Vysoká škola v Sládkovičove sa umiestnila na 4. mieste v poradí
úspešnosti medzi 29 vysokými školami a univerzitami SR!

Rozvoz denného m
enu
za 3,60 €
až k Vám domov
objednávky:

0911 811 820

- steaky
- obedové menu
- hotové jedlá
- rozvoz jedál

Po – Štv: 10.00 – 22

.00 / Pia: 10.00 – 24

.00 / So – Ne: 12.00

– 22.00

Rozsiahly
materiál
o tejto škole
čítajte
na str. 8-13.!

lanta 924 01
kpt. Nálepku 738, Ga
.sk
www.chilli-galanta

l.: 0944 297 571
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Jozef Valocký
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Strana SMER - SD Vás pozýva dňa 10. 3. 2012
k voľbám do NR SR
Voľte č. 11, voľte nášho kandidáta Jozefa Valockého č. 36

PILIERE VOLEBNÉHO PROGRAMU
STRANY SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA:
POLITICKÁ STABILITA
Jozef Valocký
ŠTÁT, KTORÝ CHRÁNI
poslanec NR SR
EURÓPSKE HODNOTY
SKUTOČNÝ SOCIÁLNY DIALÓG
OZDRAVENIE VEREJNÝCH FINANCIÍ
OBNOVENIE HOSPODÁRSKEHO RASTU
www.strana-smer.sk
www.facebook.com/smersd www.smertv.sk

VOĽTE
SMER – SD
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Közösen a Régiónkért felelős
programmal
Nem vagyunk régóta a
politikában, így még nem
vesztettük el az illúzióinkat. Nem minden politikus korrupt és hazudozó.
Mindannyian egy közös
rendszeren belül próbálunk boldogulni, amelyért
a politikusok felelnek, hiszen ők alakítják, alakíthatják a rendszert s ezért
kutyakötelességük biztonságot és méltányos életkörülményeket biztosítani
a polgároknak. Emelett
olyan hazát teremteni
mindannyiunknak,
ahol
szabadnak, büszkének és
egyenjogúnak érezhetjük
magunkat.
Szerintünk
nem naiv cél az, hogy
működjön az ország,
hogy ne legyen eladósítva és szétlopva a közös

és hogy ne a gyengét és
a kicsit bántsák. Ma sokan
azon töprengenek: elmenjek -e választani. Ha nem
megy el választani, a nagy
pártokat erősíti. Ha sikerült
meggyőznünk, és március
10-én elmegy szavazni és
úgy dönt , hogy a Híd pártja listáját választja, akkor
kérjük, válassza a tapasztalatot és a tenniakarást.
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Spoločne pre náš
región so zodpovedným
programom
Nie sme ešte tak dlho v politike, aby sme stratili svoje
ilúzie. Nie všetci politici sú
korupční a klamári. Aj medzi
obyčajnými ľuďmi sú neslušní. Ale pravda je, že občania
sa snažia čo najlepšie prežiť a
uplatniť v rámci pravidiel a zákonov vytvorených politikmi.
Preto je ich psou povinnosťou zabezpečiť pocit istoty a
dôstojné životné podmienky
pre občanov. Pritom vytvoriť
pre nás všetkých domovinu, v
ktorej sa môžeme cítiť všetci

slobodnými a rovnocennými.
Nepovažujeme za naivný
cieľ, aby krajina fungovala
a nebola zadĺžená, aby spoločný majetok nebol rozkradnutý a aby malí a slabí
boli chránení proti veľkým
a silným.
A na záver: nenechajte sa
odradiť a chodťe voliť, lebo
zvíťazia tí, ktorí voliť išli. Ak sa
rozhodnete a 10. marca dáte
hlas pre stranu MOST-HÍD,
voľte skúsenosť a zodpovednosť.

Érsek ÁRPÁD államtitkár, Nagy JÓZSEF miniszter, Csicsai GÁBOR államtitkár
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Kancelárske priestory na prenájom za rozumnú cenu!
adresa: Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa (budova bývalého
Okresného súdu Šaľa)
cena: 6,64 Eur/m2/mesačne + DPH (celkové nájomné je
závislé od výmery kancelárie a podielu na spoločných
priestoroch) + náklady na spotrebu vody, vykurovanie a
energie

priestory sú k dispozícii ihneď

lokalita: budova bývalého Okresného súdu Šaľa, tiché
prostredie, parkovacie miesta, areál je uzavretý a v areáli
sú umiestnené iba kancelárske priestory (žiadne výrobné,
maloobchodné ani veľkoobchodné priestory v areáli nie
sú), dobrá dostupnosť a infraštruktúra, priestory sú po
kompletnej rekonštrukcii a zateplení, všetky kancelárie sú
vybavené klimatizáciou, kancelárske priestory sa nachádzajú
v centre mesta
ponúkané priestory:
prízemie
kancelária č. 2 o výmere 15,5 m2
kancelária č. 10 o výmere 12,4 m2
kancelária č.11 o výmere 35,0 m2 + terasa
kancelária č. 13 o výmere 37,5 m2 + terasa

Kancelárie - prízemie

Kancelárie - I. poschodie

1. poschodie
kancelária č. 1 o výmere 14,4 m2
kancelária č. 2 o výmere 14,0 m2
kancelária č. 6 o výmere 13,1 m2 + terasa
kancelária č. 7 o výmere 27,4 m2 + terasa
kancelária č. 8 o výmere 13,0 m2
kancelária č. 9 o výmere 36,3 m2
kontakt:

e-mail: stanglovic@stonline.sk
tel.: 031/770 64 46
(pondelok až piatok-od 8:00 do 16:00 h.)
fax: 031/770 71 56
(pondelok až piatok-od 8:00 do 16:00 h.)
osobný kontakt:
Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa
(pondelok až piatok-od 8:00 do 16:00 h.)
kontaktná osoba: p. Štanglovičová
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K solidárnosti treba dvoch – ten, čo dáva a ten,
čo si to váži a vráti takéto spolucítenie
v rámci svojich možností. Nielen „cicať“
zo spoločného a nič do spoločného hrnca,
(systému), nedať.
V minulých dňoch, (týždňoch), bola na
Slovensku snehová kalamita, hlavne
v severnej a východnej časti krajiny, čo
znamenalo obrovské skomplikovanie
bežného života občanov v mestách, ale
najmä v obciach. A samozrejme, hlbšie
načretie do rozpočtu, lebo dlhá zima,
spojená so silným snežením a námrazami,
automaticky vyžaduje oveľa dlhšiu údržbu
komunikácií, neustále využívanie ťažkých
mechanizmov na odpratávanie snehu
a ľadu – a to znamená nové a nové výdavky
samospráv, čo vyprázdňuje pokladnice
najmä tých obcí, ktorých rozpočet je
naozaj minimálny. Preto si veľa práce
vykonajú aj samotní občania, či už okolo
svojich domov, ale pomáhajú aj v rámci
obcí, či miest, ak je to potrebné. Je to
normálne a ľudské chápanie situácie, že
treba pomôcť... Ale...? Je to ozaj tak? A tu
znova narážame na problém, ktorý sme
už v časopise viackrát rozoberali – a síce
solidárnosť medzi občanmi, vzájomný
súcit, spolupráca, chápanie sa. Zaujali ma
totiž rôzne informácie zo severu Slovenska,
z horných Kysúc a Oravy, kde bola skutočne
krutá zima, obrovské nánosy snehu, že
ľudia si museli doslova robiť „uličky“, aby
sa dostali k svojim domovom. Ale pri
verejnom odpratávaní následkov zimy sa
akoby zázrakom (?) neobjavovali tí, ktorí
by si aj mohli trochu ponaťahovať svaly
– teda naši nezamestnaní občania, žijúci
zo sociálnych dávok, ale čo je dôležitejšie
– aspoň takto by trochu solidárne vrátili
štátu aj oni niečo späť. Namiesto toho sa
odpratávacích prác zúčastňovali hlavne
ľudia, ktorí prichádzali unavení z pracovnej
smeny, ale keďže im nebolo ľahostajné,

že ich samospráva je zasypaná snehom,
pustili sa do práce. Už tu mala, podľa mňa,
a nielen mňa, samospráva „stopnúť“ sociálne
dávky: ak si ich nepôjdeš aspoň vtedy, keď
je to potrebné, odrobiť. Pričom celá táto
aktivita v kalamitnej situácii mohla byť
systémovo riadená z príslušných štátnych
orgánov. Veď, koľko doslova zdravých ľudí
a v produktívnom veku, sedí v teple doma
a nič nerobia! Na jednej strane si radi užívajú
pomoc štátu, teda tých občanov, ktorí sa
im na ich dávky daňami skladajú, ale na
druhej strane ani prstom nepohnú, ak ich
štát, teda aj tí druhí občania, potrebujú.
A o tomto je solidarita a solidárnosť. Veľa
o solidárnosti bohatých, resp. bohatších
s chudobnými, resp. chudobnejšími, hovoria
aj mnohí naši politici. Je to všetko v poriadku
a som za! Ale rovnako si myslím, že to
neznamená, že dávať a platiť budú naozaj
len tí bohatší a chudobnejší a neschopnejší
budú doma len čakať so založenými rukami
a prijímať podporu od nich vo forme rôznych
sociálnych dávok. (Áno od nich, pretože štát
to sme my, všetci. Ale štátnu pokladnicu
plnia len tí, ktorí pracujú. Toto hovorím na
margo tých nezamestnaných, ktorí štát
pokladajú za niečo abstraktné a používajú
slovné zvraty: „veď štát mi pomôže“.
Pritom vo svojej obmedzenej hlave vôbec
veľakrát nevedia pochopiť, kto sa skrýva za
slovíčkom štát..., čo je žiaľ, niekedy až do
plaču. Tak len pre nich znovu zdôrazňujem,
že štát, to sú štátne orgány, platené z daní
občanov, ktorí pracujú, a tieto orgány práve
z daní týchto pracujúcich občanov, môžu
následne vyplácať sociálnu pomoc tým,
ktorí nepracujú. Snáď toto vysvetlenie už
pochopia aj tí najväčší zabednenci.) Aj preto,

nezamestnaní,
resp.
chudobnejší
občania,
by mali byť
solidárni
voči tým,
ktorí sa im skladajú na ich sociálne dávky.
A nech sú akékoľvek malé, vždy sa vyplácajú
z daní ľudí, ktorí pracujú. Kto dnes dostane,
okrem nich, niečo zadarmo? Mnohí
dlhodobo nezamestnaní si však myslia, že je
povinnosťou štátu postarať sa o nich! Pritom
oni nie sú ochotní ani len dvihnúť lopatu
a ísť pomôcť samospráve aspoň pár dní,
keď to situácia naozaj vyžaduje, radšej sa
budú skrývať a hľadieť cez okno... ako „myši
pod chrastou...“, lebo pracovať je podľa nich
asi urážka, alebo že by hanba? Alebo, že by
zbytočnosť? K solidárnosti treba dvoch –
ten, čo dáva a ten, čo si to váži a vráti takéto
spolucítenie v rámci svojich možností.
Nielen „cicia“ zo spoločného, ale ničím do
spoločného hrnca, (systému), ani neprispeje.
Potom je úplne prirodzené, že solidárnosť
odmietajú bohatší, a hlavne pracujúci, ktorí
by ju mali dávať, lebo nedostávajú za ňu ani
obyčajné ľudské „ďakujem“. Chudobnejšia
vrstva si totiž myslí, že je to ich povinnosť.
Veď bohatší „na to“ predsa majú...
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Viac práce v regióne
Dobrý dôvod voliť

Zoltán Horváth

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Deviataci, máte už vybratú
Absolventi Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante
sa v rámci Trnavského samosprávneho kraja v uplatňovaní na trhu
práce umiestňujú podľa prieskumu už na 4. mieste!
Vážení rodičia, žiaci 9. ročníkov
základných škôl!
Nastáva
obdobie,
kedy
budete
podpisovať prihlášky na stredné školy
a vy, rodičia sa snažíte vybrať školu,
ktorá je pre Vaše dieťa najlepšia
a najvhodnejšia. Mnohí z Vás sa touto
dôležitou otázkou zaoberáte už dlhšie,
boli ste sa pozrieť v školách, zbierate
referencie. Výber školy je dôležitým
momentom v živote dieťaťa, ovplyvní
jeho život i ďalšiu kariéru. Verím, že
pri rozhodovaní budete zvažovať
schopnosti a záujmy svojho dieťaťa, aby
v príliš náročnom prostredí alebo pre neho nezaujímavom odbore
nestratil o štúdium záujem a nehľadali ste neskôr možnosti prestupu
na inú školu, s čím sa v stredných školách často stretávame. Dovoľte,
aby som vám pri rozhodovaní o budúcnosti vášho dieťaťa predstavila
jednu zo stredných škôl v galantskom okrese. Stredná odborná škola
obchodu a služieb v Galante je profilovaná svojím vzdelávacím
zameraním na ekonomiku, hoteliérstvo, služby v cestovnom ruchu,
v gastronómii, kaderníctve, vo výrobe a predaji cukrárenských
výrobkov, v stolárstve a v autoopravárenstve. Škola má 50 ročnú
tradíciu, ktorá sa viaže na históriu učňovského školstva v rôznych
profesiách. V súčasnosti je škola zameraná na študijné odbory obchod
a podnikanie, ekonomický odbor končiaci maturitnou skúškou, 5
ročný študijný odbor hotelová akadémia, končiaci sa výučným listom
a maturitnou skúškou a nový 4 ročný študijný odbor od roku
2011/2012 animátor voľného času (kultúrnovýchovný pracovník)
končiaci sa maturitnou skúškou. Vo všetkých odboroch sa vyučujú
2 cudzie jazyky. Škola pokračuje v tradícii výučby remesiel v učebných
odboroch: autoopravár, kuchár, čašník, cukrár, kaderník, stolár. Žiaci
ukončia 3 ročné štúdium výučným listom a môžu pokračovať v 2
ročnom nadstavbovom štúdiu končiacim maturitnou skúškou. Všetky
učebné i študijné odbory sú pre chlapcov i dievčatá. Absolventi
študijných odborov môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
Pedagógovia školy, ich odbornosť a kvalifikácia a najmä dlhoročné
skúsenosti zabezpečujú dostatočnú prípravu žiakov na teoretickom
i praktickom vyučovaní. Podľa prieskumu absolventi našej
školy sú na 4. mieste v uplatňovaní na trhu práce v Trnavskom
samosprávnom kraji. V súčasnosti školu navštevuje 650 žiakov.
Má 115 zamestnancov, z toho 78 pedagogických zamestnancov.
Škola je zapojená do celoslovenského pilotného programu Cechu
predajcov a servisu motorových vozidiel pri príprave učebného
odboru autoopravár. Škola je členom SOPK (Slovenská obchodná
a priemyselná komora) a žiaci končiaci štúdium výučným listom
vykonávajú záverečné skúšky pod dohľadom SOPK a tí najlepší
dostávajú certifikát, ktorý im umožňuje lepšie uplatnenie na trhu
práce. Materiálne vybavenie školy je postupne dopĺňané podľa
požadovaných kritérií stanovených Ministerstvom školstva SR.
Budova školy má okrem klasických učební zriadené i odborné
učebne na výučbu cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry,
výpočtovej techniky, strojárstva strojopisu, učebne pre hotelovú
akadémiu s kuchynkou, veľkú telocvičňu s posilňovňou, futbalové
ihrisko s atletickou dráhou a priestranný areál školy. Okrem hlavnej
budovy, kde prebieha teoretické vyučovanie, má škola 4 odlúčené
pracoviská praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov
v Galante a jedno pracovisko v Šali. Sú to pracoviská pre stolárov
s vybavenými dielňami, 2 kaderníctva, vlastná výrobňa zákuskov
a predajňa cukrárne, a moderné dielne pre autoopravárov v Šali.

V súčasnosti prebieha prestavba novej reštaurácie s kaviarňou
v Galante pre učebné odbory kuchár, čašník. Škola okrem iného
pre žiakov zabezpečuje stravovanie v školskej jedálni, ktorá svojou
kvalitou má veľmi dobré meno v širokom okolí, je otvorený i
školský bufet. Žiaci môžu v škole využívať služby zubnej lekárky,
ktorá ordinuje v priestoroch školy. Žiaci školy sa zapájajú do rôznych
školských, krajských, celoslovenských súťaží, kde prezentujú svoje
vedomosti a zručnosti, ktoré získali štúdiom a praxou. Teší nás, že
každý rok získavajú študenti našej školy úspechy v rôznych oblastiach,
zúčastňujú sa charitatívnych podujatí. V minulom školskom roku
študenti študijných odborov sa zapojili do olympiády v cudzích
jazykoch s účasťou na krajskom kole, školskej súťaže v rýchlostnom
písaní na písacom stroji, do súťaže ekonomické minimum, SOČ,
matematickej súťaže Klokan, medzinárodnej výtvarnej súťaže
Škodlivosť fajčenia, do školskej olympiády v slovenskom pravopise,
krajského kola Olympiády ľudských práv, zapojili sa do zbierky
Biela pastelka, Červená stužka... Žiaci učebných odborov sa
zapojili do školského a krajského kola súťaže automechanik pod f.
Castrol, celoslovenskej kaderníckej súťaže Skills – 3. miesto, súťaže
Gastrodanubius Bratislava- 3. miesto barman, Mladý tvorca v Nitre...
Neoddeliteľnou súčasťou života mladých ľudí je šport, podporujeme
každú aktivitu v tejto oblasti. Žiaci sa zúčastňujú aktivít mesta Galanta,
Trnavského samosprávneho kraja, školských športových aktivít.
Každoročne organizujeme pre žiakov lyžiarsky výcvik. Škola sa zapája
do rôznych projektov, kde získava i finančné prostriedky na zlepšenie
materiálneho vybavenia školy, získava nové skúsenosti a formy práce
pri výchove a vzdelávaní. Stredná odborná škola obchodu a služieb
ostáva naďalej verná svojej tradícii vo výučbe profesií v oblasti
služieb, preto i v budúcom školskom roku 2012/2013 otvára učebné
a študijné odbory:
Kód

Študijný, učebný odbor

Vyuč Počet Počet
jazyk tried žiakov
Slov. 1
30
Slov. 1
30
Slov. 1
30
Slov. 1
30
Slov. 1
20
Slov. 1
30
Slov. 1
30
Slov. 1
30
Slov. 2
60
x
10
290

Forma
štúdia
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
x

2414 4 01 Strojárstvo
6421 4 Spoločné stravovanie
6426 4 Vlasová kozmetika

Slov.
Slov.
Slov.

1
1
1

Denná 2 roky
Denná 2 roky
Denná 2 roky

2414 4 01 Strojárstvo
6421 4 Spoločné stravovanie
Spolu:

Slov.
Slov.

1
1
5

6352 6 00 Obchod a podnikanie
6323 6 Hotelová akadémia
Animátor voľného času
2964 2 Cukrár
3355 2 Stolár
6456 2 Kaderník
6445 2 Kuchár
6444 2 Čašník
2487 2 Autoopravár
Spolu:

Dĺžka
štúdia
4 roky
5 rokov
4 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
x

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
17
68
30

12 externá 2 roky
12 externá 2 roky
114

V školskom roku 2012/2013 otvárame denné i externé nadstavbové
štúdium v odbore spoločné stravovanie pre kuchárov, čašníkov
a cukrárov, strojárstvo, vlasovú kozmetiku. Prihlášky na nadstavbové
štúdium si absolventi učebných odborov môžu podávať do 31. mája
2012 na adresu SOŠOaS, Ul. Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta.
Vážení rodičia, milí žiaci, verím, že si z množstva stredných škôl
vyberiete tú správnu, ktorá otvorí žiakom nielen svoje brány, ale
posunie ďalej vaše dieťa vo vývoji, určí mu správny smer a cieľ
života.
Želám vám úspešné rozhodnutie a splnenie svojich túžob a cieľov.
pripravila: Mgr. Anzelma Bolová,
riaditeľka SOŠOaS Galanta

Galantský a Šaliansky Žurnál
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tú „svoju“ strednú školu?
Spojená škola v Šali žije mimoriadne
aktívnym pracovným tempom

Stručne by
sme dnešnú
atmosféru
mohli nazvať
„prípravné
ticho pred
výstupmi“.
Škola vrie
rôznorodými
aktivitami
smerujúcimi
k finálnym
výkonom. Či
sú to krajské
kolá olympiád, súťaží, prezentácií SOČ,
alebo prípravy pred súvislými odbornými
praxami pre cca 300 žiakov, športovotelovýchovnými aktivitami... a predovšetkým
formami maturitnej a záverečnej skúšky.
Všetko sa musí dôkladne pripraviť! Skúšame
i novinky vo forme nových súťaží – Mladý
účtovník, nových projektov – Comenius,
Leonardo. Vyučovanie realizujeme
viac – menej v klasických odboroch :
obchodná akadémia, elektrotechnika,
technické a informatické služby zamerané
na elektrotechniku i chémiu, strojárstvo,
elektromechaniku, strojného mechanika
. Samozrejme by sme radi ešte učili i
chemikov v troch schválených odboroch,
ale záujem je minimálny. Špekulujeme na
vhodných chemických zaškoleniach pre

strojárov i elektrotechnikov, lebo je otázkou
času, kedy sa absencia týchto odborníkov
prejaví, a čím viac odborov ovládaš.... Vďaka
finančným prostriedkom z Európskeho
sociálneho fondu, ktorý spolufinancuje
naše dva úspešné projekty sa snažíme
naplniť hlavnú myšlienku operačného
programu Vzdelávanie- Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,
a to skvalitňovaním a zefektívňovaním
vyučovacieho prostredia. A to nielen
na úrovni odborných predmetov, ale
komplexne prípravou všetkých ochotných
učiteľov, doplnením odborných učební,
vybavením tried a perspektívnym
nastavením celého školského vzdelávacieho
programu. Výrazne nám v tom pomohol
prvý projekt „S modernou školou do
úspešného života“, ktorý bol vyhodnotený
a ocenený Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu za prínosný v oblasti
„Príklad dobrej praxe“ dňa 6.2.2012
ako jeden z najúspešnejších projektov.
Predstavoval pre nás prínos vo výške cca 320
tisíc eur.
V súčasnosti pracujeme v druhom projekte,
v rámci ktorého dochádza k inováciám
vyučovacích procesov súvisiacich s
ukončovaním štúdia: „S kvalitnou prípravou
do budúcnosti“. V rámci tohto projektu
máme zmluvne odsúhlasených viac
ako 371 tisíc eur. Tento projekt oficiálne

ukončíme koncom
tohto kalendárneho
roka, ale získanú
nadhodnotu budú môcť
súčasní i budúci žiaci a
pedagógovia ešte dlho
využívať !
Mnohí záujemcovia
o štúdium sa v rámci
dňa otvorených dverí
pýtali na nový študijný
odbor : programátor
obrábacích strojov.
Tento študijný odbor nie je nový /v sieti
ho máme od roku 2006/, ale sa nám
ho podarilo technicky zabezpečiť na
požadovanú úroveň odborného vzdelávania
cez simulované pracoviská CNC strojov až
v rokoch 2010-2011. Výchovných poradcov
zo základných škôl sme informovali, že ak
sa im podarí vychovať a získať záujemcov
o technické vzdelávanie, sme, okrem
klasických elektrotechnických a strojárskych
odborov, pripravení naplniť i toto dnes
veľmi perspektívne štvorročné štúdium
s odborným výcvikom. V súčasnosti
pilotujeme jeho modernejšiu prípravu
v časti odborného výcviku a veľmi radi
budeme v jeho inováciách v septembri
2012 pokračovať.
PaedDr. Alžbeta BOTORČEOVÁ,
riaditeľka školy

Gesto spolupatričnosti štvrtákov zo Spojenej školy v Šali
Tie naše stužkové ... a čosi, čo sme u nás
zažili prvýkrát!
Hovorí sa, že dobré veci sa samy chvália!
V školách sa tomuto výroku nesnažíme
dávať často „zelenú“, preto mi dovoľte nielen
úprimne pochváliť, ale vyjadriť i verejný
obdiv mladým ľuďom, ktorí si to skutočne
zaslúžia.
Na Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa máme v
tomto školskom roku osem maturujúcich
tried, takže naši štvrtáci si – pomocou
učiteľov i rodičov, pripravili i v tomto
neľahkom období prekrásne stužkové
slávnosti.
Rešpektovali sme každý zvolený spôsob.

Vysokú latku nastavili už prví štvrtáci IV.D
a IV.T. Nemali to ľahké. Na prvý pohľad to
vyzeralo jednoducho, ak si dievčenská a
chlapčenská trieda zvolí prvý spoločenský
večer v Kultúrnom dome v Šali ... Skutočnosť
bola o niečo tvrdšia. Čo sa páčilo jedným,
iní chceli inak. Nakoniec sa vzájomne
motivovali a vyšiel im skutočne pekný
plesový večer, na ktorom sa zabavili študenti
rovnako ako ich rodičia.
Ďalšie triedy sa rozhodli zrealizovať
samostatné stužkové, či už v škole, v Šali
alebo v Močenku. Všetci rovnako mali
snahu pripraviť sebe i svojim rodičom
príjemný spoločný večer. Z rodičov sálala
láska i hrdosť na svoje
už dospelé dieťa, hoci
vedeli, že stužková
je len symbolickým
vstupom do dospelosti.
Deti sa snažili rolu
organizátorov zvládnuť
čo najlepšie a v
programoch, za ktoré
by sa veľakrát nemuseli
hanbiť ani profesionáli,
sa predstavili a
prekvapili všetkých!
Dôstojné, krásne, ale
už posledné stužkové
patrili žiakom z
maďarskej a chemickej
triedy.

Jednu z najnáročnejších stužkových
slávností si zvolilo posledných dvanásť
chemikov! ... a budú mať na čo spomínať.
Pripravili si množstvo milých prekvapení
pre rodičov, triednu učiteľku, i samých seba.
Ich lampióny šťastia sú už ďaleko, ale na
vyslovené priania sa musí nielen myslieť, ale
i tvrdo ich pripravovať, realizovať,... či sa
týkajú maturity, priateľských vzťahov, lások
či uplatnení. A to všetko ich čaká!

(pokračovanie na strane 8.)
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našich starostlivých rodičov, ktorých
oni nemajú. Jaro dal návrh a my sme
ho všetci jednohlasne schválili! Vaše
peniaze idú pre deti!“
Tieto úprimné slová a o pár dní i
odovzdanie finančného daru pani
riaditeľke v nás, dávnejšie dospelých,
vyvolali nielen prirodzené emócie,
ale i presvedčenie, že o pár mesiacov
opustí našu školu ďalšia mladá
generácia vychovaných, slušných
mladých ľudí, ktorí to nebudú mať v
ďalšom živote, či štúdiách ľahké, ale
vďaka svojim rodinám a získaným
životným postojom určite dôstojné!
Všetci im držíme palce!
- vedenie Spojenej školy v Šali -

Najdlhšie sa rozhodovali chlapci
zo IV.E. Mať, či nemať stužkovú?
Odpoveď, áno, sme sa dozvedeli
niekedy v novembri. Ale to, čo sa im
podarilo na 16.12.2011 za rekordne
krátky čas pripraviť a predviesť bolo
milé, študentské, ale i dôstojné a
nezabudnuteľné!
Po náročne pripravenej prevažne
elektrotechnicky orientovanej
tombole sa chlapci postavili pred
mikrofón a ozvalo sa: „... zistili sme,
že viac ako my si zaslúžia vyzbierané
tombolové financie tie deti, ktoré
nemôžu prežiť blížiace sa Vianoce
v kruhu svojich rodín, ktoré ani
nepoznajú. Preto sme sa rozhodli, že
tieto prostriedky venujeme deťom z
Detského domova v Seredi. Trávia
medzi nami na škole jeden pekný
predvianočný decembrový deň
a my si uvedomujeme silu a lásku

Vysoká škola v Sládkovičove sa umiestnila
na 4. mieste v poradí úspešnosti medzi
29 vysokými školami a univerzitami SR

Vysoká škola Sládkovičovo sa vyprofilovala
za 6 rokov svojho pôsobenia na inštitúciu,
na ktorú sa hlási čoraz viac študentov, či
už na dennú, alebo diaľkovú formu, aby si
ukončili vysokoškolské vzdelanie, bakalárske,
magisterské, doktorandské. Táto škola veľmi
promptne a aktuálne pri svojom vzniku
zareagovala naozaj na to, čo na trhu chýbalo...,
a síce – vzdelanie pre štátnych zamestnancov,
alebo pracovníkov samospráv, skrátka tých,
ktorí pracujú vo verejných funkciách – čím
bolo založenie Fakulty práva, sociálnych
štúdií a následne Fakulty verejnej politiky
a verejnej správy. Vysoká škola Sládkovičovo
sa však neuspokojuje so žiadnymi druho,
či treťotriednymi prednášateľmi. Práve
naopak – medzi pedagógmi si vyberá
tých najkvalitnejších a môžeme hovoriť
doslova o „kapacitách“ vo svojich odboroch.
Ako súkromná vysoká škola si to môže aj
dovoliť, pretože vie odborníkov zaplatiť.
Školu, univerzitu, akademickú pôdu – jej
úroveň a výšku spoločenského postavenia
– vždy charakterizujú a určujú osobnosti,
ktoré na nej pôsobia a v tomto smere sa
Vysoká škola Sládkovičovo môže naozaj
pochváliť kvalitou z radov uznávaných
vysokoškolských pedagógov, osobností
(profesorov, docentov...), a to z rôznych
univerzít Slovenska, ale aj zahraničia,
s ktorými Vysoká škola Sládkovičovo udržuje
priateľské a pracovné vzťahy. Ich vysoký
spoločenský kredit, i pôsobenie na škole,

potom dáva samotnej inštitúcii – teda Vysokej
škole Sládkovičovo – punc vysokej kvality
a záruku štúdia na požadovanej európskej
úrovni. Vždy platí, že istou zárukou kvality
školy, akceptovanou u širokej verejnosti,
je kvalitný pedagogický zbor, a to Vysoká
škola Sládkovičovo má neustále na zreteli.
Ako je táto oblasť zabezpečená v tomto
školskom roku a ako sa škola pripravuje
na nový školský ročník 2012/2013, o tom
hovoríme s najvyššími predstaviteľmi Vysokej
školy Sládkovičovo, pánom Dr. h. c. Prof.
Ing. Karolom Polákom, DrSc. – rektorom VŠS
(na snímke vľavo) a generálnym manažérom
a prorektorom Vysokej školy v Sládkovičove
Dr.h. c. Ing. Michalom Košťálom, h. prof. (na
snímke vpravo):
- Vysoká škola v Sládkovičove sa pripravuje na
nový ročník v školskom roku 2012/2013 a tak,
ako po iné roky, zabezpečuje pedagogických
pracovníkov a vytvára materiálne predpoklady
na zabezpečenie vysokoškolského štúdia.
Výsledky komplexnej akreditácie, ktoré Vysoká
škola v Sládkovičove obhájila pred Akreditačnou
komisiou doterajšie postavenie Vysokej školy nás
napĺňa optimizmom, najmä preto, že dokázala
splniť náročné kritériá, ktoré boli postavené
rovnako pre školy, ktoré na trhu vzdelávania
existujú 30 a viac rokov a tie, ktoré boli len pred
niekoľkými rokmi založené. Naša vysoká škola
ich dokázala splniť pri komplexnej akreditácii po
šiestich rokoch existencie školy. Je to zároveň
dôkaz toho, že Vysoká škola v Sládkovičove
má kvalitné obsadenie pedagogického zboru
na jednotlivých fakultách. Na Vysokej škole
v Sládkovičove učí 24 profesorov, 46 docentov
a celkove 170 pedagogických pracovníkov. Tieto
kvalifikačné predpoklady sú zárukou kvalitnej
prípravy študentov v budúcom školskom roku
2012/2013, v ktorom chceme neustále zvyšovať
počet výskumných úloh, kde sme zaviazali
jednotlivých pedagogických pracovníkov, aby 1/3
pracovného úväzku využili na vedeckú činnosť,
písanie monografií a skrípt. Rovnako sa venujeme
kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý
nielen personálne, ale aj materiálne neustále
zdokonaľujeme. Zabezpečili sme aj kontrolu
kvality výuky prostredníctvom aj študentov,
ako aj kvalifikovaných pedagógov. Študenti
majú možnosť sa vyjadrovať k pedagogickému
procesu prostredníctvom ankety. Ankety sú

prehodnocované funkcionármi školy a prijímané
sú opatrenia na neustále zlepšovanie kvality
výchovno-vyučovacieho procesu. Veľmi
významná úloha, ktorá stojí pred Vysokou
školou v Sládkovičove je úloha uplatnenia sa
študentov v praxi, tak, aby boli zamestnatelnými.
Vysoká škola v Sládkovičove bude vytvárať pre
štúdium materiálne podmienky zabezpečenia
štúdia v snahe zlepšiť aj komunikáciu medzi
pedagogickými pracovníkmi a študentmi
prostredníctvom internetovej siete a najmä
programu AIS. Prostredníctvom ktorého študenti
môžu komunikovať s pedagogickými pracovníkmi
ako aj so študijnými oddeleniami jednotlivých
fakúlt.
o Aké najvýznamnejšie úspechy Vaša škola
zaznamenala za roky svojho pôsobenia, čím sa
môže pochváliť oproti iným vysokým školám
na Slovensku, čo je jej tzv. prím, jedinečnosť?
- Medzi najdôležitejšie úspechy Vysokej školy
patrí najmä neustále sa zvyšujúci počet študentov
na jednotlivých fakultách, kde nás najmä teší
zvyšujúci sa počet denných študentov, o ktorých
máme neustále väčší záujem, a pre ktorých
sa snažíme vytvárať optimálne podmienky.
Úspechom je, že na našej vysokej škole študuje
viac ako 3.000 študentov, z toho 38 % na
dennej forme štúdia a 42 % na externej forme
štúdia. Najviac denných študentov má naša
Právnická fakulta, ktorá má až 40 % denných
(pokračovanie na strane 9.)
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študentov. Denní študenti kladú oveľa väčšie
nároky na organizáciu štúdia. Externí študenti
však kladú väčšie nároky na kvalitnú prípravu
pedagogického zboru. Už dávno neplatí ani
na našej vysokej škole, že denný študent je
slávik a externý vrabec. Takéto podceňovanie
externých študentov nemá dnes opodstatnenie.
Pretože externí študenti k nám prichádzajú
z praxe, príbuzných odborov, v ktorých si zvyšujú
kvalifikáciu a vyžadujú neustále kvalitnejšiu
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prípravu pedagogického zboru z hľadiska
poznania praxe. Naša škola rýchlo reagovala na
meniacu sa situáciu na trhu práce a pripravila
programy, ktoré sú zábezpekou aj z hľadiska
lukratívnosti študijných odborov, že študenti,
absolventi našej Vysokej školy v Sládkovičove
na trhu práce uspejú. Odzrkadlilo sa to aj pri
hodnotení zamestnanosti absolventov vysokých
škôl a univerzít, ktoré urobilo Ministerstvo
školstva SR, kde Vysoká škola v Sládkovičove sa

umiestnila na 4. mieste v poradí úspešnosti medzi
29 vysokými školami a univerzitami SR. Úspech na
trhu práce našich študentov pokladáme za jeden
z najväčších úspechov našej vysokej školy, ktorá
popri úspechu komplexnej akreditácii dokazuje
oprávnenosť rozvoja súkromného vysokého
školstva v SR.
- red -

Ako je zabezpečený po profesionálnej stránke tento školský rok na Vysokej škole v Sládkovičove?
V školskom roku 2010/2011 bola vykonaná Akreditačnou komisiou ako
poradným orgánom vlády Komplexná akreditácia činnosti našej Vysokej
školy v Sládkovičove (VŠS). Naša VŠS a jej tri fakulty, tri ústavy a dve
celoškolské katedry sa pripravili tak, že škola bola zaradená ako Vysoká škola
v Sládkovičove. Prebiehajúce akreditácie o spôsobilosti pôsobiť v študijných
odboroch sme ukončili spolu s výmenou garanta a reforiem obsahu
v mesiacoch január – február 2012. K dnešnému dňu máme akreditované
naše všetky študijné programy, a to:
Sociálna práca č. 3.1.14 – garant:
prof. MUDr. M. Šustrová, CSc.
- dekan: Dr. h. c. prof. PhDr. J. Straka, DrSc.
Verejná politika a verejná správa č. 3.1.7 – garant:
prof. JUDr. K. Tóth, PhD.
- dekan: prof. PhDr. P. Kulašik, CSc.
Právo č. 3.4.1 – garant:
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. M. Mamojka, CSc.
- dekan: Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. M. Mamojka, CSc.
V študijných programoch plníme akreditačné kritéria a máme udelené
akreditácie pre všetky tri odbory pre prvý bakalársky stupeň vysokoškolských
štúdií s titulom „Bc“ aj pre druhý magisterský stupeň vysokoškolských štúdií
s titulom „Mgr“ a tretí stupeň doktorandských štúdií s titulom „PhD“ získala
ako prvá Fakulta práva Janka Jesenského VŠS.
Všetky tri fakulty sú oprávnené udeľovať prostredníctvom rigorózneho
pokračovania profesijné tituly PhDr. pre sociálnu prácu a pre verejnú politiku

a verejnú správu a profesijný titul JUDr. pre právo.
Škola udeľuje významným osobnostiam doma aj v zahraničí čestný titul
Dr. h. c., veľkú alebo malú medailu za pomoc pri šírení dobrého mena a tak
potrebný rozvoj školy.
V školskom roku 2010/2011 škola získala akreditáciu z MŠVVŠ SR na
garantovaný dvojročný vzdelávací program „Angličtina a informatika“
– garant: Dr. h. c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc., rektor VŠS a vedúci ústavu
jazykov a komunikácie prof. PhDr. Richard Repka, CSc.
Tento program je zveľadením pre starších vysokoškolákov, ktorí
chcú získať certifikované vzdelanie. Z odbornej angličtiny a široko
diverzovanej informatiky cez celý prierez podnikania v službách.
Rovnako poskytujeme vzdelávací program „Probácia a mediácia“ – garant
PhDr. Petr Mrázek, zároveň riaditeľ Ústavu mediácie a probácie VŠS.
Absolventi môžu získať certifikované vzdelávanie pre prax riešenia prečinov
a malých trestných činov konsenzom.
Zároveň na VŠS môžete získať vysokoškolskými štúdiami tituly Bc. (3 r.),
Mgr. (2 r.), PhD. (3 r.), Rigorózne - PhDr. (1 r.) a JUDr. (1 r.), ale aj certifikované
dovzdelanie, ale aj vzdelanie.
Počty študentov a učiteľov
Fakulty VŠS Študenti 10/11 Doktorandi Počet zahr.
Učitelia
študentov Prof. Doc. OA-PhD.
DŠ
Ext. Š
10/11
FSŠ
33
213
14
0
10 10
18
FVPVS
129
700
4
0
6
17
8
FPJJ
449
906
65
59
8
19
25
Spolu
611
1 819
83
59
24 46
59

Aká bude garancia profesionality a odbornosti v nasledujúcom školskom roku 2012/2013?

Škola sa už teraz pripravuje na budúci šk. r. 2012/2013 s dôrazom na získanie
špičkových osobností z radov vysokoškolských profesorov, docentov, ale aj
mladých odborných asistentov s titulom PhD.
Pre nový školský rok pripravujeme tieto nové študijné programy:
Angličtina a informatika v podnikaní (Bc - ŠP):
garant: doc. PhDr. Adriana Pčolinská, PhD. – vlastná výchova
na programe pracujú dvaja profesori:
int. prof. PhDr. Richard Repka, CSc. – (angličtina)
ext. prof. RNDr. Otakar Grošek, PhD – (informatika)
Podnikanie v službách (Bc - ŠP):
garant: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, PhD.
na programe pracujú dvaja profesori:
int. prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. – (podnikanie)
int. prof. Ing. Karol Polák, DrSc. et Dr. h. c. – (služby)
- Ošetrovateľstvo (vo Fakultnej nemocnici v Galante) (Bc - ŠP):
ext. garant: doc. MUDr. Milan Obšitník, CSc.
na programe pracujú 1 profesor a 1 docent:
int. prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. – (soc. práca)
ext. MUDr. Ján Stratinský – (ošetrovateľstvo)
- Vzdelávanie odborných predmetov (Bc - ŠP):
garant: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
na programe pracujú 1 profesorka a 2 odborní asistenti:
ext. prof. Ing. Rozmarína Dubovská, CSc.
int. PhDr. Štefánia Köverová, CSc.
int. PhDr. Petronela Šebestová
Čo sa týka zahraničnej spolupráce je to spolupráca s Univerzitou Chuo
Tokio – Prof. Dr. V. Kanski, Th für Wirtschaft und Recht Berlin – prof. Ing. J.
Užík, PhD., Univerzita Barcelona – prof. RNDr. R. Durný, DrSc., Univerzita

Haifa Izrael, Humanitas University Sosnowiec prof. Kupich, INOVATECH SAV/
VŠS – pre výchovu absolventov podnikateľov, GDF Budapešť , Tatabánya
Prof. Ing. J. Hajtó, PhD., ME Miskolcz Prof. Dr. Gy. Patkó, PhD., Széchenyi István
University Györ - Dr. T. Szekeres, Evropský polytechnický institut Kunovice
prof. Kratochvíl, Vysoká škola evropskych a regionálnich studií České
Budejovice prof. Švejda, Zakarpatská univerzita v Užgorode prof. Vaschhuk,
Vysoká škola ekonómie, turizmu a sociálnych vied Kielce Dr. Telus, PŠ prof.
Grosman, PS prof. Adamčák.
Našou pýchou sú predovšetkým učiteľské osobnosti, zvedaví študenti,
výborne vybavená škola s možnosťou rastu (INOVATECH, V. Les – Kongr.
centrum, vzácne prstencové kolo termálnych prameňov – Senec, Šamorín,
D. Streda, V. Meder, H. Saliby, Diakovce, Zálesie, Štúrovo, Nové Zámky,
Tvrdošovce, Sládkovičovo).
Naše veľké hodnoty sú vysoké počty profesorov a docentov, čo znesie
kritériá dobrej stredoeurópskej univerzity. Dobré kontakty s vysokými
školami v štátoch V4 vrátane Nemecka a tlaku na východ do Ukrajiny,
štáty Karkosu najmä Turecko, Rusko, Japonsko, Čína.
Našu vysokú školu ako podnikateľský subjekt položí, ak nebude
mať študentov, a tým aj financie a koniec koncov stratí aj učiteľov.
Preto sa na VŠS venuje maximálna pozornosť marketingovému prieskumu
uplatňovania absolventov (sme 4 úspešné VŠ), a tým aj získania nových
študentov nielen zo SR, ale aj zo štátov V4 a krajín na východ od hranice
Šengenu.
Našou veľkou vizitkou bola medzinárodná vedecká konferencia
v Podunajsku:
Cezhraničná spolupráca štátov V4 a prizvaných hostí pod záštitou
prezidenta SR Jeho Excelencie Ivana Gašparoviča
Úzko spolupracujeme: Univerzita J. Selyeho v Komárne, Európsky
polytechnický inštitút Kunovice, Trnavský samosprávny kraj, Združenie
predsedov 8 samosprávnych krajov SR.
Dokázali sme za 3 dni osloviť v Podunajsku:
- županov – SR, Maďarsko, ČR, Poľsko,
- rektorov VŠ – SR, Maďarsko, ČR, Poľsko,
- primátorov miest - SR, Maďarsko, ČR, Poľsko,
- starostov dedín - SR, Maďarsko, ČR, Poľsko.
Vydávame 1 zborník a 3 monografie. VŠS ukázala, že vie spolupracovať bez
podmienok len a len v dobrom.
Naše vzťahy s Maďarskom, ale aj s ostatnými krajinami, sa posilnili a veríme,
že to naša VŠS využije vo všeobecný prospech. Škola v Sládkovičove v roku
2011 usporiadala ešte: Medzinárodný seminár, aj Konferenciu. Úzko
spolupracuje aj s mestom Sládkovičovo a sme vďační primátorovi Ing. A.
Szabóovi za nezištnú pomoc.
Želáme si spoločne dobudovať areál VŠS tak, ako je súvaha v dobrom
projekte – ŠKOLA – ŠD – BYTY – ŠPORT – KULTÚRA až po Vincov Les.
Tešíme sa na všetkých ďalších študentov našej školy!
- materiál pripravilo vedenie Vysokej školy Sládkovičovo -
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Na Vysokej škole v Sládkovičove pôsobí aj profesor Jaroslav Straka, významná
osobnosť svetového formátu. Vyučoval až na 80-ich univerzitách sveta.
Dr. h.c. Prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc., je
dekanom Fakulty sociálnych štúdií Vysokej
školy v Sládkovičove. Jeho spektabilita pán
profesor Straka je zároveň univerzitným
profesorom na právnických fakultách
v Sládkovičove, ako aj na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je známy
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, veď
pôsobil až na 80-ich univerzitách sveta. Je
členom medzinárodnej vedeckej rady ITH
(International Conference of Labour and
Social History) v Linzi (Rakúsko), kde ho
jednomyseľne zvolili za člena vrcholného
grémia a pôsobí aj v ďalších významných
inštitúciách, ktoré ani nemôžeme všetky
menovať. Je nositeľom Národnej ceny ČSR,
ako aj ďalších domácich a zahraničných
ocenení. Ale dosť, pán profesor nemá
rád chvály o ňom, aj keď doktorát vied
a inauguráciu na univerzitného profesora
mal už pred štvrťstoročím, keď ich na
Slovensku bolo sedemkrát menej ako dnes.
No a takúto osobnosť máme na Vysokej
škole v Sládkovičove. Som nesmierne
rada, že som profesora Straku získala pre
exkluzívny rozhovor práve pre náš Galantský
a Šaliansky žurnál. Tento príjemný a vtipný
spoločník, dúfam že sa neurazí pre takéto
trošku familiárne, ale o to úprimnejšie
charakterizovanie jeho osobnosti, veľmi
otvorene reagoval na otázky redakcie
a vskutku ma presvedčil o tom, že človek je
mladý názormi a postojmi k životu, nie vekom.
U profesora Straku to platí,, do bodky´´.
o Pán dekan, kedy ste získali vysokoškolský
diplom, v akej odbornosti a ako sa potom
uberal Váš život v pracovnej oblasti?
- Absolvoval som Filozofickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave – odbor historické vedy
v roku 1967, potom som študoval medzinárodné
právo – medzinárodné vzťahy v Lipsku (Leipzig)
v Nemecku a v Prahe do r. 1975. Od tých čias som
pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave,
ale aj v Budapešti, v Moskve a najdlhšie vo Viedni,
keď som v roku 1978 vyhral medzinárodný
konkurz rakúskej vlády. Rakúšania mi v roku 1980
pobyt predĺžili (asi sa im páčila moja nemčina),
ale slovenská závisť mi už neumožnila ďalšie
pôsobenie vo Viedni a vrátil som sa do Viedne

až v roku 1988. V ostatnom období som pôsobil
v Azerbajdžane a v Poľsku. No a samozrejme
v Linci, kde chodím pravidelne.
o Na čo sa špecializujete a boli chvíle, keď ste
chceli ,, učiteľovanie´´ zabaliť?
- Ja som napísal prvé slovenské dejiny diplomacie
potom Lesk a bieda diplomacie, Medzinárodné
vzťahy a zo sociálnej práce Ochrana ľudských
práv a základných slobôd pre sociálnych
pracovníkov. No a samozrejme mnoho ďalších
kníh, štúdií a článkov doma i v zahraničí. No
a pedagógom som bol skoro celý život, len pár
rokov som bol riaditeľom firmy, aspoň som
získal aj poznatky z konkrétnej praxe. Viete,
pôsobiť na ,,národa roli dedičnej´´ nikdy nebolo
ľahké, ale pedagogické umenie je ako umenie
diplomacie. Ak nemáte k školstvu pozitívny vzťah,
radšej choďte do Gorily. Tam sa aspoň nabalíte.
Najradšej spomínam na svoje pôsobenie na
Viedenskej univerzite, veľa
som sa naučil, veľa som ich
naučil, lebo ich znalosti boli
nejaké odlišné od našich,
dobre som sa mal. Veď to
bolo obdobie vrcholného
socializmu a ja som mohol
voľne chodiť cez hranice.
Na prednáškach som si
obyčajne dával pozor, lebo
som vedel, že tam boli sem
tam ,,očká´´, ktoré sledovali
ako sa mi darí. Ale asi som
mal úspech, lebo na moju
prednášku prišiel dokonca
pán rektor Viedenskej
univerzity, aby ma zhodnotil.
Kládol mi aj otázky, ale asi
som uspel, lebo mi okamžite
zvýšil gážu o tisíc šilingov
mesačne. No a zaujímavé
je, že so svojimi slabými
znalosťami maďarčiny
som pomáhal s nemčinou
študentke, emigrantke
z Maďarska z vysokého
šľachtického rodu, a získal
som mnoho priateľov, ktorí
sú na významných postoch
na celom svete.
o Čo Vás napĺňa
spokojnosťou, keď sa
poohliadnete na roky
odvedenej práce?
- Predovšetkým to, že som
sa snažil robiť poriadne,
a to sú výsledky vo vede

i v pedagogike. Hlásia sa ku mne moji študenti
v Štrasburgu, v New Yorku i na Slovensku
a človeku to dobre padne, keď Vás aj po rokoch
hodnotia pozitívne. Veď pracovať v slovenských
podmienkach, pod ideologickým a ekonomickým
tlakom a pritom prekonávať aj tradičnú závisť
a ohováranie, to je dosť aj pre koňa a nielen pre
Straku... (smeje sa...)
o Ste dekanom Fakulty sociálnych štúdií na
Vysokej škole v Sládkovičove. Čo bolo
dôvodom, keď ste sa rozhodli takýto dôležitý
post prijať?
- Bol som vedúcim katedry na Právnickej
fakulte a chápal som to ako výzvu. Bolo treba
postaviť fakultu na nohy. Vybudovať všetko –
od počítačov, cez pedagógov až po vedecké
publikácie a učebnice. Teraz vidím ako sme
pokročili, porovnávame sa s inými školami
u nás i v zahraničí podľa môjho hesla : ,,Dokáž,
že si lepší´´ a naša kvalita je nesporná – úroveň
univerzitných profesorov, najlepších vôbec
– úroveň publikácií i úroveň študentov ako
s prepáčením ,, produktov našej výrobnej
činnosti´´. Poteší ma, keď mi konkurencia povie,
že sme najlepší na Slovensku. Za takú dobu a za
takých podmienok je to ozaj excelentné.
o Ako po rokoch hodnotíte skutočnosť, že
v Sládkovičove vznikla vysoká škola s takýmto
zameraním?
- Prax je meradlom úspechu a v tomto smere
sme vynikajúci. Nechcem, aby to pôsobilo ako
samochvála, ale tak to hodnotia aj zahraniční
hostia napr. z Anglicka, Maďarska, z USA atď...
Goethe povedal ,, Nur die Lumpen sind
bescheiden“ - Len lumpi sú skromní, a ja sa
toho držím, čo je pravda, nie je hriech a chcem,
aby naši študenti boli takí sebavedomí ako
Američania, Nemci a iní. Veď majú byť na čo.
A Sládkovičovo je už v povedomí celého sveta.
Veď mi píšu kolegovia z Japonska i z Kórei, z USA
i Brazílie a Európu, to beriem ako samozrejmosť.
o Hovorí sa o Vás, že aj vďaka Vám na
Sládkovičovskej vysokej škole učí viac
univerzitných profesorov a docentov ako
na podobných fakultách v Bratislave – to
nepochybne robí vynikajúci imidž škole
a priťahuje záujem verejnosti..., o čo Vám
zrejme aj ide, aby aj takto Vysoká škola
v Sládkovičove bola silným súperom
bratislavských škôl. Nemýlim sa?
- Túto tendenciu začal presadzovať dekan
Právnickej fakulty Janka Jesenského Vysokej
školy v Sládkovičove Dr.h.c. Prof. JUDr. Mojmír
Mamojka, CSc. A veľmi úspešne. Snažil sa získať
osobnosti, čiže tých najlepších, čo sa samozrejme
niektorých, neoslovených dotklo. No v porovnaní
s Univerzitou Komenského v Bratislave je hneď
vidno, že za krátky čas sme urobili najväčší pokrok
na Slovensku vôbec, či sa to už niekomu páči
alebo nie. Univerzita Komenského má tradície,
je to metropolitná vysoká škola a práve preto
je v popredí, aj keby zaostávala. Nakoniec bola
to aj naša Alma mater. My si tradície ešte len
budujeme, tak ako knižnicu i našu povesť, ale
per aspera ad astra (cez prekážky k hviezdam).
A bratislavské vysoké školy nepovažujem za
konkurenciu, práve naopak, len spolupráca môže
pozdvihnúť školstvo na Slovensku. A to hovorím
„Sine ira et studio“- Bez hnevu a zaujatosti,
nakoniec môžem to porovnávať s množstvom
iných univerzít vo svete. A že chceme byť najlepší,
to je predsa samozrejmé, lebo len „malí ľudia“ si
kladú malé ciele.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš
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Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. je členkou vedeckej rady
Vysokej školy v Sládkovičove a pôsobí aj ako prodekanka Fakulty
verejnej politiky a verejnej správy tejto školy.
Výnimočná dáma, príjemný človek...
o Pani docentka, už na dojem
pôsobíte veľmi skromne,
pritom sú za Vami roky tvrdej
vedecko-výskumnej práce,
ako aj výchovy a vzdelávania
študentov. Môžete nám trošku
porozprávať o Vašej životnej
pracovnej ceste – ako sa uberala
po skončení školy?
- Po absolvovaní štúdia a po
získaní doktorátu na Univerzite
Karlovej v Prahe som sa vrátila
na Slovensko, hoci v tom období
ako držiteľka červeného diplomu
a Ceny rektora Univerzity Karlovej
som tam dostala niekoľko
zaujímavých pracovných ponúk.
Na Slovensku ma však čakal –
v mojich očiach – ten najúžasnejší
chlapec na svete a Slovenská
akadémia vied vypísala konkurz
na študijný pobyt v mojom
odbore. A tak som sa v Pate
vydala a vo vtedajšom Ústave
filozofie a sociológie SAV
v Bratislave som začala pracovať
– a keďže obe tieto životné voľby
naplnili moje očakávania, sú
dodnes hlavnými súradnicami
môjho pracovného a osobného
života. V prvých etapách
svojej profesionálnej kariéry
som sa venovala iba vedeckovýskumnej činnosti, spočiatku ako
spoluriešiteľka, neskôr - a vlastne
dodnes – aj ako hlavná riešiteľka
domácich a zahraničných výskumných úloh, projektov a grantov (VEGA,
APVV, EQUAL, Centrum excelentnosti SAV, PHARE). V tomto čase som
prednášala len sporadicky, zväčša iba v zahraničí, a to najmä vtedy, ak
táto činnosť bola súčasťou medzinárodného grantu alebo spolupráce.
Na univerzitnej pôde na Slovensku som začala pôsobiť sprvu iba ako
členka skúšobnej a obhajobnej komisie pre štátne skúšky magisterského
vysokoškolského štúdia a rigorózne skúšky (spoločná komisia SAV
a Univerzity Komenského), neskôr ako členka odborových komisií pre
odbory teória a metodológia sociológie, teória a metodológia politológie
a sociálna práca. S tým súvisí vedenie a oponovanie diplomových,
rigoróznych a habilitačných prác a práca v príslušných komisiách pre
udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností, ale aj
členstvo vo vedeckých radách univerzít - v súčasnosti som členkou
Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
a Vedeckej rady Vysokej školy v Sládkovičove. Dlhodobo je ťažiskom
mojej práce vedecko-výskumná, a s ňou veľmi úzko spätá publikačná
činnosť doma i v zahraničí, ako aj expertná činnosť v domácich
a zahraničných grémiách. S týmito aktivitami sú zasa spojené aj rôzne
funkcie, členstvá a aktivity – napríklad vo Vedeckom kolégiu SAV pre
vedy o človeku a spoločnosti, v Edičnej komisii SAV, vo výbore Slovenskej
sociologickej spoločnosti až po členstvo v International Sociological
Association (ISA, RC31), či expertíznu činnosť pre Európsku Komisiu.
Hlavnou motiváciou a bázou môjho intenzívnejšieho pedagogického
pôsobenia bolo prehlbovanie spolupráce medzi akademickou
a univerzitnou sférou. Začalo externou výučbou na Katedre sociológie
FF Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti sa pedagogickej
činnosti venujem naplno na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy
Vysokej školy v Sládkovičove. Táto práca je pre mňa veľkou výzvou.
Prednášam tu sociológiu študentom, ktorí ju neštudujú ako svoj
jediný či hlavný odbor a aj študenti sú diferencovanejší z hľadiska ich
predchádzajúcej stredoškolskej prípravy, profesionálneho zamerania
a nezriedka aj vekovej skladby. Snažím sa najmä, aby pochopili, čím táto
vedná disciplína je, alebo môže byť užitočná pre spoločnosť i pre nich
samotných. Skrátka – aká je to úžasná veda a aké obohacujúce je osvojiť
si aspoň jej základy.
o Vy ste však činná aj ako žurnalistka, pretože ste šéfredaktorkou
celoslovenského časopisu. Ako ste sa k tejto práci dostali? Čo Vám
tento druh činnosti dáva?
- Mám tú česť byť hlavnou redaktorkou redakčnej rady časopisu,
ktorý vydáva dvojmesačne Sociologický ústav SAV, a to štyri čísla
ročne v slovenskom jazyku pod názvom Sociológia a dve čísla ročne
v anglickom jazyku ako Slovak Sociological Reveiw. Činnosť na tomto

poste by som však nenazvala
žurnalistikou, nevystihlo by to
špecifický charakter tejto činnosti
a najmä nie význam a poslanie
tohto periodika. Časopis Sociológia
publikuje pôvodné vedecké
texty domácich i zahraničných
autorov pokrývajúce širokú oblasť
sociologického myslenia a výskumu.
S hrdosťou ho môžeme zaradiť
medzi špičkové vedecké časopisy.
Je jedným z mála karentovananých
spoločenskovedných časopisov na
Slovensku (je citovaný a indexovaný
v Sociological Abstracts a Current
Contents: Social and Behavioural
Sciences, v C.E.O.L., EBSCO, v
Institute of Scientific Information
(ISI), USA a iných medzinárodných
databázach). Existencia takéhoto
časopisu má veľký význam pre rozvoj
celej vednej disciplíny, a na Slovensku
aj niektorých príbuzných vedných
disciplín, ktoré karentovaný časopis
zatiaľ nemajú. Publikovať v takomto
type časopisu neznamená iba prestíž
vo vedecko-odbornej komunite,
ale najmä je to podmienkou
kvalifikačného rastu a regulárneho
získavania vyšších vedeckých
a vedecko-pedagogických hodností.
Domácim i zahraničným členom
redakčnej rady a recenzentom, ako
aj autorom príspevkov patrí vďaka a uznanie, že prispievajú k udržaniu
požadovanej vysokej úrovne a pravidelnej periodicity časopisu. O to viac,
že túto prácu vykonávame ako čestnú funkciu, ako morálny záväzok voči
svojej vedecko-odbornej disciplíne a komunite.
o Pani docentka, ak by som Vás poprosila o stručné zhodnotenie
celkovej úrovne inštitúcie – Vysokej školy Sládkovičovo - z Vášho
osobného, odborného, pedagogického pohľadu, čo poviete,
doporučujete verejnosti vyskúšať tu štúdium – a čo hrá „do kariet“
tejto inštitúcii ? Akú budúcnosť jej predpovedáte – Vy si to už naozaj
z titulu svojho pôsobenia na akademickej pôde môžete dovoliť...
- Vysoká škola v Sládkovičove má dobré a stále sa zlepšujúce technické
a priestorové vybavenie a najmä sa jej podarilo získať na spoluprácu ľudí
s vysokým odborným potenciálom a kreditom. Myslím, že najmä odborný
a ľudský potenciál je motorom a jeho posilňovanie zárukou rozvoja
aj tejto inštitúcie. Veľmi dôležitý je podľa môjho názoru aj žičlivý
postoj predstaviteľov VÚC, formálnych i neformálnych regionálnych
autorít a sľubne naštartovaná spolupráca VŠS s nimi, ako aj s inými
relevantnými aktérmi a inštitúciami v regióne. VŠS sa radí medzi najlepšie
vysoké školy z hľadiska uplatnenia ich absolventov na trhu práce. Na
VŠS sa rozvíja nielen pedagogická, ale aj výskumná a edičná činnosť,
organizujú sa domáce i medzinárodné konferencie, riešia sa domáce
i medzinárodné projekty a granty. VŠS bola napríklad inštitucionálnou
nositeľkou a národnou koordinátorkou medzinárodného sociologického
komparatívneho výskumu International Research on Corporate Culture
and Corporate Social Responsibility, ktorého medzinárodným hlavným
koordinátorom bol Institute of Social Sciences, Chuo University, Tokyo
a prostredníctvom svojich univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií
participovali na ňom štáty Európskej únie, Japonsko, Rusko, Čína, Taiwan
a Kórea. VŠS sa stala úspešným riešiteľom a spoľahlivým výskumným
partnerom etablovaným medzinárodným inštitúciám a v dobrom zmysle
tak vstúpila aj do ich povedomia. VŠS je pripravená užšie spolupracovať
aj s domácou akademickou a vedecko-výskumnou sférou - participovala
napríklad aj na trojročnom grante VEGA 2/01556/09 Zodpovednosť
v diskurze a konaní ekonomických aktérov – možnosti a limity na súčasnom
Slovensku, ktorého hlavným riešiteľským pracoviskom bol Sociologický
ústav SAV. VŠS má všetky predpoklady pokračovať vo svojom rozvoji
a byť prínosom nielen pre odborný a osobnostný rast svojich absolventov,
ale celého regiónu.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš
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„Je tragédiou súčasných demokracií, že občania sa viac
zaujímajú o milencov televíznych moderátoriek, ako
o napĺňanie, či míňanie peňazí v štátnom rozpočte“,

- hovorí doc. PhDr. Martin Klus, PhD., prorektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
známy politológ a vysokoškolský pedagóg, ktorý vyučuje aj na Vysokej škole v Sládkovičove.
Na Vysokej škole v Sládkovičove
pôsobí aj doc. PhDr. Martin Klus PhD.,
31 ročný rodák zo Zvolena, doktor
medzinárodných vzťahov a diplomacie
a docent teórie politiky. Študoval
na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici, na Høgskolen i Molde Molde
v Nórsku a v rámci Sales Manager
Akademie v Rakúsku. Na Univerzite
sv. Cyrila a Metoda v Trnave pracuje
ako prorektor pre zahraničné styky,
vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť,
vyučuje politológiu, verejnú politiku
a verejnú správu a európske štúdiá.
Som veľmi rada, že som tohto mladého
ambiciózneho odborníka z oblasti
politológie a vysokoškolského
pedagóga, známeho už aj z odborných
politologických debát v televíznych
reláciách, mohla získať na exkluzívny
rozhovor pre náš Žurnál.
o Prečo u Vás, pán docent, padlo
rozhodnutie študovať politológiu,
čo bolo vlastne spúšťačom tohto
rozhodnutia?
- Od malička som čítal najmä knižky
o histórii a tzv. politickej geografii.
Neskôr sa k tomu pridal záujem o právo
a ekonomiku. Ideálna kombinácia týchto
vied je práve odbor politológia, resp.
medzinárodné vzťahy a diplomacia.
Navyše, v čase, kedy som sa rozhodoval
akú univerzitu a študijný odbor si
vybrať, som bol silne ovplyvnený
vnútropolitickým dianím na Slovensku
z rokov 1997 – 1998. A hoci ma nakoniec
prijali aj na manažment, z môjho
pohľadu bolo rozhodnuté pre politológiu
a svoje rozhodnutie som doposiaľ nikdy
neľutoval.
o Ako vlastne vyzerá pracovný deň
u Vás, čo všetko aktuálne stíhate, kde
pôsobíte, v čom sa angažujete?
- Každé ráno začínam podľa možnosti sondážou v médiách a na
sociálnych sieťach „čo je nové“, aby som bol, ako sa hovorí, „v obraze“
nielen ako pedagóg a akademik, ale aj ako aktívny politický analytik
pre rôzne slovenské, či dokonca české masmédiá. Vzhľadom na moju
aktuálnu pozíciu prorektora a pedagóga na univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, je potom pracovný program závislý najmä od toho,
či mám v daný deň aj pedagogické povinnosti. V zásade platí, že buď
prednášam, konzultujem záverečné práce, zúčastňujem sa porád
vedenia univerzity a fakúlt, kolégia rektora, edičnej, mobilitnej, či
vedeckej rady, stretávam sa v súvislosti s rôznymi otázkami agendy,
ktorú zastrešujem s mojim kolegami, či hosťami, alebo cestujem na
rôzne akademické i mimoakademické podujatia po Slovensku alebo
do zahraničia. Problémom tejto práce je, že pokiaľ ju chcete brať naozaj
seriózne, tak v zásade nikdy nekončí a preto, čo nestihnem v priebehu
dňa a býva toho veľa, tak riešim doma dlho do noci, či počas víkendov.
Zvlášť to súvisí s tzv. vedecko-výskumnou činnosťou, na ktorú je
potrebný najmä kľud. Zlé jazyky hovoria, že viacerí sa takto dostávame
blízko stavu workoholizmu, pri ktorom trpia najmä naši najbližší. No
ak by som si mal vybrať medzi touto prácou a napr. pozíciou úradníka
s pevným pracovným časom od 8.00 – 16.00, tak nateraz radšej volím
„slobodu“ akademického povolania.
o Keď sa na Vás človek – z Vašej, resp. blízkej odbornej brandže – na
obrazovke televízie pozerá, (tam som Vás aj ja približne pred dvomi
rokmi zaregistrovala, a musím povedať, že ste ma názormi upútali)
– nadobudne dojem, že pri svojom mladom veku a veľmi dobrom
výzore, skutočne svojej práci nielen dobre rozumiete, ale ju aj máte
rád..., a to je to vzácne spojenie, pretože potom sú výsledky práce
u dotyčného aj hmatateľné a viditeľnejšie, ako u toho, kto robí
prácu „nasilu“. Nemýlim sa?
- Ďakujem pekne, trošku sa aj červenám pri takejto lichôtke.
Samozrejme pozitívna spätná väzba od divákov, ale najmä kritických
študentov, či priateľov je pre túto prácu mimoriadne dôležitá. Neviem si
však predstaviť, že by ju niekto robil bez toho, aby ju nemal rád. Za seba
musím povedať, že pri výbere zamestnania som sa rozhodne nepomýlil

a práca, ktorú robím, ma veľmi baví.
o Keď som sa v minulom roku
dozvedela, že pôsobíte aj na
Vysokej škole v Sládkovičove, bola
som pevne rozhodnutá, že Vás
požiadam o rozhovor pre našich
čitateľov, pretože sa nepochybne
stávate uznávanou osobnosťou
v oblasti politológie a znalosti
našej domácej politiky, nadčasovo
predpovedáte vývoj udalostí...,
a aj Vám to vychádza. Ako sa Vám
podarilo „vypracovať“ sa až do
tejto „výšky“, keď Vás oslovujú
rôzne televízie o tzv. prognostické
úvahy? Nepochybne sa tým stávate
nielen mediálne známy, ale Vaše
slová verejnosť berie za doslova
smerodatné...?
- Ako to už v živote chodí, bola
moja cesta do masmédií viac menej
náhodou. Kolega z Banskej Bystrice sa
ma pred takmer tromi rokmi opýtal,
či nemám večer čas ísť do rozhlasu
povedať pár myšlienok na tému
demokracia, lebo, že jemu do toho
niečo prišlo. Odvtedy je pre mňa vždy
cťou, keď ma rôzne druhy masmédií
oslovia, aby som verejne formuloval,
ale najmä obhajoval svoje myšlienky
pred kamerou, mikrofónom, do
telefónu, či písomne. Viem, že mnoho
mojich kolegov si to nemyslí, no ja
mám za to, že toto je jedna z hlavných
úloh ľudí, ktorí politológiu vyštudovali
a aj napriek veľkej náročnosti a v istom
zmysle dokonca nebezpečnosti tejto
roly, je dôležité ju podstupovať.
o Aké máte svoje ďalšie pracovné
a osobné plány..., akou cestou sa
plánujete uberať? Ak by Vás oslovila
v budúcnosti nejaká politická
strana, videli by ste v tom pokračovanie svojej pracovnej kariéry,
alebo chcete byť nad vecou a do politiky radšej nevstúpiť?
- S viacerými politickými stranami, aj politikmi komunikujem už aj dnes.
Sú pre mňa cenným zdrojom informácií a keď ma v minulosti požiadali
o radu, či dokonca komplexný názor na problematiku, ktorej sa venujem
odborne do svojho programu, tak som neváhal tak urobiť. Aj toto je
podľa mňa úloha politológa a ja sa nijak netajím tým, že rovnako tak
v roku 2010, ako i v tomto roku som viacerým, najmä menším a novým
stranám odovzdal časť svojho „know how“, alebo ak chcete poznania.
Najväčšou cťou a zároveň radosťou mi bude, ak by niektoré z nich
zmenili život ľudí na Slovensku k lepšiemu. Zásadou však vždy bolo, že
som za takúto aktivitu nikdy nič od danej politickej strany neočakával
a ani ona nikdy nič neočakávala odo mňa, aby som si mohol od nej
plne zachovať odstup a mohol jej kroky objektívne analyzovať. Za tie
roky čo to robím mi už síce vyčítali rôzni ľudia všeličo, veľmi zriedka
však niekto namietal moju objektívnosť, práve naopak, a to je pre mňa
to najpodstatnejšie. Pokiaľ ide o priamy vstup do politiky, tak veľkú
politiku v podobe kandidatúry do NR SR som už dvakrát odmietol.
Rovnako v roku 2010 ako aj 2012. Aby som vedel o veciach, ktoré
analyzujem viac aj po praktickej stránke, skúsil som si ale predvolebný
boj v regionálnych voľbách do VÚC v roku 2009, kedy ma kandidovala
ako nezávislého kandidáta vtedy novučičká strana plná ideálov SaS
a v roku 2010 v komunálnych voľbách, kde som sa uchádzal o hlasy
občanov ako nezávislý kandidát v najväčšom banskobystrickom obvode
Sásová, s cieľom pomôcť pri kandidatúre nezávislého primátora Petra
Gogolu. Mandát mi pritom aj na moje prekvapenie unikol doslova
o vlások a dnes som prvým náhradníkom. Pokiaľ ide o moju „politickú
budúcnosť“, hovorí sa, že by človek nikdy nemal hovoriť nikdy, no ja som
zatiaľ spokojný so svojou vysokou akademickou funkciou. Navyše, čím
viac politiku a politikov na Slovensku poznáte, tým menej sa vám k nim
chce pridať.
o Ako ste sa dostali k tomu, že vyučujete na Vysokej škole
Sládkovičovo?
- K Sládkovičovu som mal najmä v minulosti osobitný vzťah, keďže
som tam mal možnosť prvý krát si vyskúšať pozíciu riadenia, keď
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rovnaké?
- Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Samozrejme
s istou dávkou závisti sledujem, aký luxus si môžu dovoliť moji
kolegovia vo Švajčiarsku, Dánsku, či Austrálii, keď analyzujú
pre nás na prvý pohľad nepodstatné veci. Keď si ale následne
vypočujem, čím žijú moji kolegovia na Ukrajine, v Gruzínsku, či
v Alžírsku, tak si vždy hovorím, že „zlaté Slovensko“. Skutočne,
život v tejto krajine zďaleka nie je taký zlý, za aký ho často
vydávame pri porovnaní dokonca s i neďalekými krajinami.
Odvekou pravdou však samozrejme je, že by sme sa mali
porovnávať s lepšími a nie horšími.
o A teraz trošku na ľudovejšiu nôtu: Aká je Vaša filozofia
života?
- Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe a tiež, že kto chce,
ten hľadá spôsoby a kto nechce, ten hľadá dôvody.
o Aké sú priority?
- Zdravý človek má tisíce prianí, chorý iba jedno. Takže
jednoznačne zdravie. Láska a šťastie všakovakého druhu by
s ním mali ísť ruka v ruke.
o Čo Vám spôsobuje radosť, čo smútok?
- Vždy ma zarmúti ľudská závisť a zákernosť. Naopak, teším sa
zo všetkých malých i veľkých radostí, ktoré život prináša, a to,
či už osobného alebo pracovného charakteru. Veľmi sa mi páči
sympatický politológ si veľmi váži najmä spoločné
myšlienka tešiť sa z úspechu iných ľudí, nakoľko, ak sa budú mať
voľné chvíle so svojimi najbližšími
ľudia okolo mňa dobre, budem sa mať dobre i ja.
o Aký človek je zaujímavý z Vášho pohľadu? Akých ľudí
som sa stal Vedúcim vzdelávania na Inštitúte vzdelávania odborov
skrátka uznávate?
Slovenskej republiky za Fakultu politických vied a medzinárodných
- Človek s otvorenou mysľou i srdcom je pre mňa vždy vzorom.
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci tejto pozície
o Kedy a ako sa zvyknete „odviazať“ a relaxovať? Akú formu
som mal možnosť z blízka pozorovať aj vznik samotnej Vysokej školy
relaxu uprednostňujete? Zvyknete si aj „zablbnúť“? Myslím to
v Sládkovičove, ktorá sa formovala ako jedna z prvých súkromných škôl
v tom normálnom ponímaní samozrejme..., mnoho bežných ľudí si
so zaujímavou perspektívou.
totiž myslí, že významnejší ľudia, ako napr. aj Vy, sa chovajú a žijú
o Vaše meno iste „ťahá“, resp. bude ťahať záujemcov o štúdium...,
a zabávajú inak...
pretože ste na svoj vek, podľa všetkého, nad mieru sčítaný, svojmu
- Voľného času je bohužiaľ málo. Keď sa už nejaký objaví, tak sa
„fachu“ rozumiete, a ešte ste aj pre „ženskú časť školy“ veľmi
venujem najmä mojej rodine, priateľom a športu. Aktívne behám,
pohľadný muž... Zvažujete pokračovať v pôsobení na Vysokej škole
plávam, bicyklujem a lyžujem. Donedávna som hrával dokonca ligovo
Sládkovičovo, resp. máte aj ďalšie ponuky?
i tzv. malý futbal. Zranenie mi to však už asi neumožní. Môj najväčší
- Ďakujem pekne za tieto milé slová. Bohužiaľ, aktuálne mi množstvo
relax je však cestovanie a spoznávanie iných krajín. Mojou srdcovou
pracovných povinností neumožňuje Sládkovičovo často navštevovať.
záležitosťou vždy bola najmä Škandinávia, kde som strávil aj časť môjho
Keď však túto možnosť dva-tri krát do semestra mám, vždy sa teším, že
študentského a pedagogického života. Po Európe a severnej Amerike je
tam stretnem, dovolím si skonštatovať priateľov, ktorí pre mňa k tomuto
kúsku Slovenska neodmysliteľne patria. Kedykoľvek však bude záujem
teraz na rade Ázia.
zo strany poslucháčov o prednášku, či diskusiu, tak veľmi rád prídem
o Stotožňujete sa s mojím názorom, že sú ľudia, ktorí nás v živote
nielen do Sládkovičova, ale aj do širšieho regiónu v rámci stredných,
duchovne a morálne obohacujú a naopak, sú ľudia, pri ktorých sa
či vysokých škôl, alebo dokonca občianskych iniciatív, nakoľko spätná
cítime mizerne, búši nám srdce od negatívnej energie a doslova
väzba od občanov je pre formovanie mojich názorov to najdôležitejšie.
cítime závisť, nenávisť, či iné pochmúrne myšlienky, sálajúce
o Ako hodnotíte úroveň Vysokej školy v Sládkovičove? Je to škola
priamo z neho na nás?
mladá, ale už veľmi úspešne zapísaná vo verejnosti. Cítite to aj Vy
- Ľudia sú prirodzene rozdielni. Pochopiteľne, že každý z nás sa lepšie cíti
tak?
s tou druhou kategóriou, no ja považujem i tú prvú za veľmi dôležitú.
- Pokiaľ si dobre pamätám, tak pred pár mesiacmi vyšiel prieskum
Večná nespokojnosť je totiž to, čo nás môže hnať dopredu a práve
o uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl v praxi, čo je pre mňa jedno
ten typ negatívnych ľudí nám na túto nespokojnosť nadeľuje plným
z rozhodujúcich kritérií úspešnosti vzdelávacej inštitúcie a Vysoká škola
priehrštím.
v Sládkovičove bola myslím druhá na Slovensku. Toto je verím najlepšou
o Ako sa zvyknete chrániť voči negatívam z okolia, máte nejaký
odpoveďou na otázku zmysluplnosti jej existencie v súčasnej podobe.
špeciálny recept ako posilňovať pozitívnu energiu a myslenie
o Ak sa niekto rozhodne študovať politológiu, verejnú správu...,
u seba, aj vo svojom blízkom okolí?
a chcel by byť aspoň sčasti tak úspešný ako Vy – na čo sa musí
- Sila pozitívneho myslenia, rodina a priatelia, na ktorých sa dá
pripraviť, akými prekážkami bude musieť prejsť? Skrátka, čo ste Vy
museli „preskákať“, kým ste sa etablovali do takejto úrovne, v ktorej spoľahnúť okolo Vás a kvalitná a vyvážená strava spoločne so športom
a prácou, ktorú robíte radi sú zaručeným príjmom pozitívnej energie
aktuálne ste?
a dlhovekosti. Ľahko sa to konštatuje, ťažšie realizuje, takže začnem
- Ako som naznačil aj vyššie, musí ho to predovšetkým baviť. Mať
u všetkých týchto prvkov najprv sám od seba.
k neustálemu vzdelávaniu dostatok energie a záujmu. Možno je
o A ešte na chvíľku späť k Vašej práci. Uznávate vplyv histórie na
potrebná tak trošku aj odvaha, ktorá by sa mala objaviť najmä
súčasnosť – aj pokiaľ ide o Vašu prácu? Do akej miery z nej čerpáte?
v momente, keď zasvieti to pomyselné červené svetielko na kamere
- História je pre mňa mimoriadne dôležitá. Bez chápania historických
a vy máte niekoľko stotisíc ľuďom povedať niečo zmysluplné.
súvislostí je človek pri analyzovaní aktuálnych javov úplne stratený.
V neposlednom rade musí byť takýto človek pripravený čeliť
Televíziu takmer nepozerám. Dobrý historický film, či dokument, si však
spoločenskej kritike všakovakého charakteru. Treba si totiž uvedomiť, že
čokoľvek ako politológ poviete, vedzte, že minimálne časti verejnosti,
zriedka nechám ujsť.
ako napr. sympatizantom a členom dotknutej politickej strany, sa to
o S ktorými zaujímavými osobnosťami doma, ale aj v zahraničí,
nebude páčiť a mnohí to zoberú aj osobne.
ste sa pri svojom profesionálnom pôsobení stretli a s uznaním
o Ako odborník, znalý politickej scény a života verejných
a rešpektom na ne spomínate? Resp. sú Vašim vzorom? A s kým by
funkcionárov, ako hodnotíte spoločenskú a ľudskú úroveň našich
ste sa rád stretol?
politikov, či už v národnom parlamente, ale aj v regiónoch,
- Dovolím si nebyť konkrétny, aby sa niekto, koho by som prípadne
mestách. Čo by ste im vytkli?
nespomenul neurazil. Veľkou školou pre mňa boli kolegovia
- Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. Ak občania nie sú so svojim
z akademického prostredia z Nórska, resp. Kalifornie. Pracovať
životom na Slovensku spokojní, často krát je to aj v dôsledku chybného
s výskumníkmi University of California Berkeley a teda najvýznamnejšej
rozhodovania na najvyššej, ale aj regionálnej, či komunálnej úrovni.
verejnej vysokej školy na svete, bola pre mňa mimoriadne vzácna
Samozrejme nemožno paušalizovať, no mnohí, ktorí do politiky
príležitosť. Rovnako tak musím skonštatovať, že som mal vždy šťastie
vstupujú, to nerobia pre zlepšenie života svojich spoluobčanov, ale
na dobrých šéfov, ktorí mi odovzdali kus svojej životnej filozofie
predovšetkým svojho. A práve toto je potrebné do budúcnosti zmeniť.
i manažérskej zručnosti. Bezpochyby najväčším vzorom pre mňa
Bohužiaľ, v demokracii naozaj platí, že každý národ má takú vládu,
však boli a stále sú moji rodičia, ale aj niektorí blízki priatelia a známi,
akú si zaslúži a keď sa občania nedostatočne o veci verejné zaujímajú,
bez ktorých by som dnes nebol tým čím som. To isté platí aj o mojej
a teda nekontrolujú čo, kedy, kde a za koľko politik, či politická strana
najbližšej rodine. A s kým by som sa rád stretol? Ak by som mal len
zrealizuje, tak potom pochopiteľne ani nemožno očakávať, že by títo
jednu voľbu u zlatej rybky, tak s mojim starým otcom. Univerzitným
konali inak. Je tragédiou súčasných demokracií, že poznáme ďaleko
profesorom, ktorý zomrel v deň, keď ma prijali na vysokú školu.
lepšie milencov rôznych moderátoriek ako fakt, ako sú nastavené
V kľúčovom období môjho života vo mne vzbudil záujem o oblasti,
príjmové a výdavkové časti štátneho, či obecného rozpočtu.
ktorým sa venujem dodnes a nesmierne rád by som sa ho opýtal na to,
o Iste aj cestujete a máte možnosť sa stretávať s politológmi
čo si o mnohých z nich myslí dnes.
v zahraničí. Odovzdávate si skúsenosti... Aká je politická vyspelosť,
za rozhovor ďakuje: Mgr. Alena Jaššová
úroveň a kultúra našich poslancov a politikov v porovnaní so
foto: Milan Pospiš
zahraničím? V čom sme iní oproti zahraničiu? Alebo je to približne
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„Neustále sa snažíme o zvýšenie rozsahu poskytovania špecializovanej
starostlivosti v našej nemocnici pri súčasnej obnove a modernizácii, v
čom nám pomáhajú i sponzori, ktorým chceme týmto poďakovať.“,
-hovorí MUDr. Ján STRATINSKÝ, riaditeľ galantskej nemocnice.

Náš regionálny časopis sa už viac
rokov dozadu snaží prinášať seriózne
informácie z prostredia Galantskej
nemocnice sv. Lukáša. Vyžaduje si to
verejnosť galantsko-šalianskeho regiónu,
ktorá sa neuspokojuje s lacnými a tzv.
senzačnými správami, na ktoré sa
v súčasnosti zameriava väčšina médií.
O tak dôležitých veciach, ako je zdravie
človeka, metódy liečenia, zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti, je potrebné
hovoriť naozaj zodpovedne. Sme radi,
že náš časopis v tomto smere zohráva
pozitívnu úlohu a aj vďaka tomu, že
máme bezprostredný a priamy dosah na
prakticky všetky obce a mestá v GaŠa
regióne, šírime oficiálne informácie
z nemocnice sv. Lukáša priamo
k poslancom, starostom, primátorom
– a tí ďalej k občanovi, firmám a do
organizácií, či úradov štátnej správy
a samosprávy. Skončil rok 2011, veľmi
hektický v mnohých rodinách, ale aj
v našom štáte, keď ako tak rozbehnutá
vláda nečakane padla a stojíme opäť
pred voľbami. Aký bol tento rok pre
galantskú nemocnicu, to už bola otázka
do debaty pre MUDr. Jána Stratinského,
riaditeľa tejto zdravotnej inštitúcie.
o S čím, akými plánmi vstupovalo Vaše
zdravotnícke zariadenie do roku 2011, čo
bolo aktuálnymi prioritami?
- Do roku 2011 vstupovala naša nemocnica
s viacerými cieľmi. Ako sme avizovali i
v predchádzajúcich obdobiach, našou
prioritou je predovšetkým zvyšovanie
kvality a rozsahu poskytovania zdravotnej
starostlivosti pre našich občanov.
Podmienkou naplnenia našich predsavzatí
je však dostatočné personálne obsadenie
jednotlivých oddelení. S týmto problémom
sa nielen naša nemocnica potýkala aj v
minulom roku. Sme radi, že sa nám podarilo
doplniť stav lekárov z radu absolventov
na oddeleniach, kde bola táto situácia
najzložitejšia, konkrétne na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny,
detského oddelenia, interného oddelenia,
urológie a prechodne geriatrie. Začiatkom
minulého roka sme tiež informovali
verejnosť o dôležitosti obnovy prevádzky
neurologického oddelenia, vrátane
zazmluvnenia neurologickej jednotky
intenzívnej starostlivosti, čo sme v danom
roku aj naplnili. Aktuálne poskytuje uvedené
oddelenie komplexnú diagnostiku a liečbu
neurologických ochorení pre pacientov
nielen nášho regiónu.
o V minulom roku začala fungovať

nová vláda, (ktorá nastúpila
po voľbách 2010), ktorá
prišla s novými zmenami pre
slovenské nemocnice ..., čo sa
zmenilo konkrétne v galantskej
nemocnici? Myslím tým
riadenie, fungovanie oddelení,
financovanie, spolupráca so
zdravotnými poisťovňami?
- V roku 2011 nastali v našej
nemocnici v rámci poskytovania
zdravotnej starostlivosti niektoré
zmeny. Prebehli konkurzné
konania na funkciu primára
chirurgického, neurologického,
geriatrického oddelenia, oddelenia
anestéziológie a intenzívnej
medicíny a centrálnych operačných
sál. V dôsledku nezazmluvnenia
lôžok poisťovňami došlo k zmene
poskytovania starostlivosti v odbore
očného lekárstva – aktuálne poskytuje
zdravotnú starostlivosť formou ambulancie
a jednodňovej očnej chirurgie, a taktiež
ponechaním krčnej ambulancie s
uzatvorením oddelenia. Od 1.7.2011 sme
boli nútení v dôsledku nezazmluvnenia
poisťovňami uzatvoriť Oddelenie dlhodobo
chorých. Všetci jeho pracovníci sú však
naďalej našimi zamestnancami.
o Práve tzv. „nezazmluvnenie“ niektorých
oddelení vyvolalo veľké znepokojenie
medzi obyvateľstvom, pretože šalianska
nemocnica už nefunguje a tak do
Galanty automaticky smerujú aj občania
šalianskeho okresu. Ako sa napokon
situácia stabilizovala, čo všetko teda
v galantskej nemocnici funguje?
- Tieto zmeny sa nekonali na základe
rozhodnutia vedenia nemocnice. Do
poslednej chvíle i s podporou mestských
činiteľov, sa jednalo aj o zachovanie
urológie, psychiatrie a rehabilitácie. Situáciu
sa nám podarilo nakoniec stabilizovať.
Mrzí nás uzatvorenie Oddelenia dlhodobo
chorých, ktoré plnilo dôležitú úlohu v
poskytovaní liečebno-rehabilitačnej
starostlivosti o pacientov po úrazoch,
náhlych cievnych mozgových príhodách,
ťažkých pooperačných stavoch, atď...,
hlavne pri zdĺhavom priebehu doliečenia,
prevažne v geriatrickom veku. Uvedené
zmeny sa bohužiaľ udiali celoslovensky.
V snahe zabezpečenia aspoň akútnej
starostlivosti o menovaných pacientov
bol využitý zrušený lôžkový fond na
rozšírenie geriatrického oddelenia.
Samozrejme, pri súčasnom trende starnutia
populácie a zložitej ekonomickej situácii
je zabezpečenie následnej starostlivosti o
polymorbidných pacientov geriatrického
veku pálčivým problémom nielen pre
náš región. Vyžiada si zmeny v podobe
systémových opatrení na
celom Slovensku.
o Je dobré, ak sa podarí
nemocnici v danom
roku aj čo-to opraviť,
zrekonštruovať. Čo sa
podarilo v minulom roku
v Galante?
- V minulom roku sme
vykonali v rámci nášho
zariadenia niektoré
rekonštrukčné práce.
Týkalo sa to hlavne
obnovy novootvoreného
neurologického oddelenia,

vrátane ambulancie, vybavenej kvalitným
prístrojovým vybavením. Súčasne prebehla
modernizácia centrálnej sterilizácie.
Podarilo sa nám tiež doplniť operačnú
techniku na oddelení traumatológie. V
rámci gynekologicko – pôrodníckeho
oddelenia sme s podporou sponzorov
dobudovali nový apartmán, ktorý
zabezpečuje vysoký komfort pre naše
mamičky. Cena za nadštandardnú izbu /
apartmán/ sa znížila na 20 Euro / mesiac
v celej nemocnici. Urobili sme tak v snahe
zvýšenia využiteľnosti na iných oddeleniach,
ale hlavne možnosti rozšírenia ponuky
apartmánu širšej verejnosti v danej
globálnej zložitej ekonomickej situácii.
Momentálne naša nemocnica disponuje 13
izbami takého charakteru.
o Taktiež ste počas roka riešili a neustále
riešite personálne doplnenie nemocnice
odborníkmi a ďalšími zamestnancami
na jednotlivé oddelenia. Ako sa Vám
podarilo naplniť potrebné profesie?
- Tak, ako som už spomenula, podarilo sa
nám personálne doplnenie stavu lekárov
niektorých oddelení. Okrem menovaných
odborov sme doplnili tiež stav lekárov z
radu absolventov na chirurgickom oddelení.
Naďalej inzerujeme prijatie lekárov na
oddelenie neurológie, anestéziológie a
intenzívnej medicíny /vrátane zdravotných
sestier/, rehabilitácie, RTG pracoviska
a taktiež pôrodných sestier. Nemôžem
nespomenúť a vyzdvihnúť prácu našich
stálych zamestnancov, ktorí napriek
uvedenej dlhodobo zlej personálnej situácii,
bez finančného zvýhodnenia naďalej verne
zostávajú pracovníkmi našej nemocnice a
zodpovedne si plnia svoje „ poslanie“.
o Nemocnica môže fungovať najmä
vtedy, ak dobre spolupracuje so
svojim zriaďovateľom, štatutárom,
nadriadenými orgánmi, ale aj
zdravotnými poisťovňami. Aká je
aktuálna situácia a aká bola spolupráca
v minulom roku?
- Situácia sa nezmenila, spolupráca s
naším štatutárom je naďalej dobrá. Prijali
sme opatrenia na zefektívnenie chodu
nemocnice, zamerané predovšetkým
na optimalizáciu nákladov a zvyšovanie
výkonu, čím chceme vytvoriť lepší
predpoklad pre jej ďalšiu modernizáciu.
Čo sa týka spolupráce s poisťovňami,
prebiehajú nové jednania so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou vzhľadom na
legislatívne zmeny týkajúce sa navýšenia
miezd zdravotníckych pracovníkov. O
výsledkoch jednaní bude naša verejnosť
priebežne informovaná.
o Ktoré dôležité udalosti sa v priebehu
roka udiali v živote galantskej
nemocnice, ktoré budú slúžiť potrebám

(pokračovanie na strane 16.)
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verejnosti?
- Od októbra 2011 sa nám podarilo tiež v
rámci interného oddelenia rozšíriť činnosť o
poskytovanie špecializovanej starostlivosti
pacientom so srdcovo-cievnymi
ochoreniami otvorením kardiologickej
ambulancie, čo poslúži širokej verejnosti
nášho regiónu. Snažíme sa o zvýšenie
rozsahu poskytovania špecializovanej
starostlivosti v našej nemocnici pri súčasnej
obnove a modernizácii, v čom nám
pomáhajú i sponzori, ktorým chceme týmto
poďakovať.
o Galantská nemocnica si ako jedna
z mála slovenských nemocníc zaslúži
uznanie v tom, že lekári skutočne
neznepokojovali pacientov štrajkami,
chodili riadne do práce a neohrozovali
chod oddelení. V tomto smere naozaj,
aj za našich čitateľov, skláňam hlavu
na znak úcty! Ako je možné, že ste si
dokázali udržať v tomto smere tzv. zdravý
pohľad na vec a na 1. mieste u Vás ostal
pacient, občan, človek?
- Faktom je, že finančné ohodnotenie
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku
je nedostatočné. Podmienky nastupujúcich
lekárov po dlhoročnom štúdiu sú ťažké a
systém sústavného vzdelávania, povinný
a dôležitý pre ich ďalší rast vzdelanostnej
úrovne, pri neustále sa meniacich

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

poznatkoch v medicíne, stojí každého
pracovníka okrem času i nemalé finančné
prostriedky. Avšak napriek podpore
požiadaviek lekárov sa nám podarilo
zabezpečiť plynulý chod nemocnice i v
danom krízovom stave, ktorého sme boli
svedkami koncom minulého roka. Vďačíme
za to predovšetkým jednotlivým vedúcim
pracovníkom oddelení a ich komunikácii s
personálom.
o Ak by ste mohli povedať, aj za Vašich
kolegov – aká by bola taká celková
bilancia uplynulého roku, čo sa týka
fungovania nemocnice a spokojnosti
lekár – pacient?
- Spokojnosť pacienta je a vždy bude,
našim hlavným cieľom. Snažíme sa
vytvárať čo najlepšie podmienky a
prostredie na jednotlivých oddeleniach,
v rámci finančných možností dovybaviť
oddelenia novou prístrojovou technikou,
získavať nových odborníkov. Nie vždy sa
nám to darí naplniť. Všetko závisí nielen
od finančných možností nemocnice, ale
aj od ľudí, s ktorými pracujete, od ich
prístupu a vzájomnej komunikácie medzi
lekárom, sestrou, ostatným personálom a
pacientom. V dnešnej „zlej“ dobe, ktorá nás
všetkých /nielen zdravotnícky personál/
núti maximalizovať pracovný výkon bez
ohľadu na zlepšenie životných i pracovných

podmienok sa často stráca predovšetkým
ľudskosť. Môžem len dúfať, že v novom roku
prispeje aj naše zariadenie svojou prácou k
pozitívnejšiemu prístupu ku zdravotníkom
všeobecne.
o Rok 2012 je už dva mesiace realitou – čo
to znamená pre galantskú nemocnicu?
Bolo už nejaké dôležité novoročné
zasadnutie, ktoré určilo priority, alebo sa
pripravuje?
- V tomto roku nás čaká ťažké obdobie.
Prebiehajú rokovania s poisťovňami, ktoré
budú rozhodujúce pre zabezpečenie
finančných zdrojov pre ďalší chod našej
nemocnice. V roku 2012 plánujeme v
rámci modernizácie doplnenie operačnej
techniky pre chirurgické odbory, oddelenie
hematológie a biochémie. Pripravujeme
projekt implementácie nemocničného
informačného systému. Považujem za
dôležitú aj spoluprácu s našimi mestskými
zástupcami, v rámci rozvoja poskytovania
zdravotnej starostlivosti do budúcnosti
pre galantský i šaliansky región. Dúfam,
že všetky naše kroky v budúcom roku
povedú predovšetkým k spokojnosti
našich pacientov. Uvítame preto i návrhy a
pripomienky z ich strany na našej webovej
stránke.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Zdravotnícke potreby
Clementisove sady 1614 /v OC-SHOPING CITY/
Otvorené:
92401 Galanta
Po-Pia:
Tel.:031/780 41 50
So:
J. Dalloša 1354
925 21 Sládkovičovo
Tel.: 031/784 23 20

8.30 – 16.30
8.00 – 12.00

Otvorené :
Po-Pia:
8.00 – 16.00

Sortiment:
• ortopedické pomôcky /obuv, barly, invalidné vozíky, chodítka,
trojkolesové bicykle/
• kolostomické pomôcky
• diabetické pomôcky /glukometre, prúžky do glukometrov/
• špeciálny zdravotnícky materiál pre lekárov
• odevy pre zdravotnícky personál
• dojčenské potreby , mliečne výrobky, široký sortiment značiek
CHICCO a DEMA, kočíky, ohrádky, autosedačky
• potreby pre inkontinentných pacientov
• parochne
• tlakomery
• antialergické paplóny
• kozmetika a dezinfekčné prostriedky
• liečivá kozmetika
NÁJDETE TU AJ
ILCO KLUB STOMIKOV GALANTA /poradenstvo/

www.heba.sk
zdravotnickepotreby@stonline. sk

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

Objednajte sa na:

Odbornú poradňu, konzultáciu,
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie
diagnózy, liečbu...

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
e-mail: gszurnal@gmail.com; www.zurnaly.sk
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Netradičný vysokoškolský ples so skutočnou nevestou a ženíchom
Asi sa nestáva veľmi často, že by generálny
sponzor plesu vlastnú svadobnú hostinu
usporiadal priamo na plese. Vzdelávací a
konzultačný inštitút v Bratislave, slovenská
pobočka Vysokej školy medzinárodných a
verejných vzťahov Praha, takúto historickú
(neplánovanú) udalosť naozaj zažila.

Spoločnosť NAVI GRAF z Vozokán
pri Galante a jeho majiteľka Natália
Vicsápiová sa už po tretíkrát zhostili tejto

významnej úlohy. Pri plánovaní témy plesu
padlo rozhodnutie, že ples bude maškarný
a hostia prídu v maskách. Natália so svojím
partnerom si vybrali masky nevesty a
ženícha. Ale keď si ich týždeň pred plesom
vyskúšali, očarili ich až natoľko, že sa v tom
momente rozhodli, že sa zosobášia pred
plesom a svadba bude na maškarnom plese.
Zaujímavý nápad, ale zorganizovať za necelý
týždeň obrad, svadobných hostí, hostinu...
Bolo to odvážne rozhodnutie. Napriek tomu,
že Natália vlastní tlačiareň, jej svadobné pozvánky išli elektronicky cez SMS. Potvrdilo sa
staré: krajčír chodí neodetý a obuvník bosý...
A v sobotu 11. februára Natália Vicsápiová a jej partner Michal Bugyi stihli
obrad na obecnom úrade v Tomášikove, v
miestnom kultúrnom dome blahoželania od
priateľov, zamestnancov z firmy a známych.
Po krátkej oslave svadobčanov odviezla
vyparádená limuzína na ples do hotela Holiday Inn v Bratislave, kde ich už čakali piráti,
králi a kráľovné, ba dokonca aj pápež.
Na netradičnom maškarnom plese čakalo
skutočnú nevestu a ženícha milé prekvapenie. Darček v podobe Michala Davida, ktorý
im venoval hodinový koncert a po blahoželaní nakrájal svadobnú tortu.

Kancelária obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

HĽADÁME
H
ĽADÁME A
AMBICIÓZNYCH
MBICIÓZNYCH
SPOLUPRACOVNÍKOV
SPOLUPRACOVNÍKOV

pre
p
re o
oblasť
blasť Š
Šaľa,Galanta,
aľa,Galanta, S
Sládkovičovo,
ládkovičovo, S
Sereď
e re ď
PONÚKAME:

POŽADUJEME:

Kontaktná osoba pre oblasť ŠAĽA:
Ing. Beáta Bednárová,
bbednarova@fo.pss.sk,
mobil 0915 740 165.

Kontaktná osoba pre oblasť
GALANTA, SLÁDKOVIČOVO, SEREĎ:
RSDr. Michal Sántai, msantai@fo.pss.sk,
mobil 0915 892 002.

9
9
9
9

možnosť pracovať pre renomovanú banku
špičkové kontinuálne vzdelávanie
motivujúce ﬁnančné ohodnotenie
najmodernejšiu komunikačnú a výpočtovú
techniku

9 živnostenské oprávnenie
9 ukončené minimálne stredné odborné
vzdelanie
9 schopnosť viesť obchodný rozhovor
9 vysoké pracovné nasadenie a vytrvalosť
9 príjemný vzhľad a komunikatívnosť

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Horváth

Zoltán

Pohrebná služba MAJA
Mária Juhászová
Dolná 1, Šaľa

Vykonávame pre našich zákazníkov
na základe ich objednávky
všetky pohrebné služby:
- prevoz zosnulých
- výkopy hrobových miest
- obliekanie
- samotná organizácia
celého pohrebného aktu
- pôsobnosť v rámci regiónu
- prevozy zosnulých v rámci celej
republiky, i mimo SR

Tel.: 0905 571 985

!NONSTOP!

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti

Na Vaše otázky
odpovedá:
Ing. Monika Backárová,
generálna
reprezentantka

Chce sa poistiť celá rodina

Chcem sa opýtať, či vo Vašej
poisťovni neexistuje nejaký druh
poistenia rodičov s deťmi, tak
ako kedysi to bolo tzv. združené
poistenie. Ak nie, tak mi poraďte,
aké sú iné možnosti, aby to
nebolo finančne náročné pre
nás, pretože sme málo solventná
rodina, ale poistenie rozhodne
nechceme podceňovať a chceme
sa poistiť na život aj s naším
malým ročným synom. Ďakujeme
za radu.
Celá rodina sa teší z príchodu nového
človiečika a hlavne rodičia chcú pre
svoju ratolesť to najlepšie. Kým dieťa
vyrastie, čaká ho mnoho nástrah a
preto rodičia uvažujú o poistení a tiež chcú svoje deti do dospelosti
finančne zabezpečiť. Práve v poisťovni sa dajú obe tieto veci spojiť.
V našej poisťovni si klient môže vybrať dva druhy poistenia. Jedno
je do dospelosti dieťaťa a druhé môže byť celoživotné. Popíšem
najskôr to prvé. Podstata je tá, že poistenie musí byť fixne do 19 roku
dieťaťa a má poistené trvalé následky úrazu na sumu 10000 alebo
20000, smrť úrazom na 1000 alebo 2000 a denné odškodné na 3
alebo 6 EUR. Sumu, ktorá má byť vyplatená pri skončení poistenia
si určuje sám klient podľa jeho možností a predstáv. Toto poistenie
má ešte jednu veľkú výhodu, že k dieťatku sa môžu poistiť aj rodičia
a to obaja naraz, tak ako to bolo niekedy v minulosti. Každý z rodičov
si môže poistiť to, čo potrebuje. Vybrať si môže poistenie pre prípad
úmrtia, vážnych chorôb, úmrtia následkom úrazu, trvalé následky
úrazu a denné odškodné úrazu. V cene poistenia pre rodiča nie je
žiadna šetriaca zložka, suma je čiste iba za poistku. Nevýhoda je
tá, že keď skončí poistenie dieťatu, tak skončí poistenie aj rodičom.
To sa však v prípade lepšej finančnej situácie dá upraviť a previesť
prostriedky z poistky dieťaťa na poistku rodičov. V tomto poistení
je zahrnutá aj ochrana dieťaťa, lebo ak by sa niektorému z rodičov
niečo stalo a to hlavne úmrtie, invalidita, alebo ťažké ochorenie, tak
poisťovňa došetrí poistku až do konca za rodičov. Preto v tejto zmluve
je dôležitý zdravotný stav rodiča a nie dieťaťa, na ten sa v zmluve
nepýtame. Druhá možnosť poistenia je, že sa poistka vzťahuje priamo
na dieťa a môžu ho rodičia poistiť okrem úrazového poistenia, ktoré
zahŕňa trvalé následky úrazu, úmrtie úrazom, denné odškodné a
nemocničné odškodné aj na úmrtie prirodzené do sumy 3000 EUR
a vážne choroby na ľubovolnú sumu. Obmedzenie je v tejto zmluve
iba na úmrtie prirodzené, ostatné poistné sumy si klient volí sám.
Tiež si môže sám zvoliť dĺžku poistenia, ktorá môže byť až do 75 veku
života. Výhoda je v tom, že pri akýchkoľvek zdravotných potiažach
je dieťa stále poistené a v prípade potreby si môže kapitálovú
hodnotu vybrať, čo v prvom prípade nie je možné, a to umožňuje
mať našetrené prostriedky v dospelosti a pokračovanie poistenia
za výhodných podmienok. Keď dieťa dovŕši 14 rokov, môže si túto
poistku upraviť už ako dospelý človek, môže si prikúpiť aj iné druhy
pripoistenia, ktoré ako dieťa mať nemohol. V tomto druhu poistenia
je poistené iba dieťa a ak by sa s rodičom hocičo stalo, tak poistka sa
musí platiť ďalej. Existuje ešte jedna možnosť a to je poistenie rodiča
a k nemu sa dá prikúpiť úrazové poistenie pre deti. Za jednu cenu
môžu byť poistené všetky deti, ktoré rodičia majú. Výhoda je tá, že
je poistený hlavne
rodič, ktorý zarába a
tak je zabezpečená ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
celá rodina a v Nám. Slobody 1196/19
dospelosti dieťaťa Sereď
sa môžu finančné Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
prostriedky
z Streda 9:00 – 17:00
takejto
poistky Štvrtok 9:00 – 16:00
vybrať. Naozaj je A podľa potreby po dohode s klientom.
viac možností ako
poistiť celú rodinu Tel./fax : 031/7893061
na jednej zmluve a Mobil: 0905397116
dá sa to už od sumy 0910812916
mail: monika.backarova@gmail.com
12 EUR za mesiac.
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Vážené dámy,
vážené dievčatá,
milí páni!
Čas stužkových zábav nastal a blíži sa aj
plesová sezóna. Náš salón je pripravený
plniť Vaše želania, aby ste odchádzali
sebavedomí, nádherne upravení a mohli
sa spokojne zabávať!

Marcelke pri vytváraní účesov
naozaj nechýbajú tvorivé nápady,
posúďte sami...

Salón ÚSMEV,
Horné Saliby
Marcela Bedecsová
Tel.: 0908 165 964

Nedeľa - Pondelok: zatvorené
Utorok – Štvrtok: 10:00–17:30 h.
Piatok: 10:00–18:00 h.
Sobota: 8:30–13:00 h.

Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibách

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 10.00 – 20.00 hod.
Sobota: 8.00 – 21.00 hod.
Nedeľa: 10.00 – 21.00 hod.

Objednávky:
kedykoľvek osobne
v cukrárni, alebo telefonicky:

031/785 2473

„...sladko a chutne...“

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Salón OrchideaSalón Orchidea
Univerzal Galanta

Salón krásy a zdravia Orchidea
KOZMETICKÝ SALÓN KITTI

Ponúka
viacero
kozmetických
služieb:
rôzne druhy
peelingov,
masáž dekoltu,
tváre a rúk,
hĺbkové
čistenie tváre
naparovaním a
parafínom, po
hĺbkovom
čistení
dezinfekcia
dezinfekčným prístrojom, ďalej masky na tvár,
ktoré sa aplikujú podľa typu pleti. Zábaly a
ampulky Vám budú aplikované pomocou
ultrazvuku.
Ďalšie služby:
lepenie umelých rias, farbenie obočia a mihalníc,
denné, slávnostné a svadobné líčenie, depilácie a
ošetrenie proti celulitíde.

Prekvapenie: darčekové poukážky.

Objednajte sa: Kitti Horváth,
Tel.: 0902 106 508

Štúdio BEMER Orchidea

Ozdravte svoj
organizmus
Predám
veľký
byt
v našom štúdiu...
v atraktívnej lokalite

Terapia zlepšuje krvný obeh,
napráva imunitný systém,
zlepšuje vodivosť nervových
b u n i e k , veľkometrážny
napomáha pri
Predám
3- izbový byt (4. pozabudovaní minerálnych látok
schodie)
v
Šali-Veči,
atraktívna
a vitamínov do buniek a takto
lokalita
(Slnečná
ul.), v tesnej blízkosti materpomáha opätovne
dosiahnuť
ich riadnu
energetickú
hladinu.
ská
škola,
základná
škola, nákupné centrum,
Lieči tak hlavnú príčinu
autobusové
zastávky
ochorení. BEMER stimuluje mestskej dopravy,
samoliečiace
mechanizmy
tichšie
prostredie,
ďaleko od hlavnej cesty. K
ľudského organizmu a
bytu
patria
2
pivnice
a 2 prenajaté
parkoviditeľne urýchľuje jeho uzdravenie.
Poskytuje pomoc
pri liečení
ochorenímiesta,
prirodzeným
spôsobom, bezByt
vedľajších
účinkov.
vacie
zaplatené.
je iba
20 ročný,
Je to účinné pri ochorení pohybového aparátu, reume, poruchách krvného
čiastočne
rekonštruovaný
obehu, pri zúžení ciev, pri poruchách metabolizmu, cukrovke,
(podlahy,
dvere, stropy).
Bytúnave,
od jeho
koosteoporóze, zlomeninách,
bolesti hlavy,
depresii,
strese, alergii,
astme, pri úrazoch
a zraneniach
pri športe,
pri jediný
liečení rán,
laudácie
v
roku
1990
vlastnil
iba
a kožných
ochoreniach (akné, ekzém, psoriáza). Vyskúšajte Ceragem –
pôvodný
majiteľ,
čomu
je dostatočne
termoakupresúrne
lôžko svďaka
jádekameňmi
(masíruje,
pri akupresúrnych
stimuluje organizmus),
zepterové
výrobky: Biotron,
Therap...
abodoch
pravidelne
udržiavaný
(vlastná
upratovač-

Otváracie doba pre zákazníkov:
Utorok – Piatok: 8.00 h. - 18.00 h.
(podľa objednávky)
Sobota: 8.00 h. - 12.00 h.
(podľa objednávky)
Nedeľa, pondelok – zatvorené

Otvá

Salón
krásy asalón
zdravia„RELAX“
Orchidea
Masážny

Masážn

Univerzal Galanta

KOZMETICKÝ
SALÓN
KITTI
Doprajte si relax
a pohodu!

Doprajte

Ponúka
Uvoľnenie tela i du
viacero
- Detoxikačná medo
Uvoľnenie tela i ducha
kozmetických
masáž
- Detoxikačná medová
služieb:
- Medová masáž
masáž
rôzne druhy
- Thajská masáž
-peelingov,
Medová masáž
- Bankovanie
-masáž
Thajská
masáž
dekoltu,
- Zoštíhľujúce zába
- Bankovanie
tváre
a rúk,
- klasická masáž
hĺbkové
- bankovanie
- Zoštíhľujúce zábaly
čistenie
tváremasáž
- medová masáž
- klasická
naparovaním
a
- thajská masáž
- bankovanie
parafínom, po
- formovanie postav
-hĺbkovom
medová masáž
- thajská masáž
čistení
- formovanie postavy
dezinfekcia
dezinfekčným prístrojom, ďalej masky na tvár,
ktoré sa aplikujú podľa typu pleti. Zábaly a
ampulky Vám budú aplikovanéObjednajte
pomocou
sa: Gitka Benedeková,
ultrazvuku.
Tel.: 0905 127 249
Ďalšie služby:
lepenie umelých rias, farbenie obočia a mihalníc,
denné, slávnostné a svadobné líčenie, depilácie a
ošetrenie proti celulitíde.

Prekvapenie: darčekové poukážky.

Objednajte sa: Kitti Horváth,
Tel.: 0902 106 508

Štúdio BEMER Orchidea
Ozdravte svoj organizmus
v našom štúdiu...

Kaderníctvo Orchidea

Kade

V našom kaderníctv
vyskúšajte:
nové metódy strihov
nové farebné odtien
vlasy,
atraktívne melíre,
zaujímavé sú tiež no
trendy spoločenskýc
účesov.

NOVÝ AUTOBAZÁR !

Terapia zlepšuje krvný obeh,
napráva imunitný systém,
zlepšuje vodivosť nervových
bV
u nnašom
i e k , n kaderníctve
a p o m á h a p rsi
i
zabudovaní minerálnych látok
avyskúšajte:
vitamínov do buniek a takto
nové metódy
pomáha
opätovnestrihov,
dosiahnuť
ich
riadnu
energetickú
hladinu.
nové
farebné
odtiene
na
Lieči tak hlavnú príčinu
vlasy,
ochorení. BEMER stimuluje
atraktívne melíre,
samoliečiace
mechanizmy
ľzaujímavé
u d s k é h o osú
r g atiež
nizm
u a
nové
viditeľne urýchľuje jeho uzdravenie. Poskytuje pomoc pri liečení
trendy spoločenských
ochorení prirodzeným spôsobom, bez vedľajších účinkov.
účesov.
Je
to účinné pri ochorení pohybového aparátu, reume, poruchách krvného
obehu, pri zúžení ciev, pri poruchách metabolizmu, cukrovke,
osteoporóze, zlomeninách, bolesti
hlavy, únave, depresii, strese, alergii,
Otvorené:
Požičiavame vlasové
pondelok-patok
astme, pri úrazoch a zraneniach
pri športe, pri liečení rán, kožných
9:00
- 18:00
výplne do (akné,
účesov...
ochoreniach
ekzém,
psoriáza).
Vyskúšajte Ceragem –
termoakupresúrne lôžko s jádekameňmi
(masíruje, pri akupresúrnych
sobota
9:00
12:00
bodoch stimuluje organizmus),
zepterovévýrobky:
Biotron, Therap...

Požičiavame vlasov

Dlhá nad Váhomvýplne do účesov...
Leasing, úver áut
od 0,0% akontácie
Výkup a predaj áut

Objednajte sa: Alžbeta Šimková, Tel.: 0902 606 459

domesaros@gmail.com
Nádherne
a moderne učesané, kozmeticky upravené a skrášlené, zrelax
novými silami v rekondičnom štúdiu BEMER ..., takto sa musíte cítiť,
skrášľovacieho salónu ORCHIDEA v Galante, na Hlavnej ulici 918/2 (

Objednávajte sa:
Bernadeta Czinegeová
0948 005 802
0903 263 902

Objednajte
sa: Alžbeta
Šimková, Tel.:
0902 606 459
ka),
čistý a hlavne
– nezničený!
Je elegantne
zariadený, vrátane elektrospotrebičov, preto
Nádherne a moderne učesané, kozmeticky upravené a skrášlené, zrelaxované po kvalitnej masáži a nabité
je okamžite
vhodný aj k bývaniu. Dom sa
novými silami v rekondičnom štúdiu BEMER ..., takto sa musíte cítiť, keď odchádzate z relaxačného a
aktuálne
zatepľuje.
Pri serióznom jednaní je
skrášľovacieho salónu ORCHIDEA v Galante, na Hlavnej ulici 918/2 (budova Univerzálu, na poschodí).
možná dohoda na zníženie ceny až do výšky
6.600 EUR (200.000 Sk), kvôli nedokončenej
rekonštrukcii.

Tel.: 0911 516 499

Ut
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Kozmetický salón RENA
Bc. Renáta Straňáková
Sv. Gorazda 621

Močenok

Tel.: 0905 614 730

E-mail: renatka65@gmail.com
Vyskúšajte jedinečnú
Orientálnu epiláciu!
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Érsek
ÁRPÁD

Nagy
JÓZSEF

Csicsai
GÁBOR

11

14

18

államtitkár
štátny tajomník

miniszter
minister

államtitkár
štátny tajomník

TOVÁBB
A HELYES ÚTON

BÁTRAN MAGYARUL!
ÉLJÜNK JOGAINKKAL

FEJLŐDJÖN
A VIDÉK

