinné akcie
* jesenné poľovnícke špeciality
Objednajte si už teraz vstupenky
na Silvester 2008 - živá hudba,
2 večere, kapustnica pod holým nebom

* 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
* silvestrovské pobyty

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

v penzióne, aj v chatkách

Hlavná 521, Matúškovo

Atmosféru pivnice spríjemňuje jedinečný interiér a zaujímavé 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.
Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás!

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

Využite naše služby!
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!
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„Mesto Galanta nechce stratiť svoju nemocnicu, práve naopak,
chce jej činnosť zefektívniť a skvalitniť..., je to jedna z našich
najdôležitejších priorít v živote mesta“, - hovorí Ing. Alexander Mézeš, primátor Galanty
V poslednej dobe sa
stále viac
hovorí
o
existencii,
ale najmä o
budúcnosti
galantskej
nemocnice.
Kolovali dokonca dohady o tom,
že mesto
ju nechce,
vraj nemá
na to. Na druhej strane zasa úplne opačné názory, že
mesto ju chce a potrebuje, naopak niektorí poslanci ju
odmietajú, pretože je nerentabilná a bude nadmerne
zaťažovať rozpočet Galanty, čím by vlastne Galanťania
doplácali na úkor občanov z iných miest a obcí, ktorí
sa tu chodia tiež liečiť. A práve takéto názory do veľkej miery zneistili obyvateľov Galanty a niektorých aj
nahnevali, pretože sú proti tomu, aby nemocnicu finančne držala len Galanta, keď sa tam liečia aj pacienti
z iných obvodov a okresov.
K téme bola odvysielaná aj relácia v galantskej regionálnej televízii, kde sa o budúcnosti galantskej nemocnice porozprávali: páni Zoltán Horváth, poslanec NRSR
a Gabriel Pallya - hlavný kontrolór mesta Galanta. Ako
nefér snáď treba hodnotiť skutočnosť, že oficiálne
stanovisko, ktoré k problému poskytol aj galantský
primátor Ing. Alexander Mézeš - ešte pred začiatkom
relácie, sa do vysielania nedostalo. Z hľadiska objektivity, ale aj z titulu postavenie prvého muža mesta,
navyše plne zainteresovaného do celej problematiky
- to je viac než nepochopiteľné a prinajmenšom nekorektné... Inak všetky potrebné a podstatné informácie
o vstupe mesta Galanta do akciovky NsP Galanta primátor Mézeš poskytol Galantským novinám (oficiálne
periodikum mesta), ktoré sa doručujú do galantských
domácností každý mesiac - kvôli pravidelnej a aktuálnej informovanosti obyvateľstva. Sú doručované
zadarmo!
Keďže poslanec NRSR, pán Zoltán Hováth, v diskusii
uviedol nepravdivú informáciu, že mesto nemá finančné prostriedky na to, aby vstupovalo do akciovky NsP
Galanta a stanovisko primátora nebolo odvysielané,
zvolal primátor mesta Galanta, Ing. Alexander Mézeš,
začiatkom októbra tlačovú besedu, kde podal prítomným zástupcom tlače a televízie stanovisko k celej problematike, aj s vysvetľujúcimi a doplňujúcimi faktami,
ktoré vznikli a vznikali pred a počas celej záležitosti a
odpovedal na otázky prítomných.
Kvôli problematike nemocnice v Galante zasadalo aj
mimoriadne MsZ. Hneď v úvode svojho stanoviska
primátor podčiarkol to, že svoju popularitu si nikdy
nezakladal a nebude zakladať na tzv. pikoškách a rozprávkach, navyše o tak citlivej téme, akou zdravotníctvo a zdravie občanov je! (Kto naozaj dobre pozná Ing.
Mézeša, vie, že prvoradá bola u neho vždy zodpovedná práca, a to kdekoľvek, kde robil a nikdy neprikladal
dôraz na šírenie si popularity formou vyhlásení, ktoré
nevie splniť, alebo ktoré by mali občanovi uškodiť,pozn. redakcie).
Podľa poslanca NRSR, Zoltána Horvátha, je mestská

pokladnica prázdna - a teda je to hazard pre občanov,
aby mesto v tomto stave vstupovalo do akciovky nemocnice.
“Nie je to pravda”,- hovorí Ing. Mézeš a pokračuje: “Keď som nastúpil do funkcie primátora mesta v roku 2002, mesto bolo zadĺžené 55 mil. Sk a
Galantaterm tiež s čiastkou 55 mil. Sk. Spolu teda
110 mil. Sk. Za 6 rokov mesto nezobralo ani korunu úveru a dnes máme zaplatiť z 55 mil. Sk už len
okolo 10 mil. Sk. Galantaterm s.r.o., ak TTSK zaplatí
pohľadávku vo výške 19 mil. Sk za teplo a TÚV NsP,
bude vykazovať prebytok. Za uvedené obdobie
mesto získalo okolo 11 mld. Sk do rozvoja mesta
od podnikateľských subjektov a zo štrukturálnych
fondov, takže mesto finančne a ekonomicky je na
tom veľmi dobre. Na rozdiel od iných miest! NsP
Galanta potrebuje pomoc, nepomôžu nám žiadne scény, intrigy, špekulácie, atď. Preto žiadam
všetkých, ktorí môžu pomôcť, aby NsP Galanta
fungovala ďalej, aj pána Zoltána Horvátha poslanca NRSR, skrátka potrebujeme každú pomoc. Za
mesto Galanta môžem jedno sľúbiť všetkým občanom mesta, že budeme pracovať zodpovedne, že
sa nebudeme podieľať na žiadnych negatívach, čo
by malo byť na úkor občanov mesta. Alebo odmietneme nemocnicu a naši občania budú cestovať
za ošetrením do Nových Zámkov, Trnavy, Bratislavy?”
Primátor mesta ďalej poukázal na skutočnosť, že pán
poslanec NRSR, Zoltán Horváth rád kritizuje veci “spoza bučka” a veci si nepreverí, do riešenia problému sa
mu až tak nechce, veď aj na rokovanie MsZ v Galante
prišiel konečne až po 6tich rokoch!
Ako Galanťanovi by mu viac malo na svojom meste záležať a určite by z titulu svojej funkcie mohol Galante
pomôcť vo väčšej miere!
Na tlačovej besede ďalej primátor Mézeš prezentoval
oficiálne stanovisko mesta Galanta o vstupe do novovzniknutej akciovky NsP sv. Lukáša Galanta.
* Takže prečo sa mesto rozhodlo do tejto spoločnosti
vstúpiť? Hovorí štatutárny predstaviteľ mesta, primátor Ing. Alexander Mézeš (na snímke):
- Dôvodov je niekoľko. V prvom rade sa vrátim do
rokov 2002 - 2004, kedy bola v NsP vytvorená strata
vo výške 200 mil. Sk a ministerstvo zdravotníctva malo
okamžite reagovať odvolaním vtedajšieho riaditeľa za
nehospodárne riadenie NsP. Vtedajší riaditeľ bol nominantom politickej strany. Štát sa tiež nepýtal nikoho,
keď prebehla reorganizácia nemocníc na území SR a
regionálne nemocnice prešli na samosprávy, ale aj s
dlhmi! Vtedajšia akciová spoločnosť VERITEĽ nemocnicu v Galante neoddĺžila a dlh vo výške 200 mil. Sk
prešiel na Trnavský samosprávny kraj bez garancie
zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Mesto
v tých rokoch skoro prišlo o spoločnosť Galantaterm,
keď NsP dlhovala okolo 40 mil. Sk. Vďaka a.s. Veriteľ,
Galantaterm dostal za pohľadávku zaplatené 20 mil.
Sk, zostatok sa vlečie až po dnes.
Tieto informácie potvrdil aj pán Zoltán Horváth poslanec NRSR v diskusnej relácii na “Aktuálnu tému” k
NsP Galanta. Ako sa dalo vtedy NsP Galanta pomôcť,
keď ho riadilo ministerstvo zdravotníctva SR, neviem
posúdiť.
Je zaujímavé, že po nástupe MUDr. Jozefa Valockého
sa prepad NsP zastavil a začal odbúravať stratu NsP

spolu s riaditeľom, MUDr. Rynaldom Šimanským. Dnes
strata dosahuje čiastku 120 mil. Sk. Stále tvrdím, že
už horšia situácia v NsP nemôže byť. Práve z toho
dôvodu mesto Galanta 49% a TTSK 51% vstúpili do
a.s. NsP, nakoľko ide o zdravie občanov nášho mesta,
ale aj regiónu, čo v živote každého človeka je prvoradé. Nemôžem sa zmieriť s tým, že NsP nemá garantovanú zákonom zmluvu so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou, čím sa štát zbavuje zodpovednosti i napriek tomu, že do dnešného dňa Zdravotná poisťovňa
uhrádza poskytované služby NsP. Zatiaľ nevieme, dokedy horúci zemiak udrží v ruke TTSK spolu s mestom,
i napriek tomu, že nemocenské poistenie od občanov
inkasuje štát.
Ďalším dôvodom, prečo sme vstúpili do novovzniknutej akciovky NsP je fakt, že TTSK prebral na seba
všetky záväzky, t.j. 120 mil. Sk, ktoré bude splácať
predajom prebytočného majetku. Mesto Galanta za
nikoho dlhy platiť nebude. Takže nová a.s. NsP začína
od nuly. Práve záväzky zaťažovali NsP investovať do
odbornosti pracovníkov, ale aj do nákupu nového zariadenia nemocnice. Dnes je možnosť uchádzať sa o
granty a získať finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ na rekonštrukciu budov. Nové vedenie NsP
a.s. túto možnosť určite využije. Okrem toho poslanci
MsZ v Galante, ktorí budú schválení zastupiteľstvom
do orgánov a.s. (Predstavenstvo, Dozorná rada), môžu
priamo vstúpiť do riadenia a chodu NsP. Doposiaľ táto
možnosť nebola. Nie je potrebné písať čierne scenáre
dopredu, každému subjektu je potrebné dať šancu a
napríklad po roku hodnotiť, či krok TTSK a mesta bol
správny, alebo nie. Akciová spoločnosť sa zriaďuje
preto, aby hospodárenie bolo ziskové a poskytovala
len a len kvalitné služby a nie stratové, ako tomu bolo
pred niekoľkými rokmi. Ak by malo byť hospodárenie
stratové, mesto sa na tomto scenári podieľať nebude
a vystúpi z akciovky NsP Galanta. Nikto tiež netvrdí, že
mesto Galanta musí byť v akciovke donekonečna. Ďalšie fungovanie spoločnosti závisí od nového vedenia.
Pred podpisom Zakladateľskej zmluvy NsP a.s. MsZ v
Galante požiadalo TTSK, aby boli predložené nasledovné písomné informácie:
1. Či je vypracovaná TTSK vízia novej a.s. NsP Galanta?
2. Aby bol vykonaný audit NsP Galanta ku dňu
vstupu do a.s. NsP.
3. Záväzky NsP Galanta prevzal na seba TTSK, čo
prevod bol prejednaný s veriteľmi.
4. Hnuteľný a nehnuteľný majetok TTSK v nájme
NsP Galanta, či je zaťažený záväzkami, alebo nie.
5. Na aké obdobie prenajme TTSK hnuteľný a nehnuteľný majetok novovzniknutej a.s. NsP Galanta.
Mesto sa zatiaľ nechystá vložiť žiadne finančné prostriedky do prevádzky NsP a.s., nakoľko momentálne
voľné zdroje nemá a v žiadnom prípade nebudeme
vkladať finančné prostriedky za iných občanov miest
a obcí na úkor občanov mesta Galanta, to podčiarkujem! Zatiaľ zaplatíme 490 tis. Sk na založenie novej
akciovky v zmysle zákona. Samozrejme nové vedenie
NsP a.s. bude rokovať so všetkými primátormi, starostami miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu,
podnikateľskými subjektami, inštitúciami o skvalitnení
zdravotnej starostlivosti, aj o združení finančných prostriedkov na skvalitnenie činnosti prevádzky NsP a.s.

Nikde nie je napísané, že do novej a.s. nebudú vstupovať, ako akcionár, ďalšie mestá, obce a podnikateľské
subjekty. Valné zhromaždenie rozhoduje vo všetkých
prípadoch dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
akcionárov.
Ak občan pochopí, že zdravie u každého človeka je prvoradé, že každú sekundu sa zachraňujú ľudské životy,
potom milióny na bankových kontách sú zbytočné, a
ak sa všetci z celého regiónu pridajú k myšlienke, že
NsP a.s. v Galante potrebuje pomoc, tak sa pridajme!
Dúfam, že nikto nechce, aby sme dopadli ako NsP Šala!
Až potom si uvedomíme, ako ľahostajne sme sa stavali
k problému NsP Galanta. Čierna scenáre, intrigy a ohovárania nám rozhodne nepomôžu,- dokončil vystúpenie primátor Galanty, Ing. Alexander Mézeš.
Primátor Galanty v závere besedy prízvukoval, že
sa aj vlastnou iniciatívou ako predseda ZMOS-u
Ga-Ša regiónu, bude angažovať v tomto, aby nemocnicu finančne podporovali tiež ďalšie subjekty, najmä obce a mestá regiónu, pretože sa tu
liečia aj ich občania a teda je na mieste, aby aj oni
prispievali na prevádzku a vôbec veci spojené s
existenciou a fungovaním tohto zdravotníckeho
zariadenia. Rozhodne je životná nutnosť riadne
fungovanie galantskej nemocnice. Aj za cenu prekonávania veľkých problémov, ale tie sú na to , aby
sa riešili, a nie aby sa strašili občania, ktorí nepoznajú podrobnosti problematiky a problém vidia
“zvonku“. Preto je na mieste, aby aj média prinášali ucelené a komplexné informácie o problémoch
a nevytrhávali súvislosti a fakty z kontextov, lebo
tak vznikajú naozaj len dezinformácie a zbytočná
panika,- hovorí primátor.
POZNÁMKA REDAKCIE:
Pomáhajme, ak vieme, ale neničme, ak druhí robia a
pomáhajú,. A ak nerobíme nič, tak potom radšej do
veci ani nerozprávajme. Lebo hovoriť vie veľa ľudí,
ale priložiť ruku k dielu, len málo z nich. A ak nepomáhame problém odstrániť, tak aspoň neničme iniciatívu a vôľu druhých, ktorí chcú veci pomôcť. Tí totiž potrebujú energiu na to, aby pomohli dať veci do
poriadku a nie, aby sa “vybíjali” na konfrontáciách,
špekulatívnych dohadoch a “jalových” slovných súbojoch, ktoré v konečnom dôsledku problém nevyriešia, ale naopak - odďaľujú jeho úspešné zdolanie a
riešenie až po vyriešenie. Vážme si preto tých, ktorí
myslia aj na druhých a pracujú pre nich. Najjednoduchšie je problém odhodiť, či prehodiť na iných,
alebo povedať -”to nejde, to sa nedá...”. Ale nájsť cestu, ako sa to dá, aby bolo spokojných čo najviac ľudí,
to je už ťažšie. Ale o to krajšie, ak sa to podarí.
Veríme, že aj celkové smerovanie Galanty bude dobré a uspokojivé pre nás - občanov, pacientov. Pretože - bol by problém, keď by aj galantská nemocnica
zo sietí fungujúcich nemocníc vypadla, alebo sa radikálne zmenšil objem služieb, ktoré ponúka obyvateľstvu . Ďakujeme aj za čitateľov všetkým, ktorí sa
úprimne snažia o to, aby to tak nebolo!
spracované z podkladov mesta Galanta
a z informácií na tlačovej besede október 2008

Novou riaditeľkou Akadémie vzdelávania v Galante je Ing. Dana Habánová

Od septembra 2008 je novou riaditeľkou galantskej pobočky Akadémie
vzdelávania p. Ing. Dana Habánová. Nová tvár, nová osobnosť, niečo
nové..., v galantsko-šalianskom regióne... Poprosili sme ju v tejto súvislosti
o rozhovor, aby sme ju takýmto spôsobom predstavili našim čitateľom, a
teda občanom regiónu.
* Pani riaditeľka, v tejto funkcii nie ste nováčikom, pretože súbežne s
galantskou pobočkou riadite aj Dunajskú Stredu. Odkedy pracujete
vlastne v oblasti vzdelávania?
- Na Akadémii vzdelávania v Dunajskej Strede pracujem už od roku
2003, ale oblasť vzdelávania - aj keď v inom rozmere - patrila do mojej
pôsobnosti aj na mojom predchádzajúcom pracovisku na Okresnom
úrade v Dunajskej Strede.
* Čo Vás na Vašej práci baví?
- Naša práca je o vzdelávaní a je o kontakte s ľuďmi. Nakoľko som typ
komunikatívny a mám rada ľudí, táto práca ma napĺňa. Je rôznorodá,
zaujímavá, je tu možnosť ponúkať a robiť vždy niečo nové, možno sa
ďalej vzdelávať. Mám rada pohyb v plnom slova zmysle, stále napredovať,
stretávať sa s ľuďmi, počúvať ich potreby a pokúsiť sa ponúknuť im
možnosti vzdelávať sa.
* Prečo ste sa rozhodli pre takúto pracovnú orientáciu, pretože Vaše
vzdelanie je predsa len inak orientované...
- Študovala som na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor ekonomika
riadenia. Po škole som začala pracovať vo svojom odbore v Bratislave,
kde sme sa s manželom usadili. Potom ma čakalo pár rokov “pracovnej
prestávky” - a venovala som sa výchove mojich dvoch detí. Po materskej
som pár semestrov učila na mojej Alma Mater, na strojníckej fakulte SVŠT.
Boli to dobré skúsenosti, ktoré som využila ako manažérka vo firme, kde
som pracovala. Pred 10 rokmi sme sa presťahovali do Dunajskej Stredy
- odkiaľ pochádzam. Tu som pracovala na Okresnom úrade ako vedúca
organizačného odboru. Bola to pre mňa práca zaujímavá, veľa som sa
tu naučila... Avšak čas od času si potrebujem preveriť svoje schopnosti
a tak som sa prihlásila na konkurz na miesto riaditeľky na AV v Dunajskej
Strede. Bolo to tesne pred Vianocami, dostala som kladnú odpoveď a
tak som sa musela rozhodnúť. Pár mesiacov som vykonávala obe práce,

nakoniec som sa rozhodla pre akadémiu... a som tu až dodnes.
Mám dve deti, dcéra má 21 rokov, študuje na VŠ v Budapešti, syn má 20
rokov, študuje na VŠ v Bratislave, popri tom hrá futbal v Dunajskej Strede.
Deti sú zmyslom môjho života, dodávajú mi silu a energiu...
* Akadémia vzdelávania na Slovensku plní dôležitú úlohu v oblasti
zvyšovania vzdelanosti obyvateľstva, pretože výchovy a vzdelania
nikdy nie je dosť, je to aj Váš názor?
- Áno, samozrejme, s týmto názorom súhlasím. Veď ako ináč by som sa
mohla za túto vec postaviť a propagovať ju. Verím myšlienke, že: “Vzdelanie
je investícia, ktorá má dlhodobý charakter”. Verím v zmysluplnosť našej
práce. Som rada, keď od nás odchádzajú spokojní klienti, napĺňa ma to a
dodáva chuť do ďalšej práce.
* Trošku pozrime do Vašej “duše”. Čo Vás vie v živote potešiť?
- Mňa v živote teší veľa vecí..., najviac samozrejme moje deti. Nie je nič,
čo by mi vedelo dodať viac energie ako ich objatie a ich úspech..., keď ma
oni pochvália..., nad to niet. Ale teším sa aj z príjemného, hodnotného
rozhovoru s priateľmi, z dobrého koncertu, divadla..., z pochvaly svojich
blízkych, z pochvaly svojich nadriadených, teší ma spokojnosť našich
klientov..., dobrá káva v milej spoločnosti, lyžovačka..., a aj pekné topánky
a bežné denné veci. Teší ma, keď vyriešime nejaký “problém”, lebo riešenie
ťažkých úloh nám dáva pocit úspechu. A kto nemá rád úspech? No a
keďže som “levica” teší ma slnko, slnko na nebi a slnko v duši.
* Aké priority uznávate?
- Moje deti a zdravie mojich blízkych a práca, ktorá ma baví. Ak máme
zdravie, všetko sa dá vyriešiť. Problémy sú preto, aby sme sa naučili ich
prekonávať a aby nás posilnili...
* Akou filozofiou života sa riadite?
- Filozofia života? Ťažká odpoveď. Rozdávať úsmev, radosť a energiu.
Mám veľmi rada citáty, mám zopár obľúbených na rôzne situácie. Takže
na každý deň: Úsmev je krivá čiara, ktorá narovná všetko - poslala mi ho
moja dcéra, verím, že preložený je tiež taký výstižný ako v maďarčine.
8. Čo má pre Vás najväčšiu cenu a zmysel, pre ktorý žijete a pracujete?
-pýtala sa: Alena Jaššová

Galantský a Šaliansky Žurnál

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
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Obec Veľký Grob má do budúcna smelé plány, držme prsty, aby vyšli!

Po roku sme
opäť navštívili
obec
v
galantskom
okrese - Veľký
Grob,
aby
sme sa s jej
starostom,
R N D r .
Ladislavom
Andorom, porozprávali, čím všetkým
obec v uplynulom roku žila. Z posledných
príťažlivých akcií treba spomenúť najmä
I. Veľkogrobský deň kultúry, ktorý sa
uskutočnil 23.augusta 2008 a aj podľa
slov organizátorov, sa vydaril. Zúčastnení
boli spokojní. Všetci, od najmenších po
najväčších, si našli to “svoje”. Napríklad
nafukovací hrad pre najmenších, kolotoče,
lunapark, súťaže na ihrisku. Pekná bola
výstava ľudových remesiel a prezentácia
grobských vín s ochutnávkou. V kultúrnom
programe po príhovore starostu - vystúpili
domáca skupina GROBANKA, nechýbali
ani žiačky ZŠ v tanečnom vystúpení. M.
Hányiová a Mgr. Rodriguez Brüllová upútali
verejnosť spevom v doprovode s gitarou.
Populárny regionálny spevák - Peter Fahn ako inak, nechýbal tiež. Aj tanečníčky pod
vedením p. Hincovej sa nenechali zahanbiť,
rovnako tiež príjemne prekvapila dychová
hudba “Šarfianka” z Blatného. Od večera
do rána do tanca hrala skupina Allegro
z Trnavy. Prekvapením bolo vystúpenie
veľkogrobských kulturistov, na ktorých je
obec zvlášť pyšná.
“Títo chlapci cvičia pod hlavičkou nášho
športového klubu “VIKTORIA”. Je to
klub naturálnej kulturistiky a fitnessu, a
musím povedať, že v posledných dvoch
rokoch dosahujú naozaj slušné úspechy.
Zúčastnili sa napr. ME v Španielsku. Vedie
ich tréner, tiež skúsený kulturista, Viliam
Rigo zo Sládkovičova. Sme na týchto našich
chlapcov v obci hrdí,”- hovorí starosta, RNDr.
Andor (na snímke vľavo, pri spoločenskej
akcii so spoluobčanmi).
* Ako sme zistili, aj futbalové stretnutie
“starých pánov TJ Veľký Grob” so
športovým tímom MUFUZA malo
úspech...
- Áno, bolo to osviežujúce futbalové
stretnutie a zábava. V drese hostí vystúpili
hokejový tréner Ján Filc, herci Peter Kočiš,
Igor Krempašský, Ivo Hlaváček, moderátori
Rasťo Sokol, Mário Porubec, Ján Mečiar,
Gregor Mareš, Ľubo Černák, choreograf
Ján Ďurovčík, basketbalista Justín Sedlák,
biliardový šampión Ivan Maljar, či futbalista
Július Šimon. Zápas modeloval Stanislav
Galis. Takže - ako vidíte, “kopa” známych a
populárnych tvárí,- hrdo hovorí starosta
obce.
* Poďme však trochu na inú tému, pán
starosta, čo momentálne najviac obec
potrebuje?

- Zrejme aktualizáciu územného plánu. Je
to veľmi dôležité a po 6-tich rokoch viac než
nevyhnutnosť. Štúdiu už máme pripravenú.
Pre väčšiu informovanosť našich čitateľov
vyberáme z úvodných stránok:
Obec Veľký Grob leží v severozápadnej
časti Podunajskej nížiny ja juhozápade
Slovenska. Svojou polohou je začlenená do
Euroregiónu Podunajského Trojspolku, ako
i do významného regiónu Európy Viedeň Bratislava - Gyr.
Obec Veľký Grob sa s počtom obyvateľov
(1288 obyvateľov, r.2005) radí medzi
stredne veľké obce juhozápadnej časti
Slovenska. Obec tak musí zápasiť s určitými
obmedzeniami (najmä rozpočtovými),
avšak veľkosť obce poskytuje stále dostatok
priestoru pre plánovaný a usmerňovaný
rozvoj. Obec musí v súlade s vývojom
celého regiónu posilňovať svoje silné
stránky a naopak upustiť od aktivít, ktoré
sú ekonomicky výhodné len vo veľkých
sídlach.
Poloha je ďalším kľúčovým faktorom rozvoja
obce a to z pohľadu všetkých regionálnych
úrovní, ktoré sú determinantmi okolitého
prostredia obce. Obec takéto okolité
podmienky nedokáže ovplyvniť a musí
ich chápať ako dané. Rozvoj v rámci
Slovenska, kraja, či okresu, nie je zo strany
obce plne ovplyvniteľný. Poloha obce má
mimoriadny vplyv na ekonomiku, ako aj
lokalizáciu podnikov sídliacich v obci alebo
jej bezprostrednej blízkosti.
Hlavným sídelným útvarom regiónu je
hlavné mesto Bratislava, vzdialené od
obce približne 30 km. Obec Veľký Grob sa
nachádza v blízkosti viacerých menších ako
i väčších mestských sídiel. Administratívne,
hospodársky i funkčne významným
mestským sídlom je 10 km vzdialené mesto
Sládkovičovo, ďalej okresné mesto Galanta
(20 km) ako aj mesto Senec (9 km). Rozsah
prekrývania sfér vplyvu miest na obec je
veľmi vysoký. Všeobecne takmer 40% obcí
na Slovensku patrí do sféry vplyvu dvoch
alebo viacerých miest.
Vytvára sa tak okrajové pásmo, v ktorom sú
sledované väzby na jadrá ťažiská osídlenia
predovšetkým v intenzite dochádzky za
prácou a ich vzťah je sprostredkovaný cez
menšie mestá tvoriace polycentrický systém
ťažiska osídlenia. Územné vymedzenie týchto
pásiem však nie je stabilné a statické. Ide o
isté v čase premenlivé a pulzujúce územia.
Závisí to na rozvoji aktivít v jednotlivých
pásmach a na rozvoji “sily” vlastného jadra
(jadier) ťažiska osídlenia. Relatívna blízkosť
miest utvára podmienky pre rast a rozvoj
okolitých obcí a uspokojovanie potrieb a
sociálnych istôt obyvateľov. Poloha obce
zabezpečuje jej obyvateľom kvalitnú
školskú, sociálnu, technickú a dopravnú
infraštruktúru.
Dobrá
infraštruktúra
zabezpečuje aj podmienky pre migráciu
obyvateľov do obce, ktorí sú spravidla

zamestnaní v mestských sídlach, avšak
uprednostňujú kvalitu vidieckeho prostredia
a ním poskytovaných možností vyžitia.
Výhodná poloha a blízkosť centra má vplyv
aj na mieru nezamestnanosti v obci, nakoľko
jej obyvatelia dočasne migrujú za prácou
práve do týchto okolitých miest. Dočasnú
migráciu je možné sčasti identifikovať aj v
dôsledku dopytu po školských, lekárskych a
kultúrnych službách.
Obec Veľký Grob má výhodnú geografickú
polohu s existujúcim napojením na
multimodálne koridory a disponuje
veľmi dobrou polohou voči hlavným
dopravným koridorom nadregionálneho až
medzinárodného významu. Obec je dobre
prepojená s bližším i vzdialenejším okolím.
Dostupnosť dopravných zariadení najvyššej
funkčnej úrovne je daná dostupnosťou
Bratislavy, Senca, Trnavy a Galanty a

pracovného prostredia. Rozvojové osi sa
na Slovensku rozvíjajú v uzlovom pásovom
sídelnom systéme, ktorého osnovu tvoria
centrá osídlenia a dopravno - komunikačné
systémy spájajúce jednotlivé centrá.
Hierarchia a dôležitosť rozvojovej osi
závisí od: úrovne centier, medzi ktorými os
leží a ktoré prepája, významu verejného
dopravného vybavenia, pozdĺž ktorého
os leží, významu verejného technického
vybavenia, hustoty sídiel na rozvojovej
osi, počtu a hustoty obyvateľov v obciach
prepojených rozvojovou osou.
Pokračujeme v rozhovore so starostom
obce, RNDr. Ladislavom Andorom.
* Z tohto dokumentu vyvstáva, že Vaše
obyvateľstvo starne. Takže, ako chcete
stav zmeniť, pán starosta?
- Chceme, aby sa k nám mladí ľudia sťahovali
a nie odchádzali, a aby si tu zakladali svoje

ich dopravnej vybavenosti. Samotným
zastavaným územím obce prechádza cesta
III. triedy číslo 0624 zo Sládkovičova do
Senca, táto cesta spája obec aj s krajským
mestom Trnava. Vo vzdialenosti 28 km
sa nachádza medzinárodné letisko M.R.
Štefánika a vo vzdialenosti 6 km v Kráľovej
pri Senci je malé športové letisko.
Blízkosť hlavného ťahu podporuje sídelné
väzby medzi obcami a rovnovážny
sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka.
Vytvárajú podmienky pre dostupnosť
k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva a
zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na sídelnú
štruktúru kladené z hľadiska ekonomických,
sociálnych a environmentálnych súvislostí.
Rozvojové osi tak efektívne plnia požiadavky
trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého
a environmentálne vhodného obytného i

rodiny. Pri Podháji sú pripravené stavebné
pozemky pre výstavbu rodinných domov
a už sa aj začalo s výstavbou. Kupujú ich
prevažne mladí ľudia, takže v tom vidím
naozaj budúcnosť našej obce, a teda jej
omladenie.
Predpokladáme
výstavbu
91 domov, čím by mohol počet našich
obyvateľov narásť približne o 200. Môj
osobný sen je, aby mal Veľký Grob tých 1600
obyvateľov,- smeje sa úprimne starosta.
* Obec sa môže pochváliť aj dobre
vybavenou Základnou a materskou
školou ročníky 1.-4. Perfektne funguje
tiež knižnica a školská družina...
- Tu chcem zdôrazniť dobrý vzťah nášho
školského zariadenia k obci, zabezpečujú
nám kultúrne vystúpenia pri rôznych
príležitostiach, pani riaditeľka Mgr. Janka
Brindzová je veľmi ústretová a pozorná,chváli sa starosta.

Šaliansky primátor, MUDr. Martin Alföldi,
hovorí, že život prináša zmeny, ktoré sú niekedy
nepochopiteľné, ale tak to už v živote chodí...

* Pomaly sa blíži koniec roka 2008, teda druhého
roka volebného obdobia 2006 - 2010. Pán
primátor, ako by ste z pohľadu prvého muža Šale
hodnotili uplynulé obdobie - teda obdobie od
posledných komunálnych volieb? Čo znamenalo
pre Šalu a pre jej obyvateľov?
- Uplynulé obdobie môžem zhodnotiť asi takto :
Rok 2007 bol stabilizačný - riešili sme resty z
minulých období, pešiu zónu, outsourcing...,
stabilizáciu rozpočtu (neuhradené faktúry cca
za12 mil. Sk). Tento rok sme na začiatku investícií a
rekonštrukcie parkoviska, rekonštrukcia ZŠ Murgaša
(NFP ROP), podali sme ďalšie projekty v rámci ROP,
začiatok rekonštrukcie komunikácií, detských ihrísk.
* Čo z Vášho pohľadu hodnotíte ako
najúspešnejší krok, kroky v činnosti mesta Šala,
za obdobie, keď pôsobíte vo funkcii primátora
mesta?
- Stabilizovali sme rozpočet a začali s investíciami a
rekonštrukciami.
* V tomto roku vzniklo ZMOSu - galantsko
šalianskeho regiónu. Šala tu má svoje dôležité
postavenie. Tento krok je pozitívne hodnotený
aj zo strany ďalších miest a obcí nášho regiónu.

Určite sa aj Vy stotožňujete s
týmto názorom. V čom, podľa Vás,
tkvie rozhodujúci význam tohto
združenia?
- Vznik tohto združenia má význam v
tom, že aj zástupcovia nášho regiónu
budú zastúpení v štruktúrach ZMOS
a budú tak môcť ovplyvňovať dianie
v republike a získavať informácie z
prvej ruky, čím sa zlepšia šance na
budovanie a zveľaďovanie regiónu a
tým aj životnej úrovne občanov.
* Aké dôležité úlohy čakajú Šalu v
budúcom roku?
- Sú to opäť prípravy projektov
na žiadosti o NFP z fondov EÚ,
rekonštrukcie ďalších komunikácií,
škôl, verejné osvetlenie, budovanie
Domova dôchodcov, riešenie bývalého
kúpaliska, hokejového štadiónu...
* Zmenili sa počas tohto aktívneho
“funkcionárčenia” aj nejaké Vaše
priority, alebo niečo z Vašej životnej filozofie?
- Priority sa nezmenili a určite ani z mojej životnej
filozofie sa nezmenilo nič. Snažím sa byť a konať tak,
ako predtým.
* Čo si vážite na živote?
- Život sám, zdravie a človeka.
* Sklamalo Vás niečo, s čím ste nerátali, keď ste sa
stali primátorom?
- Je toho viac...
* Stretli ste sa aj Vy s takým poznaním, že ľudia,
ktorí boli kedysi Vaši priatelia, už nimi nie sú a
naopak, pomohli Vám, alebo podporujú Vás takí,
od ktorých by ste to ani nečakali?
- Určite o tom je práve život, že prináša aj takéto
zmeny, ktoré sú niekedy nepochopiteľné, ale žiaľ, tak
to chodí.
-spracovala: redakcia
-foto: Milan Pospiš
/na fotografii primátor Šale (uprostred) s trénerom
slovenskej reprezentácie Galisom pri otváraní ihriska
na ZŠ Hollého v Šali - Veči/

* A ktorými ďalšími úspechmi sa môže
obec pochváliť?
- Podarilo sa nám urobiť veľmi kvalitnú
asfaltovú cestu v dĺžke 1 km. Zrekonštruovali
sme detské ihrisko a ďalšie sme postavili.
Kompletne sme opravili strechu kultúrneho
domu, dlažbu, sú vytvorené nadštandartné
podmienky pre vytváranie kultúrnych
aktivít. Naplánovali sme a už je aj nachystaný
veľmi pekný projekt “Rodný dom ľudovej
umelkyne Klataríny Brindzovej”. Obec
je zapojená do projektu Revitalizácie
verejných priestorov z Eurofondov z
Programu rozvoja vidieka. Tu má Veľký Grob
nárok na čiastku 10 a pol milióna Sk,-. Náš
kataster je veľmi zelený, tak sa tomu hovorí,
paradoxne si ho neznečisťujeme my - ale
tí, ktorí obcou prechádzajú - hádžu nám
tu odpadky a znečisťujú nám priestory. S
takýmito bezcharakternými indivíduami sa
ťažko bojuje, ako ich prichytiť a potrestať? rozčuľuje sa RNDr. Ladislav Andor.
* O kultúrnom a športovom vyžití sa
občanov v obci sme už niečo povedali,
ale viem, že je toho vo Veľkom Grobe ešte
viac, že pán starosta?
- Máme slušne rozbehnutý futbal, a to ako na
žiackej úrovni, tak u dorastu - aj u dospelých.
Ďalej sa môžeme pochváliť futbalovými
rekreačnými športovcami. V obci sme založili
podmienky pre rozvoj stolného tenisu. Pri
kultúrnom dome pracuje skupina cvičeniek
aerobiku a dievčenská skupina, ktorá sa
venuje hip-hopovým tancom.
* Ako máte zabezpečené a dostupné
služby pre obyvateľov v obci?
- Začnem najprv so zdravotníckou
starostlivosťou. V obci máme detského
lekára, zubára. Nechýba lekáreň. Z ďalších
dôležitých služieb obyvateľstvu spomeniem
krajčírstvo, stolárstvo, kaderníctvo, a štyri
reštauračné
zariadenia,
pohostinstvá.
Trošku nám v obci chýbajú remeslá..., no
uvidíme, čo sa dá časom robiť... Obec Veľký
Grob organizuje každoročne ochutnávku
jedál starých materí a má to veľký úspech.
Organizujú to členky Slovenskej Jednoty
dôchodcov.
* Trápi Vás v obci nezamestnanosť?
- Myslím, že je to v rámci normy. Sme
pomerne blízko k Bratislave, takže ja Vám
tak poviem: kto chce pracovať, naozaj nemá
problém zamestnať sa. Problém bol a zrejme
vždy bude s neprispôsobivými občanmi, a
to nielen v našej obci.
* A záverečná otázka, pán starosta, keď
by ste chceli pozvať vo Vašej obci svojich
priateľov na návštevu, kde by to bolo?
- Myslím, že v reštaurácii “U starej mamy” by
boli určite spokojní. Slušný výber jedál, podľa
domácich receptov, rodinné prostredie,
útulné posedenie. Naozaj doporučujem.
spracovala: Alena Jaššová
foto: archív obce

Kelecsényiovci zo Šale so
svojou firmou rozbiehajú
pre verejnosť showroom!

Rodinná firma LPK, s.r.o. so sídlom v Šali, majiteľov
Kelecsényiovcov, úspešne funguje na našom
hospodárskom trhu už pekných pár rokov.
* V našom Žurnále sme o firme písali v májovom
čísle. Mimochodom, spoločnosť zamestnáva
17 ľudí. V rozhovore majiteľ, pán Ladislav
Kelecsényi, spomenul, že spoločnosť chystá
prestavbu. Aktuálne sa pýtame, či sa už tieto
zmeny uskutočnili, alebo stále prebiehajú a čoho
sa týkajú?
- Prestavba sa týka zrealizovania nadstavby na
doterajšie podlažie, nakoľko sa stále rozrastá počet
našich pracovníkov a doterajšie priestory sú už
kapacitne nepostačujúce. Stavebné práce sme
presunuli na začiatok budúceho roka.

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny
e - m a i l : g s z u r n a l @ g m a i l . c om ;

* V júni ste chystali štart internetového obchodu,
podaril sa? Čo to znamená pre klientov a čo pre
Vás?
- Internetový obchod sa nám v júni podarilo úspešne
odštartovať. Klienti si pochvaľujú, že si nájdu všetky
informácie týkajúce sa našej firmy, že si vedia
zo svojej kancelárie pozrieť aktuálne ceny a stav
materiálu na sklade, nakoľko stavy aktualizujeme
denne. Každý klient, ktorý sa zaregistruje do nášho
e-shopu, dostáva automaticky zľavu na tovar.
Pomaly si začínajú zvykať aj na objednávku tovaru
cez internet, ktorý potom buď zasielame prepravnou
službou alebo podľa priania zákazníka nachystáme
k osobnému odberu na dohodnutý termín. Týmto
krokom sa snažíme zákazníkom vyjsť v ústrety a
ušetriť im ich čas alebo cestu. Prostredníctvom www.
lpksro.sk informujeme verejnosť aj o našich aktuálne
prebiehajúcich zľavách, výpredajoch a akciách, napr.
minulý mesiac sme spomedzi našich zákazníkov
žrebovali výhercov mobilného telefónu a GPS
navigácie.
* Takže, keď by sme chceli zhrnúť, čo všetko Vaša
spoločnosť ponúka zákazníkom, v ktorých dňoch
a v ktorých hodinách je pre verejnosť k dispozícii,
aká by bola Vaša odpoveď?
- Naša spoločnosť sa zaoberá veľko a maloobchodom
elektroinštalačného
materiálu,
projekčnou
činnosťou v priemysle, ako aj v občianskej a bytovej
výstavbe, elekto aj MaR, realizáciou silnoprúdových
a slaboprúdových elektroinštalácií, bleskozvodov
a vykonávaním odborných skúšok podľa vyhlášky,
záručným a pozáručným servisom.
Novinkou, ktorú v súčasnosti chystáme pre našich
zákazníkov je showroom, čiže vzorková predajňa,
kde bude k nahliadnutiu všetok tovar, ktorý máme
v sklade. Každý si bude môcť prezrieť a poradiť sa
pri nákupe materiálu, svietidiel, káblov a vodičov
zabezpečovacej techniky. Verejnosti sme k dispozícii
od pondelka do piatka od 7.30 do 17.00 a v sobotu
od 8.00 do 12.00 hod. Tešíme sa na každého stáleho,
ale aj nového zákazníka!
-otázky: redakcia
-foto: Milan Pospiš

mesačník pre okresy Šaľa a Galanta.
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fondy a
projekty

I n g. A l e x a n d e r

B e l o v i è

finanèný poradca / konzultant

Tel.: 031/770 5517 mobil: 0918 376 935
E-mail: beloviaa@stonline.sk
Smetanova 27, 927 01 Ša¾a
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relaxujte v JK Czajlik ranch
v dunajskom klátove

Pre živnostníkov, mikro, malé a stredné podniky poskytujem služby:
- posúdenie stavu a nastavenie podniku pre investièný zámer
- celkový manažment analýzy, prípravy, realizovania, sledovania a vyhodnotenia
investièného projektu
- výber financovania investièného projektu úverovaním, leasingom, eurofondmi
pomocou, schémami finanèného inžinierstva, grantmi...
- riešenie finanènej nestability
- vyjednávanie v zastúpení klienta

1. konzultácia zadarmo
Doporuèujem využi mikropožièkový program, ktorý je urèený na zaèatie, stabilizovanie
a rozvoj podnikate¾skej aktivity a na preklenutie doèasných problémov pri financovaní podnikate¾skej
èinnosti. Výška mikropôžièky od 50 000 do 1 500 000,-Sk (od 1 659,70€ do 49 790,90€), doba splatnosti
od 6 mesiacov do 4 rokov, úroková sadzba 6,25 % p. a.!
Použitie : nákup HIM a NHIM, rekonštrukcia, úpravy a opravy prevádzkových priestorov, nákup zásob
materiálu,

RNDr. Adriana ÁČOVÁ
certifikované účtovníctvo
podnikateľské poradenstvo
komplexné vedenie agendy
miezd a personalistiky
Fučíkova 721/286; Sládkovičovo
Tel.: 0905/213 710; e-mail: adriana.acova@stonline.sk

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

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Poďte si oddýchnuť, skrášliť sa, ale aj psychicky sa uvoľniť!

Navštívili sme Poradensko–relaxačné centrum Tempus v Matúškove,
kde sa o príjemnú atmosféru stará štvorčlenný tím. Postarajú sa o váš
zovňajšok, ktorý pravidelnými návštevami privediete k dokonalosti a
k vitalite a zároveň Vám ponúkajú možnosť postarať sa o vaše duševné
zdravie.
Pracovníčky štúdia poskytnú klientom všeobecne poradenstvo vrátane
služby erudovaného a fundovaného odborníka v oblasti psychoterapie
a psychiatrie.
Začneme však od začiatku, to je od našich základných služieb, ktoré
ponúkame zákazníkom.

Kozmetika

Koža chráni naše telo proti vplyvom okolia. Základným predpokladom
krásnej pleti je spánok, pitný režim a zdravá strava. Nepriaznivo pôsobí
alkohol, fajčenie a znečistené ovzdušie.
O svoju pleť sa staráme od útleho detstva. Naše mamičky nás natierali
olejčekmi a krémami. Nie nadarmo sa hovorí: keď sa budete o svoju pleť
starať, budete ju mať hladkú ako bábätko riťku. Veľa žien si myslí, že čím
sú staršie, tým menej sa musia o seba starať, lebo sa už nemajú komu
páčiť. Výhovorka! Nie je dôležité aby ste sa stále niekomu páčili, staráme
sa o seba v prvom rade preto, aby sme sa lepšie cítili.
Veď každá žena je od prírody krásna a každodenná starostlivosť o pleť by
pre nás mala byť samozrejmosťou, bez ohľadu na to aký máme vek a aký
typ pleti.
V dnešnej dobe je už samozrejmosťou, že sa o seba začali viac starať aj
muži. Prečo nie? Veď každú z nás zaujme muž, ktorý je upravený, čistý
a krásne vonia.
O typoch pleti a starostlivosti o ňu by sa dalo veľa rozprávať a preto
vás pozívame navštívte náš salón a my vám poradíme čo by prospelo
konkrétne vašej pleti.
Každá pleť si vyžaduje odbornú starostlivosť a Poradensko–relaxačné
centrum Tempus Vám preto ponúka kozmetické ošetrenie –
povrchové čistenie pleti, hĺbkové čistenie pleti, peeling, masáž tváre a
dekoltu, aplikácia masiek, krémov, farbenie mihalníc, obočia, depilácia,
líčenie a poradenstvo v oblasti vizáže. Na ošetrenie pleti používame
prístrojové zariadenie SKIN SCRUBBER. Na kozmetické úkony používame
vysokokvalitnú kozmetiku klinicky a dermatologicky testovanú, schválenú
Ministerstvom zdravotníctva SR.
Ponúkame vám i novinku – trblietavé tetovanie TWINKLE TATT2, fixové
tetovanie vhodné aj pre deti.

Manikúra a pedikúra

Zdravé a krásne ošetrené ruky a nohy patria ku každej žene, ale aj mužovi.
V Tempuse Vám ponúkame manikúru, pedikúru a nechtový design.

vyživuje, odďaluje problémi v neskoršom veku a je prevencia proti
plesniam (mikózam).
Až 2/3 ľudskej populácie trpí problémami nôh.
Pravideľným ošetrením sa pokožka lepšie vyživuje, odďaľujú sa problémy,
spojené s vekom a je to ej prevencia proti plesňovým ochoreniam nôh.
Za každých okolností budú vaše nohy vyzerať dobre
Ponuka:
•
kompletné ošetrenie chodidiel formou mokrej pedikúry
•
peeling a zábal nôh
•
francúzske lakovanie
•
lakovanie a zdobenie nechtov
Novinka: Gélové nechty na nohách, vydržia 3-4 týždne bez úpravy. Vaše
nohy sú počas leta a dovolenky upravené!
Doprajte svojim nohám, ktoré vás nosia celý život trochu luxusu.
Ďalšie služby, ktoré Vám odporúčame sú masáže, solárium, biolampa.
Masáž vplýva na celkový fyzický i psychický stav človeka. Uvoľňuje
svalové napätie, odstraňuje bolesti, zlepšuje prekrvenie a prehriatie tela
a zlepšuje cirkuláciu krvi a limfy. V našom štúdiu je možnosť využitia:
•
klasickej masáže
•
športovej masáže
•
metóda Dovn–Breussa
•
masáž lávovými kameňmi
•
lymfodrenážna masáž
•
a tiež využitia solária.
Biolampa BIOPTRON má biostimulačné účinky na bunky:
•
harmonizuje metabolické procesy,
•
posilňuje imunitný systém,
•
stimuluje regeneračné a liečivé procesy celého organizmu.
Výnimočné vlastnosti BIOPTRON-u umožňujú svetlu preniknúť
nielen do pokožky, ale aj do tkanív, ktoré sa nachádzajú pod ňou.
Preto pozitívne účinky svetla BIOPTRON nie sú obmedzené iba na
liečenie pokožky, ale majú priaznivé účinky na celý organizmus.
Ak máte problém so zdravotným stavom alebo imunitným
systémom?
V štúdiu Tempus Vám môžeme poskytnúť Analýzu biochemických prvkov
z vlasov
Vyšetrením nefarbených vlasov odstrihnutých čo najbližšie pri pokožke
hlavy, sa možno dozvedieť, aké vitamíny a stopové prvky organizmu chýbajú.
Ide o zhodnotenie zdravotného stavu z hľadiska výživy organizmu, ktoré
pomáha určiť pravdepodobnosť vzniku budúcich chorôb, zmien a porúch.
Z krvi je možné bežne stanoviť obsah vápnika, sodíka, draslíka, fosforu,
či horčíka, v špecializovaných zariadeniach mangán, zinok, selén, meď,
či kobalt. Množstvo bioprvkov (ich koncentrácia) vo vlasoch je omnoho
vyššia ako v krvi, napríklad vápnik 200 x, horčík 30 x, zinok až 100 x.
Vďaka tomu je možné hodnotiť aj také bioprvky, ktorých množstvo v
organizme je veľmi malé alebo ich hodnotenie z krvi náročné. Analýza
vlasov nám povie, ktorý z nich je potrebné dopĺňať. Ešte dôležitejšie,
ako množstvá jednotlivých stopových prvkov, sú ich vzájomné pomery.
Väčšina ľudí o tejto metóde zatiaľ nepočula, nakoľko sa jej venuje len
minimum lekárov, ktorí musia absolvovať špeciálne školenia. Expertom
v tejto oblasti je český lekár MUDr. Jaroslav Orlík. Prostredníctvom
firmy BIOMOL sa odosielajú vzorky vlasov s konzultačným listom
lekára do Európskeho laboratória stopových prvkov v poľskej Lodži.
Vlasovú analýzu zdravotné poisťovne nepreplácajú a pacient si ju spolu s
lekárskou konzultáciou a odporúčanými doplnkami musí hradiť sám..

Obezita a nadváha je problém súčasnosti

Obezita je diagnóza a môžete s ňou navštíviť lekára. Pokiaľ chcete
pre svoje zdravie niečo urobiť alebo už ste unavení z jo–jo efektu
(chudnutie – diéty – opätovný nárast hmotnosti) vlastného diétovania
a ste rozhodnutí?! Navštívte našu obezitologickú poradňu. Naše
metódy spočívajú v zmene vo výžive, zmene životného štýlu,
fyzickej aktivity a podľa individuálnej potreby aj v liečbe liekmi.
Nadváha a obezita sa definuje na základe BMI–body mass indexu, čo je
výpočet indexu telesnej hmotnosti.Vyrátať si ho môžete aj sami, podľa vzorca:
váha/hmotnosť v kg
BMI= ----------------------výška na druhú v m
Ponúkame Vám aj analýzu zloženia tela pomocou špecializovaného
diagnostického prístroja InBody 320, ktorý umožňuje presne stanoviť
podiel a hmotnosť tukového tkaniva (t.j. tuku) v jednotlivých častiach tela,
podiel a hmotnosť vody, tuku a svalstva v celom tele, výpočet BMI (index
telesnej hmotnosti), WHR (pomer objemu pásu a bokov), BMR (minimálna
kalorická potreba), diagnóza obezity.

Ďalšou z ponúkaných metód je Lymfodrenáž detoxikácia

Manikúra a nechtový dizajn Ruka sú dôležitou súčasťou prvého kontaktu
a veľa o Vás prezradia. Mnohý z nás si to ani neuvedomujú. Preto je
pravidelná starostlivosť o ruky a nechty nevyhnutná. Nikedy stačí celkom
málo na to, aby vaše ruky a nechty vyzerali elegantné a pestované.
Ponúkame vám starostlivosť o vaše ruky a nechty.
Manikúru mokrú, suchú a pre pánov.
P-shine – japonská manikúra, ktoré je veľmi vhodná na ošetrenie nechtov,
ktoré spevní a vyživí.Zábal rúk s produktom Biostyle, je veľmi dôležitý pre
hydratáciu pokožky rúk, ktorá je vystavená po celý rok poveternostným
vplyvom a chemickým prípravkom, ktoré používame v domácnosti.
P zábale budú vaše ruky a nechty krásne hydratované a hebké.
Gélové nechty, ktoré sú zdravotne nezávadné a takmer na nerozoznanie
od Vašich nechtov sú modelované jednofázovým a trojfázovým gélom.
Francúzka manikúra permanentá, ktorá sa dekoruje na gélové a prírodné
nechty.Francúzka manikúra jednoduchá - laková, ktorá sa dekoruje na
gélové a prírodné nechty. Air Brush systém zdobenie nechtov gélových
aj prírodných pomocou šablón.
Dekoratívne lakovanie nechtov, zdobenie kamienkami, obtlačkami,
nálepkami, lakovanie. Novinkou, ktorú ponúkame je dekoratívne
zdobenie akrylom. Po ukončení štúdia v Komárne u známej odborníčky
Nikolety Balogovej ponúkame zákazníčkam zdobenie gélových nechtov
3D technikou Aklylom.

Pedikúra

Srarostlivosť o nohy a chodidlá je všade vo svete bežnou službou.
Pedikúra je kompletné ošetrenie nôh (úprava nechtov, odstránenie
zrohovatenej kože, masáž,...). Pravidelným ošetrením sa pokožka lepšie

LINFOGEI – lymfodrenáž, lymfatická a žilová drenáž celého tela ako i
tváre.
Účinok LINFOGEI – lymfodrenáže, lymfatickej a žilovej drenáže celého
tela ako i tváre:
•
detoxikácia, zbavenie sa opuchov,
•
zlepšenie prekrvenia, krajšia hladšia pokožka,
•
celkové zlepšenie metabolizmu, rýchlejšie vylučovanie
odpadových látok a zlepšenie,
•
kvality tkanív,
•
úbytok v centimetroch,
•
čas 20–40 minút.
Na formovanie postavy, redukcia hmotnosti a
celulitídy, spevňovanie svalového tonusu
používame VIP COMPLEX III. MILÉNIUM t.j.
multifunkčný systém s ovládacím panelom, ktorý
garantuje:
•
okamžité viditeľné dlhotrvajúce výsledky,
•
vysoká technológia a profesionalita,
•
bezpečnosť.
Poskytujeme tieto metódy:
TRANSION – metóda rýchleho chudnutia,
odbúravania tuku a formovania svalstva tela (postavy)
ako i tváre. Úbytok viditeľný a merateľný už po 1. sedení
(mínus 2–3 cm napr. v páse). Jedna kúra je 10 sedení.
ISOGEI – metóda úplného i čiastočného spevňovania
svalstva tela (brucho, stehná, chrbát, prsia...),
tváre – lifting. Účinok oboch metód je: pružnejšia
hladšia pokožka a 15 minút na stroji nahradí cca
1,5–2 hodiny cvičenia v posilňovni, telocvični. Čas
potrebný na efekt je 15–25 minút – jedno sedenie.
BODY SYSTÉM – metóda redukcie tuku a celulitídy.
Využíva TRANSION (rýchle chudnutie a úbytok v
centimetroch) ako i infračervené lúče, ktoré prenikajú
hlboko do tkaniva, zlepšujú metabolické procesy,
výživu tkanív. Eliminácia (vylučovanie) nadmerných
tekutín v tele, má čistiace účinky, uvoľnenie tuku,
celkové formovanie postavy. Čas 30–50 minút.

Injekčná lipolýza

Mnohí z nás poznáme 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 robíme
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 na 2–4 sedeniach
v 7–8 týždňových intervaloch. 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 2 000,- Sk za jedno sedenie,
je orientačná a v závislosti od veľkosti ošetrovanej časti tela.
Mnohých z nás trápi hyperhidróza nadmerné potenie, ktoré podpazušie,
dlane rúk, chodidlá a tvár. Možno hyperhidrózu liečiť? Prax preukázala, že
injekcie botulotoxínu vedú k značnému zlepšeniu hyperhidrózy. 9 z 10
pacientov liečených botulotoxínom na hyperhidrózu ju odporučili.
Naša pokožka starne a naše kedysi hladké tváre „zdobia“
vrásky. Prečo vznikajú vrásky? Príčin je niekoľko. V prvom rade
je to prirodzený proces starnutia, čiže vek. Svoju úlohu pri
tom zohráva aj životný štýl, stres, stravovanie, škodlivé návyky
ako fajčenie, alkohol, slnečné žiarenie, narušené zdravie...
MICROGEI – spevňovanie pokožky tváre a vyhladzovanie vrások
pomocou mikrostimulácie. Využitie rôznych vlnových dĺžok:
•
sínusoidová – zvyšuje povrchovú cirkuláciu pokožky tváre
•
rampová (spádová) – zvyšuje tonus pleti
•
pulzová frekvencia – vhodná na lifting tváre, čas min. 10–15
minút, max 30–40 minút
Odstránenie vrások robíme aj pomocou botulotoxínu, výplňových
materiálov, IPL...
Čo je to botulotoxín? Je neurotoxín, ktorý uvoľňuje kŕče svalov a preruší
nervo–svalové spojenie a tým zabráni mimickému svalu v zmršťovaní,
ktoré je hlavnou príčinou tvorby vrások. V korektívnej dermatológii sa
injekčne aplikuje vo veľmi nízkych dávkach hlavne do problémových
častí tváre. Naše pracovisko používa konkrétne preparát DYSPORT, ktorý
odstraňuje mimické vrásky na čele, pri koreni nosa a okolo očí a výsledkom
je hladký a prirodzený vzhľad pokožky. Vyplnia sa nerovnosti, zjemnia
vrásky, ryhy, rozjasní celú pleť. Môžu ich používať ako ženy, tak muži a je
tu možnosť kombinácie aj s inými kozmetickými procedúrami. Aplikácia
je ľahká, pohodlná, upravujú sa podkožne v závislosti od hĺbky vrások.
Keďže nie sú potrebné žiadne alergologické testy, zákrok nepresahuje 20
minút. Účinok intradermálnych výplňových materiálov je dlhotrvajúci,
nie však trvalý.
Svoj vzhľad má každý z nás vo svojich rukách a záleží len na
každom z nás. Nami užívané produkty sú 100% odbúrateľné, čo
znamená, že sa vstrebú a v pokožke nezanechajú žiadne stopy.
Napríklad: Matrigel, Matridex, CRM Matridex, Matridex DX
Ďalšou veľmi účinnou metódou je MEZOTERAPIA, pri ktorej
sa mikroinjekciami do kože na tvári, krku a dekolte aplikuje
sterilný roztok plný vitamínov, aminokyselín a koenzýmov,
čím dochádza k hĺbkovej revitalizácii pleti (omladeniu).
MEZOLIFT je metóda rovnaká ako pri mezoterapii, ale kombinuje sa
spolu s kyselinou hyalurónovou, ktorá pleť ešte viac hydratuje a tým
sa pleť vypína a vyhladzuje. Metóda je výborná pre zrelší a starnúci
typ pleti. Použitie 1 x za 2 týždne, najlepšie 4 x po sebe. V posledných
desaťročiach prichádza na trh množstvo výplňových materiálov, ktoré sa
líšia dosiahnutým účinkom, ako i dĺžkou ich trvania.
Jednou z najnovších metód je fotoomladzovanie – fotorejuvenizácia.
VIP II EPIL FLASH A REJUVENIZÁCIA – je prístroj, ktorý využíva na
fotoepiláciu, fotorejuvenizáciu pulzné svetlo.
Čo je to fotorejuvenizácia? Je to neinvazívna a bezbolestná metóda,
pri ktorej sa používa IPL – intenzívne pulzné svetlo a znamená
fotoomladzovanie. Pri zákroku sa na pokožku priloží pulzná lampa, ktorá
vydáva svetelný impulz. Je to svetlo presne definovanej vlnovej dĺžke,
ktoré 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 x, ale efekt je
viditeľný už po prvom sedení.
A cena zákroku? Je to cca 3 000,- Sk, cena je orientačná a je v závislosti od
časti tela, či sa jedná len o tvár, krk, dekolt a pod...

Fotoepilácia - epilácia pulzným svetlom

VIP II EPIL FLASH A REJUVENIZÁCIA – je ďalší prístroj, ktorý využívame
na fotoepiláciu, fotorejuvenizáciu pomocou pulzného svetla. Ide o
dlhodobé až trvalé bezbolestné odstránenie ochlpenia. Pulzné svetlo
funguje ako krátky svetelný silný záblesk, ktorý preniká cez pokožku až do
hlbších vrstiev, do vlasových cibuliek a vedie k ich rozrušeniu. Počítačom
je naprogramovaný typ chlpu, vlasu a typ pleti... Metóda je absolútne
bezbolestná. Potreba aplikácie je od 10–14 sedení (podľa typu, farby,
hrúbky vlasu, resp. chĺpku) a to 1 krát za 28 dní. Aplikuje sa na ktorúkoľvek
problematickú časť tela (podpazušie, bikiny, okolie pupka, horné a dolné
končatiny) a tváre (fúziky, bokombrady, brada...)

Kolektív pracovníkov relaxačného zariadenia Tempus sa teší na Vašu návštevu!
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ZIMNÁ SERVISNÁ AKCIA v Autoprofite Galanta

Či sa nám to páči, alebo nie, prichádzajúce zimné obdobie je zakaždým
dôkladnou previerkou stavu každého automobilu. I keď vozidlá sú od
výroby pripravené na zimné podmienky celoročne, otázka zimného obutia
a kontrola vlastností vozidla je na starostlivosti každého motoristu. Vodič
by rozhodne nemal prejsť mávnutím ruky klesajúce teploty s nastupujúcou
zimou. Spoločnosť Autoprofit je už tradične tým pomocníkom, ktorý sa
postará, aby vozidlá jeho „zverencov“ boli stopercentne skontrolované
a pripravené na zimnú sezónu.
Tak ako po minulé roky, i tento rok pripravila spoločnosť Autoprofit veľmi
populárnu akciu pre motoristov s názvom Zimná servisná akcia.
Tohtoročná servisná akcia sa koná v termíne od 24.10. do 22.11.2008
a cena za zrealizovanú kontrolu je skutočne len symbolická - 99,- Sk/3,29€
Prehliadky sa môžu zúčastniť nielen vozidlá VW, Škoda a Seat, ale i ostatné
značky vozidiel.
V rámci tohtoročnej Zimnej servisnej prehliadky prevedieme na vozidlách
nasledovné kontroly:
•
funkcie a stavu stieračov,
•
množstva a mrazuvzdornosti chladiacej kvapaliny, prípadne
doplnenie*,
•
funkcie ostrekovača skla, svetiel, príp. nastavenie a doplnenie
nemrznúcej kvapaliny*
•
množstva motorového oleja, prípadne jeho doplnenie*
•
množstva a intervalu výmeny brzdovej kvapaliny, prípadne jej
doplnenie*,
•
funkcie osvetlenia, prípadne nastavenia svetlometov,
•
pohľadová kontrola výfukovej sústavy, podvozku a jeho
ochranného náteru,
•
pohľadová kontrola stavu pneumatík vrátane rezervy,
•
kontrola bŕzd v brzdovej skúšobni.

V rámci symbolickej ceny takto skontrolujeme všetky uvedené funkcie
vozidla a po absolvovaní servisnej prehliadky vám vystavíme zoznam
vykonaných úkonov s potvrdením o stave vozidla. Jedinou platbou navyše
môžu byť pre klienta doplnené prevádzkové kvapaliny, použité ochranné
prípravky, ktoré hradí zákazník nad rámec ceny za zimnú servisnú
prehliadku. Pre každého klienta sme navyše i tento rok pripravili darček
– praktický zimný balíček, ktorý istotne poteší. Ak by sa predsa len
zdalo niekomu ponúkaného málo, pripravili sme ďalšiu možnosť získať
v Autoprofite niečo navyše – každý, kto sa zúčastní našej výhernej ankety,
hrá o hodnotné ceny...
Počas zimnej servisnej akcie sme pripravili i mimoriadne výhodnú
ponuku zimných pneumatík a kompletov. Teraz Vám ponúkame
zľavy až do výšky 20% a navyše pri kúpe pneumatík prezujeme Vaše
auto ZDARMA.
Aby sme predišli Vašim starostiam s uskladnením letných kolies, ponúkame
Vám možnosť ich starostlivého uskladnenia v sklade pneumatík Autoprofitu.
Využijete tak ďalšie ponúkané výhody:
•
využitie nového skladu pneumatík a ušetrenie vlastného
priestoru,
•
vyčistenie kolies,
•
odborné ošetrenie kolies,
•
zabezpečenie potrebného konzervovania kolies,
•
výmena kompletných kolies zdarma.
Zaujímavé akciové ceny sme pripravili i na ďalšie produkty. Vybrané
ŠkodaOriginálne dielce® a ŠkodaOriginálen príslušenstvo® Vám
teraz ponúkame z výraznými bonusmi až do výšky 30%.
Ak máte aj vy radi Vaše vozidlo krásne čisté, určite Vás bude trápiť jeho
častejšie jesenné zašpinenie. I v tomto jesennom období je pre Vás
k dispozícii naša ručná autoumyváreň otvorená sedem dní v týždni.

Využite obľúbený Paket Štart a získajte navyše automaticky chutné
občerstvenie v našej kaviarni CarCaffe zdarma!
Veríme, že naša jesenná ponuka je dostatočne pestrá a radi si prídete
na vlastnej „koži“ vyskúšať profesionálne služby spoločnosti Autoprofit
v Galante na Šaľskej ulici.
Tešíme sa na Vašu milú návštevu!
Kolektív spoločnosti Autoprofit
Pripravila: Ing. Viera Dudášová

§ Budem musieť plniť vyživovaciu povinnosť, aj keď dieťa nie je moje?

OTÁZKA: Som 4 roky rozvedený. Počas manželstva sa nám
narodila dcérka a po našom rozchode sa mojej bývalej manželke narodilo ešte jedno dievčatko. Malá nosí moje priezvisko,
hoci ja nie som jej biologickým
otcom, narodila sa však v lehote
300 dní od rozvodu a ja som sa
na ňu do dnešnej doby neplatil
ani korunu. Bývalá manželka
momentálne žije so svojim druhom, ktorý sa však odmieta o
malú starať a hoci moja dcérka

žije so mnou
v jednej domácnosti, po
problémoch,
o ktorých sa
tu
nebudem
bližšie vyjadrovať, mi bola
zverená
do
opatery,
nie
som ochotný
starať sa o cudzie dieťa, hoci
toto je sestrou
mojej vlastnej
dcérky. Pred
časom
som
požiadal o zrušenie všetkých
v y ž i vovac íc h
a výchovných
práv na toto
dieťa, ale moja
manželka odo
mňa žiada vyplatenie všetkých
zaostalých alimentov na ňu. Nie
som ochotný toto splniť. Chcem
sa opýtať, je možné, aby som bol
nejako trestne stíhanie za nesplnenie si vyživovacej povinnosti
na dieťa, ktoré vlastne nie je
moje, hoci má moje priezvisko
? Budem sa musieť starať aj o
toto dieťa, keby bolo náhodou
odňaté matke ? Môže sa v tomto
prípade argumentovať, že sú-

rodenci by mali vyrastať spolu?
Mohli by mi vziať moju dcérku?
ODPOVEĎ: Z textu nášho čitateľa je
zrejmé, že v danom prípade sa jedná o pomerne zložitú situáciu, ktorej riešenie bude spočívať v odpovediach na viaceré otázky. Okrem
toho musím poukázať na to, že náš
čitateľ si v niektorých svojich otázkach protirečí, čo sa však budem
snažiť v mojej odpovedi odstrániť.
V zmysle ust. § 85, odst. 1 zák.
č. 36/2005 Z. z. o rodine o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v jeho platnom znení (ďalej len
ZoR) ak sa narodí dieťa v čase od
uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení
za neplatné, považuje sa za otca
manžel matky. Tým je určené, že
otcom druhorodenej dcérky v
zmysle platnej právnej úpravy je
náš čitateľ. Ak je náš čitateľ presvedčený, že nie jej biologickým
otcom, má možnosť zaprieť otcovstvo za podmienky, že je vylúčené,
že by mohol byť jej otcom. Ust. §
87, odst. 1 ZoR totiž hovorí, že ak
sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia
manželstva a trojstým dňom po
tom, čo manželstvo zaniklo alebo
bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak
je vylúčené, že by manžel matky

mohol byť otcom dieťaťa. Zapretie
otcovstva je osobitným konaním
na súde, ktoré sa začína na návrh
domnelého otca, ktorý možno
podať v lehote do 3 rokov, kedy sa
tento dozvedel o narodení dieťaťa.
Je potom vecou dokazovania na
súde, a dôkazné bremeno bude na
strane nášho čitateľa, či domnelý
otec spĺňa spomínanú zákonnú
podmienku, alebo nie. Ak áno, súd
svojim rozhodnutím určí, že on nie
je otcom druhorodenej dcérky.
Náš čitateľ ďalej spomína, že druhorodená dcérka mu bola zverená
do opatery. K tomuto uvádzam,
že zverenie mohlo byť vykonané iba rozhodnutím príslušného
súdu (o čom čitateľ nepíše), v ktorom sú určené všetky podmienky
zverenia dieťaťa do starostlivosti
niektorého z rodičov vrátane platenia výživného druhým z rodičov.
V súdnom konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu o zverení, by
bol býval mohol náš čitateľ v rámci
vyriešenia tzv. predbežnej otázky
zaprieť otcovstvo k tejto dcére, k
čomu však zrejme nedošlo. Z právneho hľadiska je preto náš čitateľ
naďalej jej otcom.
Následne náš čitateľ píše, že
pred časom požiadal o zrušenie
všetkých vyživovacích a výchovných práv na toto dieťa. Nie je mi
jasné, čo tým myslel, avšak, ak

mal na mysli zmenu doterajšieho
právneho stavu starostlivosti o
druhorodenú dcéru, mohlo sa to
stať opäť iba na základe návrhu na
príslušný súd. Súd v riadnom konaní opätovne rozhodne (z textu vyplýva, že ešte nerozhodol) o tom,
komu maloletú zverí do starostlivosti, pričom druhý rodič bude
zaviazaný platiť na ňu výživné.
Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností odpovedám na
otázky nášho čitateľa nasledovne.
Trestne stíhať za neplnenie si
vyživovacej povinnosti voči maloletému dieťaťu je možné toho,
komu bola takáto povinnosť uložená právoplatným rozhodnutím
súdu, a to bez ohľadu na to, či je
biologickým otcom dieťaťa, alebo
nie, a tento si túto povinnosť dlhšiu dobu neplní.
V prípade že príslušný súd právoplatne rozhodne o zverení do
osobnej starostlivosti nášho čitateľa jeho maloletej dcérky, bude
tento povinný v celom rozsahu sa
o ňu starať. Jej matka bude musieť
byť zaviazaná v tom istom rozhodnutí na platenie výživného na maloletú.
Argumentácia akéhokoľvek druhu v súdnom konaní je prípustná,
pokiaľ sa bezprostredne týka prejednávanej veci. Je potom vecou
súdu, akým spôsobom zváži a vy-

hodnotí dôkazy predložené účastníkmi konania (argumenty nášho
čitateľa), a podľa toho vo veci rozhodne.
Maloletá dcérka nášho čitateľa,
pokiaľ je v súčasnosti v jeho osobnej starostlivosti, mu môže byť odňatá iba opätovným právoplatným
rozhodnutím súdu v rámci konania, ktoré je možné začať na návrh
jeho bývalej manželky ako matky
dieťaťa, prípadne aj bez návrhu, ak
sú na to okolnosti ustanovené ZoR
(zanedbanie starostlivosti zo strany otca, jeho neusporiadaný život
a pod.).

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
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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
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

T E M I S
SECURITY s.r.o.
ako akreditovaná osoba vykonáva prípravu a
skúšku odbornej
spôsobilosti pre
osoby poverené
výkonom fyzickej
ochrany a pátrania, poradenstva
a pre prevádzkovateľov SBS.

Prihlášky a informácie na
tel. č.: 031/7806033,
031/7805757 a 0903/770080

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
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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.

„To, aký vzťah má žena ku gynekologickým vyšetreniam, má svoje základy už v rodinnej výchove“
- hovorí gynekológ, MuDr. Pavol Hartel
Nakoľko nám vo veľkej miere
neprestávajú volať naše čitateľky a
majú viaceré nezodpovedané otázky
z oblasti gynekológie, rozhodli sme
sa spracovať z ich podnetov aktuálny
rozhovor s odborníkom - gynekológom
a pôrodníkom, MUDr. Pavlom Hartelom,
ktorý počas celého tohto roku viedol v
našom časopise gynekologickú rubriku s
radami pre čitateľky.
Čitateľky sú v tomto prípade častokrát
mladé dievčiny a mladé mamičky a
niekedy sa hanbia otvorene opýtať
svojho gynekológa na svoj problém.
Využívajú anonymitu prostredníctvom
nášho časopisu. Dúfam, že na ich otázky
nájdu kompetentné odpovede.
* Pán doktor, prečo si myslíte, že sa
dievčatá hanbia navštíviť gynekológa a
zveriť sa mu, ak ich niečo trápi? Myslíte
si, že je to spôsobené výchovou?
- Kultúry rôznych národov sveta ponúkajú
rôzny pohľad na gynekologické vyšetrenie
u ženy - vyplýva to i z postavenia ženy
v spoločnosti. Od ranného detstva
sa
každému
jedincovi
vštepuje
výchovou i vzťah k vlastnému telu, jeho
sebapoznávaniu a reprodukčné orgány
majú významné postavenie. Dievča od
detstva až k fyzickej a psychickej dospelosti
prekonáva významné - ale normálne fyziologické premeny. Zlá komunikácia s
rodičmi, blízkymi, pedagógmi a následne
- tabuizovanie normálneho ženského
vývoja dáva už pri fyziologickom normálnom náleze tela a jeho orgánov
veľa neistých pochybnosti a nehovoriac,
čo už len pokúšanie sa objasňovať si
skutočné ťažkosti - rôzne ochorenia, zvlášť
reprodukčných orgánov.
Menštruácia - normálny fyziologický
stav v živote - sa dlho považoval za stav
“nečistoty”.Pojem hanblivosti v takomto
prípade vývoja sa osobnosti -ženy vzniká z pocitu neistoty a strachu nových
poznatkov. Moderná doba i v slovanskej
kultúre postupne začala “lámať” tieto
bariéry, postupne je snaha o vytváranie si
správneho povedomia, a väčšej si váženosti
svojho tela. A tato skutočnosť zasa väčšej
poznávacej otvorenosti, porovnávania sa
s inými, vytvára podmienky hanblivosti
na druhej strane. Inými slovami nekvalitná
komunikácia matky s dcérou alebo i
oboch rodičov, odmietanie rozhovorov
o pohlavných orgánoch, sexe, nekvalitné
samoštúdium z médií /dnes internet/ sa
podpisuje k vytváraniu negatívneho postoja
- z návštevy v gynekologickej ambulancii.
Niet horšieho ako strach z nepoznaného a
vytváranie si zlých porovnávacích vzorov
ku svojmu telu. Každý človek, či muž
alebo žena je individualita. Každé dievča
pod vplyvom výchovy doma, genetickou
predizpozíciou, vzťahom so školou,
ľudskými vzťahmi, si pestuje i mieru
citlivosti - odhaliť svoje telo fyzicky a svoje
duševné pocity. V súčastnom svete sa
tým vytvárajú i nároky na zariadenia - ako
sú gynekologické ambulancie - zo strany
klientiek/dievčat, žien/, aby sa dostatočne
zbavili pocitu “hanby” z gynekologického
vyšetrenia. Nesmierne k tomu napomáha
kvalitné
technické
zabezpečenie
ambulancii, ako i kvalitný komunikačný
akcent zariadenia a následne samozrejme
jasný a presný záver. Náročnejším ako len
dosiahnutie fyzického gynekologického
vyšetrenia u ženy a dosiahnutie výsledku
je samozrejme “otvorenie ženskej duše” v
tej najintímnejšej sfére.
* S ktorými najčastejšími problémami
sa na Vás obracajú mladé dievčatá?
- Mlade dievčatá najčastejšie sa obracajú
v gynekologickej praxi s požiadavkou
riešenia nepravidelných menštruačných
cyklov, výtokov z pošvy, bolesti v
podbrušku, ale aj s požiadavkou konzultácie

o antikoncepcii, možnosti a nemožnosti
otehotnenia, možnosti skvalitnenia tela
po stránke fyzickej/ prsníky - zväčšenie,
pleť - akné../, ale aj o konzultácii prevencii
onkologických
ochorení
prsníkov,
maternice - predovšetkým krčka maternice
- v súčasnosti možnosti HPV - vakcíny /ako
prevencie rakoviny krčka maternice/
* Mladé ženy po pôrode veľakrát trápi
tzv. “sexuálne nechutenstvo”. Čím
môže byť spôsobené?
- Sexuálne nechutenstvo po pôrode môže
vyplývať z viacerých aspektov:
-novovzniknutý hormonálny stav v
tele ženy, ktorý výrazne ovplyvňuje ženu
fyzicky - predovšetkým mení kvalitu
pošvových stien a vytvára možnosti k
bolesti, suchosti, krvácaniu z
poranenia pri koite v pošve,
ale samozrejme i psychicky mení náladu ženy na sexuálne
zblíženie,
-pôrodné poranenia, jazvy
po poraneniach v pošvovom
tuneli
-výrazná strata krvi
po
pôrode a následná laktácia
vedú k únave ženy, ako fyzicky
tak psychicky, samozrejme
nemalým aspektom sa podieľa
na dyskomforte i vysoko
pozitívny vzťah ženy ku dieťaťu,
jeho preferencia nad vzťahom
ku partnerovi, ale i negatívny
vzťah k tehotnosti a následne
dieťaťu vytvárajú averziu ku
sexu.
* Ako Vy - z pozície odborníka
pozeráte a hodnotíte, ak
začína príliš mladučké dievča
(11 až 13 ročné) so sexuálnym
životom? Čo by ste im v tejto
súvislosti povedali, lebo asi
im nemá kto poradiť, alebo
sa jednoducho chovajú tak,
ako to videli doma..., “aká matka, taká
Katka”...
- Začiatok sexuálneho života je značne
posunutý i do vekových kategórii
teenageriek. Sexuálny život, to nie
je len pohlavný styk, ktorý je akýmsi
vyvrcholením sexuálneho života. Rôzne
sexuálne úkony vedúce k sexuálnemu
uspokojeniu u ženy majú i rôzne úskalia,
vedúce nielen k možnému poraneniu, ale
i zaneseniu infekcie do pošvy a následne
i do maternice. Prečo dievčatá v tomto
veku túžia začať sexuálne žiť? To vyplýva
určite z možnosti ohromnej edukácie až
“propagandy” zo strany predovšetkým
médií a možno i v chcení odbrzdenia tensie
uvoľnením pri sexe, alebo v modernom
svete: byť čo najskôr “ in “. A určite to súvisí
aj s individuálnym vývojom jedincov
a v genetických predispozíciách. Nech
čokoľvek predchádza - začať sexuálne
žiť i vo veku 11-13 rokov, je potrebná
výrazná všímavosť matky dievčaťa - začať
čo najrýchlejšie komunikovať o otázkach
sexu, ale správne varovne usmerniť, aby
si každé dievča uvedomilo úskalie sexu hlavne pohlavného styku / nielen hrozba
tehotnosti v nízkom veku, prenosných
sexuálnych ochorení - spojených v
neskoršom veku so sterilitou - nemožnosť
otehotnetieť, ale aj onkologických
ochorení po získaní vírusovej infekcie na
krčku maternice po pohlavnom styku s
nakazeným partnerom.../
Je správne, keď vzťah matky a dcéry je
tak dostatočný, že v doprovode matky
navštívi dcérka sexuálne poradenstvo na
gynekologickej ambulancii.
Uzavretý vzťah matka - dcéra vytvára
ideálne podmienky zatajovania sexu a
jeho následným nástrahám a problémom.
* Neviazaný sexuálny život však
spôsobuje neskôr nielen obrovské

psychické traumy, ale aj mnohé
ochorenia. Porozprávajme o nich
podrobnejšie
- Medzi mužom a ženou je základný rozdiel
v pohľade na sex a jeho začatie. Neviazaný
sex u mladých dievčat, pokiaľ k tomu nie
sú nútené/prostitúcia../, je predchádzaný
predovšetkým emocionálnym nábojom.
Kedy a do akej miery prepukne neviazaný
sex do štádia psychickej a následnej
i fyzickej závislosti - závisí zasa aj o
možnostiach realizácie sexu, všímavosti
okolia, najbližších o svoje dievča.
Každá žena vo svojom veku rôzne dozreje
k pocitu zblíženia sa sexuálne s partnerom.
Každá negatívna skúsenosť - hlavne pocit
podvedenia ako - viny, máva v následnom

uplatnením - ako napr. v USA, prinášajú
na svet prvé dieťa po 35. roku života, kedy
sú ekonomicky samostatné. To je fakt, ale
samozrejme medicínsky správne by malo
byť využívané najlepšie obdobie fertility
u ženy, ako aj samozrejme obdobie menej
rizikových vekových období.
A to je v našich podmienkach medzi 22-28
rokom života. Schopnosť vaječníkov tvoriť
vajíčka je po 30 roku života redukovanejšia
a tým je schopnosť otehotnieť slabšia.
* Ak žena rodí po 40-tke, môžu u nej
nastať viaceré komplikácie, ale aj plod
už nemusí byť ani zďaleka taký zdravý
- ako u mladej rodičky...
- Ženy po 40. roku veku sú už v skupine
doporučenia ku špeciálnemu genetickému
vyšetreniu - odber plodovej
vody a následná genetická
chromozomálna analýza pre štatisticky častejší výskyt
genetických abnormalít /
presne po 35. roku života/.
Samozrejme
organizmus
u ženy po 40-tke nemusí
dostatočne
tolerovať
prebiehajúcu tehotnosť /
hlavne
jednotlivé
jeho
orgánové systémy/ a tehotnosť
v tomto veku je definovaná
ako riziková tehotnosť so
všetkými atribútmi. Samotne
ukončenie tehotnosti má
predtým nutnosť prísnej
analýzy všetkých faktorov
hodnotiacich
stratégiu
vedenia pôrodu/ operačne cisársky rez, spontánne/.
* Aj keď je teraz doslova
kozmetický boom!, veľa
týchto prípravkov intímnej
hygieny škodí. Je to aj Váš
názor?
- Dnes sú prípravky intímnej
hygieny na base chemickej /
tantum rosalgin výplachy /, homeopatickej
- výťažky rastlín s antibakteriálnym,
regeneračným a stabilizujúcim efektom pre
pošvu /Multi - Gyn gél, tbl.../ a podpornej
liečebnej - ako nosiče normálnej flóry
pošvy /Gynoflor tbl/. Predovšetkým si
treba uvedomiť, kedy je liečba a kedy je už
len prevencia. Toto nesprávne odhadnutie
má za následok vytváranie nežiadúcich
účinkov, ako i vytváranie nedostatočných
účinkov liečby a prevencie, samozrejme to
platí i o antibiotickej liečbe pošvy.

živote ženy psychické zmeny. Znásilnenie
je snáď najväčšou psychickou traumou
v nasledujúcom živote ženy vo vzťahu
k sexu. Neviazaný sex prináša so sebou
pri nedostatočnom zabezpečení, okrem
možnej psychickej traumy a výčitiek v
budúcnosti z minulosti, aj vážne možnosti
ochorení ako infekčných prenosných
ochorení, nechcených tehotností, ale aj
onkologických problémov. Nebezpečím
do budúcna v živote ženy z neviazaného
sexu v skorom veku života môže byť aj
pocit “vybitia sa” v
neskoršom veku,
ako nezáujem o
sex.
* Kedy je podľa
Vás u ženy čas na
porodenie prvého
Pázmánya 16,
dieťaťa, pretože
dnes je moderné
tel.:
031 - 771 69 16
dieťa “odkladať”
a
“odkladať”...,
Otvorené:
až je nakoniec
neskoro?
po - pia
- Filozofia času
8,00
12,00
– 13,00 - 16,30
prvého
dieťaťa
u ženy je daná Prídite si objednať okuliare k nám,
historickou kvalitou
kultúry národa /
obslúžia Vás dlhoročné
Ázia, Afrika, India.../.
pracovníčky v odbore
Vo včasnom veku
so špecializáciou na vyšetrenie
ženy a samozrejme
ekonomickou
zrakovej ostrosti.
vyspelosťou
spoločnosti
ktorá predurčuje
• vyhotovíme okuliare na mieru
postavenie ženy.
z rôznych druhov materiálov
Ženy
• opravy okuliarov
ekonomických
vyspelých štátov
• doplnky: púzdra, retiazky,
s
vyrovnaným
utierky, lupy, mikroskopy ...
spoločenským

Eva - Optika Šaľa

Žena, než začne niečo používať, mala by
mať jasno o náleze v pošve - kvalite sekrétu
pošvy cestou poradenstva u svojho
gynekológa. S každou skupinou liekov sú
dobré i zlé skúsenosti.
Podstatou každej liečby zápalu pošvy
a následne prevencie - je udržiavanie
kvalitnej pošvovej flóry a mikróbov, a to
samozrejme súvisí i s dobrou hormonálnou
kvalitou cyklu u ženy.
* Aký názor zastávate pri otázke sexu
počas tehotenstva a vysokého štádia
tehotenstva?
- Toto nechávam na uváženie oboch
partnerov, ale najmä na pocitoch ženy a
záleží to aj od jej zdravotného stavu.
* Do akej miery ako odborník
schvaľujete piercing na citlivých
intímnych miestach?
- Nie som zástancom piercingu a
samozrejme už nie v oblasti genitálií.
Postrádam v tom kozmetický efekt, ale
aj zdravotný efekt, vidím skôr nežiadúci
zdravotný efekt.
* A ešte jedna chúlostivá otázka.
Dnes je dostupné veľké množstvo
tzv. sexuálnych pomôcok, ktoré
obohacujú,
resp.
spríjemňujú
sexuálny život partnerov. Vy však ako
odborník, gynekológ - si myslíte, že
nemôžu spôsobiť nejaké zdravotné
poškodenie?
- Sexuálne pomôcky obohacujú sexuálny
život. Pri jednotvárnom sexuálnom - už
nezaujímavom - živote u partnerov sa môžu
významne podieľať, nielen na skvalitnení
sexuálneho života, jeho prežívania, ale
i v “utužovaní” partnerského vzťahu. Na
čo treba myslieť pri výbere sexuálnej
pomôcky? Je samozrejmé predovšetkým
zdravotné
zabezpečenie/
vylúčenie
pomôcok z materiálov alergizujúcich
sliznice tela, vylúčenie pomôcok, vedúcich
k poraneniu, pre veľkosť a ostré hrany/.
Výberu pomôcky by malo predchádzať
poradenstvo - partnerov navzájom s ich
predstavou pre seba, a poučenie pri kúpe
pomôcky, prípadne poradenstvo v shope.
Netreba zabúdať i na vhodnú prípravu
slizníc /pošvy, konečníka../ a kúpou
lubrikancie.
- pýtala sa: Alena JAŠŠOVÁ

GYN-PRAKTIK, s.r.o. - MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A
Žilina
Tel.: 041/500 7800

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

„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

O pár dní si pripomenieme sviatok všetkych zosnulých, dušičky.
Nezabudnite ani Vy na tých svojich aspoň symbolickou kyticou kvetov.

Pridite si vybrať z bohatého výberu kvetov v predajniach s kvetinami v Šali-Veči majiteľky Dariny Karasovej.

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Na návšteve v Seredi medzi tými,
ktoré vytvárajú čipkovanú krásu
prišli väčšie podujatia, z ktorých najväčšie
boli výstavy v Prešove a v rámci OIDFA
v Bratislave v Mestskom múzeu bola
celosvetová výstava. Ďalej celoslovenské
výstavy boli v Trenčíne a Nitre, kde
sme zaujali najmä pestrými farebnými
krajkami. Z medzinárodných výstav
musím spomenúť výstavu v Prahe,
ktorá je spojená s predajom výrobkov
ale je tam aj veľká možnosť na nákup
materiálu. V Česku sa každoročne koná
vo Vamberku stretnutie paličkujúcich,
avšak nemôžeme sa s finančných
dôvodov zúčastňovať každý rok.
Najzaujímavejšie stretnutie som zažila
5. júla 1997, keď som sa zúčastnila na
medzinárodnom zraze paličkujúcich
čipkárok v Letohrade v Česku, kde sa nás
stretlo 1000 členiek a celé to tam bolo
zaplnené. Toto podujatie je zapísané
v knihe Guinessových rekordov. Veľmi
rada si na to spomínam a pripomína mi to aj Certifikát
v rekorde, ktorý som vtedy obdržala.
•Máte rozsiahle a fundované vedomosti z oblasti
paličkovanej čipky. Odovzdávate svoje znalosti aj
iným?
- Ale áno. Robila som školenie a v Seredi som vyučila
niekoľko čipkárok a ešte v Šoporni 11 paličkárok, ktoré
sa stali základom klubu v Šoporni. Paličkárka musí
absolvovať kurz a do klubu prísť už kvalifikovaná. ´Dalej
si práce požičiavame do iných krúžkov, kde si z toho
berú vzor a vymieňame si navzájom vedomosti. A aj
ja sa ešte musím veľa učiť. Odoberám časopis Čipka,
ktorý pre nás vydáva pani Frajkorová a kde informujú
o výstavách doma i v zahraničí, dávajú praktické rady
a prezentujú zaujímavé výrobky čipkárok z celého
Slovenska.
•Pani Chlebovcová, mohli by ste nám na záver
povedať, ako vnímate prácu s čipkou?
- Čipka je pre mňa kus môjho srdca. Je mojou súčasťou.
Keď začínam pracovať na niečom novom, tak od
prvého očka až po posledné doň vkladám kus svojej
duše. A toto je vlastne to umenie, ktoré tvorí krásu.
Marica Petrovičová
(na fotografii, hore zľava: Mgr. Alžbeta Lihanová,
Anna Chlebovcová, JUDr. Ľubov Chudákova, Božena
Dubovská, pani Paštrnáková)

Mgr. Ružena Scherhauferová,
učiteľka zo Serede,
vydala ženský román
ponúkala, až nakoniec
šťastnou náhodou sa mi
podarilo zaujať v tomto
vydavateľstve.
•To
muselo
byť
deprimujúce?
- Aj bolo. Len vďaka
podpore mojich dvoch
dcér,
ktorým
knihu
venujem,
priateľov
a známych som to
nevzdala. Keď mi knihu
prijali, musela som ju
„skresať“ na stanovený
počet strán, čo tiež nebolo
veľmi povznášajúce.
•Nebudeme prezrádzať
dopredu dej románu, ale
aspoň obrysovo, čoho sa
týka?
- Román zachytáva moje
Ružena Scherhauferová v kruhu svojich kolegýň
detstvo a mladosť. Ním
vzdávam hold svojej starej
Jednou z akcií poriadaných Mestským múzeom –
Fándlyho fara v Seredi bolo stretnutie s literárnymi mame, ktorá ma vychovala. Hoci môžem povedať, že
sa so mnou sa život nemaznal, nezanevrela som naň.
autormi zo Serede a ich dielami. Vtedy medzi nimi
Ružena Scherhauferová ešte nebola, pretože jej •Aký máš názor na súčasný knižný trh?
- To sa nedá jednoducho vyjadriť. Vychádza veľa
prvotina, ženský román Odhalené tajomstvo,
ktorá vychádza pod menom Paulína DudášováSvodovská vo vydavateľstve Motýľ, sa zaskvie na
pultoch kníhkupectiev až v týchto dňoch. Tým aj
obohatí tohtoročný predvianočný trh. Ako sa taká
kniha rodí? Na to som sa opýtala priamo autorky, R.
Scherhauferovej, učiteľky na ZŠ P. O. Hviezdoslava.
- Nebolo to ľahké. Knihu som písala takmer tri roky,
predovšetkým počas prázdnin. V priebehu školského
roka som ju škrtala, menila, dotvárala. Keď bola
hotová nastal problém s vydavateľom. Nikto ma
nepoznal, nepoznali moju prácu, a tak najčastejšou
odpoveďou bolo –„je nám ľúto, to nemáme v edičnom
pláne“. Takmer dva roky som knihu bezvýsledne

Cz.Z. - Wellness studio
Czibulová Zuzana

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

Kompová ul. - budova Profimat (Profimat epülete)
925 84 Vlčany (Vágfarkasd); tel.: 0908 414 591

Krása paličkovanej čipky očarúva nielen všetky
generácie žien, ale oslovuje aj mužov. Vznikla
v Dalmácii a už v 15. až 16. storočí sa rozšírila po
celej Európe. Každý štát mal svoje špecifické čipky
so svojou vlastnou technikou a obrazcami. Na svete
je najznámejšia belgická a španielska čipka. Doplnok
oblečenia španielskych žien – mantila, je skutočne
vzácnou ukážkou tejto práce. Nádhera paličkovanej
čipky sa vytvára veľmi zaujímavo a pracne, a patrí
medzi umelecké remeslá. Základom práce je plátenko
a 2 páry paličiek, z ktorých sa robí ono plátenko a na
ktoré sa paličkujú techniky, ktorých je veľmi veľa.
Začína sa od polpáru, cez štvorčekové väzby, postupne
po náročnejšie – tylové, buňkové a ďalšie väzby.
Milovníci paličkovaných čipiek majú svoju vlastnú
celosvetovú organizáciu zo skratkou OIDFA, ktorá sídli
vo Francúzku. Maličkou bunkou tejto celosvetovej
organizácie je aj krúžok paličkovanej čipky v Seredi,
ktorý vznikol v januári v r. 2003. Zakladajúcimi
členkami su – Anna Chlebovcová, JUDr. Ľubov
Hudáková, Mgr. Alžbeta Lihanová, Vlasta Stoklasová
a Božena Dubovská. Stretávajú sa ako krúžok každý
druhý štvrtok, kde si navzájom vymieňajú skúsenosti,
rady a hodnotia svoje práce. Stať sa členkou krúžku
paličkovanej čipky nie je vôbec ľahké. Paličkárky
začínajú pracovať v krúžku až keď sa naučia základy
a najjednoduchšie techniky. Ovládnuť toto umelecké
remeslo vyžaduje neuveriteľne veľa trpezlivosti, umu,
tie najjemnejšie a najšikovnejšie ruky, mimoriadnu
obrazotvornosť spojenú s matematickými výpočtami.
Umenie zaujalo na Slovensku veľa žien, ba aj mužov,
ktorí založili celoštátnu organizáciu – Zväz Slovenská
čipka. Toto združenie poriada výstavy doma
i v zahraničí a majú aj svoj vlastný časopis.
Krúžok v Seredi sa taktiež zúčastňuje mnohých výstav,
napríklad Dubnica, Prešov, Bratislava – Primaciálny
palác a ďalšie. Dušou celého paličkárskeho umenia
v Seredi je pani Anna Chlebovcová, ktorá nielen
vytvára vlastnými rukami a umom nádherné diela,
ale má aj veľké vedomosti o tomto obore. Práve jej
som položila zopár otázok na ktoré aj v mene celého
krúžku odpovedala.
•Pani Chlebovcová, ako dlho sa venujete
paličkovaniu a ako to celé vlastne všetko začalo?
- S čipkou som začínala presne pred 30 rokmi. U svojej
babky som získala záujem o originálne výšivky
a krajky. Obdivovala som krásne kroje a tak som
zašla do antikvariátu s úmyslom kúpiť nejakú knihu
na túto tému. Nemali však nič, ale ponúkli mi knihu
od Evy Markovej Slovenské čipky. Zo začiatku som
nemala záujem a z obchodu som odišla. Ale potom
som sa predsa len rozhodla a vrátila sa. Nikdy som
neoľutovala, že som si túto knihu kúpila. Boli v nej
rozpisy krojov a opisy čipiek. S veľkým záujmom som
začala čipky študovať. Upútalo ma to natoľko, že som
vzala staré čipky, rozpletala ich a tak som sa učila.
V časopise Dorka išla pred 30 rokmi škola paličkovania
a ja som sa pomocou tejto školy naučila paličkovať.
Môžem povedať, že som úplný samouk.
•Kde všade sa môže paličkovaná čipka z vášho
krúžku prezentovať?
- Zo začiatku neboli výstavy, iba v Mestskom dome
v Bratislave bývala výstava ručných prác, kde sa
vystavovali aj čipky. Ja som však väčšinu svojich prác
darovala, alebo na objednávku som robila límčeky
a rôzne ozdoby. Dala som sa do spolupráce s pani
Stoklasovou a začínali sme podnikať pri príležitosti
rôznych akcií, boli to však len malé výstavky. Potom
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Ružena Scherhauferová sa so svojimi žiakmi zapája do takmer
všetkých literárnych súťaží

kníh, no napriek tomu sa mi mnohé nepáčia. Chýbajú
mi v nich hlbšie opisy prostredia.
•Ako učiteľka slovenčiny, výtvarnej výchovy a etiky
do akej miery dokážeš ovplyvniť záujem žiakov
o knihy a literatúru?
- Je to veľmi ťažké. Deti majú internet, počítače
a nechce sa im vymýšľať a rozmýšľať nad nejakým
dejom. Snažím sa ich učiť slohovať, robíme v rámci
školy rôzne podujatia, ale málokedy naša snaha
padne na úrodnú pôdu. Hoci ani tu nemožno hádzať
flintu do žita.
•Ostane táto kniha osamotená, alebo už môžeme
hovoriť aj o ďalších?
- Dokončené je voľné pokračovanie prvého románu
a v súčasnosti finišujem na tretej knihe. Tá bude
úplne iná, lebo sa bude týkať problémov mladých
ľudí. Verím, že všetky spomínané knihy si nájdu
svojho čitateľa hoci vydať a hlavne predať knihu je
v dnešnej dobe problém.
- kšťsnímky: archív spisovateľky

N&B SERVIS
Elektroopravy
- oprava automatických pračiek
a vírivých pračiek
- oprava elektrospotrebičov
(vysávače, žehličky, fény, mixéry,
el. trúby...)
- opravy mikrovlniek
- opravy umývačiek riadu
- záručný servis na automatické
pračky zn. Ardo, Electrolux, AEG
- opravy priamo u zákazníka

Marián Novelinka
Trnovec nad Váhom č. 985
tel.: 031/7703468
mobil: 0905 465 235
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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

Topoľnica

Zoltán Szilvási - starosta
925 92 Topoľnica
Tel.:
031/781 1258,
031/702 02 18
Fax:
031/781 1258
E-mail:
Web:

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

Košúty

Zdenka Mačicová - starostka
925 09 Košúty
tel.:
031 784 9130
e-mail:
web:

ou.kosuty@stonline.sk
www.kosuty.sk

Vlčany

Ing. Július Iván - starosta
925 84 Vlčany
tel./fax: 031/779 42 01
e-mail:
web:

Dolný Chotár

outopolnica@stonline.sk
www.topolnica.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

obecvlcany@stonline.sk
www.vlcany.sk

Čierna Voda

Štefan LUKOVICS - starosta
92506 Čierna Voda
tel. a fax: 031/7848297
tel.:
031/7848324
e-mail:
web:

Vozokany

ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
www.ciernavoda-nyek.sk

Pusté Sady

Hájske

Mgr. Anton Mandák
starosta
951 33 Hájske č. 410
tel./fax: 037/7819037
tel.:
037/7819084
037/7819189
e-mail:

Horné Saliby

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

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

Tešedíkovo

Gyula Borsányi - starosta
925 82 Tešedíkovo
tel.:
031/779 5225
e-mail:

tesedikovo@in.slovnet.sk

Váhovce

ouhajske@stonline.sk
matrika_hajske@hispa.sk
ekonom_hajske@stonline.sk

Malá Mača
František Dora - starosta
925 41 Dolný Chotár
tel.: 031/778 03 27
fax: 031/778 03 27

e-mail: ou.dolny.chotar@orangemail.sk

PaedDr. Mikuláš Tončko
starosta
925 05 Vozokany
tel.:
031 785 5239
e-mail:
web:

Tomášikovo

hornesaliby@hornesaliby.sk
www.hornesaliby.sk

Matúškovo

ou_vozokany@stonline.sk
www.obecvozokany.sk

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

Šalgočka

Pata

Ferdinand Szalay - starosta
925 62 Váhovce
tel.:
031 789 8201
Ing. František Hontvári
starosta
925 21 Malá Mača č. 127
tel.:
031 / 701 8322
fax:
031 / 701 8321

e-mail:
web:

obecvahovce@stonline.sk
www.vahovce.sk

Diakovce

e-mail: obecmalamaca@mail.t-com.sk
web:
www.malamaca.sk

Kajal

Ing. Marta Mészárosová
starostka
925 01 Matúškovo
tel.:
031 782 63 92
e-mail:
web:

obec@obecmatuskovo.sk
www.matuskovo.sk

Gáň

Zoltán Horváth - starosta
925 04 Tomášíkovo
tel./fax: 031/7855231

e-mail:
obectomasikovo@stonline.sk
web: www.tomasikovo.org

Milan Čambálik - starosta
925 53 Pata
tel.: 031/786 0122
e-mail:
web:

Šintava

Žihárec

Alajos Baranyay - starosta
tel.: 031/779 8215
fax: 031/702 0758
e-mail:

obecpata@rejk-net.sk
www.obecpata.sk

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

ocusalgocka@azet.sk

Zemianske Sady

Ján Bukovský - starosta
925 81 Diakovce
tel.:
031/7712022
fax:
031/7712033
Tibor Kosztolányi - starosta
925 92 Kajal
tel.:
031 781 1911
e-mail:
web:

e-mail:
web:

diakovce@nextra.sk
www.regioportal.sk

Kráľová nad Váhom

kajal@kajal.sk
www.kajal.sk

Veľké Úľany

obecziharec@stonline.sk

Trstice

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

Kráľov Brod

Václav Jurčaga - starosta
Šintava 244, 925 51 Šintava
tel.:
031/ 789 23 70
fax:
031/ 789 25 11
e-mail:
web:

Šoporňa

JUDr. Juhos Ferenc -starosta
925 42 Trstice
tel.:
031/7782232
fax:
031/7782271
e-mail:
web:

obec.sintava@stonline.sk
www.sintava.sk

Ing. Roman Súkeník
starosta
925 54 Zemianske Sady
tel.:
031/786 1125
e-mail:
web:

ocuzemsady@stonline.sk
www.zemianskesady.sk

Abrahám

obec@trstice.sk
www.trstice.sk

PhDr. Pavel Racsko
starosta
925 41 Kráľov Brod č. 4
tel.:
031 7780 335
031 7020132
fax:
031 7780 364
e-mail:
web:

e-mail:

ou@pusteulany.sk

Dolná Streda

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

soporna@stonline.sk
www.soporna.sk

Vinohrady nad Váhom

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

kralov.brod@post.sk
www.kralovbrod.sk

urad@obecabraham.sk
www.obecabraham.sk

Neded

Čierny Brod
Mgr. Ľuboš Šúry - starosta
925 63 Dolná Streda s.č. 650
fax:
031 789 2988
e-mail:

ocu.dolnastreda@stonline.sk

Hoste

Ing. Juraj Halag - starosta
925 08 Čierny Brod
tel.:
031 7848 191
e-mail:
web:

ciernybrod@stonline.sk
www.ciernybrod.sk

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

ouhoste@stonline.sk

e-mail:
web:

ocuvelkeulany@stonline.sk
www.velkeulany.sk

e-mail:
obeckralovanv@stonline.sk
web:
www.slovakregion.sk
www.miestnykanal.com/KralovanadVahom

Selice

Veľký Grob

Pusté Úľany

Miloš Glassa - starosta
925 28 Pusté Úľany
tel.:
031/784 5121

Ing. František Gőgh
starosta, 925 22 Veľké Úľany
tel.:
031/787 8108
fax:
031/787 8192

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta
925 91 Kráľová n. Váhom
tel.:
031/7713122
031/7715219
fax:
031/7715445

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

www.vinohradynadvahom.sk

Ing. Štefan Jancsó - starosta
925 85 Neded
tel.:
031/779 4133
e-mail:
web:

obecneded@stonline.sk
www.neded.sk

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

Veľká Mača

Ing. Štefan Lancz - starosta
Gáňska 137,
925 32 Veľká Mača
tel.:
031/785 8117
e-mail:
web:

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

obecselice@salamon.sk

ocuvmaca@nextra.sk
www.velkamaca.sk

Dolné Saliby
Mostová
Dlhá nad Váhom
Trnovec nad Váhom
Jánovce

Inzerujte v našom regionálnom časopise, pri
celoročnej inzercii možnosť až 50% zľavy !
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Samsung LE-46A856S1 + darãek zvlhãovaã vzduchu AIR Swiss 1355 N

Poskytujeme splátkový predaj!

69 990 Sk
2 323.24 EUR

117 cm

Slim Full-HD LCD televízor

sieť predajní značkovej elektroniky

16:9, 100 Hz Motion Plus, dyn. kontrast 70 000:1, svietivosÈ
500 cd/m2, rozlí‰enie 1920x1080, Ultra Clear Black Panel,
integrovan˘ DVB-T MPEG2 a MPEG4 (digitálny terestriálny) a
analógov˘ tuner (elektronick˘ programov˘ sprievodca EPG +
CI slot), HD Ready, odozva 5ms, 24p Real Movie, Movie
Plus, ECO flower, WCE2, PIP (1 tuner), pozorovací uhol 178o,
3D hrebeÀov˘ filter, DNIe Pro technológia, SRS TruSurround,
PC in, TXT, 2x SCART, 4x HDMI

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

www.andreashop.sk
Samsung LE-32A656A1 + darãek Tvárové solárium Philips HB 175

24 990 Sk
829.52 EUR

82 cm

84 990 Sk
2 821.15 EUR

Nakúpite online na

16:9, 100 Hz Motion Plus, dyn. kontrast 50 000:1,
svietivosÈ 500 cd/m2, rozlí‰enie 1920x1080, Ultra Clear
Black Panel, integ. DVB-T a analógov˘ tuner (elektronick˘
programov˘ sprievodca EPG + CI slot), HD Ready, odozva
5ms, 24p Real Movie, Movie Plus, ECO flower, WCE2, PIP
(1 tuner), pozorovací uhol 178o, 3D hrebeÀov˘ filter, DNIe +
tech., SRS TruSurround, PC in, TXT, 2x SCART, 3x HDMI

16:9, 100 Hz Motion Plus, dyn. kontrast 70 000:1, svietivosÈ
500 cd/m2, rozlí‰enie 1920x1080, Ultra Clear Black Panel,
integrovan˘ DVB-T MPEG2 a MPEG4 (digitálny terestriálny) a
analógov˘ tuner (elektronick˘ programov˘ sprievodca EPG +
CI slot), HD Ready, odozva 5ms, 24p Real Movie, Movie
Plus, ECO flower, WCE2, PIP (1 tuner), pozorovací uhol 178o,
3D hrebeÀov˘ filter, DNIe Pro technológia, SRS TruSurround,
PC in, TXT, 2x SCART, 4x HDMI

ROZVOZ
tovaru do 50 km

ZDARMA

Electrolux EWT 10420 W

Samsung LE-37A656A1 + darãek zvlhãovaã vzduchu Philips SCH 580

12 990 Sk
431.19 EUR

94 cm

132 cm

Slim Full-HD LCD televízor

WEBSHOPE!

Full-HD LCD televízor

32 990 Sk
1 095.07 EUR

Samsung LE-52A856S1 + darãek zvlhãovaã vzduchu AIR Swiss 1355 N

Na prepoãet cien
tovarov na Euro bol
pouÏit˘ konverzn˘ kurz
30.126 SKK/EUR.

9 990 Sk
331.91 EUR

Zanussi ZOU653FTI+ZHT84

Práãka

Full-HD LCD televízor
16:9, 100 Hz Motion Plus, dyn. kontrast 50 000:1,
svietivosÈ 500 cd/m2, rozlí‰enie 1920x1080, Ultra Clear
Black Panel, integ. DVB-T a analógov˘ tuner (elektronick˘
programov˘ sprievodca EPG + CI slot), HD Ready, odozva
5ms, 24p Real Movie, Movie Plus, ECO flower, WCE2, PIP
(1 tuner), pozorovací uhol 178o, 3D hrebeÀov˘ filter, DNIe +
tech., SRS TruSurround, PC in, TXT, 2x SCART, 3x HDMI

EN. TRIEDA

A+

Otáãky: 1 000 ot./min.,rozmer: 85x40x60 cm,
spotreba energie: 0,93 kWh, spotreba vody: 46
L, náplÀ prádla: 5,5 kg, LCD displej, energetická
trieda A+

Samsung LE-40A656A1 + darãek zvlhãovaã vzduchu Philips SCH 580

Indesit K 3G10W

36 990 Sk
1 227.84 EUR

4 999 Sk
165.94 EUR

102 cm

Full-HD LCD televízor
16:9, 100 Hz Motion Plus, dyn. kontrast 50 000:1,
svietivosÈ 500 cd/m2, rozlí‰enie 1920x1080, Ultra Clear
Black Panel, integ. DVB-T a analógov˘ tuner (elektronick˘
programov˘ sprievodca EPG + CI slot), HD Ready, odozva
5ms, 24p Real Movie, Movie Plus, ECO flower, WCE2, PIP
(1 tuner), pozorovací uhol 178o, 3D hrebeÀov˘ filter, DNIe +
tech., SRS TruSurround, PC in, TXT, 2x SCART, 3x HDMI

Kombinovan˘ sporák
4 plynové horáky,
elektrická rúra, rozmer:
85 x 60 x 50 cm

Vstavaná multifunkãná rúra
7 funkcí, design Delta 3, minutka, sklopné grilovacie teleso, dvierka s
dvojit˘m sklom, vnútorné osvetlenie, spotreba 10,47 kW (na 230 V)
Kombinácia s varnou doskou ZHT 84:
4horáková plynová varná doska, elektrické zapalovanie, termoelektrické
zabezpeãenie, ovládanie na rúre

