
Bez polície a hasičov By štát a oBčania jednoducho nevedeli, 
a ani nemohli fungovať  - na otázky Žurnálu odpovedajú na str. 5-6.:

viete, čím 
kŕmite 

svoje telo? 
odborne 

vám poradí 
mgr. ing. 

vlasta 
Klačanská, 

str. 4.

mjr. mgr. Roman Révay,
riaditeľ oR pz  sR v šali

plk. mgr. milan Kirsch, 
riaditeľ oR pz sR 

v galante

mjr. ing. Ľubomír tuška,
vedúci hazz sR šaľa 

mjr. ing. zoltán tánczos,
riaditeľ oR hazz sR 

v galante 

„obec veľký 
grob rozbehla 
projekt pod 
názvom nočné 
havrany“, 
-povedal nám 
viliam Rigo, 
starosta, str. 14. aktuálne 

hovoríme so 
starostom 
obce pata, 
štefanom 
čambálikom, 
str. 13.

v dnešnom čísle čítajte 

aj samostatnú pRílohu 

pRe zdRuŽenie miest a oBcí 

galantsKo-šaliansKeho 
Regiónu, str. 9-12.
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Ïakujeme Vám za dôveru
a želáme ve¾a š�astia, zdravia

a úspechov v novom roku

Ïakujeme Vám za dôveru
a želáme ve¾a š�astia, zdravia

a úspechov v novom roku

Príjdite k nám relaxovať !

majstrovské 
účesy pre každú 

príležitosť. 
prídite vyskúšať!
plesová sezóna 

začala! 

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.

Ďakujeme zákazníkom a klientom za dôveru a priazeň, ktorú nám 
preukazovali v roku 2012. Želáme lásku, pokoj, úspech a pohodu v roku 2013!
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miluj blížneho svojho, ale 
aj seba samého...!
Božie prikázania sa vo veľkom meradle pripomínajú najmä počas dní 
adventu a na vianoce. vtedy sa snažia aj tí najväčší nevrlíci chovať slušnejšie, 
prístupnejšie.lenže ja som presvedčená, že práve toto je tá typická faloš, 
pretože sa dobrá pohoda skrýva pod pláštik tzv. nárazovej decentnej 
slušnosti. človek má byť človekom celý rok, i keď to samozrejme neznamená 
nechať si „skákať po hlave“. na druhej strane má vedieť, kde je jeho miesto 
v živote, čo môže očakávať od druhých, s čím môže u nich počítať,ale aj aké 
sú jeho ľudské možnosti.
človek tým, že je prísnejší, odmeranejší, neznamená, že je horší od toho, 
ktorý sa stále nahlúplo usmieva, či na všetko automaticky pritakáva.práve 
za pláštikom vymenovanej, pripravenej „slušnosti“, najmä počas takých dní 
– ako sú vianoce – sa veľakrát skrýva jeden intrigán, či falošník najhrubšieho 
zrna. nedajte sa oklamať pekným slovom.všímajte si iskru v oku. oko vždy 
prezradí, či je to iskra životaschopná a láskavá, alebo štipľavá a zákerná. 
na začiatku sme spomenuli Božie prikázanie: Miluj blížneho, ako seba 
samého. s tým vyvstáva aj ďalší problém, a síce, že častokrát sa až chorobne 
zameriame na starostlivosť o druhého, o člena rodiny, o deti, o rodičov a 
doslova padáme od únavy, „melieme“ z posledných síl, ako sa hovorí, ale 
vždy sa znova a znova postavíme a pomáhame a pomáhame a pomáhame... 
až nakoniec sa sami odrovnáme – a to zdravotne, fyzicky, aj psychicky. 
K čomu potom bola naša, doslova tyranská starostlivosť (voči sebe 
samému) o druhého? veď sme si ňou spôsobili vlastné utrpenie, možno 
vážnu chorobu, depresívnu náladu, stratenú chuť do života, zabudli sme 
sa smiať. áno, človek často v snahe iným pomáhať a zžiť sa s ich ,  prenáša 
ich bolesť na seba a zabúda práve na druhú časť spomínaného Božieho 
prikázania: miluj blížneho, ako seba samého, teda – miluj aj sám seba. 

skrátka, ak sa vieme starať o druhých, 
starajme sa aj o seba.veď kto nás má mať 
radšej, ako my samotní? aj my potrebujeme 
oddych, relax, pohodu, pohladenie 
a pochopenie.a aj si len tak poleňošiť 
a nebyť v jednom kole starostí, tak ako to 
od nás veľakrát  vyžadujú príbuzní, rodina, 
partner, deti. treba si vedieť postaviť svoju 
hlavu a vedieť aj „nie“, keď cítite, že je 
toho na vás veľa a jednoducho nevládzete.
veď láska k blížnemu neznamená zničiť 
sa zdravotne, ľudsky a aj finančne kvôli 
druhému. Kto potom pomôže vám? ak sa spoliehate, že tí druhí – rýchlo 
zabudnite! lásku treba správne dávkovať, rovnako tiež  pomoc. inak je 
prachsproste zneužívaná od každého,kto zistí, že ste citlivým človekom.  
preto si treba pestovať aj lásku k sebe samému a nedovoliť iným siahať na 
našu integritu, ale aj do súkromia, či na náš pokoj. za celú redakciu želám 
všetkým čitateľom pri vstupe do nového roka 2013 – veľa lásky, úcty k sebe, 
aj k druhým a dôstojný život každému, kto si to za svoj zodpovedný vzťah 
k životu zaslúži. zároveň ďakujeme občanom za ich čitateľskú priazeň 
v uplynulom roku aobchodným partnerom za spoluprácu a dobré osobné 
vzťahy.

s úctou, Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com
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„napriek tomu, že mária terézia artne-
rová je hlboko seriózna, bibliografická 
a dôstojná historická, navyše priekop-
nícka sonda,  svojím étosom  je plná 
fantázie, snov, imaginácie, ilúzií, i mágie. 
najmä tým, že oblúkom dúhy spred 240 
rokov, medzi nás skĺzla, nežná, pôvab-
ná, krehká, černovlasá bytosť, ktorá 
okrem iného svojou baladou inšpirova-
la takých veľkých duchov umenia, ako 
boli heinrich heine a francúzsky sklada-
teľ adolphe adam – k vytvoreniu sve-
toznámej giselle, nádherného baletu, 
v ktorom sa víly – prosím pekne – spod 
strečna, vznášajú v opare hviezd, tan-
cujú na lesnej čistinke, natriasajú svoje 
tylové, pastelové, feromónové lapače 
a lákajú do kruhu svätojánske mušky, 
nezáleží, či sa volajú hilarion, alebo 

janko, stačí, že im smrtiaci kolotoč 
vôní učaril. artnerová vstúpila do tohto 
starého kaštieľa, ako nevstúpila zatiaľ 
do žiadneho,v takom širokom zábere jej 
literárneho talentu a prihovára sa nám 
jazykom ( i keď nemeckým), ktorému ro-
zumieme, lebo ona vysiela slovo do sfér 
duše, mení ho na vtáka, čo zaletí v diaľ-
ne kraje zákutí ľudských osudov, dotkne 
sa krídlami boľavých sŕdc, otvorí dvere 
do rodnej zeme, zabrnká na strunu ko-
reňov, ako drumľa rozkmitá hruď každej 
citlivej bytosti.už sme si za 20 rokov tak 
zvykli na prázdne škrupiny, čo sa tvária 
ako petrohradské zlaté vajcia, na stojaté 
mláky, ktoré sa vydávajú 
za mariánsku priekopu, 
na potemkinovské fasády, 
ktoré si hovoria celebrity, 
že keď nám vložia do ruka 
drahokam, zrazu neviem, 
čo s ním a prehadzujeme 
si ho v rukách, ako žeravý 
uhlík. prehadzujeme, 
kúzlime, že nič nevidíme, 
kľučkujeme, aby sme 
nevyzerali ako barbari, 
schovávame sa za frázy, 
aby sme sa vyhli pohľadu 
priamo do očí, radšej 
sa staneme hluchými a 

zabudneme, že sme priatelia. napodiv, 
nezvíťazí materiálny egoizmus, vďaka 
piesni hladnej duše. vďaka divoške, čo 
vyzula lodičky a behala s vlkmi, lebo 
história a činorodosť vlkov a žien majú 
svoje paralely. obe entity majú ostré 
zmysly, hravého ducha, silne vyvinutý 
zmysel pre oddanosť, sú vytrvalé a silné, 
hlboko intuitívne, náruživo sa starajú 
o svoje rodiny, partnerov, blízkych. 
prispôsobia sa neustále sa meniacim 
okolnostiam, sú odolné a statočné.a tak 
artnerová prišla medzi nás vďaka, a iBa 
vĎaKa, neúnavnému nielen tvorivému 
a autorskému, ale aj menežérskemu a 

diplomatickému úsiliu  
dr. anny jónásovej. jej 
vďačí artnerová za to, 
že sme ju zabudnutú, 
zaviatu prachom storočí 
a necitlivosti mohli dnes 
medzi nami privítať. 
zohrejme teda v dlani 
ten malý drahokam a pri-
vítajme obe ženy! poďa-
kujme Bohu, že hľadačky 
pokladov nevyhynuli ako 
svätojánske mušky a víly 
spolu s nimi.

Monika Varsányiová
foto: Peter Pozník

v renesančnom kaštieli v galante  krstili  
Zborník Mária Terézia Artnerová – Theone venovaný 

240. výročiu narodenia poetky, dramatičky a spisovateľky...
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poznáte to všetci, čo máte  
auto, staráte sa o neho, majú 
ho radi a chcete, aby vám  
dlho bezporuchovo slúžilo. 
do auta tankujete len 
správny benzín, naftu, 
psom a mačkám dávate len 
tie správne granule alebo 
varené mäso, sliepkam, ka-
nárikom a pod. dávate len to 
správne obilie alebo proso. 
prečo netankujete do svojho 
naftového auta benzín? ak 
to skúsite raz, vznikne veľký 
problém. ak natankujete do 
auta pohonnú hmotu ne-
kvalitnú s prímesami vody, 
príp. olej, soli, čohokoľvek, 
auto možno pôjde avšak za-

čnú sa na ňom prejavovať poruchy chodu motora a po čase vznikne 
veľký problém. prečo si ľudia myslia, že s ľudským telom je to inak? 
staráme sa o svoje autá a hneď na benzínke si kúpime fast food plný 
chémie a potravín, ktoré sú z výživového hľadiska „mŕtve“, nakupuje-
me lacné potraviny – akciové - v supermaketoch – vyrobené špeciál-
ne pre Rumunsko, česko a slovensko (osobne som videla na krabici 
v nemenovanom supermarkete).  zdeněk pohlreich v relácii „ ano 
šéfe“ povedal: „co nesežere evropa, to vyvezou do čech a češi to 
sežerou“ a na slovensku je to absolútne rovnako. Koľko sme už čítali 
o tom, koľko percent mäsa obsahujú párky, koľko mlieka obsahujú 
syry, koľko percent aktívnej zložky bifidus aktiv obsahuje actimel?
Ľudské telo je taký vynikajúci mechanizmus, že látky, ktoré nevy-
hnutne potrebuje k svojmu zdravému chodu a nedostane ich v po-
trave, dlho čerpá z vlastných zdrojov. odoberá ich zo svalov, kostí a z 
vlastného organizmu. až sa po čase vyčerpá a objavujú sa zdravotné 
problémy. najskôr možno banálne, chudokrvnosť, úbytok vápni-
ka, poruchy štítnej zľazy, bolesti kĺbov, avšak po čase sa choroby 
nabaľujú až prepukne vážna choroba. prečo sa nemáme tak radi ako 
naše autá? prečo jeme potraviny plné chémie, mäso, plné antibiotík 
a hormónov,  bieleho cukru, bielej vymletej múky, ktoré neobsahujú 
žiadne živiny a pôsobia na organizmus ako jed? napríklad mäso – 
hlavne údené – môže naše telo nechať hniť v klkoch tenkého čreva 
niekedy  aj celé týždne.   dĺžka tenkého čreva je 3 až 5 m. dĺžka 
hrubého čreva  je približne jeden a pol metra. našim črevám sa 
ľahšie trávi rastlinná potravu. aby sa v našich črevách nevytvárali 
hnilobné ložiská treba konzumovať veľa obilnín, hrubozrnnej múky, 
nelúpanej ryže, fazule, šošovice a všetkých strukovín. otruby, buniči-
na a šupky pôsobia na naše črevá ako kefa a čistia ich zvnútra. 
ja som si dala tú  námahu, že som chodila s lupou po potravinách a 
kontrolovala som zloženie potravín, ktoré som chcela kúpiť. nemala 
som čo položiť do košíka. všetko obsahovalo veľa chémie, samé 
chemické konzervanty, É-čka, mäsové výrobky mali tak nízky obsah 
mäsa, že som to postupne všetko prestala kupovať. zrazu som 
nemala čo jesť a variť. Bolo náročné kupovať zdravé bio potraviny 
v Rakúsku, v Bratislave, resp. cez internet. preto som sa rozhodla, 
vybudovať v galante obchod, ktorý bude „špajzou“ aj pre mňa moju 
rodinu. táto predajňa s potravinami v bio, eko a racio kvalite je otvo-
rená od 29. septembra a objavujú ju stále noví a noví zákazníci, čo 
ma veľmi teší.  táto práce nie je len o kúpe a predaji, robíme kurzy 
zdravého varenia, prednášky a konzultácie k príprave zdravého 

jedla. nesprávnym varením a prípravou  sa v jedle zničia aj posledné 
zvyšky zdraviu prospešných látok potrebných pre naše telo. 
v našej predajni dnes nájdete vegetariánsku, vegánsku, makrobio-
tickú, bezlepkovú, diabetickú stravu, potraviny nízkobielkovinové, 
bez cukru, mlieka, vajec. sú tu zdravé liečivé bylinné čaje, minerálne 
vody,bylinné sirupy  a ovocné šťavy, ktoré sa konzumujú namiesto 
liekov alebo  ako doplnok liečby.  v bio kvalite panenské oleje liso-
vané za studena bez chémie, strukoviny, obilniny, múky , kváskové 
hrubozrnné a celoražné chlebíky živočíšne produkty – syry, jogurty, 
salámy, polotovary, hotové jedlá v skle, bio pivo, víno, železité vína, 
koreniny , prísady a ochucovadlá bez chémie, skrátka všetko po-
trebné k vareniu a pečeniu. taktiež cukrovinky, sladkosti, čokolády, 
keksíky a všetko pre mlsné jazýčky.  ak sa chcete postarať o svoje 
telo i zvonku, tak tu máme voňavé prírodné bylinné olejčeky na telo, 
bylinkové mydlá, mydlové drte do kúpeľa z mydlárny Rubens, ktorá 
robí svoje výrobky čisto na prírodnej báze bez pridania chémie. sú 
to voňavé rozkošné veci, ktorými môžete obdarovať svojich  blízkych 
ale hlavne seba.  dáte si s príchodom nového roku predsavzatie, že 
budete mať radi vlastné telo a budete ho kŕmiť len zdravou stravou? 
ak sa vám nechce čakať až do nového roku, urobte tak už dnes. Radi 
vás privítame v predajni Bioplanet v galante na vajanského 909/3. 
je to v centre galanty pri veľkom kruhovom objazde.  oproti lekárni 
max pri tatrabanke. tešíme sa na vašu návštevu!

spracovala: Mgr. Ing. Vlasta Klačanská, (na snímke vľavo)
BIOplanet Galanta
Vajanského 909/3

0907 581 900, 0911 328 802
bioplanet@bioplanet.sk, objednavky@bioplanet.sk

do svojho auta tankujete správne pohonné hmoty, ale viete, čo  jete vy? 

čím kŕmite svoje telo?
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neoddeliteľnou súčasťou fungovania nášho galantsko- šalianskeho regiónu, bez ktorej si ani nevieme predstaviť 
život, je práca polície a hasičov. Koniec roka je časom bilancie úspechov, ale aj analýzy neúspechov, či nedokonče-
ných vecí. preto sme rovnaké otázky položili všetkým šéfom týchto tzv.silových a zároveň aj ochranných zložiek v 
našom regióne:
riaditeľom  galantského  a šalianskeho oR pz sR, ako aj riaditeľom galantských a šalianskych hasičov .
1. v akom pracovnom duchu a v akej atmosfére sa niesol vo vašej organizácii tento rok?
2. aké výrazné úspechy ste zaznamenali, ktoré rezonovali aj vo verejnosti?
3. aký máte pocit z vlastnej práce, a z práce celého kolektívu v tomto roku? splnili ste to,čo ste si naplánovali?
4. ako vás vníma verejnosť v súčasných zložitých spoločenských podmienkach? ako to cítite?
5. s akými najväčšími prekážkami sa počas práce stretávate?
6. čo by ste vo svojej práci potrebovali zlepšiť, čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia a bolo by dobré, 

keby vás vaši nadriadení vypočuli?
7. na čo by ste najradšej zabudli, resp. nikdy neriešili (udalosť, záležitosť) v uplynulom roku?  skrátka, čo bolo tým 

smutným zážitkom pre vás, ktorý sa vôbec nemal stať?
odpovedá: 
plk. Mgr. Milan KIRScH, 
riaditeľ OR PZ SR v Galante
1. - Rok 2012 bol opäť rokom náročným na plnenie úloh najmä 
vo vzťahu k zabezpečeniu verejného poriadku počas rôznych 
spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa 
v našom regióne uskutočnili. môžem konštatovať, že úlohy, ktoré 
boli v priebehu celého roka na oR pz v galante kladené, boli 
z môjho pohľadu splnené a oR pz v galante je v rámci     Krajského 
riaditeľstva pz v trnave hodnotené kladne. samozrejme za takéto 
kladné hodnotenie musím poďakovať všetkým svojim podriadeným 
policajtom, ktorí svojou aktívnou činnosťou prispeli k takémuto 
pozitívnemu hodnoteniu. vzhľadom na dosiahnuté výsledky oR 
pz v galante si dovolím povedať, že pracovné nasadenie bolo 
v kolektívoch vysoké, veľakrát na úkor svojich rodín a blízkych. 
2. - začiatkom roku boli zaznamenané významné úspechy pri 
objasňovaní závažnej trestnej činnosti, ako príklad je možné uviesť 
objasnený obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v obci veľký 
grob, objasnené závažné trestné činy lúpeže spáchané v meste 
sereď,  mediálne známe boli realizované prípady drogovej trestnej 
činnosti v obci šoporňa. 
3. - do funkcie riaditeľa oR pz v galante som bol ustanovený dňom  
01.09.2012, takže na tejto pozícii v galante pôsobím štvrtý mesiac. 
za dobu môjho pôsobenia sa snažím v rámci svojich možností 
vytvoriť priaznivú pracovnú atmosféru, otvorenú komunikáciu 
smerom k policajtom, ale aj k úradom a inštitúciám, s ktorými 
policajný zbor spolupracuje.  
z práce nášho širokého kolektívu mám dobrý pocit, najmä 
z pracovného nasadenia. samozrejme vidím ešte rezervy v našej 
činnosti, ale tie sú v každej organizácii a ja spolu s ostatnými 
funkcionármi oR pz v galante máme snahu, aby bol policajný zbor 
čo najefektívnejší vo vzťahu služby k občanom
4. - cieľom každého funkcionára je, aby bol policajný zbor  občanom 
vnímaný ako inštitúcia, ktorá preventívne pôsobí pri dohľade nad 
dodržiavaním verejného poriadku, ktorá je tu v záujme ochrany 
života, zdravia a majetku občanov pred páchaním trestnej  činnosti  
a nie iba ako represívna zložka štátu. týmto smerom sa snažíme 
prijímať opatrenia a realizovať výkon služby. je to ťažká a zložitá 
cesta, ale dúfam, že sa nám podarí v očiach občanov galantského 

regiónu zvýšiť 
dôveryhodnosť 
v policajný zbor.  
5. - nevšímavosť 
verejnosti k páchaniu 
protiprávnych 
konaní, nezáujem 
občanov zabezpečiť 
si svoj vlastný 
majetok (kabelky 
vo vozidlách, 
neuzamknuté 
rodinné domy 
a pod.), neochota, 
či strach svedčiť vo 
vážnych kauzách.  
6. - pokiaľ sa týka 
materiálno–technického zabezpečenia určite si viem predstaviť 
kvalitnejšiu počítačovú techniku, rekonštrukciu niektorých budov 
a lepšie vybavenie kancelárskych priestorov, ktoré by spĺňali 
štandard pre prijímanie stránok v priestoroch polície. 
požiadavky na obnovu materiálno-technického zabezpečenia sú 
priebežne predkladané nadriadeným, ktorí na požiadavky reagujú 
na základe finančných  možností štátu a v našom prípade rezortu 
ministerstva vnútra slovenskej republiky.  
7. - priznám sa, že nemám žiaden negatívny zážitok počas tohto 
roku, na ktorý by som chcel zabudnúť. určite sa v živote vyskytujú 
situácie, ktoré by človek radšej neriešil alebo obišiel. mňa osobne 
veľmi mrzí, pokiaľ je zistená a potvrdená skutočnosť, že policajt 
nekoná v súlade so zákonmi a internými normami a takýmto svojim 
negatívnym prejavom smerom k verejnosti zmarí všetko pozitívne 
úsilie ostatných policajtov. 
smutným zážitkom je pre mňa každý jeden vyhasnutý ľudský 
život v cestnej premávke, kedy stačí zlomok sekundy a následok 
chvíľkovej nepozornosti je nezvratný. aj preto využívam možnosť 
týmto spôsobom apelovať na celú motoristickú verejnosť, ale aj na 
všetkých účastníkov cestnej premávky, aby najmä v tomto ročnom 
období zvýšili opatrnosť a boli voči ostatným účastníkom cestnej 
premávky ohľaduplní. 

odpovedá: 
mjr. Mgr. Roman Révay,
riaditeľ OR PZ  SR v Šali
1. - tak ako asi správne predpokladám aj na iných pracoviskách, 
tak aj v našej organizácii sa tento rok niesol prioritne v duchu 
celospoločenských úsporných opatrení, kde sa maximálny dôraz 
kladie na efektívne využívanie zverených prostriedkov v oblasti 
materiálno-technického zabezpečenia ako aj efektivity v oblasti 
využitia ľudských zdrojov.
2.  - tohto roku sme vykonali viacero úspešných akcií po 
línii drogovej trestnej činnosti, výsledkom súčinnosti týchto 
akcií kriminálnej polície bolo aj ukončenie podnikateľskej 
činnosti a zatvorenie predajne, zaoberajúcej sa predajom  tzv. 
„kúpeľových solí „ euforia shop-u  v šali veči.  na tom istom 
základe a v tom čase prišlo k ukončeniu činností podobných 
predajných stánkov po celom slovensku.
3. - na začiatku tohto roka sme mali vo vedení oR pz v šali 
vytýčených niekoľko priorít. týkali sa najmä doplnenia 

personálnych 
stavov na  dvoch 
obvodných 
oddeleniach v 
rámci okresu 
a okresného 
dopravného 
inšpektorátu, 
ďalej doplnenia 
materiálno-
technického 
zabezpečenia 
a obnovy časti 
vozidlového parku 
na oR pz v šali. 
myslím si, že 
v úzkom vedení 
oR pz bolo vynaložené maximálne úsilie na zabezpečenie 
riadneho a bezproblémového chodu jednotlivých našich súčastí 

Bez polície a hasičov by štát a občania jednoducho 
nevedeli, a ani nemohli fungovať

pokračovanie str.6.
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a vo väčšej miere sa nám teda z tohto pohľadu podarilo napĺňať 
predsavzatia na tento rok, čo však neznamená našu maximálnu 
spokojnosť. 
 4. - polícia je represívny orgá-n a z tohto pohľadu asi môžeme 
ťažko očakávať, že budeme v očiach verejnosti figurovať na 
popredných miestach v rebríčku obľúbenosti. odhliadnuc 
od tejto skutočnosti je  snahou polície byť pozitívne vnímaný 
v očiach širokej verejnosti, či už vystupovaním príslušníkov 
pz, ich jednaním vo vzťahu k občanovi alebo poskytovaním 
servisných služieb na jednotných pracoviskách dokladov,  na 
pracoviskách evidencií motorových vozidiel, správnych služieb, 
oddelení dopravných nehôd alebo na úseku evidencií zbraní 
a steliva oR pz v šali a v neposlednom rade pri prijímaní 
oznámení od občanov na jednotlivých základných útvaroch – 
obvodných oddeleniach pz, aby slogan „pomáhať a chrániť“ 
vyznačený aj na služobných motorových vozidlách pz, nevyznel 
ako nejaké „klišé“, ale aby na každom kroku policajných činností 
prichádzalo k reálnemu napĺňaniu tohto cieľa.
 5. - prekážky alebo problémy sú tu na to, aby sa čím skôr 
vyriešili, pokiaľ  je ich situácia taká, že dovoľuje ich riešenie 
v našich kompetenciách. pokiaľ nie, obraciame sa na nadriadené 

orgány s požiadavkou na súčinnosť pri ich vybavovaní. 
6. -všetky požiadavky na zlepšenie materiálno-technického 
vybavenia sú  riešené cestou nadriadených orgánov a smerujú 
ku zrýchleniu a skvalitneniu práce jednotlivých zložiek pz v našej 
podriadenosti.
 7. - najradšej by som „neriešil“  všetky závažné trestné činy 
(ak by sa samozrejme nestali), najmä však násilnej povahy, 
ktoré sme zaznamenali v našom okrese, ktoré spravidla vždy 
smerovali k ohrozeniu zdravia a v najhorších prípadoch života 
našich spoluobčanov. popri iných skutkoch násilnej povahy, 
kedy sa páchateľ neštíti použiť násilie proti jednotlivcovi alebo 
skupine občanov, sme sa na sklonku tohto roku, presnejšie na 
konci mesiaca november stretli v šali - veči s obzvlášť závažným 
zločinom vraždy, kedy motívom tohto skutku bol finančný 
prospech páchateľa. toto bol asi ten najzávažnejší prípad, so 
smutným koncom, ktorý sa vôbec nemusel a ani nemal stať. 
prvoradou úlohou polície je vhodnou prevenciou a získanými 
informáciami zabrániť takémuto protiprávnemu konaniu a  ak už 
k takému a podobným skutkom príde, bolo, je a vždy bude, v čo 
najkratšom čase páchateľa vypátrať a zadržať. 

odpovedá: 
mjr. Ing. Ľubomír TuŠka,
vedúci HaZZ SR Šaľa 
1. - Rok 2012 sa niesolv príjemnej 
atmosfére, aj keď na začiatku roka to 
bolo  dosť náročné, najmä v zásahovej 
činnosti. Bol tuhá zima,   čo sa 
odzrkadlilo aj vo výjazdoch jednotky 
na požiare a dopravné nehody. 
Rok bol dosť náročný vo všetkých 
ukazovateľoch, najmä v zásahovej 
činnosti, k  dnešnému dňu evidujeme 
305 zásahov a je to zatiaľ najviac za 
posledných 10 rokov. 
2. - Boli to najmä výbuch plynu 
v rodinnom dome v dlhej nad váhom 
, kde bola aj porušená statika domu 
a jedna zranená staršia pani, ktorá bola 
popálená na rukách.  
technický zásah záchrana zavalenej 
osoby pri prestavbe rodinného domu 

v šali, kde sa nám po štyroch hodinách 
podarilo zavalenú osobu zachrániť. 
3. - myslím, že sme splnili všetko, čo 
bolo  naplánované. najmä pri príprave 
rekonštrukcie hasičskej stanice , ktorá 
by mala byť realizovaná v roku 2013, ak 
sa nevyskytnú nepredvídané prekážky.
4. -myslím si ,že verejnosť nás vníma 
ako zložku , ktorá pomáha občanom 
v tých najzložitejších situáciách, keď 
zachraňujeme ich majetok a ľudské 
životy, či je to pri požiaroch alebo 
pri vážnych dopravných nehodách 
a mimoriadnych udalostiach...
5. - pri niektorých zásahoch 
s neochotou pomôcť, 
s nedisciplínouvanosťou občanov, 
najmä pri požiaroch ,každý chce byť 
čo najbližšie k nešťastiu toho druhého, 
a v neposlednom rade aj s pripitými 
osobami pri požiaroch a dopravných 
nehodách

6. - je to dosť zložitá otázka všetko 
závisí od financií. určite by sme 
potrebovali zlepšiť resp. dovybavovať 
naše oddelenie modernými  materiálno 
– technickými  prostriedkami.  
7. - tých udalostí bolo viac,najmä 
požiare, ktoré nemuseli vzniknúť 
a vznikli len nedbanlivosťou občanov. 

odpovedá: 
mjr. Ing. Zoltán TáncZOS,
riaditeľ OR HaZZ SR v Galante 
Rok 2012 v ponímaní  hasičov okresu galanta je veľmi významný a 
to z viacerých dôvodov. je to obdobie, kedy si pripomíname viacero 
významných jubileí. prvým z nich je 20. ročné výročie výstavby novej 
hasičskej stanice v galante, kde v roku 1992 bola skolaudovaná a 
následne v roku 1993 odovzdaná do užívania. Ďalším významným 
medzníkom je dátum 1. apríl 2012, kedy uplynulo 10 rokov od 
chvíle, kedy sa na základe zákona č. 315/2001 z. z. o hasičskom 
a záchrannom zbore konštituoval jednotne organizovaný 
a samostatne pôsobiaci hasičský  a záchranný zbor. no a v 
neposlednom rade je to kolaudácia a slávnostné odovzdávanie 
zrekonštruovanej hasičskej stanice v seredi, ktorá spĺňa štandardy 
modernej hasičskej stanice 21. storočia.
príslušníci hasičského a záchranného zboru plnili svoje úlohy v roku 
2012 v zmysle zákona 315/2001 z. z. o hasičskom a záchrannom 
zbore a plánu práce. ak by som predčasne bilancoval rok 2012, čo 
sa týka zásahovej činnosti, bol to rok, kde sme dosiahli rekordné 
hodnoty výjazdovosti k požiarom a k dopravným nehodám. výjazdy 
k požiarom ovplyvňovali hlavne klimatické podmienky (dlhotrvajúce 
sucho, rekordné teploty atď.), nedbalosť občanov pri manipulácií 
s otvoreným ohňom, neopatrnosť pri fajčení, ale aj úmyselné 
vypaľovanie suchých porastov. preto aj prostredníctvom tohto 
príspevku žiadam občanov, aby pristupovali zodpovedne a rozvážne 
pri činnostiach s otvoreným ohňom. 
Ďalej by som pripomenul 4. máj ako deň sv. floriána, patróna 
hasičov. Každoročne pri tejto príležitosti organizujeme ukážku na 
mierovom námestí v galante, kde si verejnosť ale hlavne deti môžu 
prezrieť hasičskú techniku a vidieť prácu hasičov pri simulovaných 
udalostiach. taktiež v duchu osláv dňa sv. floriána vyhlasujeme 
výtvarno-umeleckú súťaž spojenú s „dňom otvorených dverí“. tento 
rok sa konal už iX. ročník výtvarno umeleckej súťaže, do ktorej sa 
nám zapojilo 14 základných a materských škôl so 137 prácami. Ďalej 
pri tejto príležitosti Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného 

zboru v trnave 
organizuje každoročne 
dni sv. floriána, kde 
oceňujeme hasičov 
za ich obetavú 
prácu s nasadením 
vlastného života. tohto 
roku boli ocenení 
dvaja príslušníci za 
službu v hasičskom 
a záchrannom zbore 
ii. stupňa a to: npor. 
zoltán jalsovszky, 
npor. zoltán války 
a traja príslušníci za 
službu v hasičskom a 
záchrannom zbore iii. 
stupňa.  ppráp. miloš práznovský, npráp. peter pometlo, práp. Roman 
Kováč.               
Bohužiaľ musím konštatovať, že aj hasičský  a záchranný zbor 
zasiahla finančná či ekonomická  kríza. museli sme vykonať také 
opatrenia aj napriek nízkym finančným prostriedkom, aby sme 
dokázali zabezpečiť a zachovať  maximálnu pomoc pre občana, 
ktorý je v núdzi a poskytnúť mu adekvátnu pomoc. v súčasnej dobe 
sa okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v galante 
borí s problémom nízkych početných stavov. ide  predovšetkým o 
zásahových hasičov, kde v priemere na jedného príslušníka pripadá 
15 udalostí.  v porovnaní so zásahovou činnosťou napr. s českou 
republikou, je to 10 udalostí na príslušníka.
nachádzame sa v období  pred najkrajšími sviatkami v roku,   
vianočných sviatkov. dovoľte mi, aby som prostredníctvom 
galantsko-šalianskeho Žurnálu z úprimného srdca občanom 
regiónu a ich rodinám zaželal príjemné prežitie sviatkov v kruhu 
najbližších a všade tam, kde ich dni vianoc zastihnú, a želám mnoho 
šťastia, zdravia, lásky a úspechov,  pracovných i súkromných v 
nastávajúcom roku 2013.
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dňa 30.11.2012 v piatok sa v mestskej športovej hale v šali 
konal už 15. ročník medzinárodného futbalového turnaja o 
putovný pohár náčelníka mestskej polície šaľa. išlo o jedno-
dňový futbalový turnaj s medzinárodnou účasťou družstiev 
partnerských miest mesta šaľa z maďarska (oroszlány), českej 
republiky (telč) a poľska (Końskie) a tiež v zastúpení družstiev 
zo slovenska: mesto šaľa + mestská polícia šaľa, okresné 
riaditeľstvo policajného zboru šaľa, obvodné oddelenie po-
licajného zboru šaľa a Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
nitra. na turnaj bolo pozvané aj družstvo msp nové zámky, 
ktoré svoju účasť odvolalo, preto bolo oslovené mužstvo 
obce neded, ktoré toto pozvanie prijalo. osem družstiev sa 
rozdelilo do dvoch skupín (a a B). hralo sa systémom každý 
s každým. do finále sa dostali mužstvá z prvého miesta v 
základnej skupine a nakoniec sa celkovým víťazom stalo muž-
stvo z KRpz nitra, ktoré vo finále zdolalo družstvo z mesta 
Konskie,  a prevzalo si putovný pohár.
turnaja sa aktívne zúčastnilo 86 osôb a mnoho ďalších divá-
kov. vyhodnotený bol aj najlepší hráč turnaja, najlepší strelec, 
najlepší bankár, najlepšia hráčka.
podujatie finančne podporil 
nitriansky samosprávny kraj.
Poradie:
1. KRpz nitra
2. mesto Końskie
3. oopz šaľa
4. mesto šaľa + msp šaľa
5. mesto telč
6. domino
7. oroszlány
8. oRpz šaľa

15. ročník medzinárodného futbalového turnaja v šali
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o Galantská nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša v našom 
galantsko-šalianskeho regióne už iba jediná nemocnica, ktorá 
zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť obyvateľstva, keby 
som to nazvala ľudovým žargónom, tak – doslova, ona tu 
„ratuje“ obyvateľstvo, resp. každý sa utieka najprv k nej – sem 
mieria prvé kroky. Koniec roka je čas poohliadnutia sa dozadu 
a zhodnotenia toho dobrého, ale aj negatívneho. Pán riaditeľ 
MUDr. Ján Stratinský, ako vidíte končiaci rok 2012 – z pohľadu 
lekára, ale aj riaditeľa, ktorý stojí v nezávideniahodnej 
funkcii v dnešnej dobe, keď všade panuje nedostatok financií 
a povedzme si – aj akási neúcta človeka k človeku.
- celková situácia v zdravotníctve je v tomto roku veľmi napätá. 
slová ako „ nedostatok financií, zadlžovanie nemocníc, lieková 
politika, odliv  kvalifikovaného zdravotníckeho  personálu „  sú 
každodenne skloňované v  médiách. daný stav vplýva  nepriaznivo 
predovšetkým na  vzťahy   medzi lekárom a pacientom. posilňuje  
jeho nedôveru   voči systému , čo sa odráža  na  našej každodennej 
práci.tak ako ste správne uviedli, po zrušení  šalianskej nemocnice 
sme pre väčšinu obyvateľstva nášho regiónu  prvou  a často 
jedinou inštanciou pri zabezpečení  zdravotnej starostlivosti, či už 
neodkladnej , resp. následnej. odrazilo sa to  i v celkovom náraste  
rozsahu poskytovanej  zdravotnej starostlivosti  v priebehu  celého 
roka 2012. 
o Z hľadiska doplnenia materiálno-technického zabezpečenia 
a modernizácie prístrojovej techniky, ako je na tom galantská 
nemocnica v posledných rokoch? S čím sa môže pochváliť, 
pretože každé doplnenie moderného prístroja a pomáha 
v liečbe pacienta?
- naša nemocnica sa snaží  nezaostávať v trende poskytovania 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti. to si vyžaduje každoročné 
nemalé finančné prostriedky na obnovu a modernizáciu prístrojovej 
techniky jednotlivých oddelení. ako sme avízovali začiatkom 
roka došlo k obnove a modernizácii neurologického oddelenia s 
komplexným zabezpečením diagnostiky  kvalitnou prístrojovou 
technikou.  priebežne  bola  doplňovaná  prístrojová technika a 
inštrumentárium pre chirurgické odbory, vrátane gynekológie. 
Rozšírila sa tiež ponuka špecializovaných  vyšetrení nielen pre 
potreby  našej nemocnice  cestou oddelenia  hematológie a 
biochémie. touto cestou sa  chcem tiež   poďakovať  všetkým  
darcom krvi za ich obetavosť  v tomto roku , vrátane dobrej 
spolupráce  s menovaným oddelením, nevynímajúc prácu  nášho 
personálu. 
o Istý čas bol problém s personálnym obsadením niektorých 
oddelení v galantskej nemocnici. Aká je aktuálna situácia?
- aktuálne po  doplnení stavu  lekármi - absolventmi, vrátane  
stredného a nižšieho zdravotného personálu, evidujeme iba 
intermitentný  nedostatok obsadenia personálu, na niektorých 
oddeleniach, predovšetkým z radu lekárov. daný stav je ovplyvnený  
nutnosťou  neustáleho vzdelávania a  zvyšovania kvalifikácie  
zdravotného personálu  vyplývajúce  z  náročnosti a dôležitosti našej 
profesie. 
o V tomto roku veľmi rezonovala nespokojnosť zdravotníkov 
s platmi, ohodnotením postavenia v spoločnosti. Galantská 

nemocnica do štrajku, ako jedna z mála nevstúpila. Prečo? Je tu 
všetko v poriadku, dlho panuje istá zhovievavosť, uspokojenie 
so situáciou v štáte, resp. ako riešite v nemocnici túto oblasť?
- Bohužiaľ  sa prijali legislatívne opatrenia v zdravotníctve bez 
adekvátneho  krytia finančnými  prostriedkami,  čo sa odrazilo i 
zhoršení finančnej situácie v našej nemocnici. nevynímajúc tento 
fakt i napriek  nezapojenia sa  aktívne do  štrajku, v rámci zachovania 
poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov , 
vyjadrili sme  aj my  plnú podporu  a súhlas s nedostatočným 
finančným ohodnotením zdravotníckych pracovníkov i v danom 
inkriminovanom období.
o Ako vyzerá situácia v rozpočte nemocnice na budúci rok? 
Môžu byť obyvatelia spokojní? Resp. aké problémy môžu 
eventuálne nastať?
- Rozpočet na budúci rok bude  závislý predovšetkým od  finančných 
prostriedkov získaných na základe nových  zazmluvnených limitov  
od zdravotných poisťovní.
o Ako budú zabezpečené služby v nemocnici na konci roka, 
resp. začiatkom roka, pohotovostné služby, operačné zákroky? 
Je nemocnica pripravená aj na zvládnutie nečakaných, 
návalových a stresových udalostí?
- pohotovostné služby sme zabezpečili  v plnom rozsahu. vzhľadom 
na našu profesiu  musíme byť, tak ako každý rok , plne pripravení 
zvládať zvýšený nápor  a   plnú záťaž i počas vianočných sviatkov. 
dúfame, že sa to odrazí i v  spokojnosti našich pacientov.

otázky: Mgr.Alena Jaššová
foto: Eva Sudová

galantská nemocnica je po zrušení šalianskej pre väčšinu 
obyvateľstva nášho regiónu často jedinou inštanciou 

pri zabezpečení neodkladnej, aj následnej zdravotnej starostlivosti

       Vážení spoluobčania,
pri  príležitosti Vianočných sviatkov Vám želám spokojnosť a 

pohodu v kruhu svojich rodín a priateľov.Vychutnajte si dni voľna a  
        sviatkov s tými, ktorých máte radi a ktorých ste z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti počas roka zanedbávali. Život je krátky a dni a roky rýchle utekajú... 
Preto sa chvíľku zastavme a vnímajme krásu sviatočných dní. Buďme radi,že sme zdraví 
a tešme sa z každej maličkosti. Ďakujem zároveň všetkým občanom, ktorým nie je 
ľahostajný osud našej obce a počas roka akoukoľvek formou pomáhali. Do nového 
roka 2013 želám všetkým Vám pevné zdravie, radosť zo života, 
z detí, z rodiny, úspechy v práci a pokoj v duši!

s úctou, Ing. Pavol Dobossy, starosta obce Horné Saliby 
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samostatná príloha pre združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu

Náš galantský a šaliansky
región

„podľa mňa rok 2013 bude rokom previerky  samosprávnych 
ekonomík, obce a mestá budú musieť konsolidovať svoje financie“, 
-hovorí ing. františek gögh, predseda zmo galantsko-šalianskeho regiónu.

združenie miest a obcí galantsko-
šalianskeho regiónu trvá od r. 2007. 

v roku 2010 na rade zmo gaša 
predseda ing.alexander mézeš oznámil 

členom, že už nebude kandidovať za 
primátora galanty, to znamená, že po 

komunálnych voľbách automaticky 
odstupuje aj z funkcie predsedu 
zmo gaša. do konania valného 

zhromaždenia poveril vedením zmo 
jedného z dvoch podpredsedov tohto 

združenia, ing.františka gögha. „musím 
povedať, bol som riadne zaskočený, 

nečakal som to. na najbližšom valnom 
zhromaždení som bol ako kandidát 

navrhnutý na predsedu zmo gaša a 
aj zvolený, -hovorí ing. františek gogh. 
po ukončení volebného obdobia ing. 
mézeša primátora galanty, ktorý bol 
zároveň predsedom zmo gaša do 

začiatku roka 2011, prebral teda štafetu 
ing. františek gögh – starosta obce veľké 
úľany, ktorý nám poskytol aj nasledujúci 

rozhovor.
o S akými predsavzatiami nastupoval 

do funkcie, to už bola prvá otázka  
pre neho...

- nastúpil som do funkcie 
s predsavzatiami zlepšiť spoluprácu 

miest a obcí v našom regióne, 
cieľavedomejšie presadzovať ochranu 

záujmov regiónu a jeho obyvateľov, 
hľadať spoločné cesty pri riešení 
problémov dotknutého územia v 

rôznych oblastiach. 
o ZMO galantsko šalianskeho regiónu 

za uplynulé roky začal vykazovať 
aj reálnejšiu činnosť, ktorú môžu 

cítiť aj samotní občania galantsko-
šalianskeho regiónu. Môžete sa 

pochváliť, pán predseda? 
- je to pravda, trošku sme zintenzívnili 

našu činnosť, v prvom rade sme 
spracovávali projekty na získanie dotácií, 

ktoré  boli aj úspešné. nadviazali sme 
vzájomnú spoluprácu so združením 

mikulovsko z čR, vypracovali sme 
s týmto regiónom spoločný projekt, 

ktorý budeme realizovať v roku 2013. 
cieľom tohto projektu je spracovanie 

databázy spoločných rozvojových aktivít 
v rámci cezhraničnej spolupráce.  ako 

združenie sme sa zúčastnili na 
galantských trhoch s vlastným stánkom 

a logom, kde sme mali možnosť 
propagácie jednotlivých miest a obcí 

v našom regióne pre návštevníkov 
galantských trhov. galantským hasičom  

sme odovzdali do správy vysokovýkonné 
čerpadlo, ktoré poslúži pre obce a mestá 

v našom regióne pri mimoriadnych 
povodńových udalostiach. navštívili sme 

domov sociálnych služieb na štrkovci, 

kde sme pre chovancov darovali 
mikulášske balíčky a ovocie./pozn. bol 
to pre mňa a mojich kolegov obrovský 

zážitok/. Ďalej to boli  napríklad 
rôzne športové podujatia a pracovné 

stretnutia s našimi politikmi.
o Ako vlastne pracuje ZMO galantsko-

šalianskeho regiónu? Aké sú jeho 
orgány? Kto je v nich nominovaný, 
aké sú funkcie, koľko máte počet 

členov ? 
- zmo ga-ša má nasledovné orgány: 

valnÉ zhRomaŽdenie, ktoré je 
najvyšším orgánom združenia,  

pRedseda zdRuŽenia, ktorý je 
štatutárnym orgánom oprávneným 

konať v mene združenia obcí. do 
Rady zdRuŽenia, ktorá je výkonným 
orgánom združenia boli zvolení gyula 

Borsányi, starosta obce tešedíkovo,  
ladislav maťašovský, primátor mesta 
galanta, lászló hajdú, starosta obce 

diakovce,  zdenka mačicová ,starostka 
obce Košúty,  pavol Racsko, starosta 

obce Kráľov Brod,  štefan jancsó, 
starosta obce neded, tomáš nemeček, 
starosta obce pusté sady, igor mandák, 

starosta obce selice,  františek gögh, 
starosta obce veľké úľany a  anton 

szabó, primátor mesta sládkovičovo.  za 
podpredsedov združenia boli zvolení  
ladislav maťašovský a gyula Borsányi.
o Čo ešte do konca roka má v pláne 

Združenie a ako pre vás – myslím 
Združenie – začne rok 2013?

- do konca roka ešte mám rôzne 
stretnutia. nebude to inak ani na 
začiatku roka 2013, potom bude 

nasledovať zasadnutie Rady zmo ga-ša 

a valné zhromaždenie.
o Ako Vy pozeráte na postavenie 

a poslanie ZMO v našom regióne? 
V čom má význam, silu, ale čo by sa 

mohlo napríklad aj zlepšiť vo vzťahu 
k vládnym inštitúciám?

- postavenie zmo ga-ša v našom 
regióne je podľa mojho názoru zatiaľ 
v tých „zadných traktoch“, ale pevne 
verím, že po poctivo vykonanej práci 
každého člena v prospech združenia, 

zaujmeme lepšiu pozíciu, aby sme splnili 
svoje poslanie pri hľadaní spoločných 

ciest pri riešení dotknutého územia 
najmä v oblastiach: spoločenských, 

spoločensko-ekonomických, 
ekologických, enviromentálnych, 

sociálnych, duchovných, kultúrnych, 
športovo-turistických, výchovno-

vzdelávacích a investičných.
o Budúci rok  sa predpokladá dosť 

náročný- z hľadiska ekonomiky, 
zamestnanosti, aj fungovania  

podnikateľského zázemia, 
otvorene o tom hovoria uznávaní 
ekonómovia, analytici, či bankári.

Čo bude znamenať tento rok pre náš 
región? Aká je podľa Vás perspektíva  

zvládnutia dosť náročného roka 2013?
- podľa mňa rok 2013 bude rokom 

previerky samosprávnych ekonomík, 
obce a mestá budú musieť konsolidovať 

svoje verejné financie. ak to niektoré 
samosprávy nezvládnu, u nich bude 

ohrozené čerpanie eurofondov 
v nasledujúcom programovacom 
období. a čo sa týka perspektívy 

zvládnutia takého náročného roka 
jednoznačne to vidím  na skromnosti, čo 

znamená zúženie rozpočtov,  zníženie 
výdavkov. treba urobiť všetko preto,a 
to sa budeme aj snažiť, aby sme získali 

čo najviac dotácií na činnosť samospráv, 
a to ako zo štátneho rozpočtu, tak aj 

z eurofondov.
o Keďže ste šéfom ZMO galantsko-

šalianskeho regiónu, pán Gögh, 
prináleží vám aj príjemná povinnosť – 
zaželať občanom tohto regiónu niečo 

zaujímavé a príjemné do nového roka. 
Čo by to mohlo byť?

-občanom nášho regiónu by som 
chcel zaželať do nového roka v prvom 

rade  zdravie , lebo to považujem za 
najvačší dar života. potom, aby mali 

pevné nervy, lebo to budú potrebovať 
pri každodennom živote, viac 

skromnosti, a do sŕdc občanov nech 
prichádza , ale aj odchádza pre iných 

viac lásky.
pýtala sa: Mgr.Alena Jaššová
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Galanta
Šaľa

Sereď
Sládkovičovo
Veľké Úľany
Tešedíkovo
Topoľnica

Horné Saliby
Matúškovo

Dolné Saliby
Košúty

Dolný Chotár
Tomašíkovo
Kráľov Brod

Vozokany
Pata

Pusté Sady
Šalgočka

Zemianske Sady
Neded
Jánovce

Malá Mača
Kajal

Mostová
Selice

Veľký Grob
Čierna Voda

Diakovce
Trnovec nad Váhom

Gáň
Veľká Mača
Pusté Úľany
Čierny Brod

Šoporňa
Šintava

Abrahám
Jelka

Členovia 
ZMO GA-SA regiónu:

starostovia zmo gaša regiónu mali veľmi vážne 
výhrady voči v súčasnosti fungujúcemu finančnému 

toku peňazí zo štátu do miest a obcí slovenska!
8. novembra 2012 sa uskutočnilo ii. valné zhromaždenie zmo gaša regiónu. 
otvoril ho jeho predseda ing. f.gögh a v úvode požiadali o slovo zástupcovia 
firiem uRBis mader s.r.o. B.Bystrica a avastav s.r.o. galanta, aby sa mohli  pred-
staviť so svojimi pracovnými orientáciami, ponukami, službami, ktoré vytrávajú, 
a ktoré by mohli samosprávy gašaregiónu využiť vo svojej každodennej činnosti. 
následne hlavnú správu o činnosti zmo gaša predniesol ing. františek gögh. in-
formoval prítomných o činnosti združenia počas uplynulého roka, ale aj o chys-
taných akciách. hovoril o náplni zasadnutí Rady zmo gaša, o liste  o predsedu 
zmo slovensko – p. dvonča, tiež o projektoch –technické a biotechnické opatre-
nia proti povodniam v obciach gašaregiónu, pRoRegio – integrovaná  koncepcia 
cezhraničnej spolupráce združení samospráv, ako aj o prípravných prácach na 
projekte „obnoviteľné zdroje, ako nástroj trvalej udržateľnosti z aspektu regió-
nov, analýza potenciálu a stratégia využiteľnosti oze v gašaregióne“. predseda 
tiež vyzdvihol jednu z akcií, na ktorú je zvlášť združenie gašaregiónu pyšné, 
a síce odovzdanie čerpadla a nestorových píl požiarnikom v galante. správu 
o činnosti Rady zmo slovensko predniesol dr.pavel Racsko a prečítal tiež text  
memoranda, ktorý sa schválil na ostatnom zasadnutí Rady zmos – 17.10.2012. 
členovia zmo gaša ju vzali na vedomie. na valnom zhromaždení sa schválil aj 
návrh zmeny stanov zmo gaša. taktiež s určitými pripomienkami bol schválený 
plán činnosti zmo gaša na rok 2013.
v diskusii sa otvorila dosť kritická debata voči obsahu memoranda, kde väčši-
na členov vážne kritizovala znenie memoranda, najmä čo sa týka povinností a 
kompetencií obcí a miest, ale aj vzťahu samospráv k štátnym inštitúciám, ktoré 
prenášajú na samosprávy všetky nepopulárne činnosti, platby - ale peniaze, 
dotácie nie a krátené sú už aj podielové dane. 
starostovia kritizovali postoje štátnych inštitúcií, ktoré podľa nich, neustále viac 
uťahujú opasky práve obciam a mestám.taktiež sa im nepáči skutočnosť, že je 
jedno, aká vláda vládne, ale keď príde na zasadnutie zmo slovenska, chová sa 
ako návšteva, ktorá nič nerieši, chvíľu popočúva problémy, ale žiadne zásadné 
stanoviská nepovie a  ani nerieši závažné pripomienky členov zmos-u. takéto 
chovanie štátnych úradníkov chápu viacerí starostovia a primátori ako prejav ľa-
hostajnosti a nezáujmu o to, čo sa deje – a ako žijú obce a mestá, regióny. v tejto 
súvislosti vystúpil Ing. Pavol Dobossy starosta Horných Salíb s dosť vážnymi 
výhradami a doslova povedal: „ zmos – jeho fungovanie – je, podľa môjho ná-
zoru, biznis pre pár ľudí, mám už dlhší čas dojem, že tu nejde o zastupovanie, či 
ochranu miest a obcí, a vláda z nás navyše doslova robí zlodejov! neustále nám 
pridávajú povinnosti, ale odoberajú kompetencie a peniaze.“
starostovia gašaregiónu nielen tvrdo kritizovali systém rozdeľovania podielo-
vých daní a fiškálnu decentralizáciu, recyklačný fond, ale zhodli sa aj  na tom, že z 
nich súčasná platná legislatíva doslova robí otrokov. „my sme sluhovia občanov, 
ale nie otroci“, zhodli sa mnohí.
Starosta z Malej Mače, Ing. František Hontvári upozornil, že konečne by mala 
šetriť aj vláda! nielen k šetreniu nútiť mestá, obce, občanov...! aj starosta Tomá-
šikova Zoltán Horváth otvorene súhlasil so stanoviskom ing. pavla dobossyho  
a dodal, prečo je vlastne taká malá sila a postavenie zmos-u? o čom vlastne toto 
združenie je? starostovia si pripadajú si – ako manipulovaní najvyššími orgánmi 
zmos-u.
Ing. František Gögh sa zapojil do diskusie vyjadrením, že podľa neho zmos 
prestal byť akčným. je načase, aby prestal len hovoriť, prijímať uznesenia a začal 
konať. padli ďalšie a ďalšie návrhy. Kedy konečne budú braní na trestnoprávnu 
zodpovednosť ministri slovenskej vlády, vedúci odborov na vláde, v kľúčových 
štátnych funkciách – za zlé a neekonomické rozhodnutia, ktoré ožobračujú 
republiku, obce, mestá?
Starostovia sú za chyby stíhaní, útočí sa na nich, podávajú sa trestné ozná-
menia, ale štátna mašinéria je stále chránená! Prečo? Kedy zmizne daný 
stav?
Starosta z Abrahámu, Ing. Igor Németh: „obce sú už nesmierne zaťažené, 
treba iným systémom prerozdeliť podielové dane a vrátiť kompetencie samo-
správam“.
Starostka z Košút, Mgr. Zdenka Mačicová: “ starostovia sú už celé roky – vinou 
nedobrého finančného systému a prúdenia peňazí od štátu k samosprávam ne-
ustále v mínuse – a keď si už myslia, že veci poriešia, znovu príde nejaký problém 
a dotácie, či podielové dane sa krátia, a toto už trvá celé roky, takže samospráva 
sa nemôže, doslova „vyhrabať“ z finančných mínisov. dokedy sa budú samo-
správy takto stresovať? Raz  takáto situácia v štáte musí prasknúť. Každé napätie 
predsa nemôže trvať donekonečna.“
v tejto súvislosti bolo prijaté Uznesenie VZ č. 14/2012:
Valné zhromaždenie ZMO GA-SA
1. vyjadruje nesúhlasné stanovisko s  Memorandom a odmieta ďalšie  
finančné zaťažovanie samospráv a občanov
2. žiada spravodlivé rozdeľovanie podielových daní (prehodnotiť systém 
prerozdeľovania)
3. žiada novelizovať zákon o verejnom obstarávaní
4. žiada prehodnotiť financovanie a kompetencie na prenesený výkon  
štátnej správy.

spracovala: - redakcia -
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galantsko-šalianske zmo 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 
tohto regiónu. prišli 
v menšom počte ako 
býva zvykom. neved-
no, čo bolo dôvodom, 
ale ako povedal Ing. 
Gőgh, 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 logic-
kejšie 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 susednom poľsku? tento problém trápi naše obce už viac rokov a vôbec sa nerieši, 
pritom logiku to určite má. 

„aj napriek tomu, že už uplynuli dva mesiace od nášho úspeš-
ného 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  naj-
lepšie 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 veľ-
ké 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 neme-
ček 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 kva-
litou nadupaná poľská družina. poliakov sme nepustili 
do šance, veď išlo o prvenstvo v skupine. hrali sme tr-
pezlivo, 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 po-
liaci 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 nesústre-
denom 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 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!

slovenskí starostovia skvele reprezentovali 
svoju krajinu a dosiahli veľký úspech!
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združenie miest a obcí ga-ša regiónu darovalo galantským  
hasičom nové čerpadlo9. augusta 2012 o 10:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné odovzdáva-

nie prívesného kalového čerpadla hasičom z okresného riaditeľstva 
hasičského a záchranného zboru v galante. prívesné kalové čerpadlo 
varisco odovzdal predseda združenia miest a obcí galantsko-šalian-
ského regiónu (zmo ga-ša) ing. františek gőgh riaditeľovi okresné-
ho riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v galante mjr. ing. 
zoltánovi tánczosovi. akt odovzdávania bol symbolicky ukončený 
krstom čerpadla. slávnostnej udalosti sa zúčastnili, riaditeľ Krajského 
riaditeľstva hazz v trnave mjr. judR. vojtech valkovič, primátor mesta 
galanta mgr. ladislav maťašovský, prednostka obvodného úradu mgr. 
júlia gállová a primátori a starostovia obcí galanstko – šalianského 
regiónu. predmetné  čerpadlo je zapožičané a bude slúžiť hlavne pri 
zmierňovaní následkov povodní a prívalových dažďov, pri dopĺňaní 
cisternových automobilov pri veľkých požiaroch a pri rôznych iných 
udalostiach. samonasávacie kalové čerpadlo varisco jd3-140 poháňa 
jednovalcový vznetový motor lombardini 6ld. výkon čerpadla je za 
optimálnych podmienok 2020 l/min. celé čerpadlo je umiestnené na 
homologizovanom prívesnom podvozku, čím sa zabezpečuje jeho 
rýchly presun a nasadenie. za veľkého úsilia predsedu zmo ga-ša 
p. ing. františka gőgha sa podarilo v rámci programu eurofondov z 
environmentálnej oblasti zakúpiť toto kalové čerpadlo na prívesnom 
podvozku. za vynaložené úsilie mu mjr. ing. zoltán tánczos vyslovil 
úprimné poďakovanie a na znak vďaky mu bola podarovaná hasičská 
sekerka.

náš región navštívil družobný mikulov

zástupcovia (starostovia a primátori) zmo gaša regiónu navštívili  
družobný región miKulovsKo, a to v dňoch 30.-31. október 2012. počas 
tejto návštevy si na morave pozreli Kostol sv.jiřího, vystúpili na zrúcaninu 
sirotčí hrádek. v mikulove navštívili hrobku rodiny dietrichsteinovcov, 
ako aj historické centrum. celá oblasť miKulovsKa je charakteristická 
pestovaním vína, aj bohatým sortimentom a ponukou vín vo vinných 
pivniciach, po česky „v sklípkoch“. samozrejme, že naši starostovia a 
primátori ochutnali, bez toho sa vlastne mikulovsko ani navštíviť nedá. 
zástupcovia obidvoch regiónov si navzájom vymenili skúsenosti z rieše-
nia problémov samospráv. vďaka mimoriadnej pohostinnosti a láskavos-
ti, ktorou je mikulov známy, sa naši starostovia a primátori u družobných 
partnerov cítili naozaj vynikajúco.

samostatná príloha pre združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu
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o PATA je obcou v Galantskom 
okrese. O aktuálny rozhovor 
sme požiadali jej starostu. 
Medzi zaujímavosti patrí aj 
skutočnosť, že súčasný starosta 
pán  Štefan Čambálik – stojí na 
čele obce nepretržite od roku 
1990. Ako je vôbec možné toľko 
zotrvať a vydržať, vykonávať 
takúto náročnú prácu? Ako sa 
to podarilo, pán starosta? 
- vo vedení obce pata pôsobím 
od roku1976. zrejme občania 
obce  každé voľby oceňujú moju 
prácu v prospech obce a tiež je 
aj to možné , že si vážia aj moje 
krédo vaše starosti a problémy sú 
aj mojimi.
o Pán starosta, o obci sme už 
dávno nepísali, poprosím vás 
preto o krátku charakteristiku 
vašej samosprávy. 
 - samospráva,ako všetci 
vedia, je správa vecí verejných, 
prostredníctvom svojich 
zástupcov.teda poslancov 

obecného zastupiteľstva a starostu.tieto dva orgány musia 
spolupracovaťa vzájomne si dôverovať. v ostatnom čase toto 
v obci začína fungovať a tak samospráva obce  postupne 
zabezpečuje pre svojich občanov všetky služby, hoci ešte 
máme rezervy.

o S čím sa môžete pochváliť za uplynulé roky, čo sa týka 
investičnej výstavby, rekonštrukcie, úspešných projektov 
z hľadiska modernizácie obce?   
- obec v predošlých rokoch obnovila- základnú školu novšiu 
budovu /1962/ staršiu /1938/ to čaká ,zatiaľ sme opravili 
strechu. sme v štádiu schvaľovania nového územného plánu 
obce. podarilo sa nám rekonštruovať a dostavať  hasičskú 
zbrojnicu. na budovách materskej školy sme vymenili okná 
a dvere, vymenili sme vykurovanie za hospodárnejšie, 
budovy postupne zatepľujeme. Budovu obecného úradu 
sme zmodernizovali-zateplením a výmenou okien a dverí. za 
pomoci materského centra sme vybudovali aj detské ihrisko 
/no toto sústavne patanskí vandali ničia, nie sme schopní 
ho udržať v prevádzke/ náklady na opravy stúpajú tak, že 
už by sme za ne postavili nové-skepsa ale na čo?/ šatne 
v športovom areáli sme čiastočne rekonšruovali – úK, sprchy, 
výmena okien,elektroinštalácia-.

 o O pár týždňov je tu rok 2013. Ako sa na neho pripravila 
vaša obec? Máte schválený rozpočet? Čo sú jeho hlavné 
piliere – priority?

- na rok 2013 je obec už pripravená, len aby boli peniaze. 
Rzpočet sme ešte neschválili, no s poslancani a organizáciami 
sme ho už prejednali, tak očakávam jeho schválenie 17. 
decembra. čo v roku 2013?  prioritou je školstvo, zatepľovanie 
hospodárskeho pavilónu v mš, zabezpečenie stability zš 
stará budova a následná výmena okien ,dverí a samozrejme 
zateplenie. v tejto budove chceme  zriadiť jedáleň s výdajňou 
obedov pre žiakov a učiteľov. sústreďujeme svoje úsilie na 
zriadenie zberného dvora na vytriedený odpad, ale tu už 
niekoľko rokov narážame na nepochopenie slovenského 
pozemkového fondu, keď vybraný vhodný pozemok nám 
chce predať za 21 euro/m2 , čoje pre obec likvidačná cena /
znalec ho ocenil na 4,9 eura/. obec má samozrejme viacej 
plánov no závisia od finančných prostriedkov  - oprava 
mK na ul. stará poštová, párovská, a záhradná. chodníky 
na  nitrianskej ulici, zväčšenie kapacity čov, pokračovanie 
v rozširovaní kanalizačnej siete. zmodernizovanie kina, atď. 
 o Ako vaši občania žijú počas roka v oblasti kultúrno-
spoločenského vyžitia? Čím je v tomto smere 
charakteristická obec Pata?

  - naša kultúrna komisia v spolupráci s oKs, ale aj s farským 
úradom  organizuju pre očanov obce rôzne tanečné zábavy, 
obecný deň, pre deti športový deň, deň detí,  mikuláša, 
predvianočné stretnutia a pod. združenie rodičov pri zš 

obec pata je pripravená na rok 2013, 
všetko však záleží od peňazí

pokračovanie str.14.
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organizuje každoročne ples. v tejto sezóne možno vo vynovených 
priestoroch v „Kulturáku u palušáka“. obec organizuje pravidelne 
podujatie pre seniorov v októbri. športovci organizujú tzv. 
hodové zábavy. poľovníci súťaž vo varení guláša. materské 
cenrum usporadúva podujatia pre matky s deťmi. na všetko si ani 
nespomeniem. ale môžem skonštatovať, že počas roka si občan 
môže nájsť to „svoje podujatie.“
 o Akú pozornosť venujete v obci súkromným podnikateľom. 
Majú vytvorené podmienky, alebo ich máte pomenej? A čo 
zamestnanosť obyvateľstva?: 
- podnikateľom v obci podľa ich požiadaviek obec pomáha, ich 
aktivity podporuje, no samozrejme, že nie všetky –zvažuje sa 
dopad na občanov a životné prostredie. nezamestnanosť kolíše 
okolo 100 nezamestnaných, obec má asi 3060 obyvateľov.
o Keby ste ako starosta, ale aj občan, mohli sa poobhliadnúť 
späť, ako by ste zhodnotili rozvoj a život vašej obce za 
posledných 25-30 rokov?
- obec vyrástla, má všetky služby. pribudlo veľa nových 
moderných domov. zlepšilo sa životné prostredie. dá sa tu 
spokojne žiť.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

nočné havrany hliadkujú už aj vo veľkom grobe!

Obec Veľký Grob je činorodou obcou v galantskoša-
lianskom regióne, ktorá sa tiež čoraz viac zaujíma aj o 
bezpečnosť svojich občanov, detí, seniorov. Aj preto – 
podľa slov jej starostu Viliama Riga „rozbehla projekt pod 
názvom nočné havrany“. O čo ide? 
„zakladateľom  projektu je pán erik Brekke, pochádzajúci z 
mesta Bergen, štátu nórsko. tento projekt nazval najdôle-
žitejším a najväčším vzdelávacím projektom pre dospelých. 
projekt má veľký preventívny význam v oblasti boja proti 
kriminalite a zabezpečuje výrazné zvýšenie bezpečnosti pre 
všetkých občanov obce. po uvedení projektu nočné havrany 
do života v nórsku sa v priebehu troch rokov znížila kriminali-
ta v priemere o 50-80%. 
projekt sa postupne udomácnil v ďalších európskych kraji-
nách, ako aj na slovensku, kde je prezentovaný cez občianske 
združenie „nočné havrany“. nočné havrany sú definované ako 
čestní dospelí ľudia s citom pre zodpovednosť, s vôľou počú-

vať iných, s pozitívnymi postojmi, ktorí majú vlastné, v noci 
dobre viditeľné označenie – žlté vesty. ich heslom je:
„Nebudeme sedieť doma a trápiť sa, čo sa deje s našimi deťmi 
vonku, pôjdeme tam aj my a presvedčíme sa, aká je skutoč-
nosť“. počas noci by sa mala v obci pohybovať skupinka mini-
málne dvoch dospelých ľudí, ktorá má dostatok odvahy, aby 
svojou prítomnosťou zvyšovala bezpečnosť našej obce, bude 
sledovať dianie v uliciach. ak to bude nevyhnutne potrebné, 
privolá pomoc rodičov, polície, lekársku pohotovosť, starostu 
obce a poslancov mestského zastupiteľstva. nikdy priamo ne-
zasiahne do bitiek a výtržností, ale bude pripravená pomôcť.
do tohto projektu sa môže zapojiť každý dospelý občan obce 
veľký grob, ktorý chce urobiť niečo pre svoje deti a  žiť v po-
kojnom prostredí a bezpečnej obci“- hovorí starosta obce.
„funguje to už 6 rokov v topoľčanoch, a úspešne. je to v 
podstate taký psychologický ťah, keď napríklad nemôžem v 
noci spať, alebo mám viac času – tak si natiahnem žltú vestu 
a skrátka prejdem sa po obci, skontrolujem „kritické“ kúty, 
miesta, skupinky ľudí a keď treba, pomáham.v súčasnosti 
máme v obci prichystaných na tento účel 10 reflexných viest 
a zatiaľ dvoch takýchto dobrovoľníkov.dúfam, že sa k tomuto 
projektu pripoja aj ďalší. veď to slúži na našu vlastnú ochranu, 
pomáhame tým svojim deťom a seniorom. veď niekedy ani 
sám rodič nevie, kde je jeho dieťa a čo robí s partiou. preto 
netreba sedieť doma a strachovať sa. to nepomôže, treba 
vyjsť do terénu a presvedčiť sa. a keď  pomôžete svojmu die-
ťaťu, pomôžete aj druhému. veď to vlastne robíme pre seba,“ 
končí rozhovor Viliam Rigo, starosta obce Veľký Grob.

spracovala : redakcia

Dovoľte mi, vážení spoluobčania, zaželať Vám do nového roku 2013 
pevné zdravie, spokojnosť, chuť do života a pohodu v rodinách, 

ale aj v práci a pokoj v duši.
Ďakujem Vám za doterajšiu pomoc a podporu a teším sa na ďalšie 

spoločné dni, ktoré strávime vo vzájomnej spolupráci 
pri skrášľovaní našej obce.

Viliam Rigo, starosta obce Veľký Grob
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Pavla Vörösová z Veľkého Grobu každý utorok a štvrtok doučuje 
rómske deti z obce, a to bez nároku na odmenu. 

Chce dokázať, že aj Rómovia môžu žiť inak.

Paula Vöröšová má 21 rokov a pochádza z Veľkého Grobu. Študuje 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor sociálne služby a 
poradenstvo. Tento odbor, ktorý študuje sa zameriava aj na najnižšie 
vrstvy spoločnosti, medzi ktoré patria tiež mnohí Rómovia. Ona sama 
hovorí: „ Tento smer som si vybrala najmä preto, že som presvedčená, 
že nie všetci „Cigáni“ sú takí, ako ich vidí väčšinová spoločnosť.  Žijem 

v obci, kde bývajú aj Rómovia. Nikto z nich nežije segregovane, no na-
priek tomu sa ich spôsob života líši od toho „bežného“. Väčšina z nich je 
nezamestnaná a sú odkázaní na pomoc štátu. Prostredie, v ktorom žijú, 
nie je vhodné pre nich, no najmä pre ich deti.  Ak z nich raz majú vyrásť 
plnohodnotní ľudia pre túto spoločnosť, musia mať na to podmienky.  
Za príčiny sociálneho vylúčenia  považujem najmä to, že sú nezamest-
naní, s čím súvisí  chudoba a od toho sa zasa odvodzuje nízka úroveň 
vzdelania. A práve vzdelanie je to, čo by dokázalo  tieto deti ovplyvniť. 
Preto som sa rozhodla im pomôcť a zriadiť doučovací krúžok pre ne. 
Oslovila som starostu obce,  Viliama Rigu, ktorý mi umožnil túto moju 
aktivitu vykonávať a poskytol mi aj miestnosť. Informáciu o zriadení 
krúžku som oznámila deťom a  správa sa medzi nimi rozšírila.  Aj keď 
som spočiatku nevedela, či sa táto aktivita uchytí, a či tento krúžok 
budú deti navštevovať, myslím, že má medzi nimi úspech.  V priemere 
ho navštevuje pätnásť detí vo veku  6 až 16 rokov. Stretávame sa každý 
utorok a štvrtok o 18-tej. Deti doučujem učivo, ktoré sa v škole nestihnú 
naučiť, alebo s ním majú problém. Takisto majú možnosť robiť si tu 
domáce úlohy. Okrem doučovania sa snažím deti naučiť aj základným 
sociálnym návykom, ako pozdraviť sa,  poďakovať, umývať si ruky 
pred jedlom, po WC,atď. S deťmi robíme aj iné aktivity. Urobili sme si 
Halloweenskú oslavu, na ktorú si pripravili masky. Nedávno sme oslavo-
vali Mikuláša a najbližšie sa chystáme ozdobovať vianočný stromček.  
Myslím, že moja aktivita pomáha deťom, najmä čo sa týka vzdelania. 
Niektoré z nich sa dokonca zlepšili v škole.  Aj keď svojou aktivitou život 
týchto detí nezmením, dúfam, že ich to motivuje k tomu, aby raz svoj 
život mohli zmeniť ony sami.

spracovala: redakcia GAŠA Žurnál

červené stužky 2012 na sošo a s v galante
červené stužky sú symbolom 1. decembra – svetového dňa 
boja proti aids. červené stužky je aj názov celoslovenskej 
kampane. v tomto školskom roku to bol už jej vi. ročník. 
Kampaň „červené stužky 2012“ na našej škole bola zameraná 
na zvýšenie informovanosti o hiv/aids, na prevenciu látkových 
a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou 
problematikou. nemalú pozornosť sme venovali aj vplyvu 
závislosti a ich dôsledkom na život mladých ľudí. 
už v mesiaci september sme zhotovili nástenku, ktorú sme 
pravidelne aktualizovali. 
študenti študijného odboru hotelová akadémia z ii.ha 
triedy zhotovili červené stužky. pripínanie červených stužiek 
a vysvetlenie ich posolstva sa uskutočnilo na našej škole 
v posledných dvoch týždňoch novembra. 
1. Zhotovenie červených stužiek  v mesiaci november 2012 
a ich distribúcia  s triedou ii.ha a ii.op
2. Film „Do tváre“ o pohlavných chorobách si pozreli študenti 
študijného odboru obchod a podnikanie z ii.op a iv.op triedy, 
študenti nadstavbového štúdia spoločné stravovanie z i.ss, ani-
mátori voľného času z triedy i.an a kaderníci z triedy i.Ka. 
3. Besedu o obchodovaní s ľuďmi so psychológmi absolvovali 
študenti učebného odboru čašník i.c triedy a študenti  hotelovej 
akadémie z iii. ha
4. Prednášku o obchodovaní  s ľuďmi s Bc. Miriam dovinovou,  
zástupkyňou oddelenia komunikácie a prevencie kriminality a 
inej protispoločenskej činnosti pz galanta absolvovali študenti 
hotelovej akadémie z ii.ha triedy a študenti  študijného odboru 
obchod a podnikanie  z i.op. 
5. So školskou psychologičkou mgr. 
martinou Kuckovou besedovali študen-
ti učebného odboru cukrár a stolár z 
triedy i.cs a hotelovej akadémie z i.op 
triedy o vplyve hiv, aids a drog na psy-
chiku mladých ľudí 
6. S pracovníčkami Úradu verejného 
zdravotníctva v Galante besedovali 
o závislostiach, o správnej životospráve 
študenti hotelovej akadémie z iii.ha. 
Beseda bola spojená s meraním hladiny 
oxidu uhličitého v dychu, hladiny cukru 
a cholesterolu v krvi a krvného tlaku.  
7. Beseda o HIV a AIDS

prostredníctvom prezentácie v programe poWeRpoint nás 
o aids a hiv poinformovala Barbora miskólciová a Rebeka 
Kontárová  z ii. op. po nej nasledoval vedomostný kvíz  o 
hiv, aids i o otázkach kultúrneho a spoločenského života. 
Každú triedu reprezentovali dvaja študenti. publikum tvorili 
študenti ii.op triedy. najlepšie vedomosti o danej problematike 
preukázali študenti študijného odboru animátor voľného času. 
Každý súťažiaci bol odmenený tortičkou ozdobenou symbolom 
1. decembra – červenou stužkou. tortičky nám vyrobili naši 
študenti učebného odboru cukrár pod vedením majsteriek 
odborného výcviku.
8. Kvapka krvi pre červené stužky – ing. erika velázquezová 
zorganizovala bezplatné darcovstvo krvi 
9. Beseda o HIV a AIDS so žiakmi ZŠ SNP v Galante
prostredníctvom prezentácie v programe poWeRpoint o aids 
a hiv poinformovali žiakov 9. ročníka základnej školy Barbora 
miskólciová a veronika grelová  z ii. op. po nej nasledoval 
vedomostný kvíz  o hiv, aids. najlepšie vedomosti o danej 
problematike preukázali žiaci iX.c triedy. všetci súťažiaci bol 
odmenení tortičkou ozdobenou červenou stužkou, ktoré vyrobili 
študenti učebného odboru cukrár pod vedením majsteriek 
odborného výcviku. Kvíz sme ukončili kultúrnym programom 
v ktorom nás potešila spevom marcela Kupčíková z ii.ha a hrou 
na gitare patrik Babic z ii.ha.

Anna Švancárová
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Neustále mám problémy pri sexuálnom styku, pretože mám pocit, akoby vo mne partner “lietal“. Skrátka, nemám 
dostatočné trenie. Je to aj tým, že som dosť vzrušivá, alebo to môže byť aj niečo iné? Zdôverila som sa kamoške – a tá 
povedala, že asi mám „veľkú“... Partner sa nikdy nesťažoval, ale je pravda, že vyvrcholenie trvá u neho dosť dlho a ja 
nepociťujem dostatočné trenie. Počula som aj o operáciách na zmenšenie šírky pošvy. Ale sa bojím. Mám len 29 rokov. 
A nerodila som zatiaľ. Čo mi môžete poradiť, lebo sa obávam, že problém sa môže časom zhoršiť... 

Nemám dostatočné sexuálne trenie...

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 
Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,  
stanovenie diagnózy, liečbu... 

odpovedať našej čitateľke je analýzou riešenia v nie-
koľkých rovinách. anatomické predispozície pohlav-
ných orgánov - veľkosti penisu u muža a priestrannosti 
pošvy u ženy sú veľmi individuálne. vo všeobecnosti 
však rozdiely našej rasy sú minimálne a schopnosti 
prispôsobivosti malých anatomických odchýliek 
nevykazujú neschopnosti sexuálneho uspokojenia pri 
pohlavnom styku. túto nemennú anatomickú zmenu 
však môže ovplyvňovať / až znásobovať – zväčšovať / 
funkčná schopnosť zmien pri prekrvení v malej panve 
/ konkrétne pošvové steny / pri sexuálnom vzrušení sa 
u ženy. a potom následkom hore uvedenými stavmi 
môže dôjsť ku zhoršovaniou dotykových pocitov, ako u 
muža tak u ženy, a v prevažnej miere u žien, ktoré dosa-
hujú sexuálne vyvrcholenie dotykmi na pošvové steny 
/ vaginálny typ vedúci ku orgasmu u ženy /. samozrej-
me zhodnotenie stavu u ženy vyplýva z precízneho 

a veľmi diskrétneho anamnestického vyšetrenia / 
ťažkostí / oboch partnerov  a následne detailného 
gynekologického vyšetrenia u ženy. nemožno 
opomenúť ani urologické, prípadne andrologické 
vyšetrenie u muža. tieto vyšetrenia predovšetkým 
majú posúdiť prevažne anatomické schopnosti, 
alebo nemožnosti. prípadne následné špecializované 
sexuologické vyšetrenie môže napomôcť ku riešeniu 
prevažne funkčných porúch ťažkostí našej čitateľky 
- ako medikamentóznou celkovou alebo lokálnou / 
lieky/ liečbou, tak  aj poučením partnerov -  návrhom 
zmien  “ sexuálnej taktiky” - vedúcej ku sexuálnemu 
uspokojeniu partnerov. v prípade našej čitateľky, ženy,  
ktorá ešte nerodila – by  som v návrhu riešenia ope-
ráciou - vedúcou ku zmenšeniu priestrannosti pošvy, 
bol značne opatrný, a tento stav pred plánovanou 
tehotnostou by som neriešil.

Pred každými Vianocami riešime otázku, čím obdarujeme 
svojich blízkych. Ak sa chcete zbaviť pochybností, či to, čo 
sme vybrali, obdarovaný ocení, možno nájdete inšpiráciu  
v rozhovore s  Mgr. Mariom Olachom, regionálnym 
riaditeľom  Prvej stavebnej sporiteľne.
Môže byť stavebné sporenie ,,univerzálnym” darčekom?
Áno. Darčekom, ktorý skôr alebo neskôr ocení a využije 
každý, pretože stavebné sporenie je určené predovšetkým 
na financovanie bývania. To, že tento druh investícií je 
v porovnaní v našimi platmi ešte stále veľmi náročnou 
položkou v rodinnom rozpočte, vie asi každý. Na to nemusíte 
byť finančným analytikom, ani realitným maklérom. 
My ponúkame recept, ako si postupne a najmä výhodne 
pripravovať peniaze na bývanie. 
Pre mnohých je podstatné aj to, koľko taký darček stojí. 
Ako je to so stavebným sporením?
V súčasnosti zaplatíte za uzatvorenie zmluvy poplatok iba 20 € 
a to bez ohľadu na to, pre akú sumu sa rozhodnete. Každý stavebný sporiteľ 
môže získať štátnu prémiu, ponúkame nemenné úrokové sadzby na vklady aj 
úvery a čerešničkou na torte je zákonný nárok na stavebný úver s úrokovou 
sadzbou už od 2,9 % ročne. Takže stavebné sporenie sa určite oplatí.
Spomínali ste štátnu prémiu. Aké mám šance získať ju?

Maximálna štátna prémia má v tomto roku hodnotu 66,39 € 
a  predstavuje 10 % z ročných vkladov. Takže ak vložíte na 
svoju zmluvu o stavebnom sporení 663,90 €, pripíšeme k vašim 
vkladom aj plnú štátnu prémiu.  Ak vložíte menej, získate iba jej 
čast, ktorá bude tvoriť 10 % z realizovaných vkladov. 
Môže byť zmluva o stavebnom sporení užitočná aj pre dieťa?
Vaše deti dnes ešte asi nebudú uvažovať o tom, načo je stavebné 
sporenie. Avšak vďaka  vkladom, štátnej prémii, úrokom a 
stavebnému  úveru získate potrebnú sumu na bývanie. Keď 
začnú o niekoľko rokov uvažovať o vlastnom bývaní, verte, že 
tohtoročný darček bude pre ne nadmieru užitočným a nadčasovým 
súčasne.
Blížia sa  sviatky pokoja, ale uplynulé dni vám priniesli dosť 
pracovných povinností...
Máte pravdu, organizovali sme množstvo podujatí, ktoré súviseli 
s 20-ročným pôsobením našej banky na slovenskom finančnom 
trhu. Potešilo nás, že stavebné sporenie nestráca na svojej kvalite, 

je vyhľadávané a dostupné pre všetkých. Aj preto chcem všetkým klientom 
poďakovať za ich dôveru, zaželať im veľa zdravia, šťastia a úspechov. 
Viac informácií získate na telefónnych číslach a na e-mailových 
adresách: msantai@fo.pss.sk, 0915 892 002, bbednarova@fo.pss.sk, 
tel.: 0915 740 165

Darčeková inšpirácia

Akú rolu 
zohrávajú 
bezpečnostné 
dvere, 
ktoré mám 
namontované 
ako hlavné, 
vchodové? 
Bývam v 
rodinnom 
dome a poisťovne ma neustále presviedčali, aby som tento fakt 
nepodceňoval, lebo sa na tom prihliada pri krádeži –akože v prospech 
mňa- ako klienta.Ale hrajú takú dôležitú úlohu, keď na oknách nemám 
mreže a teda rozbitím okennej tabule sa zlodej ľahkodostane dovnútra, 
takže –nie je v tomto prípade investícia do bezpečnostných dverí 
zbytočná?
zabezpečenie budovy alebo bytu proti krádeži je závislé od výšky poistnej 
sumy a každá poisťovňa má svoje podmienky, za ktorých je potrebné 
zabezpečenie proti krádeži. samozrejme, čím je vyššia poistná suma, tým 
je aj nárok na zabezpečenie proti vlámaniu alebo krádeži vyšší. uvediem 
základné princípy, ktoré sa vyžadujú od klienta, ak chce mať poistenie aj 
proti krádeži. miesto poistenia musi byť počas nepritomnosti poisteneho 
zabezpečené proti krádeži vlámanim alebo krádeži prekonaním prekážky 
nasledujúcim spôsobom: a) vstupné dvere do budovy, stavby a vstupná 
brána musia byť uzamknuté, b) dvere do poistenej budovy musia byť 
uzamknuté funkčnou zámkou s cylindrickou vložkou,
c) dvere do poistených stavieb musia byť uzamknuté funkčnou zámkou, d) 
okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory v budove alebo stavbe 
musia byť zatvorené z vnútornej strany uzatváracím mechanizmom tak, že 
ich nie je možné zvonka otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo 
zničenia, e) ak sa dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory v budove alebo 

stavbe uzatváraju aj zvonka, musia byť uzamknuté funkčnou zámkou s 
cylindrickou vložkou. 
poistené veci musia byť počas neprítomnosti poisteného zabezpečené 
proti krádeži vlámaním alebo krádeži prekonaním prekážky nasledujúcim 
spôsobom: a) umiestnené v uzamknutej budove, stavbe alebo uzamknutom 
zariadení staveniska nachádzajúcom sa na tom istom pozemku ako 
poistená budova, b) uzamknuté k inému nepremiestniteľnému predmetu 
nachádzajúcom sa na oplotenom pozemku, na ktorom je poistená budova 
alebo stavba, zabezpečenom  funkčným oplotením v minimálnej výške 1,5 
m, c) ak nie je možné ich zabezpečiť podľa tohto , vzhľadom na charakter 
poistených vecí ochranné zabezpečenie musí byť primerané obvyklým 
okolnostiam a technickým možnostiam.
to, aký typ dverí je potrebný kúpiť, to závisí výlučne od výšky poistnej sumy 
a každá poisťovňa 
tieto informácie 
musí klientovi 
poskytnúť, resp. 
sa nachádzajú 
priamo v zmluvných 
podmienkach. a 
tiež nepodceňujte 
aj kvalitu okien, 
dnes existujú na 
trhu kovania, ktoré 
sú práve proti 
zlodejom ťažko 
prístupné. je to 
naozaj iba na nás, či si zvolíme štandard, ktorý poisťovňa vyžaduje pri našej 
poistnej sume, alebo si ochránime svoj majetok lepšie.

pripravila:
Ing. Monika Backárová, generálna reprezentantka ČSOB poisťovne

zabezpečujú bezpečnostné dvere moje súkromie?

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

- poistenie je istota do budúcnosti - poistenie je istota do budúcnosti - poistenie je istota do budúcnosti -
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Šaľa
Kontakt:

 0905 231 901
0905 943 125

Info :
Szaly,s.r.o.
Prevádzka:Štúrova 1,92701 Šaľa
Tel/Fax.:+421 031 7702014 
Mobil: 0910 405 007

Predaj ,  Prenájom ,  Servis  kanc. techniky ,  Spotrebný materiál  ,   Color  A4 , A3 ,  Vizitky , LetákyCopyShop , Čb-    

Ceny sú s DPH 20%, 
akcia platí od 30.11.2012

do vypredania zásob

• Čiernobiela laserová tlač, far. skener,  kopírka • 
Rýchlosť tlače: 23 A4 / min.  • Rozlíšenie tlačiarne: 
1.200 x 600 dpi  • Zásobník na 250 listov •

Canon MF 4410

 139,90- €
Canon 

PIXMA MG 4250
Tlač, kopírovanie, skenovanie • Obojstranná tlač + 

mobilná tlač • Zásobník papiera: zadný a predný na 
max. 150 listov • Displej: 6,2 cm TFT farebný • Rýchlosť 

tlače: 9,9 čb/min a 5,7 far/min • Systém atramentov: 4 
farby, 2 ásobníky, 2 PL • Rozhranie: USB, pamäť. karta, 

WiFi •

 68,90- €

Tlač, kopírovanie, skenovanie • Aut. obojstranná tlač • 
Zásobník papiera: zadný a predný na max. 150 listov • 
Displej: 6,0 cm LCD farebný • Rýchlosť tlače: 9,7 
čb/min a 6,1 far/min • Systém atramentov: 5 
samostatných, 1 PL • Rozhranie: USB,pamäť. karta, 
fotoaparát •

Canon 
PIXMA MG 5150

 68,90- €

Tonery - náplne - atramenty- do všetkých 
tipov zariadený, teraz pri predložení 

vystrihnutého kupónu z novín zlava -10% 

cukráreň Kataríny Filovej 
v Horných Salibách

Objednávky:
kedykoľvek osobne 

v cukrárni, alebo telefonicky: 

031/785 2473

otváracie hodiny: 
pondelok – piatok: 10.00 – 20.00 hod.

sobota:  8.00 – 21.00 hod.
nedeľa: 10.00 – 21.00 hod. 

Ochutnajte u nás pečené BRATISLAVSKÉ ROŽTEKY, 
podľa tradičnej receptúry.

Ďakujeme zákazníkom, klientom a obchodným partnerom za dôveru a priazeň, ktorú 
nám preukazovali v roku 2012. Želáme lásku, pokoj, úspech a pohodu v roku 2013!
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Ponúkame len to najlepšie

Sportstyle, Hollého 9, Šaľa - pri HM Tesco
 Otvorené 7 dní v týždni do 20 00 hod.

 
Veľká súťaž o lyžiarsky set za 500 € 
a ďalšie hodnotné ceny.
Prekvapenia a darčeky pre zákazníkov.

Oslávte 5. výročie s  nami!

Lyže za najlepšie ceny.

Ďakujeme zákazníkom a klientom za dôveru a priazeň, ktorú nám 
preukazovali v roku 2012. Želáme lásku, pokoj, úspech a pohodu v roku 2013!
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Chovateľské potreby
Edita Kollerová

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: 0905 / 162 949
Otváracia doba: Po - Pia: 9.00 - 16.00 * So: 8.00 - 12.00

• 
Granule pre psov a mačky •

• Šampóny rôzne •
• Výstroj pre psov a mačky • • 

Maškrty pre psov • 
• Klietky rôzne • Krmivo pre exoty 

+ výbava • Rybárske potreby •
• Krmivo pre akvarijné ryby + 

výbava • Kŕmne zmesi na výkrm • 
Prísady do kŕmnych zmesí

Konzervy pre mačky a psy • 

KAMENÁRSTVO-ANDRÁSSY

Výroba všetkých druhov pomníkov. 
Veľký výber tvarov a farieb.

www.kamenarstvo-andrassy.sk

Jednohrob so zakrytím
z pravého kameňa

Dvojhrob so zakrytím
z pravého kameňa

od 1200,- € od 1600,- €

Jednohrob so zakrytím z umelého kameňa - 400€

Dvojhrob so zakrytím z umelého kameňa - 570€

Len zakrytie dvojhrobu z pravého kameňa od 800€

Len zakrytie dvojhrobu z umelého kameňa - 180€

ZDARMA: Doplnky do 70€, doprava do 100km, 

60 zlatých písmen, zaguľatenie hrán.

AKCIA!! Zľava 15%, pre dôchodcov 20%

Privát: Matúškovo 819; Dielňa: Topoľnica 265

Predajňa: Bratislava, ul. Šancová 112

Tel/Fax: 031/780 42 40, Mobil: 0905/320 476

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!

V našom kaderníctve si 
vyskúšajte:

nové farebné odtiene na 
vlasy, 

zaujímavé sú tiež nové 
trendy spoločenských 
účesov.

Požičiavame vlasové 
výplne do účesov...

nové metódy strihov, 

atraktívne melíre, 

Uvoľnenie tela i ducha
- Detoxikačná medová 
masáž
- Medová masáž
- Thajská masáž
- Bankovanie
- Zoštíhľujúce zábaly
- klasická masáž
- bankovanie
- medová masáž
- thajská masáž
- formovanie postavy

Terapia zlepšuje krvný obeh, 
napráva imunitný systém, 
zlepšuje vodivosť nervových 
b u n i e k ,  n a p o m á h a  p r i  
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 
ľ u d s k é h o  o rg a n i z m u  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...

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. 

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

Prekvapenie: darčekové poukážky. 

Salón Orchidea
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

Salón krásy a zdravia Orchidea

KOZMETICKÝ SALÓN KITTI

Štúdio BEMER Orchidea

Ozdravte svoj organizmus 
v našom štúdiu...

Kaderníctvo Orchidea

Univerzal Galanta

Masážny salón „RELAX“

Doprajte si relax a pohodu!

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).

Objednajte sa: Gitka Benedeková,  
Tel.: 0905 127 249

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

Objednávajte sa:
Bernadeta Czinegeová
0948 005 802
0903 263 902
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Ďakujeme zákazníkom a klientom za dôveru a priazeň, ktorú nám 
preukazovali v roku 2012. Želáme lásku, pokoj, úspech a pohodu v roku 2013!



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

NÁBYTOK
Czafík

Ďakujeme obchodným partnerom a občanom 
za dôveru a priazeň, ktorú nám preukazovali 
v roku 2012. Želáme lásku, pokoj, úspech 
a pohodu v roku 2013!

Predstavenstvo SBD v Šali

V roku 2013 želáme všetkým ľuďom dobrej vôle pevné zdravie, 
pohodu v rodinách a úspech na pracoviskách!


