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Naturálni kulturisti

z galantskošalianskeho regiónu

„Mesto Galanta
vytvára starým a
chorým občanom
dôstojnú jeseň
života“, -hovorí Mgr.
Anita Tušková, str. 8-9.

Rozvoz denného menu
za 3,60 €
až k Vám domov
objednávky:
Nadácia Jednota COOP opäť finančne

0911 811 820

podporila galantskú nemocnicu, str. 9.

Aktuálna Slovenka roka 2012 a Podnikateľka roka 2011

Natália Bugyi Vicsápiová
„Nezáleží na tom, akú máte národnosť a nezáleží na tom, v akej krajine žijete. Domov je tam, kde máte svojich blízkych, práca tam, kde si pre ňu dokážete vytvoriť
podmienky svojou aktivitou. To je môj návod na úspech. Našťastie som obdarená
vnútornou energiou, ktorá ma nikdy nesklamala a vždy zburcovala moje vnútorné
sily k výkonu. A som obdarená mysľou, ktorá dokáže nájsť príležitosti, ak reálne
v mojom okolí sú“, hovorí aktuálna Slovenka roka 2012 a Podnikateľka roka 2011
Natália Bugyi Vicsápiová. Natália Vicsápiová je majiteľkou tlačiarne Navigraf. V
oblasti polygrafie pracuje od svojej ranej mladosti, najprv ako zamestnankyňa,
potom ako prenajímateľka tlačiarenskej haly, strojov a ľudí, no a nakoniec ako
majiteľka budovy tlačiarne s modernými strojmi a zamestnávateľka takmer stovky
zamestnancov. Je aktívna členka a viceprezidentka Top centra podnikateliek, v
rámci ktorého podnecuje svoje okolie k rozmýšľaniu o podnikateľskom prostredí a
k jeho pretváraniu tak, aby zamestnanie podnikateľ nebolo hazardom s majetkom a
životom ľudí, ktorí sa do podnikania na Slovensku pustia. Je to mladá žena, s ktorou
sa život nehral. Možno práve vďaka tomu si vás získa svojou priamosťou, vecným
myslením a energiou. Je príkladom toho, čo môžeme so svojím životom urobiť, ak
sa nevzdáme svojich snov.

nás úspešne
reprezentujú

aj v zahraničí,
str. 4.

Galantský a Šaliansky Žurnál

-2-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Fakulta práva
Janka Jesenského

Fakulta verejnej politiky
a verejnej správy

Študijný odbor: „Právo“ – Bc., Mgr., JUDr.
Doktorandské štúdium: PhD.
Forma štúdia: denná a externá
Termín podania prihlášky na I. stupeň Bc.:
a) písomne na adresu vysokej školy
(viď kontakty)
b) elektronicky podľa pokynov
na web stránke fakulty www.fpjj.sk
Poplatok za prijímacie konanie: 35 EUR

Študijný odbor: „Verejná politika a verejná správa“ – Bc., Mgr., PhDr.
Forma štúdia: denná, externá
Termín podania prihlášky na I. stupeň Bc.:
a) písomne na adresu vysokej školy
(viď kontakty)
b) elektronicky podľa pokynov
na web stránke fakulty www.fvpvs.sk
Poplatok za prijímacie konanie: 35 EUR

Prihlášky treba poslať
do 15. augusta 2012.
Druhé kolo prijímacích pohovorov sa
uskutoční 6. septembra 2012 o 7.30 h.
na Richterovej ulici.

Prihlášky treba poslať
do 15. augusta 2012.
Druhé kolo prijímacích pohovorov sa
uskutoční 31. augusta 2012 o 8.00 h.
na Richterovej ulici.

Fakulta sociálnych štúdií
Študijný odbor: „Sociálna práca“ – Bc., Mgr.,
PhDr.
Forma štúdia: denná, externá
Termín podania prihlášky na I. stupeň Bc.:
a) písomne na adresu vysokej školy
(viď kontakty)
b) elektronicky podľa pokynov
na web stránke fakulty www.fss.sk
Poplatok za prijímacie konanie: 35 EUR

Prihlášky treba poslať
do 10. septembra 2012.
Druhé kolo prijímacích pohovorov sa
uskutoční 14. septembra 2012 o 13.00 h.
na Richterovej ulici.

Druhé kolo prijímacích pohovorov

POZVÁNKA
na Galantské
trhy

Mesto Galanta srdečne pozýva širokú verejnosť, návštevníkov,
predajcov, umeleckých remeselníkov na tradičné podujatie
nášho mesta, ktoré sa tento rok uskutoční

v dňoch 9.-10.-11.-12.
augusta 2012,

s miestom konania v centre mesta na ulici Hlavnej.
V rámci širokej ponuky si môžete nakúpiť, občerstviť sa chutnými jedlami a nápojmi. Zavítajte do Vínnej uličky, ktorá sa
opäť vrátila na nádvorie kaštieľa v mestskom
parku k posedeniu s priateľmi pri poháriku kvalitných vín a
jarmočných špecialitách. Nebude chýbať Gastroakcia
s prezentáciou a ochutnávkou pikantného gulášu. Milovanú
osobu môžete potešiť perníkovým srdiečkom, cukrovinkami
a inými dobrotami. Svoju zručnosť Vám predvedú aj umeleckí
remeselníci s ukážkami mnohokrát i zabudnutých remesiel.
No a o pravú jarmočnú atmosféru sa postarajú
prevádzkovatelia zábavných atrakcií – kolotočov.
Neodmysliteľne k akcii patrí pestrý kultúrny program,
sprievodné podujatia, výstavy. Srdečne Vás pozývame a pevne veríme, že sa budete
cítiť príjemne a na Galantu Vám zostanú len tie najlepšie spomienky.
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Slovenskí starostovia skvele reprezentovali
svoju krajinu a dosiahli veľký úspech!

„Aj napriek tomu, že už uplynuli dva mesiace od nášho úspešného
futbalového ťaženia v Poľskom mestečku Tychy, stále sa v myšlienkach vraciam na futbalové majstrovstvá Európy starostov, ktoré sa
uskutočnili už po druhý krát, ako sprievodná akcia EURO 2012“,
skonštatoval Ing. Tomáš Nemeček, starosta z Pustých Sadov a pokračoval: „Na európsky šampionát sme cestovali do „neznáma“, preto
náš cieľ bol jednoznačný, čo najlepšie prezentovať našu hru tak, aby
sme neurobili hanbu nielen sebe, ale aj Slovensku. Dvadsaťtri členný
káder tvorili prevažne starostovia Regiónu ZMO Jaslovské Bohunice,
a nechýbali ani starostovia Roman Súkeník Zemianske Sady, František Gőgh Veľké Úľany, Pavol Racsko Kráľovský Brod, Ľuboš Šúry
Dolná Streda, Tomáš Nemeček Pusté Sady a naturalizovaný masér
Gejza Tóth zo Žihárca.“
Turnaj bol veľmi náročný. 15. mája nastúpili naši reprezentanti o
11.00 hod proti starostom Slovinska a zvíťazili 6:1. Už o
13.00 proti Južnému Tirolsku a Slovensko zvíťazilo 4:0.
Tomáš Nemeček dal v tento deň dovedna štyri góly. „Na
druhý deň nás čakal favorit skupiny, domáci Poliaci. Nasadenie od prvej minúty, disciplína a odhodlanie bolo viac
ako kvalitou nadupaná Poľská družina. Poliakov sme nepustili do šance, veď išlo o prvenstvo v skupine. Hrali sme
trpezlivo, snáď bez jednej chybičky. Išlo nám o prvenstvo v
skupine, ale prvoradý cieľ bol nabiť Poliakov. Chlapci boli
fantastickí. Hrali sme proti veľkej presile. Veď pískal domáci
rozhodca. Ak Poliaci prehrajú, skončili. Ibaže „pán arbiter“
nepozná slovenskú náturu. Čím si viac bitý, tým si viac
vzdorovitý. Odrátavali sme minúty, nám stačila aj remíza.
No potom to prišlo. Na ihrisku bolo počuť len slovenskú
radosť! Po krásnej kolektívnej akcii sme dali vedúci gól.
Poľsko bolo šokované. Otrasení Poliaci sa nestihli spamätať,
a náš tím znovu udrel. Poliaci smútili, my sme sa radovali. V
ďalšom zápase sme síce prehrali s vicemajstrami Európy Talianmi po nesústredenom výkone 6:1, no my sme už mysleli na štvrťfinále, kde nás čakali úradujúci majstri Európy
Nemci. Nemcov sme porazili ich zbraňami. Buldočia vôľa
po víťazstve, strojovo presná kombinácia a disciplinovaná

NÁBYTOK
C zafík

hra. Jeden úder za druhým. Nedali sme im prakticky žiadnu šancu
skórovať. Naopak, už od štvrtej minúty sme vyhrávali 1:0 a postupne
sme pridávali ďalšie góly. Nemci sa sklonili pred naším výkonom a
podľahli 4:0. Nech Bože dá...., Aj tak sme stále frajeri..., znelo z reproduktorov na štadióne, kde sa odohrávali stretnutia. V Poľsku sme
boli doma. Aj napriek tomu, že sme vyradili Poliakov, domáci nám
fandili a nielen domáci, ale aj Slovinci, Ukrajinci, ba aj Česi, s ktorými
sme sa na otváracom ceremoniáli „dohodli“, že vo finále si to rozdáme. Na mladý výber českej reprezentácie sme nemali, prehrali sme
4:1. Vlastne zvíťazili, veď sme sa stali vicemajstrami Európy, a o tom
sa nám ani nesnívalo. Jedno sme vedeli, že kožu lacno nepredáme
a Slovensku hanbu neurobíme. Hrať v reprezentačnom drese, so
štátnym znakom na prsiach, to nie je žiadna sranda. Slovenskí starostovia skvele reprezentovali svoju krajinu a dosiahli veľký úspech!

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýlovosť, elegancia a bezkonkurenčné ceny.
To je už 23 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA
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Naturálni kulturisti z galantsko-šalianskeho
regiónu nás úspešne reprezentujú aj v zahraničí

V sobotu, 16. júna 2012, sa na pódiu Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe rozhodovalo o
držiteľoch národných titulov Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky a fitness pre tento
rok. K dianiu na 4. ročníku Victoria Natural Cupu, ktorý mal zároveň štatút medzinárodných
majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo 65 pretekárov aj z Čiech a Maďarska. Až deväť
pretekárov zastupovalo náš galantsko- šaliansky región!
Dorast: 2. miesto David Borik Šaľa, Juniori: 3. miesto Dávid Gál Neded, Muži do 174 cm: 3.
miesto Martin Vrbjár Veľký Grob, Muži do 180 cm: 1. miesto Ákos Kertész Vlčany, Muži nad 180
cm: 1. miesto Erik Tóth Šaľa, 6. miesto František Tóth Sládkovičovo, 7. miesto Richard Tóth Jelka,
Fitness FIGURA: 7. miesto Martina Uríčová Gáň, Fitness model nad 170 cm: 4. miesto Michaela
Hanková Veľký Grob. Medzinárodnú súťaž naturálnych kulturistov vo Veľkom Grobe úspešne
založil Viliam Rigo (súčasný starosta obce - na snímke dole), ktorý sa sám športu aktívne venoval
a aj sa venuje ako
tréner. Vďaka súťaži
do obce pricestovali
pretekári z celého
Slovenska, ale aj
Česka, Maďarska,
Moldavy. Aj vďaka
takýmto športovým
aktivitám sa o našom
regióne hovorí
pozitívne a s úctou,
pretože pretekári
z nášho ga-ša
regiónu reprezentujú
Slovensko na
súťažiach aj
v zahraničí. Ako
sa vyjadril Viliam
Rigo, tradíciu tejto
súťaže chce naďalej
obec podporovať
a rozvíjať.

Erik Tóth

David Borik
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Okolo nás žije čoraz viac ľudí s vážnou
duševnou poruchou: keď peniaze a iba
peniaze, znamenajú všetko!
Ak sa dokážeme tešiť už len z peňazí
a z toho, aký nákup urobíme, s akou
dovolenkou (hoci v skutočnosti
nezrealizovanou, ale hlavne, že sa na
facebooku chválime), alebo z toho, akej
značky si kúpime sukňu – to je už s nami
fakt zlé – a treba navštíviť odborníka,
s ktorým sa poradíme – ako máme žiť
ďalej. Rozhodne však takéto skutočnosti
nepodceňujme, pretože – aj keď si to
mnohí – mnohé neuvedomujú, je to vážne
narušená psychika a pokiaľ nedostaneme
adekvátne liečenie – pomoc, môže choroba
prepuknúť do ešte väčších problémov,
depresie, ktorá môže končiť až smrteľne.
Prečo som taká mentorujúca? Pretože som
už niečo prežila a vidím tento problém
okolo seba dennodenne – pritom sa
podceňuje – akože je dnes „taká doba“.
Doba je jedna vec, ale prehnané nároky,
či očakávania, môžu skutočne po rokoch
spôsobiť, že zdroj takéhoto napĺňania ega
sa vyčerpá a raz nebude toľko financií,
na aké ste boli naučení. Vidno to na
mnohých mladých ľuďoch, ktorí sa naučili
žiť „nadpomery“, aj vďaka rodičom, či
dobre rozbehnutým obchodom jedného z
partnerov, ktoré však nemusia trvať večne...

ZMO GA-ŠA regiónu
má už 37 členov

Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho
regiónu bolo založené v roku 2007 na Valnom
zhromaždení v Galante a v súčasnosti má 37
členov. Pretože ide o nové združenie, prvé 3-4
roky sa využili najmä na vzájomné spoznávanie
sa členov regiónu, na výmenu skúseností, ale
hlavne na hľadanie spoločných problémov a
riešení dotknutého územia. Prebiehali rôzne
pracovné stretnutia s predstaviteľmi vlády SR.
V rámci cezhraničnej spolupráce sme nadviazali
spoluprácu s Mikulovskom z Českej republiky.
o Novozvoleným predsedom ZMO GA-ŠA regiónu je Ing. František Gőgh, ktorý žezlo prevzal v
minulom roku po odchádzajúcom primátorovi
Galanty, Ing. A. Mézešovi. Je pravdou, že v minulosti trošku združenie v činnosti „pokrivkávalo“.
Bolo by preto dobré zintenzívniť jeho činnosť,
pretože by to iste rozvoju regiónu pomohlo –
po každej stránke. Aké sú Vaše predstavy, pán
predseda, aké máte plány činnosti na nasledujúce obdobie?
- Prvé roky fungovania boli potrebné pre združenie,
hlavne z dôvodu sformovania sa, ďalej na vytvorenie silných akcieschopných orgánov a hlavne pre
určenie cieľov a smerovanie jednotlivých aktivít.
V budúcnosti chceme zintenzívniť našu činnosť
predovšetkým pri riešení problémov nášho regiónu,
ďalej rozvíjať činnosti v našom regióne, najmä v
kultúrnej, spoločenskej, sociálnej, ekonomickej, výchovno- vzdelávacej a investičnej oblasti. A chceme
sa tiež uchádzať o granty z EÚ.

A čo potom? Aj vy pri stretnutí so známymi
sa pýtate – ako sa má? Ako si žije? – A on
povie, že „nič moc...“ Mne sa to popravde
stáva často a tak som sa nad touto
odpoveďou začala trošku zamýšľať. Ozaj
si až tak zle mnohí dnes žijú, ako hovoria?
Lebo sa hovorí aj inak – že skutočne ten,
kto má málo a má problémy – sa sťažuje
málokedy, skôr mlčí a je zakríknutý. Na
druhej strane, čo je jednému málo, inému
je hojnosť. Kým niekto si vie vážiť každú
maličkosť a príjemne strávenú chvíľku, iný
len vymýšľa, míňa peniaze na zbytočnosti,
je stále nespokojný, všetko kritizuje a
doslova otravuje okolie. Ak niekto stále
vyplakáva, že nič nemá a že mu stále
chýbajú peniaze, treba mu ešte ubrať, ale
pridať roboty!- tak vždy hovorievala moja
stará mama. A myslím, že to hovorila preto,
lebo mala na ľudí nos a život jej bol lepšou
školou ako psychologické a filozofické
skúmanie chovania ľudí, čo je dnes veľkou
módou. Ja som si už svoje názory na
mnohých ľudí urobila, keď mi povedia, že sa
nemajú dobre a je to z roka na rok horšie...
Možno je to s nimi – ako s ľuďmi – horšie,
lebo si už tak dvihli latku svojej existencie,
že nevidia dole, kde žijú bežní ľudia.

Pretože, ak
niekto žije
v luxusnej
vile, vlastní
viacero áut,
na dovolenku
ide aj 2 – 3
krát do roka,
iné ako
„značku“ za
ťažké peniaze
si neoblečie – povie, že „je to bieda“, tak je
jednoducho podvodník – (a väčšinou aj
je, lebo mnohým ľuďom dlhuje a neplatí),
alebo je to vážne narušená bytosť, ktorá
si nič neváži, z ničoho sa naozaj nevie
potešiť, vôbec nevie, akými skutočnými
problémami žije dnes väčšina obyvateľstva,
a ktorá si ani neuvedomuje, čo rozpráva a
mala by sa liečiť. Len bohužiaľ, veľa ťažko
chorých „diagnóz“ z peňazí chodí okolo nás
bežne – a my si ani neuvedomujeme, že
stretávame vlastne ťažko chorých ľudí, ktorí
žijú v oblakoch, mimo reality..., a ich pád,
lebo ten určite príde, bude o to horší...
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Žiaci SOŠ obchodu a služieb v Galante robia
galantsko-šalianskemu regiónu dobré meno
SOŠOaS v Galante navštevuje v súčasnosti 650 žiakov. Žiaci
sa vzdelávajú v učebných odboroch kuchár, čašník, cukrár,
stolár, autoopravár, kaderník a v študijných odboroch
obchod a podnikanie, hotelová akadémia, animátor voľného
času, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, strojárstvo,
manažér predaja a servisu vozidiel. Je to široká paleta
odborov, kde žiaci získavajú teoretické i praktické vedomosti
a vedia tieto získané poznatky i úspešne prezentovať
na verejnosti. Medzi najúspešnejších žiakov patria žiaci
učebných odborov kuchár, čašník, cukrár a študijných
odborov hotelová akadémia, vlasová kozmetika, spoločné
stravovanie. I v uplynulom školskom roku reprezentovali
žiaci školu na rôznych súťažiach, verejných podujatiach
a výstavách: Medzinárodná gastro súťaž Moderná Európa
( Bratislava SOŠ Na Pántoch ):
1. miesto v odbore čašník – obsluha - dvaja žiaci nadstavbového štúdia spoločné
stravovanie, 3. miesto za cukrárenský výrobok – žiačka učebného odboru cukrár,
na celoslovenskej barmanskej súťaži „Cassovia cup Košice“ – 3. miesto – žiačka
hotelovej akadémie, na celoslovenskej barmanskej súťaži „Nikolaus cup Bratislava“
– 3. miesto – žiačka UO čašník, na regionálnej barmanskej súťaži o „Pohár predsedu
Trnavského samosprávneho kraja“ – dve druhé miesta a jedno tretie miesto – žiaci
UO čašník, na celoslovenskom kole v kaderníckej súťaži „Hair cup Pierot Bratislava“ –
3. miesto žiačka nadstavbového štúdia vlasová kozmetika, na regionálnej kaderníckej
súťaži „Skills Slovakia“ – 1. miesto žiačka nadstavbového štúdia vlasová kozmetika,
na regionálnej kaderníckej súťaži o „Cenu mesta Pezinok“ – 2. miesto žiačka
nadstavbového štúdia vlasová kozmetika, na celoštátnej olympiáde stredoškolákov
SR v atletike „Gaudeamus igitur“ – disciplína trojskok – 2. miesto – žiak hotelovej
akadémie, na „Župnej olympiáde TTSK“ –disciplína trojskok – 1. miesto – žiak
hotelovej akadémie, na medzinárodnej výtvarnej súťaži proti škodlivým závislostiam
bez hraníc – prvé tri miesta žiačky študijných odborov obchod a podnikanie.
Na prezentácii školy s výstavným stánkom na 20. ročníku predajnej výstavy žiakov
stredných škôl v Nitre „Mladý tvorca“.
Okrem spomenutých úspechov v súťažiach, školu reprezentujú žiaci na rôznych
podujatiach organizovaných inými inštitúciami, napr. príprava občerstvenia a zákuskov,
obsluha hostí na slávnostnej recepcii firmy ProCS, s.r.o. Šaľa pri príležitosti jej 20.
výročia založenia, kde bolo pozvaných 750 hostí, obsluha na Sládkovičovských
dňoch, príprava recepcií v organizáciách mesta Galanta, Sereď a okolitých obciach,
príprava občerstvenia, zákuskov, pagáčov pre rôzne organizácie a podujatia.
Spokojnosť s úrovňou a ponúkanými službami našich žiakov vyjadrujú i ďakovné listy
organizácií a ponuka ďalšej spolupráce. Výsledky práce študentov sú výsledkami ich
záujmu o daný odbor, výsledkami práce učiteľov a majstrov odborného výcviku.
pripravila: Mgr. Anzelma Bolová, riaditeľka školy
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Akadémia vzdelávania úspešne aplikuje najnovšie európske
poznatky a trendy v oblasti vzdelávania dospelých
v Slovenskej republike, ani galantská pobočka nie je mimo tohto procesu

S vedúcim galantskej pobočky Akadémie
vzdelávania – Mgr. Romanom Rusnákom
– sa rozprávame o tom, čím žila táto
vzdelávacia inštitúcia v uplynulých
mesiacoch, ale aj, ako sa budú uberať
ďalšie mesiace v jej činnosti.
o Pán Rusnák, poohliadnime sa trošku
dozadu a skúsme tak chronologicky
zhodnotiť, čo všetko sa zrealizovalo vo
Vašej pobočke, aké druhy vzdelávania,
školenia, kurzov ste ponúkli verejnosti?
- Akadémia vzdelávania patrí
k najvýznamnejším vzdelávacím
inštitúciám celoživotného vzdelávania na
Slovensku už 60 rokov. Za tie roky máme
spracovaných viac ako sto akreditovaných
programov z rôznych oblastí a pravidelne
ich prepracovávame a reakreditujeme, ako
napr. ekonomika, manažérske zručnosti,
právo, vzdelávanie vo verejnej správe,
informatika, BOZP, rôzne služby a remeslá,
opatrovateľstvo, pedagogika, andragogika,
poradenské programy a jazyky.
o O čo bol najväčší záujem a ako sa Vaši
absolventi uplatňujú v praxi? Vedia u Vás
získané vedomosti aplikovať, využiť
v reálnom živote?
- Verejnosť sa najviac zaujímala v poslednom
období o opatrovateľstvo, ktoré zodpovedá
požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a náš certifikát
je plne akceptovaný
aj na pracovnom trhu
v krajinách EÚ a využívajú
to záujemcovia o prácu
najmä v Rakúsku.
V prípade záujmu môžu
záujemcovia využiť aj
možnosť jazykového kurzu
pre opatrovateľov a pri
praktickej príprave máme
veľmi dobrú spoluprácu
so zariadeniami sociálnych
služieb v meste Galanta.
Ďalšími frekventovanými
kurzami v poslednom
období sú podvojné
účtovníctvo, manikúra
a nechtové dizajnérstvo,
pedikúra, kde sa účastníci
naučia rôzne techniky
úpravy nechtov rúk
a starostlivosť o nohy. Tiež
robievame veľmi úspešný
kurz aranžovanie kvetov,
prácu s PC. Špecifickými kurzami, ktoré na
Slovensku robí máloktorá inštitúcia a nerobí
ich ani každá naša pobočka, sú odborná
príprava na prevádzkovanie pohrebiska,
pohrebnej služby, kde po absolvovaní
a zložení všetkých predpísaných skúšok,
môže absolvent prevádzkovať pohrebnú
službu a prevziať spravovanie pohrebiska,
čím sa od tejto povinnosti odbremenia
obce, ktoré to zo zákona majú na starosti.
Niekoľkokrát do roka robievame aj školenie
potravinárov, ktoré musí absolvovať
ktokoľvek, kto nemá príslušné potravinárske,
prípadne zdravotnícke vzdelanie
a prichádza do styku s potravinami.
Pokiaľ si záujemca vyberie aktivitu naozaj
cielene, tak po ukončení našich kurzov
sú absolventi veľmi dobre pripravení na
činnosť, ktorú budú vykonávať a to vďaka
prepracovaným vzdelávacím programom
a hlavne pôsobením špičkových lektorov,

s ktorými Akadémia vzdelávania roky
spolupracuje a na ich výsledky dostávame
pozitívnu spätnú väzbu od absolventov
kurzov. Taktiež spolupracujeme s firmami
a inštitúciami v našom regióne na príprave
ich zamestnancov v rôznych oblastiach
podľa ich pôsobenia a potrieb. Firmy majú
najväčší záujem o jazykové vzdelávanie
svojich zamestnancov, ale aj manažérske
zručnosti.
o Do akej miery si viete zistiť, resp. sa
Vám vracajú od verejnosti naspäť, že
ten, či onen kurz, vzdelávanie – bolo
zaujímavé?
- Ja osobne sa pohybujem denne medzi
našimi frekventantmi kurzov, komunikujem
s nimi a vždy na konci kurzu dávame vyplniť
anonymný dotazník spokojnosti a môžem
povedať, že za roky môjho pôsobenia
v Akadémii vzdelávania som sa nestretol
s nespokojným klientom. Práve naopak.
Častokrát sa stáva, že či už v priebehu,
pri ukončení, alebo po kurze, naši klienti
aj osobne prídu a veľmi vysoko hodnotia
prácu našich lektorov. Je to viditeľné hlavne
pri jazykových kurzoch, kde klient, ako
každý zákazník, častokrát vyskúša rôzne
vzdelávacie inštitúcie, ale po čase sa vráti
k nám s tým, že naši lektori, metodika ich
výučby, je pre nich najvyhovujúcejšia a dala
im viac v procese výučby cudzieho jazyka.
o Teraz sme v prázdninovom období, ale

Vaša akadémia sa určite pripravuje už na
nový školský rok, môžete prezradiť, čo
zaujímavé ste pripravili pre záujemcov
o štúdium a sebarealizáciu v septembri,
resp. na jeseň?
- Nemôžem začať inak, ako tým, že tradične
od septembra otvárame jazykovú školu,
ktorá je rozdelená na tzv. trimestre, teda
trojmesačné kurzy, kde dvakrát do týždňa
po dve vyučovacie hodiny sa naši klienti
venujú cudziemu jazyku. Už dlhodobo
je anglický jazyk najžiadanejší, ale
v poslednom období sa zvyšuje záujem
aj o nemecký jazyk a tiež pravidelne
otvárame aj kurzy španielskeho, talianskeho
a francúzskeho jazyka. Je možné u nás
študovať cudzí jazyk v skupinách, prípadne
aj individuálne. Plánujeme taktiež otvoriť
kurzy, ktoré som už spomínal ako je
opatrovateľstvo, podvojné účtovníctvo,
aranžovanie kvetov, manikúra a nechtové

dizajnérstvo, pedikúra, práca s PC v prostredí
Windows, motorový vysokozdvižný
vozík a semináre, ktoré reagujú na rôzne
legislatívne zmeny, ako je daň z príjmov
fyzických a právnických osôb, zmeny
v sociálnom zabezpečení a zdravotnom
poistení, kde sa môžu zamestnanci firiem
stretnúť priamo s odborníkmi v uvedených
oblastiach a získajú informácie, ktoré
sa v zákone nedajú priamo vyčítať, a to
je aplikácia v praxi. Pokiaľ budú mať
vaši čitatelia záujem, môžem upriamiť
ich pozornosť na našu stránku www.
akademiavzdelavania.sk, prípadne sa môžu
informovať priamo na našich telefónnych
číslach: 031/780 24 17, 0902 930 216, alebo
mailom na adrese akademia.ga@stonline.sk,
kde zodpoviem všetky otázky smerované na
naše aktivity.
o Keď by ste mohli charakterizovať
Vašu inštitúciu, v čom je jej najväčší
prínos pre verejnosť, aké poslanie
plní v sieti a v porovnaní s inými
výchovnovzdelávacími inštitúciami?
- Akadémia vzdelávania v súčasnosti patrí
k najväčším inštitúciám celoživotného
vzdelávania, ktorá so svojou sieťou
pobočiek a pracovísk
pokrýva celé územie
Slovenska. V spolupráci s
renomovanými odborníkmi
pripravujeme a realizujeme
moderné vzdelávacie
programy pre viac ako
70.000 poslucháčov ročne.
Ako moderná vzdelávacia
inštitúcia je Akadémia
vzdelávania pripravená
flexibilne reagovať na
požiadavky všetkých, ktorí
prejavia záujem ďalej sa
vzdelávať, zdokonaľovať
sa vo vlastnej profesii,
alebo sa v prípade
potreby rekvalifikovať.
Akadémia vzdelávania
je rešpektovanou
inštitúciou doma i
v zahraničí, významným členom Európskej
asociácie vzdelávania dospelých (EAEA),
Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých
v Slovenskej republike (AIVD SR), členom
Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.
Akadémia vzdelávania je iniciátorom
tvorby partnerstiev, nielen na úrovni
regiónov Slovenska, ale je úspešná aj pri
nadväzovaní medzinárodných kontaktov,
transferu know – how a výmeny príkladov
dobrej praxe. V súčasnosti realizuje niekoľko
projektov, v rámci ktorých spolupracuje
s partnermi z takmer všetkých európskych
krajín. Na základe týchto partnerstiev
Akadémia vzdelávania úspešne aplikuje
najnovšie európske poznatky a trendy
v oblasti vzdelávania dospelých v Slovenskej
republike.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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Primátor Pezinku – Mgr. Oliver Solga, srdečne pozýva občanov
galantsko-šalianskeho regiónu na PEZINSKÉ VINOBRANIE 2012!
Perfektná a neodmysliteľne k mestu Pezinok
patriaca kultúrno-spoločenská akcia
PEZINSKÉ VINOBRANIE – sa pripravuje, ako
tradícia mesta, už v týchto dňoch naplno.
Ktorý ročník to je, na čo sa môžu turisti
a návštevníci tešiť, to už bola otázka pre
toho najpovolanejšieho, primátora Pezinku
– Mgr. Olivera Solgu:
- Novodobé Vinobranie začalo v roku 1934,
máme však historické záznamy, že ľudia
v malokarpatskom regióne oslavovali zber
úrody v septembri, alebo v októbri už dávno
pred týmto dátumom. Slávnosti Vinobrania
v Pezinku sa datujú do 14. storočia. Od môjho
nástupu do funkcie primátora je Vinobranie
v Pezinku každoročne, dovtedy sa striedalo
naše mesto s Modrou. Vinobranie je aj v Rači a
preto nahováram primátora Svätého Jura, aby
sa aj oni pridali k nám a robili oslavy vína. Malo
by to význam, v septembri by tak každý víkend
bolo niekde inde Vinobranie, a ľudia by si mohli
vyberať. A v Pezinku by nebola taká „tlačenica“.
Aj tento rok sa môžu návštevníci tešiť na to
najdôležitejšie, a to je dobré víno! Ročník 2011
bol totiž vynikajúci. V tomto roku nebude
chýbať ani tradičná gastronómia a veľa hudby
a zábavy. Budú tiež koncerty populárnych spevákov a skupín, ale
akých, zatiaľ neprezradíme. Určite sa však 21. až 23. septembra oplatí
do Pezinka prísť!
o Pán primátor, v našom regionálnom časopise sme po prvýkrát
v minulom roku priniesli pozvanie na tento Váš kultúrny sviatok
aj pre našich občanov – prakticky susediaceho galantskošalianskeho regiónu. Využijem situáciu a opýtam sa – aká bola
minuloročná atmosféra a ako sa podujatie vydarilo?
- Minuloročné Vinobranie, ako som už v úvode uviedol, bolo
skutočne vynikajúce svojou atmosférou i bohatým programom. To,
čo chýba, je ešte viac miesta na sedenie a na oddych. Preto by sme
chceli, aby každý stánok mal to „svoje sedenie“, aby ľudia nemuseli
žonglovať s pohárikom a jedlom v rukách pomedzi davy ľudí.
Neskromne si tiež želám, aby ľudia viacej navštevovali výstavy, ktoré
pre nich pripravujú naše múzeá a galérie. Aby to skrátka nebolo len

o tele, ale aj o duchu. Zároveň mi dovoľte, aby
som využil túto príležitosť a prostredníctvom
Vášho časopisu, Vašich občanov pozval na
tohtoročné Pezinské Vinobranie. Tešíme sa na
Vás!
o V minulom roku ste sa, pán primátor,
zároveň stali prezidentom (šéfom) Klubu
primátorov miest Slovenska. Významná
funkcia – určite predstavuje zaujímavú prácu
a veľkú zodpovednosť. Čo sa teda v tomto
zoskupení, ktorému šéfujete od minulého
roku udialo, koľko má v súčasnosti členov
a aké sú prijaté úlohy na najbližšie obdobie,
ale aj perspektívne do budúcnosti?
- V súvislosti s touto funkciou a touto témou
by som vedel hovoriť veľmi dlho. Nebola by
to však téma vôbec veselá. Problémy, ktoré
sa v ostatných rokoch valia na starostov
a primátorov slovenských miest, sú obrovské,
tlak a stres neúnosný. Výrazne sa pod to
podpisujú ekonomické problémy, často
iracionálne predstavy a požiadavky občanov,
nedostatočná legislatíva, atď... Profesia
primátorov je dehonestovaná médiami, atakmi
rôznych „nevládiek“, zovšeobecňovaním
a paušalizovaním. Čím ďalej, tým viac ľudí, ktorí
majú profesionálne schopnosti a morálne vlastnosti, ktoré zaručujú
rozvoj a fungovanie demokratickej samosprávy pod ich vedením,
z týchto postov odchádza. Namiesto nás nastúpia lobisti na jedno
volebné obdobie, ktorí splnia „zadanie“ rôznych podnikateľských
skupín alebo „ neschopáci“, ktorým bude plat primátora stačiť, lebo
vo vlastnej profesii sa „nechytali“ a dostávali menej. Veď si spomeňte,
akou fraškou bolo znižovanie platov primátorov za bývalej vlády,
a ten humbuk, ktorý sa okolo toho udial... Nikto nechcel riešiť
problém globálne, v súvislostiach a hlavne spravodlivo, nielen voči
primátorom, ale aj voči viceprimátorom, hlavným kontrolórom,
poslancom a napr. aj štátnym zamestnancom, v porovnaní so
„zlatými padákmi“. Odniesli si to len primátori. Jeden z dôsledkov
je aj fakt, že nás je čoraz viac nezávislých a politické strany to ťažko
znášajú. Nemôžu nás ovplyvňovať, ani nám diktovať.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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Mesto Galanta vytvára starým a chorým
občanom dôstojnú jeseň života
Riaditeľkou
PATRIA- Domov
dôchodcov
v Galante, je Mgr.
Anita Tušková,
ktorá bola do
svojej funkcie
vymenovaná
v minulom roku.
Nasledujúci
rozhovor vás
určite zaujme:
- Doposiaľ som
vždy pracovala
v sociálnej oblasti.
Začínala som v
roku 1990, ešte
na bývalom
Okresnom
národnom výbore v Galante, kde som na sociálnom odbore
vykonávala kolíznu opatrovníčku. Neskôr, po materskej
dovolenke a po rôznych zmenách vytvárania a zlučovania
úradov, som na ÚPSVaR pôsobila na oddelení štátnych
sociálnych dávok, potom na oddelení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kuratele. V roku 2007, po dokončení
štúdia na UKF v Nitre, odbor sociálna práca, som začala
pracovať ako vedúca oddelenia soc. vecí zdravotníctva
a bytov na Mestskom úrade v Galante, kde som pôsobila až
do vymenovania do terajšej funkcie.
o Keď ste sa rozhodli ísť do tejto veľmi náročnej práce – čo
bolo motívom?
- V rámci pôsobenia na MsÚ som veľa spolupracovala
s vtedajšou riaditeľkou „Patrie“. Veľmi rada som chodievala do
tohto zariadenia a mala som pocit, že si seniori zaslúžia úctu,

pozornosť a starostlivosť, pretože niečo už v živote dokázali
a zaslúžia si dôstojnú jeseň života. Motívom bolo vybudovať
takú atmosféru, aby sa tu obyvatelia cítili skutočne ako doma,
boli spokojní a zamestnanci, aby tu našli druhý domov a
chodili do práce s radosťou.
o A keďže máme (máte) za sebou vyše roka práce – šéfky
tohto sociálneho zariadenia – ako by ste ho zhodnotila,
čo ste „zdedili“, čo sa Vám podarilo urobiť, aké máte
plány?
- Je treba povedať, že toto zariadenie zabezpečuje sociálne
služby už vyše 25 rokov a riaditeľka predo mnou odviedla
kus dobrej práce. To však neznamená, že nie je stále čo
vylepšovať, ba naopak, som toho názoru, že našou prioritou
je poskytovať pre našich obyvateľov čo najkvalitnejšie služby.
I preto je mojou snahou zaviesť systém manažérstva kvality
podľa medzinárodnej normy ISO 9001 a následne získať
certifikát pre naše zariadenie. Tým neustále zvyšovať a plniť

podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb i v súlade
so zákonom o sociálnych službách. Samozrejme, snažíme
sa organizovať a tým aj zapájať obyvateľov do rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatí, v snahe skvalitňovať
ich život, aby ho nemali jednotvárny a nudný.
o Veľa sa vo verejnosti hovorí o nových pravidlách
financovania pobytu klientov v takýchto zariadeniach.
Účinnosť nadobudli v júli t.r., čo to aktuálne znamená
pre Vašu klientelu? Ako sa k zložitej situácii stavia Váš
zriaďovateľ, mesto Galanta?
- Áno, je pravda, že podľa Novely zákona o sociálnych
službách, ktorý nadobudol účinnosť v marci, mali mestá
a obce prijať vo svojich VZN do konca júna zmeny, ktoré
sa týkali financovania, čo znamenalo aj pre naše zariadenie
zvýšenie úhrad. Mesto Galanta má záujem o spokojnosť
svojich občanov a keďže boli v júni tie state zákona, ktoré
sa týkali práve tohto problému zrušené, MsZ sa rozhodlo
dočasne úhrady ponechať nezmenené.
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o Myslíte si, že je lepšie byť – ako starý človek –
umiestnený v sociálnom zariadení – pod stálou lekárskou
ochranou, ako žiť, aj keď zdravý, ale osamelý niekde
„zabudnutý“ vo svojom byte? Myslím, z hľadiska psychiky
dotyčného a možnosti kreatívnejšieho prežitia svojej
staroby?
- Každý človek je jedinečný a ak je zdravý, záleží na jeho
voľbe, ako chce prežiť jeseň svojho života. Avšak, ak je chorý,
staručký, zabudnutý, je určite lepšia voľba zariadenie, pretože
strach, čo sa stane, napr. „ak spadnem“ a pod., určite nie je pre
rovnováhu psychiky prospešná. Naopak, v zariadení nikdy
nie je sám, je o neho postarané, čo mu dodá pocit istoty
a bezpečia a má navyše možnosť zúčastňovať sa rôznych
kultúrnych, či záujmových aktivít.
o Takéto sociálne domovy na Slovensku väčšinou spadajú
pod kompetencie župných sídiel (samosprávy kraja). Je
chvályhodné a aj oceneniahodné, že v prípade Galanty
takéto zariadenie „obhospodaruje“ mesto Galanta. Treba
povedať, že sa naozaj o svojich starých občanov vzorne
stará a tým „otcovia mesta“ vlastne konkrétne prezentujú
fakt, že im nie je ľahostajný starý občan a staroba
obyvateľstva ako taká. Aká je Vaša skúsenosť v tomto
smere, aká je previazanosť s mestom, pomoc, podpora,
keď treba?
- Presne ste to vystihli. Oceňujem a som veľmi rada, že je
našim zriaďovateľom mesto. Toto zariadenie poskytuje rôzne
druhy sociálnych služieb: v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu, odľahčovaciu
službu, v nízkoprahovom dennom centre, v nocľahárni.
Bez podpory mesta by sme nemohli poskytnúť takú širokú
paletu sociálnych služieb. Toho dôkazom je, že vedeniu
mesta záleží na lokálnej sociálnej politike napriek tomu, že
investičné aktivity sa zviditeľňujú sami. Podľa môjho názoru
je spolupráca s mestom na veľmi dobrej úrovni.
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o Pracovať so starými a chorými ľuďmi vlastne ani nie je
práca – je to poslanie a tí, ktorí ju vykonávajú, si zaslúžia
hlboké uznanie. Aké sú Vaše priority života, čo u Vás
znamená to, prečo sa oplatí žiť, čo v živote nemožno
podceňovať a čo netreba brať ako samozrejmosť?
- Snažím sa žiť v prítomnosti a vychutnávať si každý okamih
života. Mojou prioritou je pracovať na sebe, žiť v láske sama
so sebou, šíriť ju ďalej a mať úctu k všetkým a všetkému. Pre
mňa je dôležitá psychická rovnováha, harmónia, pozitívne
myslenie. Netreba podceňovať, skôr treba budovať a
mať dobré medziľudské vzťahy založené na akceptácii,
tolerancii a láske. Sami sa rozhodujeme, či chceme byť
šťastní s úsmevom na tvári, pozitívne naladení, alebo žiť
v nespokojnosti, závisti, v kritike.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

Nadácia Jednota COOP opäť finančne
podporila galantskú nemocnicu
V galantskej nemocnici sv.
Lukáša na urologickom oddelení pribudol nový prístroj, ktorý
uľahčí prácu lekárom a pomôže
pacientom. Ide o ureteroskop
s kamerou, ktorý nemocnici
venovala Nadácia Jednota
COOP. Symbolický šek v hodnote
10.000 € na kúpu tohto prístroja
odovzdal riaditeľovi nemocnice
MUDr. Jánovi Stratinskému, za
účasti primára urologického oddelenia MUDr. Ondreja Hajdúka
a MUDr. Júliusa Muranského, Ing.
Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta,
s.d.. Nadácia Jednota COOP pomohla galantskej nemocnici už aj
v minulosti, keď pred niekoľkými
rokmi zakúpila ultrazvukový prístroj na urologické oddelenie v
hodnote 10.000 € a videokameru
s digitálnym spracovaním pre
gynekologické oddelenie v hodnote 8.000 €. Poskytnutie financií
na zakúpenie týchto drahých
prístrojov pomôže pacientom
nášho regiónu a zvýši sa tým aj
kvalita poskytovaných služieb v
nemocnici.

Na fotografii:
		
		

MUDr. Ján Stratinský-riaditeľ nemocnice
MUDr. Ondrej Hajdúk – primár urologického oddelenia
Ing. Július Belovič – predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta
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Na slovíčko s... starostami obcí galantsko-šalianskeho regiónu

„Našu obec si modernizujeme, ale aj kultúrne a duchovne rozvíjame
z roka na rok, z mesiaca na mesiac, čím sa určite občanom život
spríjemňuje a je pre nich menej stresujúci“,- hovorí Ing. Marián Borza, starosta Močenku.

Obec Močenok je jednou z obcí
v Galantsko-šalianskom regióne, ktorá
patrí do skupiny najprogresívnejšie sa
rozvíjajúcich a vybudovaných obcí. Život
sa tu modernizuje a rekonštruuje z roka
na rok, z mesiaca na mesiac, čo určite
občanom život spríjemňuje a robí ho
menej stresujúcim. Nechajme však hovoriť
starostu obce, Ing. Mariána Borzu. Keď by
ste mali, pán starosta, predstaviť svoju
obec keby sem prišla napr. nejaká turistická
delegácia z iného mesta Slovenska, alebo
zahraničia, na čo by ste zamerali svoju
pozornosť a záujem? Skrátka, na čo ste
zvlášť hrdý, čo je zvlášť užitočné pre obec?
- Obec Močenok sa rozkladá na juhozápadnom
okraji Nitrianskej pahorkatiny medzi riekami
Váh a Nitra. Prechádza ňou štátna cesta,
ktorá je odbočkou z hlavného cestného
ťahu Bratislava – Nitra. Vetví sa tu dvoma
smermi – do Nitry a popri podniku Duslo a.
s. do Šale. Obec tvorí okolo 4 600 hektárov
katastrálneho územia. Podľa posledných
štatistických údajov eviduje obec Močenok
viac ako 4 400 obyvateľov. Keď človek príde
do nového prostredia, je veľmi dôležitý prvý
dojem. Páči sa mi a som rád, že pri príchode
do našej obce, obce Močenok, upúta jej
návštevníkov príjemné, čisté prostredie
plné zelene, kvetov a novovybudovaných
chodníkov. Veľmi obľúbenou časťou, nielen
pre domácich obyvateľov, je centrum obce.
Príjemný pocit a atmosféru v ňom dotvára
fontána a jej okolie. História našej obce siaha
až do čias Veľkomoravskej ríše, keď cez našu
obec prechádzali vierozvestcovia sv. Cyril
a Metod a zanechali tu čiastočku relikvií sv.
Klementa I. Na jeho pamiatku bol v neskoršom
období vybudovaný kostol, ktorý nesie jeho
meno. Ľudia z blízka i z ďaleka sa sem chodili
modliť a uctiť si jeho pamiatku. Vravievali,
že idú k mučeníkovi. Tak vraví o názve obce
ľudová tradícia, ktorá sa tradovala z pokolenia
na pokolenie. Najstarší písomný záznam názvu
obce sa však nachádza v Zoborskej listine z
roku 1113, kde je v latinskom texte uvedený
ako Mussenic. Ďalším veľmi významným
svätcom, ktorého meno sa viaže s našou
obcou je sv. Gorazd, obyvateľ našej obce.
Bol žiakom sv. Cyrila a Metoda a Metod si ho
vyvolil za svojho nástupcu. Jeho pamiatku si
od roku 1993 pripomíname najmä v lete počas

festivalu „Gorazdov
Močenok“, na ktorom
sa prezentuje
predovšetkým
kresťanské divadlo,
ale i rôzne sprievodné
podujatia. Medzi
významné kultúrne
pamiatky patrí
predovšetkým Kostol
sv. Klementa. Na
základe niektorých historických záznamov je
možné sa domnievať, že stál v obci už v rokoch
1332 – 1337. Dodnes slúži na stretávanie sa
veriacich počas bohoslužieb. Pred kostolom
je Mariánsky stĺp z roku 1750 a kamenný kríž
z roku 1763. Dôstojnosť stavby dopĺňa park
s vysokými stromami. Nemenej významnou
stavbou je i Kaplnka sv. Kríža z roku 1729.
V krypte, ktorá sa pod ňou nachádza je
uložené srdce nitrianskeho biskupa Jozefa
Klucha. Častou zastávkou kniežat a panovníkov
už v dávnych časoch bol honosný kaštieľ,
ktorý vzhľadom na jeho účel označovali
ako kniežací. Istý čas bol pokladaný za
najhonosnejšie feudálne sídlo v celej župe. Je
cennou stavebnou pamiatkou z éry klasicizmu.
V kaštieli bola aj biskupská knižnica, ktorá
obsahovala okolo 2200 latinských, nemeckých,
maďarských a slovenských kníh. Neskôr sa
stali súčasťou Diecéznej knižnice v Nitre. Dlho
bol sídlom biskupského úradu, a to až do
roku 1911, keď sa biskupstvo presťahovalo
do Nitry. Pri kaštieli je neveľký udržiavaný
park, v ktorom je aj jazierko so súsoším a
fontánou. V súčasnom období kaštieľ obývajú
deti z detského domova Komunita Kráľovnej
pokoja. Zaujímavou je aj budova kláštora,
ktorej pôvod jasne určuje nápis na jej priečelí:
„Postavili r. 1897 náboženskej a vlasteneckej
výchove Imrich Bende, nitriansky biskup a
močenskí katolíci“. Pôvodne tu rehoľné sestry
otvorili dievčenskú školu a detskú opatrovňu.
Neskôr tu Obecné orgány zriadili materskú
školu a školskú jedáleň. Dnes je budova
v celkovej rekonštrukcii. Sídlo tu majú kultúrne
stredisko a pastoračné centrum. Tunajšia
Kalvária má dnes už viac ako stopäťdesiat
rokov. Leží na miernej vyvýšenine, tam, kde
bol pôvodný farský kostol a pravdepodobne
aj prvý kostolík z 9. storočia. O jej vznik sa
zaslúžil farár Jozef Ščasný. Postavili ju v roku
1852. V súčasnej dobe prebieha v priestoroch
kalvárie archeologický výskum, cieľom
ktorého je objaviť stopy po stredovekom
kostole. Z polovice 18. storočia pochádza
ďalšia historická pamiatka - baroková Kaplnka
sv. Urbana, ktorú postavili uprostred viníc,
keďže sv. Urban je patrónom vinohradníkov.
Každý rok sa tu na jeho sviatok koná sv.
omša, kde sa veriaci modlia za dobrú úrodu.
Naposledy bola zrenovovaná v roku 2010.
V obci je vybudovaná káblová televízia. Štúdio
Televízie Močenok so sídlom v kultúrnom
dome prináša obyvateľom obce každý týždeň
magazín s informáciami o dianí v obci, ale
i o úspechoch našich občanov za jej hranicami.
Vysiela záznamy zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva, priame prenosy z rôznych
besied, športové a kultúrne záznamy,
uverejňuje platenú inzerciu a oznamy,
zabezpečuje prenos hlásení z obecného
rozhlasu cez káblovú televíziu. Ďalším
masmédiom je Časopis Močenok - informačný
a inzertný mesačník, ktorého vydavateľom je
Obec Močenok. Prostriedkom na informovanie

občanov je aj webová stránka obce. V objekte
obecného úradu sídli Slovenská sporiteľňa,
Slovenská pošta a spoločenská sála, ktorú
prevádzkuje Obec. Využíva sa na rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia, ale slúži aj na
súkromné rodinné oslavy, svadby a pod. V obci
je viacero predajní s potravinami, odevmi,
kvetmi, rozličným tovarom, kadernícke
a kozmetické salóny, pekáreň, výkup zberných
surovín, pohostinstvá, ubytovne, cukráreň,
zmrzlina, bagetéria, pizzéria, predajňa
stavebnín i pohonných hmôt. V objekte
zdravotného strediska ordinujú dvaja lekári
pre deti a dorast, dvaja všeobecní lekári pre
dospelých, dvaja zubní lekári, gynekológ,
masér, rehabilitačný lekár i lekáreň. V obci je
zriadená Obecná polícia, sídli tu aj pobočka
štátnej polície. Pre športové vyžitie obyvateľov
našej obce máme športovú halu, ktorá je
využívaná predovšetkým na futbal, hádzanú,
futsal a cvičenie. V letných mesiacoch je veľmi
využívaná cyklotrasa a v zimnom období
zasa klzisko. V areáli ZŠ a v jeho blízkosti
boli vybudované 2 multifunkčné ihriská,
ktoré sú verejnosti prístupné. Možnosť
uplatnenia schopností mládeže i dospelých
je veľmi pestrá. V našej obci je široká škála
spoločenských a kultúrnych organizácií.
Môžem spomenúť aspoň Divadlo Dominus,
Spolok amatérskych umelcov a výtvarníkov,
Dychová hudba Močenská kapela, Folklórna
skupina Močenčanka, Ženský spevácky zbor
Cantica. Ďalej sú to občianske združenia ako je
Matica slovenská, Dobrovoľný hasičský zbor,
Slovenský Červený kríž, Združenie poľovníkov,
Slovenský zväz záhradkárov, Chovatelia
poštových holubov. Z oblasti športu je to
futbal, hádzaná, stolný tenis, plávanie, futsal,
nohejbal, karate a šach. Okrem toho tu pôsobí
základná umelecká škola.
o Ktoré priority v investičných plánoch máte
v tomto volebnom období – a ako sa daria
realizovať? A čo sa už v minulosti podarilo
zrealizovať?
- Nové volebné obdobie 2011 - 2014 bolo
pre nás všetkých veľkou výzvou a očakávaní
z hľadiska zabezpečenia hospodárskeho
rozvoja obce a v neposlednom rade z hľadiska
starostlivosti o nášho občana. V roku 2011,
i napriek menšiemu objemu finančných
zdrojov, sme i v oblasti rozvoja obce realizovali
projekty, ktoré verím, že výrazne zmenili
našu obec k lepšiemu. Najväčšou investičnou
akciou z hľadiska nákladov, ale i rozsahu prác
bola rekonštrukcia centrálnej časti obce. V
rámci tejto investičnej akcie sme realizovali
nasledovné práce: rekonštrukcia chodníkov a
spevnených plôch, úprava odstavných plôch
a nástupných ostrovčekov pre autobusy
a montáž nových autobusových čakární,
rekonštrukcia verejnej zelene, spevnenie
svahu v centrálnej časti obce, rekonštrukcia
a čistenie rigolov a dažďovej kanalizácie,
výstavba nového moderného verejného
osvetlenia, výstavba fontány v centrálnej
časti obce. S radosťou môžem konštatovať,
že nová centrálna časť obce po rekonštrukcii
sa stala miestom, kde sa často a pravidelne
stretávajú naši obyvatelia. Nová fontána a jej
blízke okolie sa stalo jednou z najdôležitejších
a najviac navštevovanejších dominánt našej
obce. Nemenej významnou aktivitou hlavne
pre záujemcov o bývanie bolo ukončenie,
následná kolaudácia bytov v bytovom dome.
Odovzdaním nových bytov v závere roka 2011
sme pre nájomníkov vytvorili podmienky

Galantský a Šaliansky Žurnál
pre slušné bývanie. Jedným z hlavných cieľov
našej obce je vytvoriť podmienky na to, aby
mali hlavne mladí ľudia, mladé rodiny, možnosť
získať bývanie vo svojej obci. Výstavbou
bytového domu sme stabilizovali 16 mladých
rodín v našej obci. V prvej polovici minulého
roka bola úspešne ukončená komplexná
rekonštrukcia objektu zdravotného strediska.
Zateplením fasády a strechy a výmenou okien
sa výrazne zlepšili podmienky pre prácu lekárov
a návštevníkov tohto zariadenia. V materskej
škole bola ukončená výmena opotrebovaných
okien. Podobne aj v tomto roku 2012 máme
nemálo finančných prostriedkov v rozpočte
obce plánovaných na zabezpečenie jej
rozvoja. Postupne pripravujeme a realizujeme
nasledovné aktivity:
- príprava výstavby bytového domu v Ulici A.
Hlinku,
- výstavba sociálnej budovy v areáli
futbalového štadióna,
- rekonštrukcia bezpečnostného kamerové
systému,
- výstavba uličného rozvodu elektrickej
energie, zemného plynu, verejného osvetlenia,
obecného rozhlasu a káblovej televízie v Ulici
Balajka,
- príprava výstavby miestnej komunikácie
v lokalite Borzagoš,
- rekonštrukcia kanalizácie v základnej škole,
- ukončenie rekonštrukcie objektu kultúrneho
strediska,
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov
v rôznych častiach obce.
Celkové plánované investičné náklady na tieto
aktivity sú v roku 2012 vo výške 1 240 000 €, čo
z rozpočtu obce predstavuje objem viac ako
30%. V podobnom duchu plánujeme zabezpečiť
rozvoj našej obce aj v zostávajúcich rokoch
tohto volebného obdobia.
o Močenok žije aj bohatým a zmysluplným,
ale aj verejnosťou oceňovaným kultúrnym
životom, spomeniem najmä Váš naozaj
nádherný kultúrno-spoločenský a duchovný
sviatok – Gorazdov Močenok, ktorý tu
pritiahne súťažné súbory z celého Slovenska,
ale aj zo zahraničia a Vaši občania tu
dosahujú tiež skvelé úspechy. V ako duchu sa
nesú tohtoročné Gorazdovské dni?
- Tohtoročný festival „Gorazdov Močenok“ je
špecifický predovšetkým tým, že slávi krásne
20-te výročie. Počas všetkých tých ročníkov sa
tu stretlo množstvo mladých ľudí, divadelných
súborov a návštevníkov sprievodných podujatí.
I tento rok nebude výnimkou. Okrem nášho
domáceho divadelného súboru Dominus sa
predstavia divadelné súbory z Tepličky nad
Váhom, Sniny, Popradu, Bratislavy, Opatovej
nad Váhom, Šale, Partizánskeho, Kláštora pod
Znievom, Lendaku, ale i zo Srbska. Pripravené
sú sprievodné akcie ako sú výstavy, sväté
omše, cesta pútnikov do Nitry a pre športových
fanúšikov je pripravená cyklotrasa do Nitry
a Gorazdova. Televízia Močenok pripravila
krátky zostrih predošlých 19-tich ročníkov,
ktorý sa bude premietať na slávnostnom
otvorení festivalu. Pre divadelných nadšencov
je pripravená analyticko-kritická tvorivá dielňa,
pre milovníkov hudby gospelový koncert. Je
pre nás veľkou cťou, že okrem nášho rodáka
Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR
príde sv. omšu celebrovať aj Mons. Viliam Judák,
nitriansky sídelný biskup. Účasť na slávnostnom
otvorení jubilejného ročníka festivalu prisľúbili
i ďalší známi hostia, Doc. Milan Belica, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia
štátnych orgánov a orgánov samosprávy
regiónu. Myslím si, že program je pestrý a každý
si v ňom nájde to svoje. Všetkých srdečne
pozývam.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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COOP Jednota Galanta, s.d. finančne podporuje
školy, telesne postihnutých, kultúrne organizácie,
ale aj galantskú nemocnicu. Ďakujeme!

Vznik COOP Jednoty Galanta, spotrebné družstvo sa datuje do
roku 1953. V budúcom roku sa teda pripravuje na oslavu 60teho výročia vzniku. Pri tejto príležitosti pripravuje pre svojich
zákazníkov, ale aj zamestnancov, mnoho zaujímavých akcií.
V súčasnosti má členská základňa 3326 členov. Veľká väčšina sa
aktívne podieľa na dianí v družstve. Členov družstva k nákupom
motivuje 2 % a 3 % spätná zľava z objemu nákupov, ktorú každoročne družstvo vypláca
v mesiacoch apríl až október. Držitelia zákazníckych kariet, ktorých je v súčasnosti
44 773, získavajú zľavu 1% z ročného nákupu. Za minulý rok bola vyplatená zľava
v celkovej výške 321 399,92 €. Členské základne družstva každoročne pripravujú
pre členov výlety, či kultúrne podujatia rôzneho druhu. O stave družstva, ziskoch
a aktivitách, sú členovia informovaní prostredníctvom členských schôdzí, na ktorých sa
pravidelne zúčastňuje aj vedenie družstva. Na začiatku roku 2012 mala COOP Jednota
Galanta, s.d. 73 prevádzok v troch okresoch. Podarilo sa otvoriť aj 74-ú prevádzku. V obci,
v ktorej doteraz družstvo nepôsobilo. Stalo sa tak v obci Vinohrady nad Váhom, a to 17.
júla 2012, keď bola slávnostne otvorená nová predajňu „Potravín COOP Jednoty Galanta,
s.d.“. Cieľom COOP Jednoty, s.d. je prinášať zákazníkom stále viac kvalitných a čerstvých
potravín od regionálnych dodávateľov. Aby si pri kúpe tovaru mohol byť zákazník
istý jeho pôvodom a vedel, čo nakupuje. Predajom slovenských výrobkov „Jednota“
tiež podporuje poľnohospodárstvo, výrobu potravín, ale najmä ľudí, ktorí v týchto
odvetviach na Slovensku pracujú. Aj preto sa COOP Jednota, s.d. zapojila do iniciatívy na
podporu, slovenských mliečnych výrobkov, a podporuje tiež kampaň „Kvalita z našich
regiónov“. Osobitná pozornosť je venovaná predaju čerstvého mäsa a chladenej hydiny,
pri ktorých sa minimálnymi maržami snaží slovenský reťazec ceny týchto produktov
držať na úrovni dovozových tovarov a takto podporovať slovenských výrobcov. Oproti
tovaru, pochádzajúcemu zo zahraničia, je kvalita však neporovnateľne vyššia! Aj v
regionálnom akciovom letáku sú vždy označené produkty pochádzajúce od slovenských
výrobcov. Práve z týchto dôvodov je podiel predaja slovenských výrobkov v sieti
„Jednoty“ viac ako 70% a je zároveň najvyšším zo všetkých reťazcov pôsobiacich
na Slovensku. COOP Jednota Galanta, s.d. uplatňuje vo svojej práci predovšetkým
princíp ľudskosti v komunikácii so zamestnancami, svojim pracovníkom poskytuje

Otvorenie novej predajne vo Vinohradoch nad Váhom.
už štandardné benefity ako sú stravné lístky, príspevok na cestovanie, či odmenu za
dochádzku. Poskytuje tiež príspevky na kultúrne, spoločenské, alebo športové vyžitie.
Každoročne organizuje pre zamestnancov bowlingový turnaj, či športové hry, kde si
môžu vyskúšať rôzne aktivity. Súťaží sa vo futbale, streľbe, ping-pongu, ale aj vo varení
gulášu. Cieľom týchto aktivít je predovšetkým utužiť kolektív. Svojich zamestnancov
tiež odmeňuje pri okrúhlych pracovných, či životných jubileách, taktiež pri odchode do
dôchodku, alebo bezplatnom darcovstve krvi. Každému pracovníkovi umožňuje účasť
na doplnkovom životnom poistení, kde mu prispieva určitou čiastkou. Zamestnanci
COOP Jednoty, s.d., ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, majú možnosť
požiadať o finančnú výpomoc. Svojich pracovníkov si družstvo váži, aj preto neustále
hľadá možnosti ako zamestnanecké výhody rozširovať. Bezpečné a kvalitné pracovné
podmienky sú pre spokojnosť jednotáckych zamestnancov veľmi dôležité a premietajú
sa do dobre odvedenej práce.
V spolupráci s Nadáciou Jednota COOP a COOP Jednota Slovensko, s.d. boli oslovené
školy, materské školy a rôzne centrá v regiónoch pôsobenia družstva, aby sa zapojili
do projektu „Nech sa nám netúlajú“. Ich úlohou bolo vypracovať projekty, ktoré by
prispeli k aktívnemu tráveniu voľného času detí. Zo siedmich doručených projektov,
boli vybrané dva najlepšie. Hodnotiaca komisia v zložení zástupcov COOP Jednota
Slovensko, s.d. a Nadácie Jednota COOP zvolili za najlepší projekt: „Komu sa nelení,
tomu sa zelení“, ktorý pripravila ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Istvána
Széchenyiho Horné Saliby a získala tak 1500 EUR.. Finančne tiež COOP Jednota Galanta,
s.d. podporuje organizácie a školy pri rôznych príležitostiach. V tomto roku podporilo
materské centrum Bambuľkovo, Špeciálnu základnú školu v Galante, Klub telesne
postihnutých v Seredi, atď.
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Horné Saliby skvalitnili vyučovanie prírodovedných
predmetov, ale tiež neustále táto obec využíva možnosť
ďalšej modernizácie, obnovy a rozvoja

Horné Saliby
sú jednou
z najprogresívnejšie
sa rozvíjajúcich
obcí galantskošalianskeho regiónu,
o čom častokrát
prinášame informácie
aj na stránkach nášho časopisu. Aj v uplynulých mesiacoch
(volebného obdobia 2010-2014) sa tu opäť zrealizovali
náročné, avšak veľmi potrebné a užitočné projekty. Ako
nás aktuálne informoval starosta obce, Ing. Pavol Dobosy
(na snímke), napríklad z dôvodu skvalitnenia vzdelávania
a prispôsobenia ho súčasným podmienkam, sa uviedli do
života 2 projekty v Základnej škole s materskou školou
a v Základnej škole s materskou školou s vyučovacím
jazykom maďarským- Istvána Széchenyiho. A o čo vlastne
išlo?
O Zvýšenie úrovne vyučovania prírodovedných predmetov
s využitím IKT, modernizácia vyučovania prírodovedy,
biológie a prírodopisu spoznávaním živej prírody,
zavedenie nových foriem vyučovania v prírodovedných
predmetoch (zážitkové vyučovanie v prírode, využívanie
nových didaktických prostriedkov, vyučovanie v špeciálnej
prírodovednej učebni, interaktívne vyučovanie).
Obec zrealizovala počítačový kurz ECDL pre učiteľov
prírodovedných predmetov, kurz učiteľov na využitie
didaktickej techniky, vytvorenie špeciálnej učebne
prírodovedných predmetov, vytvorenie náučnej prírodnej
lokality so 105 druhmi rastlín a s informačnými tabuľami na
vyučovanie prírodovedy, biológie a prírodopisu.
Obecná samospráva zároveň umožňuje verejnosti a žiakom
okolitých škôl navštevovať túto špeciálnu učebňu. Treba tiež
povedať, že Horné Saliby sú súčasťou územia Miestnej
akčnej skupiny Stará Čierna Voda – predsedom tohto
združenia je tiež Ing. Pavol Dobosy. Toto združenie
v sebe integruje 6 obcí, Dolné Saliby, Horné Saliby, Kráľov
Brod, Tomášikovo, Vozokany a obec Jahodná. Tieto obce
získali spolu v rámci programu Leader 2 502 720 EUR a tieto
budú využité v aktivitách na obnovu a rozvoj obce, pre
rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, detských
a športových ihrísk, obecných stavieb. Ďalej v oblasti
vzdelávania, podpory vidieckeho cestovného ruchu – aj čo
sa týka vytvorenia alebo modernizácie nízkokapacitných
ubytovacích zariadení. A pokiaľ ide o ďalšie investičné akcie
v obci Horné Saliby, treba pochváliť obnovu centrálnej časti
obce, verejných priestranstiev (I. a II. etapy), vybudovanie
chodníka pred kostolom, námestie sv. Trojice, obecný park,
chodník od MŠ ku kostolu, parčík vedľa knižnice. Ďalej Dom
smútku – jeho obnova a modernizácia. Obci sa podarili urobiť
lokálne ihriská pre deti – pri činžiakoch, ale tiež v obecnom
parku. Inak- Horné Saliby sa môžu pochváliť 42 bytovými
jednotkami! Kanalizácia je v obci vybudovaná a je na ňu
napojených 50% obyvateľstva, bolo na ňu preinvestovaných
2 x 200 000 EUR, už aj s použitím vlastných obecných
prostriedkov. Z Eurofondov sa podarilo obci získať financie
pre vybudovanie odvodňovacích jarkov (protipovodňové
opatrenie). Obec je tiež v rámci aktivít miestnej akčnej

skupiny zapojená v projekte podpory kvalitných domácich
miestnych produktov. Obec Horné Saliby má slušne
rozbehnutú podnikateľskú a živnostenskú sféru a svojimi
kvalitnými výrobkami a službami robia obci dobré meno
nielen medzi tunajšími obyvateľmi, ale aj v ďalších
častiach regiónu, ale mnohí tiež po celom Slovensku, ale aj
v zahraničí. Napríklad Cukrárska výroba FILOVÁ, s.r.o.:
Firma bola založená v roku 1990, a pôsobí na Slovensku
ako rodinný podnik so zameraním na cukrárske výrobky.
Predtým sa majiteľka firmy dlhé roky zaoberala s výrobou
cukrárskych výrobkov sama. Tradičné recepty, ktoré mala, si
uchováva aj dodnes. Majú dlhoročnú tradíciu vo výrobe tort,
zákuskov a zmrzliny, ktoré sa pripravujú podľa tradičných
receptov a prenášajú sa z generácie na generáciu. Vytvárajú
jedinečné umelecké diela na rôzne oslavy a akcie, venujú
sa dizajnu tort a zákuskov. Vo vlastnej cukrárni Katica
ponúkajú zákusky, torty a zmrzlinu výlučne z ich produkcie.
V príjemných priestoroch cukrárne a v priľahlej letnej terase
si podľa vlastnej chuti môžu zákazníci vybrať z bohatej
ponuky zákuskov, tort, šľahačkových a zmrzlinových pohárov,
zmrzliny, či rôznych nápojov vyrábaných vo vlastnej výrobni.
Ich zákusky a torty si môžete kúpiť nielen v cukrárni, ale
zásobujú aj ďalšie prevádzky v okolí Bratislavy, Serede,
Trnavy, Šali a v celom Galantskom okrese. Ich výrobky nájdete
aj v Rakúsku, vo Viedni. V súčasnej dobe majú takmer 40
zamestnancov, ktorí neúnavne a s radosťou pre Vás denne
pripravujú výrobky, na ktorých výrobu sa používajú klasické
technológie a kvalitné prísady. V súčasných priestoroch sa
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nachádzajú už od roku 2003. Tradičným ručným spôsobom
vyrábajú syrové slané tyčinky so sezamom a s rascou, ako aj
čajové pečivo. Zaručene tradičnou špecialitou je vyrábaný
bratislavský rožok – v súlade s podmienkami registrácie
ochrany výrobku v krajinách EÚ. Medzi tradičnými výrobkami
sú aj torta Parížan s pravou belgickou čokoládou a torta
Mozart plnená parížskym a pistáciovým krémom, zdobené
marcipánom. Pani majiteľka v súčasnosti pripravuje pre
klientelu prekvapenie: čokoládový rez z bielou čokoládou
+ tmavá parížska plnka, maslo, šľahačka, belgická čokoláda
a vkladané do ozdôb bude pravé 24 karátové zlato. „Zákusok
nebude určite lacným produktom, lebo ani ingrediencie pre
jeho spracovanie nie sú lacné, ale som presvedčená, že mlsné
jazýčky si prídu na svoje a máme už dnes dosť zákazníkov,
ktorí nemajú problém zaplatiť si aj drahé zákusky“,- hovorí
majiteľka cukrárne Katarína Filová.
- redakcia -

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

Doslova
majstrovské
účesy pre každú
príležitosť.
Prídite vyskúšať!

„...sladko a chutne...“
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Tak, ako si budujeme telo a svaly, je životne potrebné a
nevyhnutné „budovať“ a obnovovať aj svojho ducha.
Spirit building, alebo tiež budovanie ducha, je jedna z top tém,
s akými sa v súčasnosti na našich stretnutiach zaoberáme.
Hovorí o obnove ducha človeka, cieľom ktorej je zlepšenie
zmyslu a kvality života. Tak, ako je možné „budovať“ telo a
svaly, tak je nielen možné, ale dokonca životne potrebné
a nevyhnutné „budovať“ a obnovovať aj svojho ducha. nie
duch človeka, ktorý je v ňom?
„Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý
je v ňom?...“ (citát z Biblie, 1. list Korintským).
Kľúčom k správnemu postoju človeka nielen k sebe, ale aj
voči svetu a ostaným ľuďom je správne sebapoznanie. Je to
práve ľudský duch, ktorý vie všetko o veciach človeka, ba čo
viac, priebežne ich aj prirovnáva k určitému zakódovanému
Zákonu vo vnútri ľudského ducha. Tento Zákon bol do
človeka „zakódovaný“ ešte pred jeho zrodením a jeho
dôkazom je aj existencia svedomia. Svedomie je jednou zo
základných funkcií ľudského ducha. Práve vďaka nemu človek
dokáže posudzovať seba a svoje konanie. Človek je morálna
bytosť, lebo vie rozlíšiť dobro a zlo, dokáže pociťovať, že to, čo
urobil bolo nemiestne, či nemorálne a pod. Inak povedané,
táto rozlišovacia schopnosť je to, čo človeka robí skutočným
človekom a odlišuje ľudstvo od zvieracej ríše.
Žiaľ, ľudské svedomie sa môže deformovať tým, že človek
začne svoje skutky a činy primeriavať k očakávaniam určitej
spoločnosti, politického systému alebo kultúry. Riadi sa ich
očakávaniami, a nie svojím vlastným svedomím. Bežne sa
stáva, že sú pri výchove do dieťaťa vložené dobré hodnoty,
ale pod vplyvom nevhodných priateľov, spoločnosti, alebo
internetu v ňom tieto hodnoty získajú úplne iné poradie, a to
také, aké sú očakávania tej danej spoločnosti, resp. skupiny,
napr. klamstvo, drogy, závislosti, podvádzanie, vandalizmus a
pod.
Takémuto vonkajšiemu tlaku na nášho ducha musíme čeliť
my všetci. Ak sa pozrieme na dnešný
svet, ktorý dal celú spoločnosť pod neudržateľný tlak
konzumného spôsobu života (ktorému snáď unikli len

Eskimáci na Severnom póle, a aj to len preto, lebo tam
nie sú rôzne hyper a super nákupné domy), zistíme, že sa
materializmus dostal takmer do každého ducha. Hodnoty v
našej spoločnosti sú zrazu prehádzané a naše svedomia sú
zdeformované. Ľudia svoje šťastie merajú tým, čo si môžu
kúpiť, akú dovolenku si môžu tento rok dovoliť, či majú
nákupný košík dostatočne naplnený vecami, ... z ktorých
polovicu v podstate ani nepotrebujú, iba sa úspešne stali
obeťami marketingového trhu. Isteže, kúpiť si peknú vec
a mať z nej radosť, na tom nie je určite nič zlé, ba naopak.
Dôležité je ale spozorovať, či ja vládnem nad tou vecou, alebo
má tá vec moc nado mnou, a iba ona ma vie (na okamih)
urobiť šťastným.
Keď sa na popredné miesta nášho hodnotového systému
dostane matéria, potom sa tie ostatné hodnoty ako úcta,
či láska, vernosť, pravda, zmysel pre dobro a pomoc,
bezodkladne posúvajú na miesta nižšie, nižšie a nižšie...
Skutočné šťastie a radosť zo života sú také, ktoré vytryskujú
z vnútra ducha človeka. Človek je v takomto stave schopný
oveľa pozitívnejšie a reálnejšie uvažovať nielen o okolitom
svete, ale aj o sebe samom. Na to je však potrebné obnovovať
a budovať hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť alebo predať, teda
duchovné hodnoty, ktoré je možné získať len duchovnou
cestou.
Takže:Ako uniknúť tomuto stále silnejúcemu tlaku sveta
a získať späť svoju „človečinu“? Je len jediná možná cesta:
navrátiť sa k Zákonu, ktorý bol do ducha človeka vložený ešte
pred jeho stvorením...

OZ Živá Viera:
pravidelné stretnutia na ulici Štúrovej 1 v Šali
(budova bývalých Telekomunikácií), každú
stredu o 18.00 h. a v nedeľu o 9.30 h. Bližšie info
na: facebook.com/vierasala

pripravila: Mária Farkašová
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Klimaktérium už v 40-ke?

Pán doktor, zaujímal by ma fakt, ako to je so ženským klimaktériom. Som muž, napriek tomu píšem do Vašej rubriky, lebo
ju čítam a zaujíma ma. Manželka má iba 40 rokov a začína byť „v prechode“. Povedala jej to jej lekárka. Pritom jej mama,
aj babka, boli „činné“ dlho – a tak je možný takýto skorý nástup menopauzy? Ja na nej nebadám žiadne zmeny a vidím, že
aj ona je znepokojená. Nemôže sa lekárka mýliť? Sám som jej povedal, nech navštívi iného odborníka. Manželka pracuje
fyzicky, často býva chorá a má aj problémy s menzesom celé roky. Je tiež silná fajčiarka. A začínajú jej rásť chĺpky pod
nosom. Čo si o tom myslíte Vy, pán doktor? Ďakujem za radu.
Kvalita života u ženy, ako aj u muža sa “výškou” skúsenosti veku mení. Fyzické príčiny ťažkosti /nádory, zápaly/
ako, aj psychické schopnosti človeka – ich výkonnosť, sú v nemalej miere pod orgánov tela a zmien z psychického
pri
hormonálnej
vplyvom endokrinologických zmien /hormonálnych .../, ktoré s pribúdajúcim preciťovania
vekom súvisia. Je to fyziologický proces. Samozrejme, tieto prebiehajúce nedostatočnosti. Organické príčiny v GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
udalosti vznikajúcich zmien u ženy sú pod významným vplyvom dedičnej malej panve u ženy-preferenčne, pošva, MUDr. Pavol Hartel
predispozície, ako aj pod významným vplyvom pôsobenia vonkajších činiteľov maternica, vaječníky, ale aj psychické Bajzova 8401/48A; Žilina;
/stres, práca, rodinné a spoločenské vzťahy, športovanie. ../, ale aj vnútorných zmeny – zníženie sexuálnej aktivity, libida. Tel.: 041/500 7800
činiteľov ovplyvňujúcich zdravotný stav - prekonané, alebo prebiehajúce Potom zhodnotenie endokrinologického Objednajte sa na:
ochorenia, stav výživy - strava, prísun vitamínov, alkohol, fajčenie, drogy… U stavu nielen vaječníkov, ale aj iných Odbornú poradňu, konzultáciu,
ženy – už aj okolo štyridsiatky – sa stretávame so začínajúcimi výraznejšími endokrinných žliaz- ako štítna žľaza, vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
nepravidelnosťami menštruačného cyklu – prevažne krvácania, ako aj nadobličky... Po vylúčení organického – stanovenie diagnózy, liečbu...
so zmenami vo fyzickom, aj psychickom stave v organizme pod vplyvom jasne definovaného dôvodu – ako vplyvu
začínajúcich hormonálnych zmien v dôsledku “vypadávania” pravidelnej na “ženskú činnosť- nečinnosť” - ako uvádza čitateľ - analyzovať stresy, životný
tvorby a narušenia predtým dobrých a stabilných pomerov vaječníkových štýl, kvalitu partnerského vzťahu, ale samozrejme, aj rešpektovať požiadavky a
hormónov /estrogény, gestagény.../. Samozrejme, aby bolo možné uviesť aktuálne schopnosti samotnej ženy vo vzťahu ku partnerskému aj sexuálnemu
ako príčinu fyzických a psychických zmien u ženy vo vzťahu ku klimaktériu / spolunažívaniu. A v spolupráci s lekárom, prípadne špecialistami lekármi, nájsť
prechodu, starnutiu/, musíme dôsledne gynekologicky a endokrinologicky – optimálne riešenie: liečba, zmena životného štýlu, vylúčenie nepriaznivých
po dôkladnom vyšetrení zhodnotiť stav. V otázke čitateľa sú naznačené stavy vonkajších vplyvov, nastavenie životosprávy a v nemalej miere - „správne
– prekonané ochorenia, poruchy v menštruačnom krvácaní. Táto skutočnosť vzájomné chápanie sa “ a pochopenie priority ku radosti života „skúsenosťou
musí byť dôkladne analyzovaná a v prvom rade s potrebou vylúčenia organickej veku”.

- Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti Dovolenky sú v plnom prúde. Viete, čo a ako si treba poistiť,
aby ste neboli „zaskočení“, ak sa vám prihodí nepríjemnosť?
Letné dovolenkové obdobie
je v plnom prúde. Navyše
– nastali prázdniny – a tak
veľa rodín to využíva na
vycestovanie za morom,
do hôr, do exotických
destinácií. Vlakom,
autom, autobusom,
lietadlom. Poistenie sa už
stáva samozrejmosťou,
našťastie... Ale častokrát aj
v tomto občania pochybujú,
alebo si nezabezpečia
také poistenie, ktoré
pokrýva každú oblasť
ich života v zahraničí
na dovolenke, a potom
vznikajú nedorozumenia, problémy, ale aj vážne finančné náklady. Ing.
Monika Backárová, generálna reprezentantka ČSOB poisťovne, a.s. nám
preto odpovedá na aktuálne otázky, týkajúce sa poistenia pobytu na
dovolenkách doma i v zahraničí a určite pomôže radou mnohým z vás...
o Pani Monika, zoberme si fiktívny prípad – ide štvorčlenná rodina do
Grécka na dovolenku lietadlom. Ak má mať skutočne bezproblémový
pobyt, čo všetko, ako a do akej výšky si má poistiť. Povedzme, ak si
vyberie Vašu poisťovňu, čo doporučujete a čo zabezpečujete?
- Cestovné poistenie je určené všetkým, ktorí cestujú do zahraničia. Cestovné
poistenie pokrýva riziko liečebných nákladov, odcudzenia batožiny,
zabezpečí odškodnenie v prípade úrazu alebo zmierni finančný dopad
škôd, ktoré poistený v zahraničí spôsobí. Zároveň sa poistenie dojednáva
pre prípad storna vopred zakúpeného zájazdu. Cestovné poistenie sa
uzatvára pre prípad vzniku liečebných nákladov do výšky 100.000 EUR,
úrazu pre prípad úmrtia na sumu 3.320 EUR, trvalých následkov na 6.640
EUR a denného odškodného na 3,32 EUR. Škody na batožine si môže klient
uplatniť do sumy 330 alebo 1000 EUR a škodu na špeciálnej batožiny ako je
napríklad nejaká potápačská výstroj, kamera a podobne do sumy1700 EUR.
Veľmi zaujímavé je poistenie meškania odletu a meškania batožiny, ktoré
ocenia hlavne klienti, ktorí cestujú lietadlom. Pripoistenie sa dojednáva
pre prípad vzniku nákladov poisteného v súvislosti s meškaním odletu
lietadla, v ktorom cestuje poistený, z dôvodu nepredvídanej udalosti, ak
čas meškania odletu lietadla je najmenej 12 hodín. Poistenie sa vzťahuje
aj na prípad zrušenia odletu lietadla, ktorým mal cestovať poistený z
dôvodu nepredvídanej udalosti. Nepredvídanou udalosťou sa rozumie
živelná udalosť, havária alebo porucha lietadla, nepriaznivé poveternostné
podmienky, teroristický akt. Čas meškania odletu lietadla je čas, ktorý
predstavuje rozdiel medzi časom odletu lietadla podľa letového poriadku
a čas skutočného odletu lietadla z letiska. Z pripoistenia meškania odletu
vzniká poistenému právo na náhradu nákladov na kúpu nevyhnutných vecí

alebo obstaranie ubytovania:
a) do výšky 50 EUR, ak čas meškania
odletu je viac ako 12 hodín, maximálne
však 24 hodín,
b) do výšky 200 EUR, ak čas meškania
odletu je viac ako 24 hodín alebo, ak
bol let zrušený z dôvodu nepredvídanej
udalosti. Za nevyhnutné veci sa
považuje strava, nealkoholické nápoje,
nevyhnutné ošatenie, nevyhnutné
kozmetické potreby, lieky, zdravotné
pomôcky, ktoré potrebuje poistený vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu.
Poistenie sa nevzťahuje na prípady meškania odletu lietadla spôsobeného
štrajkom letiska alebo leteckej spoločnosti. Pripoistenie meškania batožiny
sa dojednáva pre prípad vzniku nákladov poisteného v súvislosti s
oneskoreným dodaním, resp. nedodaním batožiny leteckou spoločnosťou.
Za oneskorenie dodania batožiny sa rozumie oneskorenie dodania batožiny
poisteného, prevzatej leteckou spoločnosťou pri ceste do zahraničia o
viac ako 4 hodiny od času príletu poisteného na miesto príletu uvedené
v letenke. Za čas príletu poisteného sa považuje čas skutočného pristátia
lietadla, ktorým cestoval poistený, v mieste pristátia. Batožinou poisteného
sa rozumie batožina evidovaná pri odovzdaní na leteckú prepravu na osobu
poisteného. Z pripoistenia meškania batožiny vzniká poistenému právo na
náhradu nákladov na kúpu nevyhnutných vecí :
a) do výšky 50 EUR, ak oneskorenie dodania batožiny je dlhšie ako 4 hodiny
od času príletu
poisteného, maximálne však do 12 hodín od času príletu poisteného,
b) do výšky 100 EUR, ak oneskorenie dodania batožiny je dlhšie ako 12 hodín
od času príletu
poisteného, maximálne však do 24 hodín od času príletu poisteného,
c) do výšky 150 EUR, ak oneskorenie dodania batožiny, resp. nedodanie
batožiny je dlhšie ako 24 hodín. Za nevyhnutné veci sa považuje nevyhnutné
ošatenie, nevyhnutné kozmetické potreby, lieky, zdravotné pomôcky, ktoré
potrebuje poistený vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu. Tiež by som
takejto rodine odporučila pripoistenie zodpovednosti za škodu. Dojednáva
sa pre prípad škody, ktorú poistený spôsobí neúmyselne a poškodenému
subjektu vzniknú preukázateľné škody na majetku alebo zdraví. Poistený
má nárok, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a
preukázané nároky na náhradu škody.
Poistné sumy:16.600 EUR za škody spôsobené na zdraví alebo na živote,
6.640 EUR za škody spôsobené na majetku. Pripoistenie zodpovednosti za
škodu sa nevzťahuje na prípady, ak poistná udalosť nastala v súvislosti s
vykonávaním rizikových športov a aktivít a v súvislosti s účasťou poisteného
na verejne organizovaných športových súťažiach.
o Ak rodina cestuje vlastným autom, aká bude rada tu?
- Určite by som im doporučila okrem liečebných nákladov, aj pripoistenie
úrazu, zodpovednosti, batožiny a iste by ich zaujalo aj pripoistenie
(pokračovanie na str. 16.)
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o Ak sa stane to najhoršie, občan v zahraničí zomrie, počíta Vaša
nepojazdného vozidla. Pripoistenie nepojazdného vozidla sa dojednáva:
poisťovňa pri poistení aj s takýmito prípadmi? Ako – čo ponúkate?
a) pre prípad vzniku škody na poistenom osobnom motorovom vozidle
- Áno, je to súčasť hlavného poistenia liečebných nákladov, ktoré som
v dôsledku dopravnej nehody, ak sa v dôsledku tejto dopravnej nehody
spomenula vyššie.
stane vozidlo nepojazdným,
o Nemalú skupinu tvoria tiež občania, ktorí sa venujú adrenalínovým
b) pre prípad vzniku mechanickej poruchy na vozidle, ak sa v dôsledku tejto
športom v zahraničí. Vzťahuje sa bežné poistenie aj na takéto situácie?
mechanickej poruchy stane vozidlo nepojazdným,
Čo ponúkate tu? A ak nie je klient takto
c) pre prípad odcudzenia vozidla v zahraničí.
poistený, čo mu hrozí?
Aby bol klientovi uznaný nárok na náhradu
ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
- Práve preto musíme zaradiť klienta do
škody, vozidlo nesmie byt staršie ako 10 rokov.
Nám. Slobody 1196/19
príslušnej kategórie, na základe činnosti, ktorú
Poistený má nárok na: náhradu cestovných
Sereď
bude vykonávať počas svojej zahraničnej cesty.
nákladov a nákladov na ubytovanie maximálne Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 17:00
Každému typu cesty prislúcha samostatná sadzba
do výšky 170 EUR na jednu osobu, ktorá
poistenia. Turistická cesta (patrí tu i lyžovanie
cestovala vo vozidle a maximálne do výšky 700 Štvrtok 9:00 – 16:00
A
podľa
potreby
po
dohode
s
klientom.
a snowboarding po vyznačených tratiach,
EUR spolu za všetky osoby cestujúce vo vozidle.
Tel./fax
:
031/7893061
jedná sa o bežnú turistiku, dovolenky, vrátane
Suma 700 EUR je hornou hranicou poistného
Mobil: 0905397116
fakultatívnych zájazdov, pokiaľ sa nejedná o
plnenia za jednu poistnú udalosť a poistnú
0910812916
nebezpečné alebo rizikové športy), nemanuálna
dobu. Má nárok aj na náhradu nákladov
mail: monika.backarova@gmail.com
práca, manuálna práca a rizikové športy a aktivity
na odtiahnutie nepojazdného vozidla do
a verejne organizované športové súťaže (vo výklade pojmov sú uvedené
opravovne alebo jeho opravu, maximálne však do výšky 350 EUR.
rizikové športy, ktoré je možné poistiť ako aj nebezpečné druhy športov,
o Mnohí cestujú s príliš malým dieťaťom, ale aj už s veľmi starým
ktoré nie je možné poistiť). Tu si potom klient musí zvážiť, či takúto cestu
prarodičom. Sú to rizikové skupiny. Aké poistenie by tu malo byť a čo –
absolvuje, v opačnom prípade by bolo na jeho riziko vykonávať činnosť,
ako odborníčka – doporučujete?
ktorá nie je poistená.
- Hlavné je vždy poistenie liečebných nákladov. Poisťuje sa pre prípad
o Dnes rekreanti vo veľkom využívajú aj možnosť, že si zoberú svojich
náhlej choroby alebo úrazu v zahraničí. Tvorí základ poistenia. V prípade
štvornohých miláčikov so sebou dovolenkovať. Isteže, aj takéto
poistnej udalosti sa hradia náklady na nevyhnutnú zdravotnícku starostlivosť
prípady netreba podceňovať a zviera by malo byť tiež poistené, ale aj
súvisiacu s úrazom alebo chorobou: lekárske ošetrenie, vrátane ošetrenia
zaočkované, atď... Ráta Vaša poisťovňa aj s takýmito poisteniami? Čo
zubov, avšak len pre utíšenie náhlej akútnej bolesti, pobyt v nemocnici,
ponúka, čo doporučuje?
lieky predpísané lekárom, preprava do lekárskeho zariadenia, náklady na
- Naša poisťovňa sa nezaoberá poistením zvierat v rámci cestovného
repatriáciu (prevoz) poisteného do miesta bydliska, náklady na repatriáciu
poistenia.
(prevoz) telesných pozostatkov, náklady na vyslanie sprevádzajúcej osoby
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
(po konzultácii s poisťovňou).

„Ak remeselník prácu odflinká, nemôže sa čudovať,
že mu neprichádzajú ďalšie objednávky“,
- hovorí Bohumil Demeter, bývalý živnostník zo Šale.

Firma Demeter v Šali – to je pojem už celé
desaťročia. Čím? Nápaditou, tvorivou, ale
najmä kvalitnou remeselníckou prácou, ktorá
túto spoločnosť „preslávila“ medzi zákazníkmi
nielen v Šali, ale aj v iných častiach Slovenska.
Nechajme však hovoriť pána Bohumila
Demetera, bývalého majiteľa spoločnosti
(nakoľko už je na dôchodku), ale stále má čo
odborne a ľudsky poradiť mladším ročníkom.
Hovorí Bohumil Demeter:
- Ako živnostníka ma bavila práca so železom.
Preto aj ten názov: zámočníctvo -kováčstvo.
Náplňou mojej práce boli rôzne zámočnícke
výrobky, kované predmety, kované brány,
zábradlia, balkónové zábradlia, stojany na kvety,
prístrešky pod balkóny a vchodové dvere, rôzne
ozdobné mreže na okná a dvere. Taktiež som robil
altánky z dreva a železa. Živnosť som si založil
v r.1993, a podnikal som popri zamestnaní. Až
od roku 2005 som úplne prešiel na živnostenský
chlebíček. Práca so železom je moja veľká záľuba,
skrátka bavilo ma niečo pekné vytvoriť zo železa,
vymýšľať nové veci a potom sa z toho tešiť. Je to
skutočne tvorivá činnosť a ak ju chcete vykonávať,

musíte mať vlastné tvorivé nápady.
o U Vás je známe krédo, že všetko robíte tak,
ako by ste to robili pre seba a svoju rodinu...,
kým u veľa dnešných „majstrov“ je to tak, že
robotu „odflinkajú“, zoberú peniaze a Ty si
pomôž, ako vieš. Vy ste „stará škola“ a veľmi
si potrpíte na kvalitu. Prečo ste iný – ako tí
druhí? Vyplatí sa dnes ešte stále byť poctivým
remeselníkom?
- K práci sa treba zodpovedne postaviť. Prácu,
ktorú idem robiť, si treba dôkladne premyslieť,
zvoliť si postup tak, aby počas výroby sa nerobili
zmeny, lebo potom nastávajú zmätky. Každú
zákazku treba podrobne prekonzultovať so
zákazníkom, vysvetliť mu plusy a mínusy,
dohodnuté veci dodržať a potom sa pustiť do
výkonu práce. Robota sa dá odflinkať, ale potom
nemôžete čakať ďalšie zákazky. Viete, Slovensko
je malé, ale správy sa šíria rýchlo, či dobré, alebo
zlé. Kvalita, tá musí byť, z toho vyplýva presnosť
a precíznosť, pretože to sa Vám potom vždy
odzrkadlí na finálnom výrobku. Áno, som stará
škola, ale pri tejto práci musíte byť na seba tvrdý,
aj sebakritický, postaviť si plán a ten dodržiavať.
Nie som iný ako tí druhí, ale pri práci
som naozaj veľmi dôsledný, až pre
niekoho možno nepríjemný. Ale
dôslednosť vyžadujem aj od iných.
Hovorí sa, že poctivosťou najďalej
zájdeš a ja sa toho držím. Stále sa
vyplatí byť poctivým remeselníkom,
lebo si myslím, že sa to vždy vráti.
Poviem otvorene, že ja som nikde
nemal reklamu a napriek tomu som
mal vždy veľa práce. Reklamu mi
skrátka vždy robili moje výrobky
a dokážem otvorene povedať, že boli
naozaj kvalitné a elegantné.
o Kde všade môžeme Vaše práce
vidieť- a aké?
- Robil som pre zákazníkov v
Bratislave, Liptovskom Mikuláši,
Diakovciach, Žiline, Kajali,
Sládkovičove, Hornej Kráľovej,
Močenku, v Dlhej nad Váhom, vo Veči,
Trnovci, Šali, na Alžbetinom dvore, v
Rudnianskej Lehote, aj pri Šuranoch.
Robil som kované brány, ploty,
zábradlia, mreže, stojany na kvety,
súpravy ku krbu... atď.

o Čo na dnešnom podnikaní na Slovensku
neznášate? Čo by ste zmenili v prospech
živnostníkov?
- Bol by potrebný väčší záujem štátu
o živnostníkov, ale nielen pri platení daní, ale
pri ich väčšej ochrane a podpore. Napr., čo sa
týka dovolenky: ak si zoberie živnostník mesiac
dovolenky, vtedy nemá žiadne výkony, žiadny
príjem, ale odvody do štátu zaplatiť treba.
Prečo by štát nemohol malému živnostníkovi
odpustiť v roku 1 krát mesačné odvody , čím by
sa mu vykompenzovala dovolenka? (Myslím, že
zaujímavý a snáď aj akceptovateľný návrh, ktorý
by mohol v poslaneckom zbore byť vyriešený
v prospech živnostníka- pozn. redakcie.)
o Ako oddychujete, čomu sa venujete ako
dôchodca?
- Konečne sa venujem manželke a celej mojej
rodine, ktorých som zanedbával kvôli mojej
práci, a samozrejme, rád sa stretávam s priateľmi
a ľuďmi, ktorí majú reálne zmýšľanie a v rozhovore
ma obohatia.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš
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Salón OrchideaSalón Orchidea
Univerzal Galanta

Zdravotnícke
potreby
KOZMETICKÝ SALÓN KITTI

Salón krásy a zdravia Orchidea

Clementisove sady 1614 /v OC-SHOPING CITY/
Otvorené:
Ponúka
Galanta
92401
Po-Pia:
viacero
Tel.:031/780
41 50
So:
kozmetických

8.30 – 16.30
8.00 – 12.00

služieb:

J.rôzne
Dalloša
1354
druhy
925
21 Sládkovičovo
peelingov,
masáž
dekoltu,
Tel.:
031/784
23 20
tváre a rúk,

Otvorené :
Po-Pia:
8.00 – 16.00

hĺbkové
Sortiment:
•čistenie
ortopedické
pomôcky /obuv, barly, invalidné vozíky, chodítka,
tváre
trojkolesové bicykle/
naparovaním
a
•parafínom,
kolostomicképo
pomôcky
•hĺbkovom
diabetické pomôcky /glukometre, prúžky do glukometrov/
•čistení
špeciálny zdravotnícky materiál pre lekárov
• odevy pre zdravotnícky personál
dezinfekcia
• dojčenské potreby , mliečne výrobky, široký sortiment značiek
dezinfekčným
prístrojom, ďalej masky na tvár,
CHICCO a DEMA, kočíky, ohrádky, autosedačky
sa pre
aplikujú
podľa typu
pleti. Zábaly a
•ktoré
potreby
inkontinentných
pacientov
•ampulky
parochne Vám budú aplikované pomocou
•ultrazvuku.
tlakomery - OMRON
služby:
•Ďalšie
antialergické
paplóny
umelých
rias, farbenie
obočia a mihalníc,
•lepenie
kozmetika
a dezinfekčné
prostriedky
•denné,
liečivá kozmetika
slávnostné a svadobné líčenie, depilácie a
NÁJDETE
TUproti
AJ celulitíde.
ošetrenie
ILCO
KLUB STOMIKOVdarčekové
GALANTA /poradenstvo/
Prekvapenie:
poukážky.
Objednajte sa: Kitti Horváth,
www.heba.sk
Tel.: 0902 106 508

zdravotnickepotreby@stonline. sk

Štúdio BEMER Orchidea
Ozdravte svoj organizmus
v našom štúdiu...
Terapia zlepšuje krvný obeh,
napráva imunitný systém,
zlepšuje vodivosť nervových
buniek, napomáha pri
zabudovaní minerálnych látok
a vitamínov do buniek a takto
pomáha opätovne dosiahnuť
ich riadnu energetickú hladinu.
Lieči tak hlavnú príčinu
ochorení. BEMER stimuluje
samoliečiace mechanizmy
ľudského organizmu a
viditeľne urýchľuje jeho uzdravenie. Poskytuje pomoc pri liečení
ochorení prirodzeným spôsobom, bez vedľajších účinkov.
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,
astme, pri úrazoch a zraneniach pri športe, pri liečení rán, kožných
ochoreniach (akné, ekzém, psoriáza). Vyskúšajte Ceragem –
termoakupresúrne lôžko s jádekameňmi (masíruje, pri akupresúrnych
bodoch stimuluje organizmus), zepterové výrobky: Biotron, Therap...

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

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

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
bV
u nnašom
i e k , n kaderníctve
a p o m á h a p rsi
i
zabudovaní minerálnych látok
vyskúšajte:
a 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,
Požičiavame vlasové
astme, pri úrazoch a zraneniach pri športe, pri liečení rán, kožných
výplne do (akné,
účesov...
ochoreniach
ekzém, psoriáza). Vyskúšajte Ceragem –
termoakupresúrne lôžko s jádekameňmi (masíruje, pri akupresúrnych
bodoch stimuluje organizmus), zepterové výrobky: Biotron, Therap...

Kade

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

Požičiavame vlasov
výplne do účesov...

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

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

Nádherne a moderne učesané, kozmeticky upravené a skrášlené, zrelaxované po kvalitnej masáži a nabité
novými silami v rekondičnom štúdiu BEMER ..., takto sa musíte cítiť, keď odchádzate z relaxačného a
skrášľovacieho salónu ORCHIDEA v Galante, na Hlavnej ulici 918/2 (budova Univerzálu, na poschodí).

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Kozmetický salón RENA
Bc. Renáta Straňáková
Sv. Gorazda 621

Močenok

Tel.: 0905 614 730

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

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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Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Predám garáž
v Galante na
Parkovej ulici
pri kaštieli
0902 930 216,
031/780 24 17

Prenajmem

2- izbový byt v Šali,
podľa potreby
aj zariadený,
po rekonštrukcii.
70 m² + pivnica,
balkón + špajza.

Tel.č.:
0918 788 037

Šoporňa pozýva verejnosť

na pripravované kultúrne a spoločenské
podujatia:
3. 8.-6. 8. 2012
1. 9. 2012

– Hodové slávnosti
– Deň ústavy – Obecný deň
– 68. výročie SNP
v programe je: vatra, kladenie venca
1. ročník „Povstaleckého guláša“
Prihlášky družstiev je potrebné podať písomne na OcÚ, alebo na
e-mail: podatelna@soporna.sk do 10. 8. 2012 (organizátor
zabezpečí drevo), na najlepších kuchárov čakajú vecné odmeny.
8. 9. 2012
15. 9. 2012

– 24. ročník „Šopornianskej 12“
– Strelecké preteky
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DÁTUM

19.

VaÁť 1 Sbo!d
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U
BKaOždúNnedeľu mô€ženteákzuíspk!
CENA

len za 5

Cena vstupenky zahŕňa: 3 hodinový vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Termál centra,
s možnosťou využitia 25 m plaveckého bazéna, detského vonkajšieho bazéna, dvoch vonkajších
tobogánov, vonkajšieho relaxačného bazéna, vnútorného tobogánu, vnútorného hypertermálneho
kľudového bazéna, vnútorného veľkého relaxačného bazéna, detského vnútorného bazéna
a dojazdového bazéna.

Termál Centrum Galandia

VSTUPENKA

+5b

Názov produktu

19.

VSTUPENKA
DO GALANDIE

www.galandia.sk

Bežná cena

Cena pre zákazníka

Body

1 1 ,0 0 €

5, 5 0 €

+5

