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

0911 811 820

Najvyšší šéfovia štátnej polície
v Šali, Roman Révay a Ladislav Papp
v aktuálnom rozhovore pre Žurnál... str. 6

- steaky
- obedové menu
- hotové jedlá
- rozvoz jedál

Je lepšie byť uctievaný
ako obdivovaný a možno
je lepšie viac vedieť ako
viac mať“, - hovorí súčasná
riaditeľka Galantskej
pobočky Sociálnej
poisťovne, Ing. Jaroslava
Bagiová. str. 4

Po – Štv: 10.00 – 22.

00 / Pia: 10.00 – 24.

00 / So – Ne: 12.00

– 22.00

Galantsko-šalianske
ZMOS chce zintenzívniť
svoju činnosť str. 8

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

l.: 0944 297 571

Objednávky na te

Galantský a Šaliansky Žurnál

-2-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

rajte body

avy

ie é
zľ
Zbdn
výhodné ry!
a využite
užite výho
va
body a vy vary! na atraktívne to
e
jt
ra
ie
Zb
to
atraktívne
zľavy na

Galantský a Šaliansky Žurnál

-3-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Možno by sa mal začať vyučovať povinne predmet:
Slušnosť naša každodenná...

Nie, vážení čitatelia, rozhodne nechcem
mentorovať, ani dávať žiadne premúdrelé
rady. To ponechávam tým, ktorí by v tomto
duchu mali pôsobiť na svoje okolie. Ak som
v titulku článku uviedla, že by sa mala slušnosť
učiť na školách, tak by som chcela doplniť, že
zárodky tejto, podľa mňa, elementárnej ľudskej
vlastnosti, by malo dieťa dostať od svojich
rodičov – vo svojom domove, počas výchovy.
A tu narážame na dosť krutú skúsenosť,
či sa naozaj slušnosti a jej výchove venujú
rodičia dostatočne? A či častokrát sami by
nepotrebovali aspoň základný kurz slušného
správania, pretože aj podľa rozprávania
mnohých tínedžerov – mnohí rodičia venujú
viac pozornosti televízii, počítačom a emailovej
pošte, či trápnym posedeniam so známymi,
ako rozhovorom s deťmi, analyzovaním ich
problémov a poučeniu – čo je to vlastne
slušnosť. Potom sa nemožno čudovať
faktu, že tínedžeri, ktorí normálnu výchovu
nedostanú, sa zo slušnosti iných vysmievajú.
Vraj – „to je zastaralé chovanie, nežijeme
v minulom storočí, takto sa dnes chová len
chorý...“ A najstrašnejšie na tom je to, že to,
čo je vlastne normálne, slušné a zdvorilé – je
hodnotené zo strany tzv. moderných ľudí –
ako niečo spiatočnícke, hodné výsmechu.
Narušená osobnosť si tak myslí o normálne
a slušne fungujúcom človeku, že je chorý,
hoci opak je pravdou. Možno by predsa len
trochu vo výchove pomohla škola, keďže
niektorí učitelia majú na deti pozitívnejší vplyv
ako rodina. Rodina...? Žiaľ, aj tu dochádza
ku kríze samotného zmyslu, poslania a jej
fungovania. Veď – koľko máme vlastne
riadne fungujúcich rodín? Koľko ľudí žije
„na divoko“, koľko sa neberie do zväzku len
preto, že výhody zo štátu sú výraznejšie
práve pre neúplné rodiny, slobodné matky,

rozvedených rodičov? Neznehodnocujeme
sami podstatu rodiny, riadnej výchovy a tým
podporu potomkov smerom k vyššej forme
slušnosti, ktorú by mohli získať od oboch
rodičov tým, že naše zákony akoby najviac
zabúdali práve na normálne fungujúcu rodinu,
kde obaja rodičia riadne pracujú a riadne
sa starajú o svojich potomkov? Možno by
tento fakt mohol byť hodenou rukavicou
pre riešenie novozastúpenej vlády, ktorá má
sociálne smerovanie. Aby sa konečne začalo
podporovať to, čo je skutočne sociálne ľudské
a rodinné, a nie to, čo sa za tieto názory
len umelo skrýva. Falošná podpora ešte
falošnejších tzv. prípadov sociálnej odkázanosti
– je totiž hotovým vyžieračom štátnej pokladne
a samozrejme na úkor tých, ktorí ju skutočne
potrebujú. Kde sme to nakoniec skončili? Začali
sme predsa so slušnosťou..., no veď o tom to
v konečnom dôsledku je. Slušnosť je predsa aj
o empatii, o chápaní toho druhého a pomoci
blízkym, ale aj neznámym, ak ju potrebujú.
Slušnosť je o raňajšom pozdrave a poďakovaní
za dobrý obed. O pomoci matke a otcovi
v domácnosti, o (ne)klamaní na facebooku len,
aby sa mnohí z nás ukazovali iným v lepšom,
resp. luxusnejšom, zidealizovanom svetle. Čo
na tom, že falošnom...? Kto to bude skúmať,
však? Naučili sme sa mnohí žiť povrchne,
brať veci a život nezodpovedne, ľahostajne.
Priateľka mi nedávno povedala, že vraj je
čudná v očiach iných, lebo načas platí faktúry
a mzdy zamestnancom... Je to normálne? Kde
to žijeme, ak je zodpovednosť chápaná ako
niečo čudné, ak nie choré? Narábame mnohí
s vulgárnymi slovami tak, že režú do človeka
ako píla a vôbec sa nehodia do civilizovaného
sveta, ani do úst človeka, ktorý sa napr. na
spomínanom facebooku častokrát prezentuje
ako zaujímavá a výnimočná, „úžasná celebrita“.

Kancelárske priestory na prenájom

za
rozumnú
cenu!

adresa: Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa (budova bývalého
Okresného súdu Šaľa)

Kancelárie - I. poschodie

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
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

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

kontakt:

Kancelárie - prízemie

Vo verejnosti
absentuje
slušnosť
v komunikácii,
a to v každom
smere. Nemá
ju mnohých
kto naučiť.
Zvlášť, keď sa
dnešná mládež
vysmieva
z toho, keď
niekto číta
knihy, vraj –
„všetko máš
na internete“.
Áno? Naozaj?
Tak potom kde nájdeš slušnosť...? Slušnosť
je skrátka ako charakter. Buď si slušný, alebo
nie. Ale, ak len trošku každý chce, vie sa
k nej dopracovať, tak ako si vie formovať
charakter. Keď sa chce, všetko ide. Keď nie,
ostávame na úrovni stredoveku. Hlavne, že
surfujeme po internete a vypisujeme o sebe
nezmysly o tom, akí sme výnimoční, moderní,
svetaskúsení... To všetko pod rúškom falošnej
slušnosti a afektov..., a bez výčitiek svedomia
a zapochybovania o sebe, že vlastne komu
takéto informácie a na čo slúžia... (Facebook
už zo zásady neuznávam, práve pre to, že si tu
mnohí o sebe vytvárajú až nadmieru pozitívny,
ale vyslovene imaginárny obraz, úplne odlišný
od reality..., častokrát sú pisatelia facebooku
zhrození, keď sa stretnú „naživo“ s realitou.)
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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„Myslím si, že je dobré žiť striedmo, vyhľadávať radšej
kvalitu než prepych, radšej vkus než módnosť. Je lepšie byť
uctievaný ako obdivovaný a možno je lepšie viac vedieť
ako viac mať“,- takéto priority uprednostňuje vo svojom živote súčasná
šéfka Galantskej pobočky Sociálnej poisťovne, Ing. Jaroslava Bagiová.
Ing. Jaroslava Bagiová
je riaditeľkou galantskej
pobočky Sociálnej poisťovne.
Inštitúcie, ktorá sa nie vždy
teší obľube verejnosti, zvlášť
tej, ktorá si neplní svoje
povinnosti voči nej – a potom
– keď nastúpia sankcie –
nasledujú náreky, urážky,
vyhrážky dotknutej osoby,
ktorá si v žiadnom prípade
nechce priznať pochybenie
na svojej strane, a za to
všetko, samozrejme (akože
inak), môžu iba úradníci tejto
inštitúcie.
o Nemýlim sa, pani riaditeľka?
Narážate vo svojej práci na
takéto konfliktné stretnutia
s verejnosťou?
- Áno, stretávam sa aj s takouto
reakciou. Snažím sa ich však
pochopiť a takmer vždy sa
preštylizujem do ich situácie
a verte mi, že vtedy vnímate
všetko inak. Vždy sa snažím
každému, kto sa na mňa
s akýmkoľvek problémom
obráti, pomôcť, vypočuť si ho.
Mnohokrát sa stáva, že ich ľudsky chápem,
ale profesne musím trvať na stanovisku,
resp. postoji, ktorý mi umožňujú a stanovujú
determinujúce právne normy. No napriek
tomu si myslím, že je podstatné, akou
formou to človeku poviete, koľko ľudskosti
je niekedy v navonok suchých právnych
formulkách. Ak sa mi to podarí, mám
veľmi dobrý pocit, keď klient prichádza
s negatívnymi emóciami a odchádza
s pozitívnymi. Je to pre mňa niečo, čo ma
posúva ďalej.
o Pani riaditeľka, Vy ste vo funkcii asi dva
roky. Kým ste získali svoj post, čím ste
pracovne prešli?
- V pozícii riaditeľky pobočky Galanta
som od 1.decembra 2010, čiže rok a 5
mesiacov. V tejto inštitúcii pracujem už
takmer 15 rokov a prešla som takmer
všetkými útvarmi, čo teraz hodnotím veľmi
pozitívne. Od referentky, ktorá predpisovala
nezaplatené poistné, mi po niekoľkých
mesiacoch bola ponúknutá pozícia
referentky na nemocenskom oddelení.
Neskôr som pôsobila ako vedúca referátu
vymáhania pohľadávok, ďalej ako vedúca
oddelenia nemocenského poistenia, až som
získala dôveru na post riaditeľky pobočky.
Ako vidíte mám za sebou jedno veľké
„kolečko“. Niekedy tej práce bolo naozaj
veľa, ale vždy som sa niečomu priučila,
rozšírila si svoj obzor a najmä som si overila,
čo konkrétna práca obnáša, čo do kvality aj
kvantity.
o Spravovať takúto inštitúciu –
v dnešnej dobe – vôbec nie je
jednoduchá záležitosť. Práca s ľuďmi
vo všeobecnosti je vec náročná. A tu
si ľudí nemôžete vyberať. Prichádzajú
bohatší, chudobnejší, podnikatelia,
nezamestnaní, dôchodcovia. Vyhovieť

každému, to si vyžaduje obrovskú dávku
sebaovládania, ale aj empatie. Ako sa
Vám javí Vaša práca z tohto hľadiska
a ako ste „vyzbrojená“, resp. aké máte
vlastné zdroje energie na to, aby ste
psychicky bez problémov zvládali
dennodenný stres?
- Jednoznačne súhlasím. Táto práca je
náročná, pričom je veľmi podstatná empatia,
pochopenie, racionálne a objektívne
postoje. Ale ja mám túto prácu veľmi rada.
Aj napriek tomu, že nie je každý deň ideálny,
veľmi sa do práce teším a keď sa dostanem
do kolotoča každodenných povinností,
čas uteká neskutočne rýchlo. Samozrejme
aj u mňa sa dostaví pocit vyčerpania,
únavy, ale snažím si udržať vnútorný pokoj,
doprajem si krátky oddych, stretnutie
s blízkymi, či priateľmi a znovu idem ďalej.
o Na druhej strane, Vás táto práca iste
odborne posúva vyššie, okrem získavania
skúseností práce s ľuďmi, čo si vyžaduje
znalosti aj z oblasti psychológie – sa
neustále pohybujete vo svete zákonov,
nariadení, paragrafov a následných
zmien. Nemýlim sa?
- Práca v tejto pozícii je zaujímavá aj
v tom, že niektoré úlohy, problémy, musím
posudzovať komplexnejšie, ako keď
som bola v pozícii vedúcej oddelenia.
Stále je čo zlepšovať a preto sa snažím
hlbšie poznať problematiku, napríklad
ekonomiky a celkovej prevádzky našej
pobočky, neustále hľadať spôsoby ako
zlepšiť výber poistného, ako motivovať
našich klientov, ako im pomôcť, ako im
poskytovať komplexné a profesionálne
informácie. Na druhej strane sme kolektív
90-tich ľudí, kde podstatnú väčšinu tvoria
ženy. No a to hovorí samo o sebe. My ženy
sme citlivejšie na pozitívne aj negatívne

odozvy na našu prácu, sme možno trochu
zodpovednejšie, ale vieme si narobiť aj
kopec starostí. A preto je pre mňa veľkou
výzvou a ambíciou, aby v mojej osobe
našli kolegovia človeka, ktorému dôverujú
pracovne aj osobne. Je samozrejmé, že
v rámci pracovných povinností sa stáva,
že sa naše názory pri riešení konkrétnych
problémov v istých bodoch rozchádzajú
a niekedy trvám na svojej alternatíve, ale je
to vždy pracovné a nikdy nie osobné.
o Chceli ste vždy robiť takéto niečo?
- Asi áno. Po skončení ekonomickej
univerzity som ako čerstvá absolventka
krátke obdobie pôsobila v súkromnej
spoločnosti, kde som pracovala len s
číslami, bez kontaktu s ľuďmi, a to ma príliš
nezaujalo. Kombinácia administratívnej a
manažérskej práce je pre mňa ideálnou
kombináciou. Preto som nesmierne vďačná
za príležitosť a za možnosť realizovať sa ako
riaditeľka pobočky.
o A aké sú Vaše ďalšie ambície?
- Moje ambície? Ja by som ich jednoducho
zhrnula do nasledovných bodov:
o
spokojný klient
o
spoľahliví a spokojní zamestnanci
o
flexibilní vedúci pracovníci
o
objektívna riaditeľka.
To poradie je zámerné, nakoľko bez
spoľahlivého tímu ľudí, by som nedokázala
takmer nič.
o Čo Vás vie vo Vašej práci ale naozaj
nahnevať?
- Hnevá ma, ak sa v práci, ale aj v bežnom
živote, stretnem s ľahostajnosťou
a neprofesionálnym prístupom, s neochotou
a povrchnosťou. To sú najhoršie kombinácie,
vtedy má človek právo byť nespokojný,
nahnevaný. Ja sa snažím spolu so svojimi
kolegami tieto kombinácie eliminovať už
pokračovanie str.5.
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v zárodku, a preto si dovolím povedať,
že u nás tieto pre úradníka „vražedné“
kombinácie neexistujú.
o Do akej miery je Sociálna poisťovňa
povinná občanov, poistníkov informovať
o platných nariadeniach, a kedy si musí
dôležité informácie a s tým súvisiace
povinnosti zisťovať a zabezpečovať
občan, poistník sám? Lebo treba
povedať aj to, že naše obyvateľstvo má
vo všeobecnosti veľmi slabé právne
vedomie, málo číta vážne a dôležité
informácie, skôr bulvár a potom sa
čuduje, keď vznikne problém, ale
vďaka jeho nezodpovednosti a snáď
aj lajdáckosti – nedostatočne sa a včas
informovať o svojich povinnostiach...
- Sociálna poisťovňa má taxatívne
vymedzené kedy a aké informácie
je povinná svojim súčasným, ale aj
potencionálnym klientom poskytnúť. Tu
je však determinujúci status klienta. Pri
zamestnancoch celá zodpovednosť za
všetky zmeny v sociálnom poistení je na
pleciach zamestnávateľa. Pri samostatne
zárobkovo činných osobách a dobrovoľne
poistených osobách je to zložitejšie, nakoľko
táto skupina klientov sa musí vyznať
v spleti zákonných noriem a nariadení
samostatne. Chápem, že je to niekedy
veľmi komplikované, ale už názov statusu
poistenca hovorí o jeho samostatnosti,
ktorou musí disponovať pri vlastnom
sociálnom zabezpečení. Tým len chcem
zdôrazniť, že iniciatíva musí prísť zo strany
klienta a našou povinnosťou je riešiť
jeho požiadavky, nároky kvalifikovane,
profesionálne a najmä promptne,
bez zbytočného odkladu, respektíve
predlžovania konania.
o Ak má občan problém, resp. sa chce
informovať na záležitosti súvisiace
s Vašou činnosťou a jeho súkromnými
povinnosťami voči Vašej inštitúcii – môže
sa na Vás obrátiť? Osobne, telefonicky,
kedy?
- Kedykoľvek, počas úradných hodín, ale aj
mimo nich, keď som v práci a akoukoľvek
formou. Osobne, telefonicky, mailom. Vždy
záleží o aký problém, požiadavku ide. Je to
veľmi individuálne. Takmer všetky dotazy
a problémy sú riešiteľné, samozrejme
nezaručujem, že to bude absolútne
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v prospech klienta.
o Čím sa vo svojom živote riadite, aby ste
skrátka uspeli ako človek? Ktoré motto je
Vám blízke?
- Už dlhé roky sa riadim mottom, ktoré mi
vždy osvieži myseľ a zároveň ma povzbudí,
keď mi je ťažšie: „Verím v slnko, aj keď
nesvieti, verím v lásku, aj keď je skrytá
a verím v Boha, aj keď mlčí.“ V každej etape
života je intenzita slnka iná, iná je forma
lásky a iná sila viery v Boha – aspoň v mojom
prípade je to určite tak.
o Čo si vážite na ľuďoch, a čo z duše
nenávidíte?
- Na ľuďoch mi je sympatická úprimnosť,
aj za cenu, že to nemusí byť príjemné,
ochota pomôcť, láskavosť a prirodzená
dobrota. Vážim si ľudí, ktorí sú pozitívni a
zodpovední, nie ľahkovážni, povrchní. To, čo
nemám rada asi najviac, je ľudská arogancia.
Je jedno, či to je arogancia moci, peňazí
alebo arogancia v myslení. Tento aspekt je
mi veľmi vzdialený a často sa pristihnem pri
tom, že moja tolerancia voči takýmto ľuďom
je nulová.
o Čo pre Vás znamená rodina?
- Úplne všetko. Ja mám neskutočné šťastie,
že mám starostlivých rodičov, ktorým
by som raz veľmi chcela vrátiť všetku tú
starostlivosť, ktorú mne a mojej rodine
denne dávajú. Mám úžasného manžela,
ktorý vždy vie veľmi racionálne posúdiť
každú životnú situáciu, vie presne odhadnúť
kedy sú veci vážne a kedy ich je možné
inteligentne odľahčiť. Naša dospelá dcéra
je krásna, múdra, všestranne nadaná.
Som veľmi pyšná na všetky jej úspechy,
ktoré dosiahla vďaka svojim vedomostiam,
ale aj v športe, ktorý neskutočne
miluje. Obdivujem jej cieľavedomosť
a zodpovednosť, čo je u mladých ľudí
veľká vzácnosť. A nedá mi nespomenúť aj
rodinku môjho brata, ktorá ma obdarila
dvomi krstnými synmi. Sú to dvojročné
dvojičky, pri ktorých dokážem v maximálnej
miere relaxovať, nedovolia mi myslieť na
nič negatívne - je to obrovská oáza radosti
a šťastia. Ak mám všetkých týchto ľudí
pokope (čo je pomerne často), cítim sa veľmi
bohatá, a vďačná Bohu za ten obrovský dar,
že ich mám.
o Ktorá hodnota, cieľ, ľudská vlastnosť
pre Vás predstavuje stelesnenie najvyššej

Dobrá správa o úveroch
Už tri mesiace ponúka Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s., úvery na bývanie
s úrokovou sadzbou už od 1,69 %
ročne. Ak ste zatiaľ túto možnosť
nevyužili, máte ešte šancu. Mimoriadna
úverová akcia pokračuje. Prečo, na
to sme sa opýtali Mgr. Maria Olacha,
regionálneho riaditeľa Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s.
Pôvodne ste mali poskytovať tento
druh úverov iba do konca marca. Čo
rozhodlo o predĺžení úverovej ponuky?
Ak ani po dvoch mesiacoch záujem
klientov o úvery za rozumnú cenu neklesá, je to pre nás signál,
aby sme zvýhodnené úvery poskytovali aj naďalej. A potom
je tu ešte jeden dôvod. Niektorí občania potrebujú dlhší čas
na rozmyslenie, starostlivo zvažujú finančné možnosti ich
rodinného rozpočtu. Preto sme sa rozhodli poskytovať úvery na
bývanie s úrokom už do 1,69 % ročne až do 31. mája.
Niektorí ľudia sa obávajú požiadať o úver. Čo im
odporučíte?
Akceptujem tento názor, občas sa s ním stretávam. Ale každá
minca má dve strany. Na jednej strane vieme, že bez úveru
z banky si s finančne náročnejšími investíciami do bývania
neporadíme. Na druhej strane sa aj banka snaží znížiť možné

priority, aj vo Vašom živote?
- Možno je to cítiť z predchádzajúcich viet.
Pre mňa je absolútnou prioritou rodinné
zázemie a viera. Ak máte pevnú vieru,
zdravú rodinu, dokážete zdolať každú
prekážku v pracovnom aj osobnom živote.
Dokážete sa pozerať na svet a ľudí v ňom
fungujúcich cez úplne iné rozmery, vážite
si každý jeden deň, ktorý môžete prežiť
vo fyzickej aj duševnej harmónii.
o Máte nejaký vzor v niekom, komu sa
chcete podobať?
- Nikdy som nemala konkrétny vzor,
ktorému by som sa chcela podobať.
Vždy som obdivovala inteligentných,
múdrych, vzdelaných a vytrvalých ľudí
z ktorejkoľvek oblasti nášho života.
o Aký je Váš pohľad na dnešný svet,
a aký je Váš názor na fakt, že veľa ľudí si
zvykne dnes lichotiť, že sú osobnosťami,
ale pritom sú len viac mediálne známi
– nič viac – nič menej. Aspoň z môjho
pohľadu. A aj to viac škandálmi, či tým,
čo nakupujú ako tým, čo skutočne
ovládajú...
- Dnešný svet je veľmi uponáhľaný a javí
sa často ako veľmi povrchný. No možno to
niekedy závisí aj od uhla pohľadu. Myslím
si, že je dobré žiť striedmo, vyhľadávať
radšej kvalitu než prepych, radšej vkus
než módnosť. Je lepšie byť uctievaný ako
obdivovaný a možno je lepšie viac vedieť
ako viac mať.
o Aké máte svoje osobné želanie do
budúcna, či už ako žena, človek, ale aj
šéfka významnej štátnej inštitúcie?
- Ako žena si najviac želám zdravie pre
všetkých mojich blízkych, množstvo
pokojných chvíľ a radostných očakávaní.
A ako riaditeľka inštitúcie? Želám si,
aby som dokázala rozvážne premýšľať,
čestne konať, vedieť načúvať a trpezlivo
prekonávať každodenné prekážky. Aby
Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, bola
dynamickou, proklientsky orientovanou
inštitúciou. Aby poistenci odchádzali
v maximálne možnej miere spokojní, aby
boli spokojní moji kolegovia, ktorí musia
veľmi často promptne a kvalifikovane
reagovať na všetky požiadavky a nároky
našich poistencov.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

riziká spojené s nesplácaním úveru. Preto ponúkame klientom
životné poistenie úveru, ktoré v prípade, ak by nastala
poistná udalosť, zbaví ich blízkych starostí so splácaním
úveru. A navyše, ak si poistíte úver, poskytneme vám ho so
zvýhodnenou úrokovou sadzbou.
Vráťme sa k aktuálnej ponuke. Komu je určená?
Môžu ju využiť všetci, ktorí potrebujú zdroje na rýchle
financovanie bývania – stavební sporitelia rovnako ako
noví klienti, pretože tieto úvery poskytujeme aj bez
predchádzajúceho sporenia. Úroková sadzba zvýhodnených
úverov od 1,69 % ročne je o 3 % resp. 4 % p. a. nižšia v
porovnaní so štandardnými ,,mimoakciovými“ úrokovými
sadzbami. Bude platiť 12 mesiacov od schválenia úveru v
banke. Nová úroková sadzba sa vyráta podľa podmienok, za
ktorých poskytuje PSS, a. s., štandardné, ,,neakciové“ úvery
v roku 2012. Priemerná úroková sadzba vášho úveru bude
vďaka zníženej úrokovej sadzbe aj tak výhodnejšia, ako u
porovnateľných produktov na trhu.
Na čo môžu čitatelia úvery využiť?
Na všetky bytové a stavebné účely, ktorých cieľom musí byť
kúpa, výstavba, rekonštrukcia či obnova bývania. Ak uvážime, že
na jednu zmluvu o stavebnom sporení môžete získať úver od
3 tisíc € až do 170 tisíc €, na jeden objekt až 340 tisíc €, potom
sa môžete pustiť aj do tých finančne najnáročnejších projektov.
Podrobné informácie získate:
Šaľa, tel.: 0915 740 165, mail: bbednarova@fo.pss.sk
Galanta, tel.: 0915 892 002, mail: msantai@fo.pss.sk
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„Naši policajti chcú slúžiť občanovi, nie ísť proti nemu, ako si to niektorí
nepoučiteľní občania vysvetľujú. Policajt si za nasadzovanie života v práci
zaslúži uznanie a rešpekt, nie pohŕdanie, či útoky. Tomuto faktu sa musíme
stále vzájomne učiť. Policajt, aj občan“,- hovoria Mgr. Roman Révay, riaditeľ OR PZ SR

v Šali a jeho zástupca, Mgr. Ladislav Papp.
O bezpečnostnej situácii, stave kriminality
a činnosti Policajného zboru SR na území
okresu Šaľa, rozprávame s riaditeľom OR
PZ SR v Šali – mjr. Mgr. Romanom Révayom
a jeho zástupcom, mjr. Mgr. Ladislavom
Pappom, ktorí hneď v úvode zhodnotili
uplynulé obdobie ich činnosti.
Hovorí: Mgr. ROMAN RÉVAY, RIADITEĽ
- Rok 2011 bol v činnosti Okresného
riaditeľstva PZ v Šali veľmi dôležitý. Bol
to rok, v ktorom policajti OR PZ od roku
2004 znova pôsobili celých 12 mesiacov v
podmienkach samostatného okresného
riaditeľstva. Bol to rok, v ktorom sme
sa na jednej strane borili s nedobrým
personálnym stavom, na druhej strane sme
aj napriek tomu dosiahli pomerne veľmi
dobré výsledky. Myslím si, že čitateľov až tak
nezaujímajú číselné údaje, ktoré kvantifikujú
našu prácu. Koncom roka došlo k určitému
zvratu v personálnom stave, k zamedzeniu
ďalšieho odchodu policajtov, stabilizovaniu
stavu a naopak, k postupnému doplňovaniu
neobsadených
tabuľkových
miest.
Z uvedeného dôvodu sme museli pristúpiť
od 1.11.2011 k dočasnému utlmeniu činnosti
OO PZ v Močenku, ktorého plná funkčnosť
však bola obnovená dňa 1.3.2012 s tým, že
našou víziou je rozšírenie pôsobnosti OO PZ
Močenok, aj na obce Trnovec nad Váhom
a Selice a sily a prostriedky OO PZ v Šali viac
sústrediť v meste Šaľa a obciach Diakovce,
Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom
a mestskej časti Veča.
o Čo sa týka kriminality na území okresu
Šaľa, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja
– tu je čo najaktuálnejším problémom
a na čo sa bude orientovať polícia v tomto
roku vo zvýšenej miere?
Odpovedá:
Mgr.
LADISLAV
PAPP,
ZÁSTUPCA RIADITEĽA
- Kriminalita v okrese Šaľa nemá výraznejšie
odlišnosti od štruktúry kriminality na území
celej Slovenskej republiky. Najväčší nápad
je na úseku krádeží vlámaním do rôznych
objektov, ublížení na zdraví, ostatných
krádeží a ekonomickej trestnej činnosti.
Možno konštatovať, že vo všeobecnosti
narástla agresivita páchateľov, evidujeme
príliš veľa medziľudských sporov, ktoré
zväčša nenaplňujú skutkovú podstatu
trestného činu, avšak nárast nervozity,
agresivity a nedostatku tolerancie pri riešení
nedorozumení medzi občanmi je evidentný.
Celkove v roku 2011 sme zaznamenali pokles
nápadu trestných činov na území okresu Šaľa
zhruba o 100 skutkov, pričom objasnenosť
v roku 2011 bola o skoro 9% vyššia ako
v roku predchádzajúcom. Z tohto pohľadu
by sme mohli byť spokojní. K celkovej
spokojnosti máme však ďaleko. Je potrebné
predovšetkým vybudovať si dôveru občanov
a na potláčaní protispoločenskej činnosti sa
musíme podieľať všetci. Prirodzene Policajný
zbor má v tomto nezastupiteľnú úlohu. Práca
policajta je predovšetkým služba občanom.
o Vo svojej práci potrebujete aj spoluprácu
s orgánmi štátnej správy a okresných
samospráv, miest. Čo by ste v tejto
súvislosti povedali o tejto spolupráci?
Hovorí: Mgr. ROMAN RÉVAY
- Okresné riaditeľstvo PZ v Šali spolupracuje
pri riešení bezpečnostnej problematiky
aj s ostatnými orgánmi štátnej správy
a predovšetkým s predstaviteľmi miestnej

a záujmovej samosprávy. Veľmi dobrá je
spolupráca so starostami obcí od Dlhej
nad Váhom po Selice, taktiež so starostami
obcí Hájske, Horná Kráľová a Močenok,
s ktorými sme riešili konkrétne úlohy.
Chystáme sa na stretnutie aj so starostami
obcí od Diakoviec po Neded. Spoluprácu
s mestom Šaľa riešime väčšinou cez
spoluprácu s Mestskou políciou, prípadne
s viceprimátorom Šale. Osobne ešte
vidím určité rezervy, najmä v záujme na
stretnutí a komunikácii aj za účasti vedenia
MsP na problematike bezpečnostného
charakteru, či už po línii verejného
poriadku alebo dopravnej problematiky,
zo strany primátora mesta Šale,
prípadne jednotlivých poslancov, alebo
zastupiteľstva ako celku. Dobrú spoluprácu
máme s jednotlivými poľovníckymi
združeniami, bolo by potrebné zintenzívniť
spoluprácu s rybárskymi organizáciami
a členmi rybárskej stráže, tak ako tomu
bývalo v minulosti.
o V poslednej dobe sa častejšie skloňuje
v okrese Šaľa problém s drogami.
Upozornila na to aj miestna televízia.
Samozrejme, že takéto niečo je veľmi
nebezpečným javom a ohrozuje najmä
mládež a deti. Problém však nie je
ojedinelý, rovnako sa s ním trápia iné
mestá, regióny. Máte v tomto smere
nejakú svoju účinnú metódu, čo sa týka
organizovaného policajného boja proti
páchateľom (šíriteľom, predajcom)
– pretože tu nejde o maličkosť, ide
o organizovaný zločin, ktorý vyžaduje
každodennú a neustálu pozornosť
a prácu, ale aj organizovaný postup voči
drogovej zločinnosti zo strany orgánov
činných v trestnom konaní...
Odpovedá: Mgr. LADISLAV PAPP
- Drogová trestná činnosť je celospoločenský
problém. Okres Šaľa nie je výnimkou.
Len represívnymi opatreniami zo strany
policajného zboru nie je možné túto trestnú
činnosť efektívne potláčať. Spolupracujeme
so školami, či už formou prednášok, besied,
alebo aj konkrétnymi protidrogovými
akciami s nasadením služobných psov. Bez
aktívnej účasti rodičov, škôl, športových
klubov, záujmových združení a vlastne
vytvárania celospoločenského tlaku na
diskvalifikáciu ľudí zapojených akýmkoľvek
spôsobom do drogovej scény, bude naša
snaha veľmi ťažká, ak nie priam márna. Viď
glorifikáciu rôznych „celebrít“ a „umelcov“,
ktorí sa netaja skúsenosťami s drogami.
Nehovoriac o snahe dekriminalizovať tzv.
„ľahké“ drogy predstaviteľmi niektorých
politických strán.
o I keď sa verejnosť snaží pomôcť, je
opatrná, pretože zapliesť sa do osídiel
tzv. mafie s drogami je vec nebezpečná
a každý z nás si prirodzene chráni
v prvom rade svoju rodinu. Aký je Váš
názor na postoj verejnosti a jej pomoc pri
odhaľovaní drogového nebezpečenstva
a do akej miery sa spoliehate práve na
pomoc zo strany občanov, aby ste ich
však zároveň nedostali do nepriameho, či
priameho vzťahu s týmito nebezpečnými
ľuďmi, čo by mohlo mať za následok útoky
na občanov, vyhrážanie, vydieranie,
ničenie ich majetku, atď...?
Hovorí: Mgr. ROMAN RÉVAY

- Ako som už uviedol, Policajný zbor SR
má nezastupiteľné miesto v boji proti
akejkoľvek trestnej činnosti. Bez širokej
spolupráce, aj s občanmi, má však len malú
nádej na celkový úspech. Súhlasím s tým, že
občania sú opatrní, aby sa ich snaha pomôcť
neobrátila nakoniec proti nim samotným.
Je to otázka dôvery k orgánom činným
v trestnom konaní a z môjho pohľadu aj
postoja občana, ktorý sa dá charakterizovať
ako občianska statočnosť. Je to dlhodobý
proces formovania občianskej spoločnosti.
Táto otázka však presahuje obsah nášho
rozhovoru.
o Poďme však aj k inej téme, čo sa týka
dopravnej situácie, chovania sa ľudí na
cestách, myslím tým najmä cyklistov,
chodcov – nechystáte nejaké častejšie
kontroly a následné pokuty aj pre nich,
pretože práve neosvetlení a opití cyklisti,
či chodci, veľakrát doslova spôsobujú
kolapsy na cestách..., a to doslova denne!
Odpovedá: Mgr. LADISLAV PAPP
- Čo sa týka dopravnej situácie v okrese
Šaľa môžeme konštatovať, že našou snahou
je prijať také opatrenia, ktoré by v čo
možno najväčšej miere eliminovali kolízne
situácie v doprave, znížili v maximálnej
miere počet dopravných nehôd a najmä
čo najviac obmedzili následky na životoch
a zdraví účastníkov cestnej premávky.
Môžem občanom sľúbiť, že v roku 2012 sa
policajti OR PZ v Šali aj v spolupráci s inými
súčasťami KR PZ v Nitre v oveľa väčšej miere
zamerajú na dohľad nad bezpečnosťou
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a plynulosťou cestnej premávky. Nakoľko
napriek zavedeniu viacerých prísnejších
legislatívnych opatrení v tejto oblasti (jazda
pod vplyvom alkoholu nad 1°/°° je trestným
činom) sa stále vo veľkej miere stretávame
s účastníkmi cestnej premávky, ktorí medzi
pohonné látky okrem benzínu, nafty, či LPG,
zaraďujú aj alkohol.
o Pokiaľ ide o stav polície, čo sa týka počtu,
je tento v Šali dostatočný? A prečo je
neustále pohyb v radoch polície? Možno
by už bolo načase zmeniť personálnu
politiku a urobiť niečo na udržanie kádrov
a dobrých policajtov..., pretože tiež nie
je dobré, ak sa stále začína od začiatku,
pretože vtedy aj efekt práce je nižší...
Hovorí: Mgr. ROMAN RÉVAY
- Systemizované tabuľkové stavy a počty
policajtov a občianskych zamestnancov
Okresného riaditeľstva PZ v Šali sú dané
príslušným rozkazom ministra vnútra
Slovenskej republiky. Tieto boli pri
znovuotvorení OR PZ v Šali k 1. júnu 2010
odrazom vtedajších predpokladov a hlavne
možností všetkých zúčastnených súčastí PZ.
Nie sú totožné so stavom a počtami, ktorými
disponovalo OR PZ v Šali v období svojej
prvej existencie v rokoch 1997 až 2004.
V spolupráci s KR PZ Nitra, ako aj niektorými
súčasťami MV SR a prezídia PZ, sa postupne
snažíme zloženie, stavy a počty jednotlivých
súčastí OR PZ v Šali upraviť tak, aby boli
s našou prácou spokojní hlavne občania
nášho okresu.
o Agresivita je tiež dennodenným
zjavom v spoločnosti. Výtržníctvo, bitky,
vykrádačky, ekonomická kriminalita,
podvody v obchodoch, daňové podvody,
to všetko je obrovský balík problémov,
ktoré denne riešite. Aká je v tomto smere
situácia v okrese Šaľa? Je to v norme,
alebo sa Vaši policajti v tomto smere
nenudia?
Odpovedá: Mgr. LADISLAV PAPP
- Na Vašu otázku, ohľadom situácie
v našom služobnom obvode, čo sa týka
nápadu rôznych druhov trestnej činnosti,
či je to v určitej „norme“, prípadne, či sa
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naši policajti nenudia môžem povedať
len toľko, že kriminalita v okrese Šaľa
sa v ničom nelíši od kriminality v iných
častiach
Slovenska.
Samozrejme
sú
regionálne špecifiká, napríklad vypuklejšia
problematika drobnej majetkovej kriminality
v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou
a podobne. Ak sa pýtate, resp. konštatujete,
že agresivita je každodenným javom,
s týmto je možné do určitej miery súhlasiť.
Je to však celospoločenský problém. Je to
odraz súčasnej spoločnosti. Rozoberaním
jej príčin by sme zaplnili niekoľko čísel
vášho periodika. Aj keď Policajný zbor má
v boji s kriminalitou nezastupiteľné miesto,
sami policajti nevyriešia ani problematiku
kriminality a už vôbec nie nárast agresivity
v spoločnosti. Ja stále tvrdím, že všetci,
ako občania, môžeme prispieť k eliminácii
takýchto javov. Koľkí z nás upozornia suseda,
že parkuje na trávniku, že iným spôsobom
porušuje čo i len normy slušného správania
sa, keď už nie priamo normy zákonné? Všetci
by sme si mali uvedomiť, že demokracia
nie je len sloboda. Je to predovšetkým
zodpovednosť. Zodpovednosť sám za seba,
za svoje správanie, zodpovednosť voči
ostaným, voči spoločnosti, v ktorej žijem.
Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí podrobne
poznajú svoje práva. Oveľa menej ich však
už pozná svoje povinnosti. Napriek tomu, že
sa zo štatistického pohľadu situácia na úseku
kriminality v našom okrese zlepšuje, zatiaľ sa
naši policajti nenudia.
o Akú činnosť zabezpečuje v globále
Okresné riaditeľstvo PZ SR v Šali, kde
má svoje kancelárie, prípadne uviesť
kontakty pre verejnosť...
Hovorí: Mgr. LADISLAV PAPP
- Okresné riaditeľstvo PZ v Šali zabezpečuje
všetky činnosti vo vzťahu k občanom ako
ktorékoľvek iné okresné riaditeľstvo PZ. Je to
predovšetkým služba na oddelení dokladov
spojená s prijímaním žiadostí a vydávaní
nových dokladov ako sú občianske preukazy,
cestovné pasy, vodičské preukazy, doklady
na úseku evidencie motorových vozidiel,
služby na úseku zbraní a streliva a pod.

V rámci odboru poriadkovej polície máme
tri obvodné oddelenia PZ a to v Šali, vo
Vlčanoch a v Močenku. Najjednoduchšie
spojenie je cez bezplatné telefónne číslo 158,
prípadne 112.
o Vaša práca je jednoznačne práca
s ľuďmi, ktorí porušujú zákonnosť,
sú ťažko zvládnuteľní, ľudia, ktorí sa
neštítia ničoho, ani zabíjania. V tom je
zákernosť živlov, a Vy ste tejto zákernosti
dennodenne vystavovaní. Ako ste sa
naučili žiť s týmto pocitom, pretože máte
tiež svoje rodiny...? Čo Vaše nervy?
Hovorí: Mgr. ROMAN RÉVAY
- Treba zdôrazniť jeden dôležitý moment. Ak
si robíte svoju prácu zodpovedne a kvalitne,
je to cítiť a vidieť a začne Vás úplne prirodzene
rešpektovať aj tá druhá strana. V našom
prípade aj tzv. nezvládnuteľní občania.
Človeka vždy robí slovo. Resp. dodržanie
toho, čo sľúbi. Samozrejme, nemožno
sľubovať, čo neviem splniť. Skrátka, nikdy
sa nevypláca „hrať na dve strany“. Avšak
prichádzame do styku aj so psychopatmi.
Tu žiaľ, neplatia žiadne pravidlá. Taký
totiž zaútočí aj na vlastnú matku. Naozaj
je naša práca veľmi vyčerpávajúca, čo sa
týka nervového vypätia, a tak potom, keď
máme voľno, celkom prirodzene utekáme
relaxovať najmä do prírody, k športom.
Mnoho policajtov sú výborní športovci,
ktorí dokonca reprezentujú vo vrcholových
súťažiach (lyžiari, karatisti), angažujeme
sa aj v rybárskych a poľovníckych zväzoch
a dobre relaxujeme mnohí napr. pri
rôznych športových a kultúrnych aktivitách,
hubárčení alebo rybolove. Na takýchto
oddychových činnostiach sa stretnú aj naši
rodinní príslušníci, a tak sa utužujú priateľské
vzťahy, väzby, súdržnosť, čo má potom
následne pozitívny vplyv aj na vzťahy na
pracoviskách, kde sa upevňuje kolegiálna
a tímová práca polície.
o Vaše záverečné slovo, páni, možno
aj smerom k verejnosti, pretože mnohí
občania majú tzv. „zmiešané“ pocity
o policajtoch a ich práci, lebo veľa prípadov
ostalo
nedovyšetrovaných,
alebo

Na pracovnom stretnutí so starostami obcí Šalianskeho okresu
pokračovanie str.8.

Galantský a Šaliansky Žurnál
„prikrytých pod koberec“ a pravda sa len
ťažko dostáva na povrch. Niekedy vyšla
najavo aj prepojenosť polície s niektorými
politikmi, či rôznymi podnikateľskými
ekonomickými kruhmi..., ktorí nie vždy
čestne podnikajú... Nie je rovnaký meter
(pohľad) na spáchanie trestného činu
u rôznych ľudí..., a toto všetko potom
„hádže“ aj slušných a poctivých policajtov
do jedného vreca s nepoctivými, čo má
však za následok, že druhá strana, t.j.
občania, strácajú chuť spolupracovať
s políciou, resp. to vidia ako zbytočné.
Čo by bolo v tomto smere dobré urobiť
pre vyčistenie vzájomných vzťahov, aby
vzrastala dôvera občanov v prácu polície?
Hovorí: Mgr. ROMAN RÉVAY
- Veľmi dôležité je, aby občan poznal toho
„svojho“ policajta, kedysi známeho pod
označením „pochôdzkár“. Ten by mal začať
kontakt s občanom s pozdravom a vetou:
„čím Vám môžem pomôcť?“ A znovu
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zopakujem, že sľúbiť splniteľné. Naši policajti
chcú slúžiť občanovi, nie ísť proti nemu,
ako si to niektorí nepoučiteľní občania
vysvetľujú a potom následne znevažujú
prácu policajtov. Zameriavame sa najmä
na kontrolu tzv. pirátov na cestách, na
dodržiavanie rýchlostí a zisťovanie alkoholu
za volantom. Toto sú dôležité momenty, a ak
chceme, aby sa nám občania a deti vracali
domov živí, musíme byť v tomto smere
nekompromisní! A aj budeme, to sme si dali
v našej práci ako dôležité priority! Predsa je
nemysliteľné, aby sa slušný človek bál chodiť
po uliciach, dokonca po chodníkoch, keď
sa rútia nezodpovední „vodiči“ cez sídlisko
doslova bezhlavo. V budúcnosti bude
potrebné dobudovať policajné obvody, aj tie
menšie, pretože práve tieto hrajú častokrát
nezastupiteľné miesto pri udržiavaní
poriadku a bezpečnosti vo verejnosti a sú
veľakrát najtesnejšie prepojené s regiónom,
mestom, či obcou oproti ústredným

orgánom. Pokiaľ ide o Šaľu, náš okres sa vôbec
nemusí hanbiť za výsledky v práci, na úrovni
kraja stojíme v porovnaní s inými okresmi
dobre, môžeme sa pochváliť s policajtami záchranármi, veď aj minister vnútra odmenil
našich chlapcov za záchranu života. Treba
povedať tiež to, že do polície nám prichádzajú
policajti s vysokým oduševnením: pracovať
pre verejnosť a takéto odhodlanie a chuť
treba podporovať. Finančne, ale aj morálne.
A stále viac treba učiť policajtov a verejnosť
tomu, že nosiť uniformu je česť a naozaj
oceneniahodná služba občanovi. Že policajt
si za nasadzovanie života v práci zaslúži
uznanie, rešpekt a nie pohŕdanie, výsmech,
resp. útoky. Zvlášť, ak si prácu vykonáva
naozaj zodpovedne. Tomuto faktu sa
musíme stále vzájomne učiť. Vtedy sa zlepší
aj vzťah policajt – občan, a tým aj spolupráca
a vzájomná dôvera.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

Galantsko-šalianske ZMOS chce
zintenzívniť svoju činnosť

V apríli 2012 sa stretli v Galante starostovia
obcí a primátori miest galantsko-šalianskeho
regiónu na rokovaní Združenia miest a obcí
Slovenska tohto regiónu. Prišli v menšom
počte ako býva zvykom. Nevedno, čo bolo dôvodom, ale ako povedal Ing. Gőgh (na hornej
snímke uprostred), predseda tohto Združenia
a zároveň starosta Veľkých Úľan – činnosť by
sa mala tzv. zreštartovať a rozbehnúť konečne
naplno tak, aby toto zoskupenie plnilo účel,
pre ktorý vzniklo. Ide hlavne o presadzovanie
požiadaviek obcí a miest smerom na vládu SR,
ako aj adresovanie tzv. zdravých a ozdravných
námietok pre skvalitnenie činnosti samospráv. Najjednoduchšie je totiž preniesť na
samosprávy len kompetencie a nerozdeliť adekvátne
k tomu aj financie. Rovnako to je aj pri požiadavkách
samospráv na čerpanie z Eurofondov, kde sa už pri
spracovaní projektov musia tieto spolupodieľať
5%-nou finančnou účasťou, čo zvlášť malým obciam
spôsobuje obrovské finančné straty – najmä, ak im
ich projekt kompetentné orgány napokon neschvália.
Skutočne by bolo rozumnejšie a logickejšie nevyťahovať peniažky už aj tak z dosť okresaných rozpočtov
malých obcí. Prečo si nemôžu túto čiastku zaplatiť až
po schválení projektu – tak ako to je napr. v sused-

nom Poľsku? Tento problém trápi naše obce už viac
rokov a vôbec sa nerieši, pritom logiku to určite má.
Rokovaniam ZMOS-u galantsko-šalianskeho regiónu
budeme v budúcnosti venovať na stránkach nášho
časopisu oveľa viac priestoru, aby sme jeho činnosť a
postavenie viac zviditeľnili aj v očiach našej verejnosti, a aby takto získala pravidelnejšie informácie a
obraz o tom, prečo toto Združenie vlastne vzniklo, čo
robí a aké sú a budú ďalšie pracovné plány.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Katarína Filová z Horných Salíb bude piecť tzv. luxusné
zákusky, kde jednou z ingrediencií bude aj 24 karátové zlato
V
cukrárni
Kataríny
Filovej
v Horných Salibách máte stále
čo obdivovať. Minimálne 2x do
mesiaca tam prídem aj ja, aby
som domov kúpila nejakú sladkú
maškrtu a viem, že táto cukráreň
pracuje s ingredienciami naozaj
poctivo, že sa tu vyrábajú torty
a zákusky podľa kvalitnej domácej
receptúry, ale aj podľa receptov,
ktoré si neúnavná pani Katka nosí
zo sveta domov. „Ja potrebujem
vidieť, ako funguje zahraničná prax,
čo robia, ako robia, objavujeme nové
recepty, nové ingrediencie, nápady.
Platí u mňa zásada, že zákusky a torty
sa musia pripravovať tak, akoby som
ich piekla pre vlastnú rodinu a pre
seba. A v tomto smere som ja veľmi
náročná a „hocičo“ nezjem. Naozaj to
Takéto nádherné torty nájdete na cukrárskych
musí byť chutné a najmä z kvalitných,
výstavách v Taliansku, Nemecku...
čerstvých potravín. Snažím sa na
kvalitu učiť aj zákazníka. Skrátka, že
náročnejší zákusok, myslím tým na dodané ingrediencie, ovocie, pravú šľahačku, je
logicky drahší ako tzv. umelý, ktorý vydrží celé týždne. Za kvalitu skrátka treba zaplatiť
viac. Na druhej strane, dávame to do seba, do žalúdka, tráviaceho traktu, a je skutočne
rozdiel, čo jeme a čo telu dávame. O pár rokov to preukáže náš žalúdok. Takže sa držím
zásady – neponúkaj to, čo by si sám nejedol. Koniec-koncov, zákazníka oklameš len
raz“,- hovorí pani Katarína Filová.
Naozaj musím jej slová len a len potvrdiť. A navyše – sú jej zákusky a torty tak
nádherne urobené, vyzdobené, hotová pastva pre oči! Nenadarmo sa o jej
výrobkoch hovorí prakticky po celom Slovensku a orientuje sa aj na dodávku
svojich cukrárskych výrobkov do Rakúska.
„Rakúšania sú výborní klienti, okamžite platia za tovar, sú aj nároční, majú radi kvalitu,
nápaditosť pri výrobe zákuskov – a to všetko nás odborne posúva ďalej“,- teší sa
pani Katka, ktorá je aj neúnavnou návštevníčkou rôznych výstav cukroviniek.
Každoročne vycestuje kvôli nim či do Talianska, tak do Nemecka. A aj na
dovolenke v Egypte „excelovala“, keď nezaprela fakt, že patrí k cukrárskemu
povolaniu.
„Viete, návštevníci si na obede odkrajovali z torty a robili to tak nešikovne, že doslova pekné výrobky ničili. Nemohla som sa na to pozerať,
zobrala som nôž a začala som torty porciovať. Všimol si to aj egyptský kuchár, prišiel ku mne a okamžite v rozhovore mi naznačil, že som asi
od „ich fachu“...? Takže aj takéto perličky niekedy ako cukrárka zažijem“,- smeje sa pani Katka.
Momentálne sú v aktuálnej ponuke v cukrárni pani Filovej tzv. malé tortičky – plnené sušenými pomarančami v šľahačke, exkluzívne
torty s malinami a bielou čokoládou v šľahačke, veľmi chutný je tzv. jahodový bozk a pani Katka pripravuje pre klientelu veľké
prekvapenie: čokoládový rez s bielou čokoládou + tmavá parížska plnka, maslo, šľahačka, belgická čokoláda a vkladané do ozdôb
bude pravá zlatá ozdoba z 24 karátového zlata! Áno, dobre počujete, z pravého zlata! Sama neviem, ako to bude vyzerať a chutiť, ale
už teraz sa teším, lebo pani Katka Filová vie, čo robí, jej recepty sú fantastické
a vždy príjemne zákazníkov prekvapí.
„Zákusok určite nebude patriť medzi lacné produkty, ale ako som už povedala, cena
výrobkov záleží vždy od ceny ingrediencií, ktoré do nich zapracujeme. Je to skrátka
o kvalite. Som však presvedčená, že mlsné jazýčky si prídu na svoje a máme už
dnes dosť zákazníkov, ktorí naozaj nemajú problém zaplatiť si a potom jesť naozaj
kvalitný produkt“,Otváracie hodiny:
dokončuje pani
Pondelok – Piatok: 10.00 – 20.00 hod.
Filová. Ja jej slová
Sobota: 8.00 – 21.00 hod.
len potvrdzujem
a želám
Nedeľa: 10.00 – 21.00 hod.
z úprimného srdca,
Objednávky:
aby jej výrobňa
kedykoľvek osobne
ďalej rástla
v cukrárni, alebo telefonicky:
a skvalitňovala
svoje ponuky. Už
dnes u nej pracuje
takmer 40 ľudí
a veru – majú čo
robiť. Tak nech sa
im všetkým darí
ešte viac a my už
teraz „pregĺgame“
pri rozmýšľaní nad
ďalšími chutnými
receptúrami pani
Kataríny Filovej
z Horných Salíb.
spracovala: Alena
Jaššová
V Egypte si pani Katka Filová veľmi dobre pracovne
foto: Milan Pospiš

Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibách

031/785 2473

porozumela s kuchármi... veď sú kolegovia, „od fachu“.

„...sladko a chutne...“

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Družstvo z Penziónu KOMLÓŠ Horné Saliby vyhralo
koncom minulého roka medzinárodný klobásový festival
„Csabai kolbászfesztivál 2011“ s vlastnou „Komlóšskou
klobásou“, a to za účasti vyše 500 družstiev z celého sveta!

Rekreačno - relaxačné strediska KOMLÓŠ nájdete na
rozhraní obcí Diakovce a Horné Saliby, lepšie povedané,
v teritóriu bývalého „Diakovského kúpaliska“, kedysi veľmi
vyhľadávaného turistami z celého Slovenska, ale aj z Čiech,
Poľska... Pôvodné Termálne kúpalisko Diakovce sa v roku 2001
rozdelilo na dve samostatné kúpaliská – Horné Saliby a Diakovce.
Odvtedy sa každá obec samostatne
venuje tomu svojmu....Ťažko povedať, či
to bolo dobré alebo zlé. Hostia, hlavne
z Česka, tým neboli nadšení, ale ocenili
vybudovanie nových rekreačných
možností v hornosalibskej časti
kúpaliska. Medzi tie novovybudované
objekty patrí aj rodinný Penzión
KOMLÓŠ. Spolumajiteľkou je aj Mgr.
Daniela Ižmanová (na snímke), spolu
so svojimi rodičmi Chovancovými
a bratom. Pochádzajú z Tótkomlóšu
z maďarskej Dolnej zeme, odkiaľ sa po
2.svetovej vojne vysídlili na základe
Benešových dekrétov späť na Slovensko
ich predkovia pred niekoľkými
storočiami odišli hľadať úrodnú zem
na juh. Niektorí zemepisci a historici
tvrdia, že na tej úrodnej zemi začali
pestovať kukuricu a chovať prasiatka
a z toho bravčového mäsa aj vyrábali
úžasnú klobásu, vraj jednu z najlepších
na svete... táto klobáska je vlastne
dnešná „čabajská klobása“ vychýrená
maďarská klobása, ktorú možno
začali vyrábať práve dolnozemskí
Slováci... To však nie je dôležité.
Dôležité je, že pán Chovanec,
brat Mgr. Daniely Ižmanovej,
vlani v októbri 2011 vyhral spolu
s družstvom z Penziónu Komlóš,
medzinárodný klobásový festival
„Csabai kolbászfesztivál 2011“

s vlastnou „Komlóšskou klobásou“ za účasti vyše 500 družstiev
z celého sveta. A to je naozaj krásny úspech a úžasné ocenenie
aj od maďarských rozhodcov... „
„Takže nie vždy platí, že Maďari „nadŕžajú“ svojim, kvalita sa
jednoducho prejavila a história sa akoby zvláštne opakuje....Veď je
jedno, či sme Slováci alebo Maďari, dôležité je, že sme ľudia, ktorí
dokážu spolu žiť, pracovať a oceniť svoje
kvality a je úplne jedno na čiom území...
Nemám pravdu?“,- s hrdosťou hovorí a teší
sa z víťazstva sympatická Daniela Ižmanová.
o Pre koho je toto rekreačné zariadenie
najmä určené?
Odpovedá: Mgr. Daniela Ižmanová
- Penzión KOMLÓŠ vznikol aj z dôvodov,
aby sa tradícia dolnozemských špecialít,
ako sú klobásky, paprikáše, baranie guláše,
plnené kapustné listy – SÁRMA a rôzne iné
dobroty zachovali a j pre ďalšie generácie.
Práve tým sa zariadenie chcelo odlíšiť od
iných a priniesť aj niečo zaujímavé pre
hostí. História nás totiž vie veľa naučiť, treba
len vedieť počúvať... a spojiť si správne
súvislosti. Penzión je čiastočne tradične
zariadený, veríme, že vkusne a s citom.
Disponuje 20 lôžkami, dvoma apartmánmi
aj pre telesne postihnutých. V každej izbe je
klimatizácia, vlastná kúpeľňa, pripojenie na
internet, reštaurácia na prízemí.
Usporadúvame rôzne firemné akcie,
rodinné oslavy, ale aj pobyty pre
seniorov, úspech mali valentínske pobyty.
Spolupracujeme s CK Student Lines
a ubytovávame každoročne študentov
z Maďarska, ktorí spoznávajú Slovensko
a našu ekonomiku. Mali sme aj týždňový
pobyt autistických detí z celého Slovenska,
ktorým vyhovoval kľud a pokoj v areáli.

Galantský a Šaliansky Žurnál
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o Ako Vás vníma verejnosť, klientela?
- Mimo letnej sezóny je naozaj u nás božský pokoj...chodia k nám
lekári a manažéri, ktorí chcú týždeň v kľude pracovať...tí sa dokonca
ubytujú v moderných chatkách, ktoré tiež prenajímame v areáli
kúpaliska. Tie sú ideálne pre rodiny s deťmi, ktoré potrebujú trávnik
a trochu slobody. Keď ráno otvoríte v takejto chatke okno, vidíte
prekrásnu rovinu, skoro vždy zahliadnete nejaké
zviera...zajace, bažanty, srnky, sovy. Bociany, v zime
líšku... Na jeseň každoročne prichádzajú k nám na
stretnutie sokoliari z celej Európy, aby predviedli
svoje dravé vtáky. Je to nádherné stretnutie, mnohí
prichádzajú, aby si odfotili unikátne zvieratá hodné
nášho obdivu... Radi k nám chodia aj pani učiteľky
na školské výlety, plavecké kurzy. Tiež im vyhovuje,
že žiaci sú v areáli pod dozorom, je tu kľud, žiadna
komercia.. Vonku majú tri bazény aj tobogán, bufety,
zmrzlinu, tenisové aj nohejbalové ihrisko..
o Blíži sa dovolenkové obdobie, prázdniny. Ako ste
pripravení na toto obdobie? Viete svojim klientov
dostatočne vyjsť v ústrety a splniť ich požiadavky?
- Vnútorný komplex bazénov je otvorený denne, takže
aj počas sviatkov sa hostia môžu prísť vyžiť. Vonkajší
areál je otvorený spravidla od 1.júna do 15.septembra,
vtedy je aj najviac návštevníkov a božský kľud
vystrieda ruch a džavot detí. Tohto roku plánujeme
pred naším penziónom ako novinku grilovať našu
víťaznú komlóšsku klobásu a samozrejme aj iné
dobroty... Hosťom, ktorí by mali záujem, by sme radi
ukázali aj hospodárstvo, tzv. ranč, na ktorom pán
Chovanec, môj brat, chová svoje drahé prasiatka,
ovečky, husi, kozičky a všeličo iné, čo mnohí z nás
dávno ani nevideli naživo a už vôbec nie naše deti...
tie sa radi pozrú, ako baranček vôbec vyzerá a ako
skáče kozička a či má naozaj rohy ako videli v knižke...
Tak takto nejako by sme chceli prezentovať našu
myšlienku...dať ľuďom oddych, ale zároveň aj priestor
na spoznávanie sa navzájom, hľadania toho, čo sme
ešte nevideli, neskúsili, ale môže nás to obohatiť
a urobiť nás to lepšími vo vzťahu k našim deťom,
napríklad alebo len tak voči sebe navzájom, nájsť
niečo pekné a povedať to iným, šíriť dobré meno
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o našej krajine, lebo je krásna a hodná aj zahraničných náročných
hostí, len treba chcieť a nájsť v sebe silu a optimizmus bojovať aj
s veternými mlyny....ale niekedy aj vietor ustane a mlyn sa zastaví,
vtedy to treba využiť....
Prídite k nám a cíťte sa u nás dobre!
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
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Spoločnosť Galanta WEST stavia ďalšie elegantné,
ale aj luxusné byty – navyše, s nízkymi energetickými
nákladmi na bývanie, na Hodskej ceste v Galante.

www.galantawest.sk
zastupujúca realitná
kancelária:
www.abbeyreality.sk
0905 455 938
0905 105 019

Na Hodskej ceste – oproti Galantskej
nemocnice sv. Lukáša, majú občania
možnosť vidieť rastúcu stavbu ďalšieho
bytového domu, ktorého investorom
je spoločnosť Galanta WEST, s.r.o. – jej
konateľa – Mariána Šinkoviča, sme sa
preto aktuálne opýtali, čo sa to tu stavia...
- Ako som už zhodou okolností presne
pred rokom spomínal, v júni sme začali
prípravné práce na II. etape výstavby bytov
a nebytových priestorov. Podarilo sa nám
predať 90% bytov z I. etapy, v ktorej sa nám
vďaka dobrej izolácii a geotermálnemu
kúreniu podarilo dosiahnuť veľmi nízke
náklady na bývanie. Napr. náklady na 2.
izbový byt (56m² + 2m² sklad na chodbe)
celkovo vychádzajú na 75 EUR, a to vrátane
komplexného upratovania spoločných
priestorov 2x týždenne.
o Kedy sa predpokladá kolaudácia nového domu?
- Kolaudáciu predpokladáme v polovici októbra 2012.
o Aké byty tu budú k dispozícii?
- Znova bude v ponuke široká škála bytov: 4 typy 2-izbových, 2 typy
3-izbových a dva luxusné 4-izbové s veľkou terasou, čiastočne krytou,
s predprípravou na vonkajšie vírivky.
o Počula som, že v tomto bytovom dome sa uvažuje aj
o ambulanciách odborných lekárov, ak áno – ako to bude
doriešené z hľadiska toho, aby nebola narušená integrita bytov,
keď by pacienti navštevovali svojich lekárov...
- Áno, na 1. poschodí budú 3 odborné ambulancie a ateliér pre
architekta, ktorému potom môžu majitelia bytov osobne vytknúť
prípadné nedostatky :). Všetky tieto priestory budú mať samostatné
vchody, takže k žiadnemu narušeniu nebude dochádzať.
o Počula som, že záujemcovia o byty majú záujem aj o garáže.
S týmto sa moc nerátalo, keďže ich k dispozícii nie je veľa ani už

vo fungujúcom činžiaku – vedľa stavby.
Rátate teda s garážami pod činžiakom,
ktorý teraz staviate? A v už fungujúcom
činžiaku nie je možná dostavba garáží, ak
by bol záujem?
- Na naše prekvapenie, už aj mimo Bratislavy
sa ľudia začali zaujímať o parkovanie, a aj preto
je v podzemí 25 bezpečných garážových státí
a 17 vonkajších parkovacích miest.
o Keď ste začali projekt výstavby bytových
domov na Hodskej ceste v Galante –
pravdepodobne ste predpokladali nejaký
jeden ucelený komplex, viacmenej
ohraničený, keďže ide o súkromné byty,
súkromný pozemok..., nemýlim sa?
Ako by mala teda táto Vaša obytná časť
Galanty – na Hodskej ceste, vyzerať – po
úplnom dokončení investorského zámeru
spoločnosti Galanta WEST, s.r.o.?
- Po napojení
II. bytového domu na
teplovod chceme požiadať mesto o súhlas
s vybudovaním oplotenia zo strany bývalej
„slobodárne“ a konečne tak vytvoriť sľúbené
zelené plochy a detské ihrisko.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

Galantský a Šaliansky Žurnál

- 13 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Oddelenie ortopédie galantskej nemocnice
oslavuje v tomto roku 30 NARODENINY!

Ortopedické oddelenie v Galante
deformít nohy, rozšíril operácie
bolo otvorené dňa 5. februára
o necementované totálne kĺbové
1982 v novovybudovanej
náhrady bedra, typ Walter –
nemocnici – monobloku na 6.
Motorlet, plastiku skríženého
poschodí. Prevádzku oddelenia
väzu kolena, venoval sa instabilite
slávnostne zahájil profesor
patelly (operácie podľa Campbell,
MUDr. Emil Huraj DrSc., s ďalšími
Krogius, Roux-Goldwait, Bojčev).
pozvanými hosťami. Prvým
Na Ortopedickom oddelení
primárom sa stal MUDr. Ivan
v Galante sa tiež vykonávali
Chomča. Ortopedické oddelenie
hemiartroplastiky kolien
malo 60 lôžok, ambulancie a dve
s použitím náhrady HUPORAL
operačné sály. Súčasťou oddelenia
(skratka Huraj – porcelán –
bola aj pooperačná izba, RES-ka,
alumínium), ktorých vývoj
so šiestimi lôžkami a vlastným
prebiehal v podnikoch Niklová
sesterským personálom. Na
huta Sereď a porcelánka Čáb.
oddelení pracovalo päť lekárov.
V roku 1993 sa spojilo Ortopedické
Operácie a ústavné pohotovostné
a Traumatologické oddelenie
služby zabezpečovali ďalší
v Galante. Primárom sa stal
Pred 30-imi rokmi oddelenie slávnostne otvoril prof. MUDr. Emil Huraj, DrSc. MUDr. Vojtech Valkó a zástupcom
traja ambulantní lekári.
s prvým primárom ortopedického oddelenia,
Zameraním oddelenia bola
primára MUDr. Ladislav
MUDr. Ivanom Chomčom /archívna snímka/
konzervatívna a operačná
Obergessell, ktorý pracoval na
liečba ochorení pohybového
pôvodnom traumatologickom
aparátu. Ortopedické oddelenie v spolupráci s traumatologickým
oddelení. Spojenie oddelení znamenalo rozšírenie pacientov aj
oddelením participovalo na liečbe úrazov lokomočného aparátu.
o úrazy hlavy, hrudníka a brucha vrátane liečby polytraumy. Na
Ortopedické oddelenie bolo jedným z prvých na Slovensku, kde
oddelení pracovalo dvanásť lekárov. Všetci sa spoločne zapájali
bola v roku 1983 vykonaná artroskopia kolena, v tých časoch
do diagnostiky a liečby ortopedických aj úrazových pacientov,
ešte klasicky optikou bez kamerového systému. Okrem toho sa
ako aj zložitej problematiky združených poranení a polytraumy.
vykonávali korekčné osteotómie, operácie vrodených a získaných
Pokrok v operačnej liečbe nastal najmä používaním moderných
deformít nôh, extirpácie tumorov a podobne. V roku 1983 bola
metód osteosyntézy, kvalitnejšieho osteosyntetického materiálu.
na ortopedickom pracovisku prvýkrát implantovaná totálna
V súlade s postupujúcim trendom operačnej liečby zlomenín
náhrada bedrového kĺbu pod vedením prof. MUDr. Emila Huraja
sa čoraz viac pacientov liečilo operačným spôsobom. Ďalej sa
DrSc. V traumatologickej časti sa vykonávali osteosyntézy dlhých
rozširovala a skvalitňovala artroskopická diagnostika a operatíva
a krátkych kostí, osteosyntézy zlomenín krčka stehnovej kosti
kolena, vykonávali sa tiež artroskopie lakťa a členka. Pokračovali
už s použitím rtg. C- ramena, pri otvorených zlomeninách sa
implantácie čiastočných a úplných náhrad bedrového kĺbu, najmä
používali vonkajšie fixátory. Na Ortopédii v Galante, ako na jednom
cementované, menej časti hybridné. MUDr. Vojtech Valkó zaviedol
z prvých pracovísk na Slovensku, bola vykonaná intramedulárna
a ako prvý na oddelení vykonal plastiku predného skríženého
osteosyntéza stehna a predkolenia s použitím statického
väzu kolena klasickou otvorenou metódou podľa Brücknera.
zaistenia. MUDr. Vojtech Valkó, ktorý viedol traumatologickú časť
Venoval sa najmä zlepšeniu starostlivosti a diagnostike pacientov
oddelenia, bol autorom zlepšovacích návrhov (napríklad cieliča na
s polytraumou a ťažkými združenými poraneniami. Rozšírením
vnútrodreňovú osteosyntézu zlomenín dlhých kostí). Tiež navrhol
pomocných vyšetrení, najmä o CT, sa urýchlila a skvalitnila liečba
a dal zhotoviť aj distrakčný prístroj používaný pri operáciách
takýchto pacientov a zlepšili konečné výsledky. Od roku 2000
zlomenín kalkanea. Od roku 1990 do roku 1993 bol primárom
sa primárom oddelenia stal MUDr. Ladislav Obergessell. Názov
oddelenia MUDr. Viliam Kratochvíla, ktorý sa venoval najmä
oddelenia bol zmenený na OÚCHaO (Oddelenie úrazovej chirurgie
ortopedickej problematike, vertebrogénnym ochoreniam, artróze
a ortopédie). MUDr. Ladislav Obergessell a MUDr. Vojtech Valkó sa
váhonosných kĺbov a kostným tumorom. Rozšíril operácie získaných
ďalej venovali exaktnej osteosyntéze intraartikulárnych zlomenín

Súčasný kolektív oddelenia ortopédie a traumatológie s vrchnou
sestrou Máriou Hindákovou, dipl. sestra
pokračovanie str.14.
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veľkých kĺbov. V roku 2005 sa primárom OÚCHaO stal MUDr. Ján
Kayser, zástupcom primára MUDr. Zdenko Móres, ktorý sa okrem
štandardných operácií zaoberá najmä liečbou zlomenín zápästia
a kalkanea. Pri operáciách komplikovaných zlomenín dolnej časti
predlaktia MUDr. Zdenko Móres používa vonkajší fixátor vlastnej
konštrukcie. V súčasnosti pracuje na oddelení sedem lekárov,
k dispozícii je 55 lôžok a dve nadštandardné izby. Všetci lekári
sa vzdelávajú tak v oblasti ortopédie, ako aj úrazovej chirurgie,
vrátane úrazov hlavy, hrudníka, brucha, popálenín a pod. Spádovou
oblasťou oddelenia je Galanta, okres Šaľa a oblasť Sereď s priľahlými
obcami, spolu asi 160 tisíc obyvateľov. Oddelenie má vyhradené
lôžka na Centrálnej jednotke intenzívnej starostlivosti, kde sa
sústreďujú pacienti po veľkých operáciách a pacienti s ťažkými
a komplikovanými úrazmi. Toto moderné a kvalitne vybavené
oddelenie zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pod vedením lekára
OAIM. Lekári ortopedického oddelenia vykonávajú aj žurnálnu
a pohotovostnú službu na centrálnom príjme. V súčasnosti má
oddelenie široký záber, vykonáva operačnú liečbu ortopedických

MUDr. Ján Kayser – súčasný primár
OÚCHaO v galantskej nemocnici
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a traumatologických pacientov, osteosyntézy zlomenín, diagnostiku
a liečbu úrazov hlavy, hrudníka a v spolupráci s chirurgickým
oddelením aj úrazov brucha. Na oddelení sa liečia aj detskí
pacienti starší ako dva roky. Nosným programom ortopedickej
operačnej liečby sú kĺbové náhrady bedra, artroskopické operácie
kolena, osteotómie, operácie tumorov, reumochirurgia, operácie
deformácií nohy a pod. Zvyšuje sa počet aloplastík a implantácií
cementovaných aj necementovaných moderných kĺbových náhrad,
ale aj s tým spojených komplikácií s potrebou využitia revíznych
kĺbových náhrad. V krátkej dobe je plánované rozšírenie portfólia
operácií o kĺbové náhrady kolena a artroskopie ramena. Ročne sa na
Oddelení úrazovej chirurgie a ortopédie v Galante vykoná približne
tisíc operácií v celkovej, spinálnej a lokálnej anestézii. V ambulantnej
časti sa vykonáva diagnostika a liečba tak ortopedických ako aj
traumatologických pacientov, vykonáva sa konziliárna činnosť pre
ostatné oddelenia nemocnice a ambulantných ortopédov.
spracoval: prim. MUDr. Ján Kayser (podľa časopisu ZDRAVIE 2012)

– príjemný človek, a dovolím si tvrdiť, že
veľmi prirodzený správaním, s nanajvýš
ľudským prístupom k svojim pacientom.
Budem hovoriť možno trošku „pritiahnuto
za vlasy“, ale tento odborník je snáď
stále v práci. Nájdete ho tam cez deň,
„na operačkách“, kedy sa určite k nemu
nedostanete, ale nájdete ho tam aj večer,
či cez sviatky – aj keď nemá služby – príde
si svojich pacientov pozrieť a skontrolovať,
ako postupuje liečba. Je naozaj zrodený
pre svoje povolanie a on to aj sám tak cíti,
ako sa mi zdôveril pri jednom rozhovore.
Galantská nemocnica môže byť pyšná, že
práve takýto, svojej profesii odovzdaný
ortopéd pracuje na jej oddelení, pretože
rozhodnej jej tým robí vynikajúce meno
a profesionálny imidž. MUDr. Kayser je
šťastný človek, tak sa totiž hodnotí sám.
Má prácu, ktorá ho baví, navyše ju robí
dobre, takto ho hodnotia pacienti, ale aj
široká odborná verejnosť. Má šikovné deti
a chápajúcu manželku. Teší sa zo života, tak
ako deň za dňom prichádza.
„Život sa predsa skladá z maličkostí,
z každého dňa. A aj keď nie vždy záleží od
nás ako ho prežijeme, aj od nás v mnohom
záleží, aké podmienky si sami na jeho
prežitie vytvoríme. Najhoršia je ľahostajnosť
k utrpeniu iného, ale aj bezmocnosť, ak
nevieme pomôcť, hoci by sme veľmi chceli.
To ako lekár tiež zažívam. Ale žiaľ, aj o tom

Natália Bugyi Vicsápiová nominovaná
v ankete Slovenka roka
Vozokany 9.3.2012 – Majiteľka tlačiarne NAVI GRAF Natália Bugyi Vicsápiová je jednou z nominovaných žien 4.
ročníka prestížnej ankety Slovenka
roka 2012 v kategórii Biznis a manažment. Anketu vyhlasuje týždenník
Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a
televíziou Slovenska (RTVS) a Slovenským národným divadlom pod záštitou Silvie Gašparovičovej, prvej dámy
Slovenskej republiky.
Cieľom ankety Slovenka roka je nájsť
a prezentovať najúspešnejšie ženy na
Slovensku, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní. O víťazkách v
kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a
komunikácia, Veda a výskum, Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita a
Vzdelávanie a podpora mladých talentov
rozhodnú diváci RTVS formou SMS
hlasovania, čitatelia týždenníka Slovenka
prostredníctvom hlasovacích lístkov a

návštevníci portálu www.zenskyweb.sk
pomocou internetového hlasovania.
„Nomináciu v ankete Slovenka roka
považujem za prejav úcty a pozitívneho
hodnotenia mojej doterajšej práce. Je
pre mňa cťou patriť do kruhu výnimočných žien Slovenska. Vopred všetkým
priaznivcom ďakujem za každý zaslaný
hlas,“ uviedla Natália Bugyi Vicsápiová, ktorej pracovné výsledky nezostali
nepovšimnuté ani nedávnej v minulosti.
V decembri 2010 sa stala Podnikateľkou
Slovenska a v súťaži Výnimočná žena
2011 získala čestné uznanie.
Galavečer, na ktorom sa predstaví
absolútna víťazka ankety Slovenka roka
2012 a víťazky jednotlivých kategórií,
sa uskutoční 30. mája 2012 v historickej
budove Slovenského národného divadla
v Bratislave a je možné ho sledovať v
priamom prenose na STV 1.

je život, ktorý nie vždy a nie ku každému
je láskavý. Preto sa ho – aj ako lekár –
snažím aspoň tým, ktorí to potrebujú, po
mojej profesionálnej stránke – vylepšovať.
A dúfam, že im tým pomáham ich život aj
takouto formou svalitňovať“,- hovorí MUDr.
Ján Kayser.
Priznám sa, že stretnúť a bližšie spoznať
takú osobnosť, akou bezpochyby MUDr.
Ján Kayser je – je darom. Človeka múdreho,
s obrovským ľudským potenciálom,
uznávaného odborníka pritom skromného
a nadmieru prirodzene inteligentného,
totiž nestretnete každý deň. Práve preto
si nesmierne vážim, že som mala možnosť
spoznať ho a rozprávať sa s ním. Obohatil
ma tým, čo prežil, aj aké životné priority
uznáva. Nebudem tajiť, že ho veľmi
obdivujem, aj uznávam. Ako odborníka,
ako osobnosť. Ale najmä – ako ČLOVEKA
S CHARAKTEROM.
Celému kolektívu OÚCHaO v galantskej
nemocnici zároveň želáme za redakciu
a čitateľov k ich významnému sviatku –
30. ročnej existencii – ďalšie roky úspešnej
práce, skvalitňovanie liečebných metód
a stovky spokojných, uzdravených
pacientov.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
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Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti

Poistiť seba, svojich blízkych a majetok je nie nutnosť,
ale doslova mala by byť povinnosť každého normálne
zmýšľajúceho človeka, ktorý sa zodpovedne stavia k životu

Hovoriť o poistení nikdy nie je dosť,
pretože „život píše“ neuveriteľné
príhody, čo všetko sa môže stať –
samozrejme nepriaznivé pre človeka,
a ak sa preventívne nesnaží nepríjemným
životným okolnostiam predchádzať,
má to za následok veľmi vážne, ak nie
až fatálne následky. Poistiť si seba
(svoj život, zdravie, následky úrazu),
či svojich blízkych a tiež svoj majetok,
je nie nutnosť, ale mala by to byť už
pomaly povinnosť každého normálne
zmýšľajúceho moderného človeka,
ktorý sa zodpovedne stavia k životu
a stará sa o to, aby ani on, ani jeho
rodina neostali nezabezpečení, ak by sa
prihodila akákoľvek nepriaznivá situácia.
Ing. Monika Backárová, poisťovacia
maklérka ČSOB poisťovne, a.s., sa už
dlhšiu dobu stará o zvyšovanie aktuálnej
informovanosti verejnosti , čo sa týka
poistenia osôb, ale aj ich majetku, keď
vo svojej pravidelnej rubrike o tých
veciach pripravuje fundované odpovede
na Vaše čitateľské otázky. Iste Vás preto
osloví a poteší aj nasledujúci rozhovor,
zameraný na aktuálne ponuky v oblasti
poistenia ČSOB poisťovne, a.s.
o Pani Monika, aj keď sa o zákonnom
poistení vozidiel najviac hovorí a píše
najmä pred koncom roka – na jeseň, táto
téma je otvorená stále, keďže autá si
ľudia kupujú počas celého roka a vždy
vtedy nastupuje aj otázka už zmieneného
povinného poistenia. Vaša poisťovňa
už viac rokov ponúka klientom výborné
podmienky a rozumné ceny v porovnaní
s inými poisťovňami. Ako je to možné, že
Vaša poisťovňa dokáže „kráčať s dobou“,
to znamená, prispôsobovať služby a ceny
reálnym podmienkam klientov?
- Naša poisťovňa stále sleduje dianie na
poistnom trhu a snaží sa klientom vychádzať
v ústrety čo sa týka cien, ale aj rôznych
nadštandardných služieb, ako napríklad
úrazové poistenie detí v rámci povinného
zmluvného poistenia. Ceny sú tvorené aj na
základe štatistík a neustáleho monitoringu.
Práve preto sa zameriavame na klientelu
s najmenšou škodovosťou a vieme im dať
dobré ceny poistenia. U nás je preto veľmi
ťažko poistiť mladého človeka do 24 rokov.
Na druhej strane mladej rodine vieme dať
veľmi výrazné zľavy.
o Aké máte aktuálne ponuky havarijného
poistenia vozidiel? Nových, ale aj

ojazdených? Z čoho vychádzať pri
výpočtoch poistenia?
- V ponuke havarijného poistenia máme
dva základné balíky: havária, krádež, živel,
vandalizmus a havária, živel. K základnému
balíku si klient môže dokúpiť pripoistenia
čelného skla, batožiny, úrazu, nepojazdného
vozidla a opravu v zahraničí. Poisťujeme
nové aj ojazdené autá a pri výpočte
vychádzame z ceny nového motorového
vozidla, pretože pri oprave klient kupuje
nové diely a nie použité. V rámci havarijného
poistenia má klient využiť mnoho zliav,
ktoré mu poisťovňa ponúka, ak je už naším
klientom, alebo využíva služby ČSOB
finančnej skupiny.
o Majú Vaši klienti aj nejaké bonusy?
Kedy, za akých podmienok?
- Ako som už spomenula, je mnoho zliav,
ktoré si môže klient uplatniť. Napríklad
je zľava za ďalšie poistenie, zľava za
ročnú platbu, zľava za výšku spoluúčasti
a samozrejme zaujímavá obchodná zľava.
Tiež u nás klient hneď dostane maximálny
bonus bez dokladovania a každé ďalšie
auto v rodine má zľavu na havarijnom, aj
zákonnom poistení.
o Poistenie života je však oblasťou
najdôležitejšou v našom bytí. Alebo by to
tak aspoň malo byť. Čo ČSOB, a.s. ponúka
aktuálne tu?
- Je pravda, že život a zdravie máme iba
jedno a preto by sme si ho mali chrániť. Aj
tu nám poisťovňa podáva pomocnú ruku,
aby sme ťažké životné situácie prekonali
ľahšie. Poistiť vieme dieťa, dospelého, aj
rodinu spolu. Ponúkame variabilné životné
poistenie pre prípad úmrtia, vážnych chorôb,
invalidity, hospitalizácie, úmrtia úrazom,
trvalých následkov, denného odškodného
na úraz, ale aj PN na bežné choroby, či úrazy.
Tiež si u nás klient môže kúpiť poistenie
renty, ktorú by sme mu vyplácali v prípade
invalidity alebo vážnej choroby. Poistenie
si môže vybrať na dobu akú potrebuje,
najdlhšie však do jeho 75- teho veku života.
Pre klientov, ktorí si zobrali hypotéku,
alebo nejaký väčší úver, vieme poskytnúť aj
poistenie na dobu splácania úveru a jeho
výšky.
o Rozlišujete vo Vašej poisťovni tzv.
úrazové poistenie a poistenie na život?
(Teda klient, resp. jeho rodina, bude
odškodnená z dôvodu akejkoľvek príčiny
smrti?) Aké musia byť splnené podmienky
zo strany poisteného?
- V našej poisťovni si vie klient poistiť úmrtie
akékoľvek – choroby aj úrazy, a potom si
vie prikúpiť aj úrazové pripoistenie. Nie je
podmienka mať životné poistenie, ak klient
chce iba úrazové. Hlavnou podmienkou
uzatvorenia poistnej zmluvy je uspokojivý
zdravotný stav a pri vysokých poistných
sumách poisťovňa požaduje finančný
dotazník. V prípade horšieho zdravotného
stavu žiadame lekára o vyplnenie tlačiva
a potom posudzujeme, či je klient prijateľný,
alebo nie. Taktiež mu môže byť pripočítaná
prirážka, alebo niečo vylúčené. Klient má
takto potom istotu, že pri poistnom plnení
mu nebudeme robiť problémy.
o Koho (myslím vekom) môžete
v poisťovni poistiť na tzv. životné
poistenie?
- Môžeme postiť každého do veku 65 rokov
a poistenie môže byť do veku 75 rokov
najdlhšie. Najkratšia doba poistenia je jeden

rok a najdlhšia 75
rokov pri poistení
detí.
o Pri životných poistkách sú určité
rozdiely, ak chce klient napr. viac šetriť,
resp. chce byť viac poistený, alebo nechce
vôbec pri poistení šetriť – a chce byť iba
poistený... Funguje to u Vás takto? A aké
sú potom podmienky pre klienta pri
týchto typoch a čo – ako odborníčka –
doporučujete, čo je výhodnejšie, lepšie,
zaujímavejšie?
- Klient si môže zvoliť presne to, čo
potrebuje. Ak chce spolu s poistením šetriť,
tak všetky prostriedky, čo si zaplatí navyše,
idú iba do sporenia, nemá povinnosť si
zvyšovať poistenie, aby mal viac nasporené.
Tiež sa môže rozhodnúť iba pre poistenie.
Podmienky sú tie isté ako som už spomínala,
je to hlavne zdravotný stav klienta. Ja
osobne by som klientovi odporúčala aj
šetrenie, ktoré si môže z nášho poistenia
v prípade potreby aj vyberať a je veľmi
pekne zhodnotené. Našetrené prostriedky
sa vždy zídu a to nehovorím o dôchodku,
na ktorý nebudeme nikdy dosť finančne
pripravení. Preplatenosť poistenia pri šetrení
je oveľa menšia ako iba pri poistení a preto
klient šetrením zároveň šetrí svoje výdavky
na poistenie a zároveň si tvorí svoj vlastný
kapitál.
o Môže si u Vás záujemca poistiť aj svoju
živnosť, podnikanie?
- Malý živnostník, ale aj veľké firmy, majú
možnosť poistenia si podnikateľských
rizík. Patrí sem poistenie živlu, krádeže,
vandalizmu majetku hnuteľného,
nehnuteľného, poistenie zásob, cudzích vecí,
poistenie strojov, prepravovaného nákladu,
ale aj zodpovednosti všetkého druhu. Na
vypracovanie kvalitnej ponuky sú rôzne
dotazníky podľa profesie a klient musí vedieť
finančný stav svojho majetku vo firme, ktorý
si chce poistiť. Na takéto poistenie, hlavne
väčšie firmy, má poisťovňa špecialistov, ktorí
sa zaoberajú iba podnikateľskými rizikami.
o Blíži sa leto a tým dovolenky rodín
s deťmi, pretože sú tu aj prázdniny. Aké
aktuálne ponuky v tejto súvislosti ČSOB,
a.s. má?
- ČSOB poisťovňa ponúka cestovné poistenie
pre všetky skupiny turistov aj pracovníkov.
Poistíme aj športové činnosti vykonávané
v zahraničí. Klienti si okrem liečebných
nákladov môžu pripoistiť zodpovednosť
za škodu, ktorú môžu spôsobiť, úrazové
pripoistenie, pripoistenie batožiny,
meškanie letu, meškanie batožiny, špeciálnu
batožinu a tiež veľmi zaujímavé pripoistenie
nepojazdného vozidla, ktoré klientom ušetrí
peniaze pri poruche alebo havárii auta.
Poisťovňa preplatí náklady na odtiahnutie
motorového vozidla do servisu, a aj
ubytovanie mimo destinácie, kam má klient
namierené, ak mu porucha, alebo nehoda
nedovoľuje pokračovať v ceste.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
Nám. Slobody 1196/19
Sereď
Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 16:00
A podľa potreby po dohode s klientom.
Tel./fax : 031/7893061
Mobil: 0905397116
0910812916

mail: monika.backarova@gmail.com
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Raňajky galantského Úradu práce so zamestnávateľmi
Dňa 2. marca 2012 zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
spolu so sieťou EURES v poradí už štvrtý krát stretnutie so zamestnávateľmi
pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“. Uvedená aktivita bola organizovaná v súlade s Plánom aktivít siete EURES na obdobie 2011/2012.
Cieľom pracovného stretnutia bolo predstaviť zamestnávateľom služby úradu a súčasne poskytnúť užitočné informácie v oblasti mobility pracovných síl.
Účastníci stretnutia boli oboznámení so situáciou na trhu práce v regióne, v
porovnaní s údajmi za jednotlivé kraje a celoslovenské údaje. Evidovaná miera nezamestnanosti za región Galanta predstavovala k 31.12.2011 hodnotu
6,52 % čo v počte predstavuje 3084 uchádzačov o zamestnanie. K 31.1.2012
bolo evidovaných celkom 3304 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje
6,95% -nú evidovanú mieru nezamestnanosti. Predstavené boli služby siete
EURES zamerané na zamestnávateľov (medzinárodné burzy práce, veľtrhy
práce, výberové pohovory, náborové projekty a pod.), služby Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Galanta poskytované zamestnávateľom, tak v
podobe jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce určených pre
zamestnávateľov ako aj pri obsadzovaní voľných pracovných miest, či už

Svedomitých pracovníkov diakovskej
pošty by bolo dobré oceniť
Veľa ľudí dnes nadáva na prácu poštárok. Niekedy
možno opodstatnene, inokedy sa problémy zbytočne
nafukujú a zveličujú a častokrát kritizujú práve tí,
ktorí sa pri vojdení do dverí pošty nevedia ani slušne
pozdraviť, predbiehajú sa v rade, hlučne komunikujú,
prekrikujú sa, mnohokrát aj smrdia od potu, či alkoholu a práve vtedy sa cítia ako podgurážení silní a tak
si dovoľujú do pracovníčok za prepážkami, akoby tu
oni boli na to, že si do nich môže hocikto a hocikedy
bezdôvodne „buchnúť“, či uľaviť si na ich adresu.
Určite sa prihodia aj také situácie, keď sa nezachová
práve fér pracovníčka, či pracovník pošty, ale aj to treba chápať. Všetci sme
len ľudia a oni majú naozaj zodpovednú prácu. Pracujú so zásielkami, adresmi
a hlavne peniazmi! Myslím si, že viac úcty by si iste zaslúžili. V tejto súvislosti
mi nedá, aby som sa s úctou nevyjadrila o pani Eve Némovej (na snímke) z
pošty v Diakovciach, ktorá svoja prácu vykonáva nesmierne zodpovedne,
pedantne, úctivo sa správa k zákazníkom. Aj naša redakcia vo veľkej miere
začala v posledných rokoch využívať služby najmä tejto maličkej, ale o to viac
zodpovednej vidieckej pošty, pretože nemáme žiadne reklamácie od tých,
ktorým poštu posielame. A že je našej pošty dosť, svedčia účty a kopy veľkých
obálok s časopisom, ktoré sa mesačne rozposielajú našim klientom (čitateľom)
nielen do celého galantského a šalianskeho okresu, ale aj do Bratislavy, Nitry,
či ďalších miest Slovenska. Okrem toho, expedujeme z tejto pošty aj ďalší
náš časopis, a to až do žilinského kraja a tiež bez problémov. Chcem sa touto
cestou naozaj poďakovať za takúto vzornú prácu a vyzdvihnúť s úctou takýto
prístup k plneniu si svojich pracovných povinností zo strany pani Némovej, ale
aj ďalších pracovníčok diakovskej pošty. Zaslúžia si uznanie a aspoň takouto
formou poďakovanie. Verím, že aj zamestnávateľ ocení takéto zamestnankyne
v rámci svojich možností. Naozaj to ako spokojný zákazník doporučujem.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ , majiteľka a šéfredaktorka
Vydavateľstva „Helena“ so sídlom v Šali (IČO: 34644237)

formou organizovania výberových konaní alebo priamymi odporúčaniami
prostredníctvom sprostredkovateľskej činnosti.
Po prezentáciách úradu nasledovali prezentácie pozvaných inštitúcií: Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktoré predstavili ich služby
a dôležité legislatívne zmeny súvisiace s mobilitou v rámci krajín EÚ/EHP a
tretích krajín.
Záver stretnutia patril prezentácii Strednej odbornej školy technickej Galanta, ktorá informovala zamestnávateľov o učebných a študijných odboroch
na škole v prepojení na sféru uplatnenia sa absolventov danej školy na trhu
práce. Vo svojej prezentácii informovali zamestnávateľov o možnosti prispôsobenia učebných osnov jednotlivých študijných odborov podľa požiadaviek
konkrétneho zamestnávateľa.
Aktivita by mala prispieť k zlepšovaniu spolupráce a prehlbovaniu vzájomných vzťahov medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľmi a školami v regióne.
Ing. Iveta Benciová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti,
Úrad PSVaR Galanta

Štíhli do leta !
Jar už nezadržateľne klope
na dvere....
Trápia Vás prebytočné kilá, ktoré ste
počas zimy nabrali?
Máte málo energie a cítite
sa obmedzení v pohybe?
Mám pre Vás riešenie!
CHUDNUTIE pomocou elektrostimulácie bez potu a námahy,
relaxovaním pri príjemnej hudbe.
OŠETRENÍM DOSIAHNEME:
* Odbúranie podkožného tuku
* Zoštíhlenie problémových partií
* Odstránenie celulitídy
* Prekrvenie a spevnenie ochabnutého svalstva
VÝSLEDOK: 10 ošetrení = úbytok
-3 až -10 cm !
Jedno ošetrenie = 30 minút
PRI PREDPLATENÍ PERMANENTKY
VÝRAZNÁ ZĽAVA !
LYMFODRENÁŽNE OŠETRENIE:
* Oživenie lymfatického systému
* Detoxikácia a prečistenie
organizmu
* Odvodnenie organizmu
* Úľava ťažkým a opuchnutým
nohám
* Prevencia kŕčových žíl
* Odstránenie bolesti chrbta a hlavy

PRVÉ OŠETRENIE ZDARMA !
Milé dámy a páni,
Urobte niečo pre svoje zdravie a
dobrý pocit, pripravte sa do plaviek
už teraz!
Teším sa na Vašu návštevu

Dáša Líšková
Tel.: 0905 538 666

Jedno ošetrenie = 40 minút

Nepravidelná menštruácia po prvom pôrode...

Chcela by som sa opýtať, čo môže znamenať nepravidelnosť krvácania (menštruácie) u ženy, keď je po prvom pôrode. Pôrod prebehol normálne, neboli žiadne komplikácie, pri bežnom vyšetrení – gynekologička nezistila nič. Vnútro maternice
je údajne v poriadku, aj ďalšie „ženské veci.“ Napriek tomu, menštruácia „chodí – ako chce“, raz za 5 týždňov, inokedy po
2 týždňoch, priebeh je však normálny, 4 – 5 dní bez bolestí. Vraj to má psychický podtón – popôrodný syndróm? Všelijaké
babské reči... Chcela by som počuť Váš názor... Ďakujem za odpoveď.
K úplnosti odpovedi na danú otázku našej čitateľky mi chýbajú dôležité
údaje: aká je časová doba od pôrodu, či ešte pacientka kojí, a ak áno - aká je
frekvencia a kvalita kojenia, berie pacientka v tomto čase, prípadne posledné
mesiace nejakú liečbu, konkrétne antikoncepciu pri kojení /cerazette tbl,
azalia tbl../, alebo inú liečbu /na vysoký krvný tlak, na ochorenie štítnej žľazy,
vitamíny.../?
Popôrodná adaptácia u každej ženy je veľmi individuálna. Návrat do
„pôvodného fyzického a psychického stavu” – ako pred tehotnosťou, je
veľmi individuálna časovo i stavom spokojnosti so sebou. Nesmierne veľa
faktorov – a časť z nich je v hore uvedených otázkach – sa podieľa na rôznom
časovom nástupe prvej menštruácie, ako aj kvalite priebehu a opakovaní
sa menštruácií v popôrodnom období. Psychické aj fyzické vyčerpanie
v starostlivosti o porodené dieťa, ako aj denný režim a starosti vo vedení
domácnosti u ženy, môžu ovplyvňovať nástupy a zmeny menštruačného
cyklu. Samozrejme, prvoradé je vylúčenie organickej príčiny nepravidelnosti
menštruačného krvácania – cysty na vaječníkoch, polypy v dutine maternice,
zápalové zmeny na maternici, onkologické podozrenia na krčku maternice,

v dutine maternice a na vaječníkoch…
Čitateľka udáva, že gynekologička
nezisťuje žiadne takéto príčiny, takže
súvislosti a zdroje ťažkostí treba hľadať
v precíznej analýze odpovedí hore
GYN-PRAKTIK, s.r.o.; MUDr. Pavol Hartel
uvedených otázok a po podrobnom
Bajzova 8401/48A; Žilina;
analyzovaní navrhnúť riešenie – napr.
Tel.: 041/500 7800
vysadenie hormonálnej antikoncepcie
pri kojení. Riešenie nepravidelnosti
menštruačného cyklu počas kojenia po vylúčení organickej príčiny ťažkostí,
je niekedy veľmi náročné, v prípade, že pacientka nekojí, je riešenie v
návrhu liečby jednoduchšie. Stav však vyžaduje veľmi precízne „mapovanie“
a „dostatočnú spoveď“ pacientky o svojej fyzickej, psychickej kondícii,
režime dňa, odpočinku počas dňa, prípadnom športovaní a zhodnotení
aj inej možnej liečby /ak by pacientka bola liečená – na vysoký krvný tlak,
na ochorenie štítnej žľazy…/, sú veľmi dôležité samozrejme, aj za cenu
častejších nutných konzultácií a vyšetrení v gynekologickej ambulancii.
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NOVÝ AUTOBAZÁR !
Dlhá nad Váhom
Leasing, úver áut
od 0,0% akontácie
Výkup a predaj áut
Otvorené:
pondelok-patok
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 12:00

domesaros@gmail.com

Salón OrchideaSalón Orchidea
Otváracie doba pre zákazníkov:

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

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

Ut

Univerzal Galanta

KOZMETICKÝ
SALÓN
KITTI
Doprajte
Doprajte si relax
a pohodu!

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

Terapia zlepšuje krvný obeh,
napráva imunitný systém,
zlepšuje vodivosť nervových

Kade

V našom kaderníctv
vyskúšajte:
nové metódy strihov
nové farebné odtien
vlasy,
atraktívne melíre,

Galantský a Šaliansky Žurnál

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.

Marcelke pri
vytváraní účesov
naozaj nechýbajú
tvorivé nápady,
posúďte sami...
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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 - OMRON
• antialergické paplóny
• kozmetika a dezinfekčné prostriedky
• liečivá kozmetika
NÁJDETE TU AJ
ILCO KLUB STOMIKOV GALANTA /poradenstvo/

www.heba.sk
zdravotnickepotreby@stonline. sk

Galantský a Šaliansky Žurnál
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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!

Dám do prenájmu
priestory 110 m2
na Dolnej ul. v Šali.
tel. 0908 735 180

