
Prenajmem obchodný priestor v Galante medzi 
kaviarňou La Café a Tatra bankou (pri kruhovom 
objazde), ul. Vajanského. Telefón: 0905 605 392

„Farmakoterapia by mala byť 
vždy v rukách odborníkov a 
v spolupráci s ošetrujúcim 
lekárom bude tak pre pacienta 
účelná, cielená a racionálna“ - 
hovorí,  Mgr. Anton Horník, MPH, 
vedúci lekárne NsP Sv. Lukáša v 
Galante, str.10-11.

NA 
SPOJENEJ 
ŠKOLE 
V ŠALI 
SPÁJAJÚ 
TEÓRIU S 
PRAXOU 
str.9.

Dáša 
Líšková 

sa po 
4 rokoch 

opäť vracia 
do 

kozmetického 
biznisu 

v regióne!
 str.14.

„Zimná údržba v Šali 
bola finančne veľmi 
náročná“ - hovorí 
Miroslav Políček, z 
Referátu dopravy a 
technických činností 
MsÚ v Šali,  str.4.

60. výročie spotrebného 
družstva COOP Jednota 
Galanta (1953 – 2013) 

/1. časť,  str.5-6.
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Majstrovské účesy pre 
každú príležitosť 

Pracujeme iba na objednávku!

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.
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Falošný fenomén krásy a dokonalosti 
uráža a znehodnocuje prirodzenú starobu

Fenomén krásy – dokonalosti..., predvádzanie sa a „hranie“ 
sa na niečo, čím nie ste....  Nevadí, svet si to žiada, spoločnosť 
oslavuje, povznáša. Úbohosť vnútorného ponímania 
skutočnosti sa zakrýva drahými šatami, plastickými zásahmi, 
doslova však viditeľnými na tvári a postave – aby si to každý 
všimol... „Veď ja na to mám“. Čo na tom, že na úver, alebo 
to zaplatil nejaký bohatý „ kunčaft“, dnes skôr nazývaný 
rýchlozbohatlík, či privatizér štátneho a kedysi spoločného 
národného majetku. Štyridsiatnik, či štyridsiatnička, sú 
dnes už chápaní ako „starí“, a niektorí „zo starých“  - v 
snahe splynúť s davom, rýchlo utekajú pod nože, alebo do 
úmora držia diétu, či cvičia do vyčerpania, len aby držali 
krok s módou a niekedy aj „chorou“ morálkou. Zabúda sa 
na jedinečnosť a prirodzenosť. Ozaj – všimli ste si, ako radi 
o tom všetci v médiách rozprávajú? Najmä tí, ktorí akože 
hlásajú spoločenské a prirodzené módne trendy, a pritom 
sami vyzerajú ako figuríny – na prasknutie vytiahnutá 
koža na tvári, na tom obrovská vrstva makeupu... Oni sami 
hovoria, že ich vizážistka upravuje 2 či 3 hodiny...(?) Už tento 
fakt hovorí sám za seba. Lenže takéto „módy“ niečo stoja 
a bežná rodina si nemôže dovoliť obdobné „srandičky“. 
Dospievajúcim devám, či mladým slečnám, to však ťažko 
vysvetľujú, a tak vzniká prirodzený odpor medzi staršou 
a mladou generáciou, napätie v rodinách, pretože žiaľ, 
elektronické, či printové médiá denne servírujú vzory a 
idoly „ chorej krásy“ a tzv. mladosti na „veky vekov“... a nútia 
nás to pozerať. Oponenti hneď zaútočia:       „Tak si prepnite 
kanál...“. Je to však úplne jedno, každá stanica, každý program 
servíruje prakticky to isté, a tak možno by ste nakoniec 
mohli pozerať iba televízne stanice o zvieratkách. Ono, v 
podstate sa nedá s týmto fenoménom bojovať, len to prijať 
a prípadne upozorniť, ak už niečo je naozaj dehonestujúce, 
ale celým týmto názorom som chcela povedať akurát toľko, 
že ak už musíme, aj keď nechceme, doslova nasilu prijímať 
to, čo nám tu v podstate skupina „celebrít“, natíska, tak 

potom si uvedomme, že život 
začína narodením, pokračuje 
detstvom, adolescenciou, ktorá 
u niekoho žiaľ, trvá do smrti..., 
ďalej produktívnym vekom a 
končí starobou. Všetky tieto 
etapy prirodzene k seba patria... 
Na tú poslednú však veľa ľudí 
zabúda, znehodnocuje ju, ale 
sa aj vysmieva, či ľahostajne 
prechádza „pomimo“. POZOR! 
každý raz zostarne, len ten 
nie, kto zomrie skôr. A nikdy 
neviete, ako skončíte. Také 
reči, že sa treba na starobu zabezpečiť, je síce krásne motto 
najmä falošných rýchlozbohatlíkov, ale skutočnosť sa dokáže 
veľmi rýchlo zmeniť a úplne od základov nastoliť nové 
podmienky, ktoré sa budú diametrálne líšiť od zaužívaných 
zvyklostí. Aj rany osudu, či spravodlivosť?, nás niekedy vedia 
veľmi prekvapiť. Ctime si skúsenosti starej generácie a ich, 
ako súčasť spoločnosti. Ak nám oni pomáhali, keď sme sa 
stávali dospelými a boli pri nás vždy, keď sme to potrebovali, 
stojme pri nich aj my – v mladom, aj v produktívnom veku, 
aby vedeli, že neostali sami. Staroba je sama o sebe veľmi 
smutná, ak človek ostáva sám. Nemyslím tým sám v izbe, 
ale sám pocitovo a vo svojej duši. A ešte niečo, aj starnúť 
a vedieť starnúť s nadhľadom a prijať tento fakt – je vec 
náročná. Každý z nás sa to učíme. Len nie každý sa podľa 
toho chováme. 

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

Je tu opäť čas podávania prihlášok žiakov 9. ročníkov na stredné školy.  Rozhodnutie, kam na strednú školu, majú 
v rukách nielen žiaci, ale najmä ich rodičia. Je to vážne rozhodnutie,  ktoré ovplyvní budúcnosť detí. Málo žiakov 
v tomto veku vie presne  určiť, akým smerom by sa chceli uberať. Pomoc rodiča, výchovného poradcu , či školského 
psychológa je nevyhnutná. 
V ostatnom čase sa žiaľ stredné školy stali „naháňačmi žiakov“ kvôli počtu, nie kvôli kvalite a prevyšujúci počet 
miest na stredných školách dával možnosť umiestnenia sa žiakov i na odbory, na ktoré nemali predpoklady 
zvládnutia.  Tak zo škôl postupne začali  miznúť učebné odbory ako inštalatér, murár, stolár a pod. a  trh práce 
nemá odborníkov. Rozširujú sa rady nezamestnaných absolventov s rôznym manažérskym zameraním, nevedia sa 
uplatniť. 
Teraz je ten správny čas, kedy sa má rodič zamyslieť nad výberom strednej školy pre svoje dieťa. Nedať sa nalákať 
dobre znejúcim názvom študijného odboru, ale odhadnúť schopnosti svojho dieťaťa a uplatnenia sa na trhu práce.
V tomto školskom roku  žiaci 9. ročníkov, ktorí si podajú prihlášku na študijné odbory s maturitou,  budú robiť 
povinné písomné prijímacie skúšky. O dva roky neskôr budú na stredné školy prijímaní žiaci podľa dosiahnutého 
prospechu a výsledkov prijímacích skúšok.  Konečne nastane i motivácia pre žiakov  základných škôl  na 
dosiahnutie čo najlepších výsledkov, ak sa budú chcieť dostať na vybranú školu. Všetci veríme, že v školstve 
nastanú lepšie časy a kvalita výchovno vzdelávacieho procesu bude postupne narastať. 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante otvára na budúci školský rok 3 študijné odbory končiacich 
sa maturitnou skúškou: hotelová akadémia, animátor voľného času, obchod a podnikanie. Do týchto odborov 
budú prijatí žiaci podľa výsledkov písomných prijímacích skúšok a dosiahnutých vzdelávacích výsledkov na 
základnej škole. Do učebných odborov kuchár, čašník, cukrár, stolár, automechanik, kaderník budú prijatí žiaci bez 
písomných prijímacích skúšok na základe ich vzdelávacích výsledkov na základnej škole.
Informácie o kritériách prijímacieho konania na školský rok 2013/2014 sú zverejnené na webovej stránke 
školy: www. sosoasga.edupage.org

Mgr. Anzelma Bolová, riaditeľka školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante otvára 
v budúcom školskom roku 3 študijné odbory končiace maturitou
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Zimná údržba v Šali bola finančne veľmi náročná
Keďže mnohí občania Šale ne-
ustále kritizovali stav a situáciu 
okolo zimnej údržby a zároveň 
si mnohí túto oblasť nedávali 
do finančných súvislostí, ktoré 
sú veľmi podstatné, ale nie 
neobmedzené, uvádzame na 
základe informácií z Mestské-
ho úradu, ktoré nám poskytol 
Miroslav Políček z Referá-
tu dopravy a technických 
činností (na snímke) cenové 
relácie vykonávaných služieb:

strojný posyp chodníkov – 18,5 €/km, strojný posyp komu-
nikácií – 22,5 €/km, strojný odhrn chodníkov – 12,5 €/km, 
strojný odhrn komunikácií – 15,5 €/km.
Naloženie a odvoz snehu, v prípade veľkého množstva na-
padaného snehu, je 8,20 € /tona, ručné čistenie priechodov 
pre chodcov 0,4 €/m2, pohotovosť je 184 €/deň (mesačne 
to vychádza okolo 5700 €). Všetky ceny uvádzame bez DPH. 
Pre bežného občana však pripájam vysvetlenie, že ku každej 

cene za služby treba vždy pripočítať 20% (DPH) z každej ceny. 
Ako sami vidíte, uvedené čísla jasne hovoria o tom, čo zimná 
údržba finančne pre mesto Šaľa znamená. Ako konkrétny 
príklad vynaloženia skutočne vysokých nákladov na zimnú 
údržbu v Šali uvádzame január 2013:
Posyp chodníky – 217 km, posyp cesty – 344 km, odhrn chod. 
– 295 km, odhrn cesty – 688 km, priechody pre chodcov – 
1215 m2. A pre porovnanie, o čom vlastne hovoríme: 
rozpočet na celý rok je 39 000 € a iba faktúra za január je 
37 000 € ! Áno, tuhá zima bola, ale aj mestská pokladňa má 
svoje dno. A na druhej strane – treba mať aj zo strany obča-
nov pochopenie a niekedy aj poďakovať (nielen kritizovať) 
za náročnú prácu, vynaložené úsilie zo strany pracovníkov, 
zabezpečujúcich zimnú údržbu ciest a komunikácií v meste 
Šaľa.

spracovala : Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

OSPRAVEDLNENIE
v minulom čísle  Galantského a Šalianskeho Žurnálu redakcia 

nesprávne zverejnila pracovnú pozíciu pána Miroslava Políčka. 
Týmto sa jemu, aj čitateľom, ospravedlňujeme. 

- redakcia -

Poskytovanie sociálnej služby 
zastrešuje zákon č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách (sociálny zákon)
a o doplnení zákona č. 445/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. AK má občan záujem 
o poskytovanie sociálnej služby vo 
forme umiestnenia do zariadenia pre 
seniorov, zariadenia opatrovateľskej 
služby, denného stacionára alebo 
ak má záujem o poskytovanie 
opatrovateľských služieb, písomne sa 
obráti na mestský alebo obecný úrad 
v mieste svojho trvalého bydliska. 
Príslušný orgán, t. j. obec alebo mesto, 
v konaní o odkázanosti na sociálnu 
službu vydá občanovi posudok 
a rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu a je povinný túto službu 
zabezpečiť. Zabezpečenie môže obec 
vykonať prostredníctvom obecného 
zariadenia sociálnych služieb alebo 
neverejného poskytovateľa sociálnych 
služieb. Na zabezpečenie takejto 
sociálnej služby dostáva obec finančný 
príspevok zo štátneho rozpočtu. Ak 
má občan záujem o poskytovanie 
sociálnej služby v domove sociálnych 
služieb, špecializovanom zariadení, 
rehabilitačnom stredisku a zariadení 
podporovaného bývania, obráti 
sa písomne na Úrad svojho 
samosprávneho kraja, v našom regióne 
je to Trnavský a Nitriansky.  Ten vydá 
občanovi posudok a rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu 
a zabezpečí poskytovanie sociálnej 
služby po splnení zákonom 
stanovených podmienok v súlade so 
sociálnym zákonom.

I. krok
Konanie o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu poskytovanú v domove 

sociálnych služieb, špecializovanom 
zariadení, rehabilitačnom stredisku 
alebo v zariadení podporovaného 
bývania sa začína na základe podania 
žiadosti o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu. Tlačivo žiadosti by 
malo byť dostupné fyzicky na úradoch 
samosprávnych krajov, v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti týchto krajov, ako aj na ich 
webových stránkach.

II. krok 
Žiadosť je možné doručiť do podateľne 
úradov samosprávnych krajov osobne 
alebo poštou. Je nevyhnutné, aby 
bola žiadosť vlastnoručne podpísaná 
účastníkom konania, teda občanom, 
ktorý o poskytovanie služby žiada. 
V prípade ak sa jedná o dieťa do 18 
rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu podpisuje zákonný 
zástupca dieťaťa. V prípade, že je občan 
pozbavený spôsobilosti na právne 
úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu, podpíše súdom 
ustanovený opatrovník. Ak občan 
vzhľadom na svoj zdravotný stav 
nemôže sám podať žiadosť, môže 
túto žiadosť za občana podpísať aj 
iná fyzická osoba, a to na základe 
potvrdenia ošetrujúceho lekára 
o nepriaznivom zdravotnom stave.

III. krok
V nadväznosti na platnú legislatívu 
je lehota na vydanie posudku 
a rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu 60 dní od dátumu 
zaevidovania žiadosti v podateľni 
samosprávnych krajov. Zároveň chceme 
poukázať na skutočnosť, že občan spĺňa 
kritéria pre poskytovanie sociálnej 
služby v domove sociálnych služieb 
alebo v špecializovanom zariadení 

len v tom prípade, ak je jeho stupeň 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu 
posudku o odkázanosti na sociálnu 
službu je sociálny posudok a lekársky 
posudok.

IV. krok
V zákonom stanovenej lehote správny 
orgán, t. j. príslušný samosprávny 
kraj, vydá účastníkovi konania 
posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu, ktoré sú občanovi doručené 
poštou doporučene do vlastných rúk. 
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu nadobúda právoplatnosť 
a vykonateľnosť po 30dňoch od 
doručenia. V súlade so zákonom 
o správnom konaní má občan možnosť 
vzdať sa práva na odvolanie.

V. krok

Občan, ktorý vlastní posudok 
a právoplatné rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu, 
požiada o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby v súlade so sociálnym 
zákonom. Po výbere zariadenia je 
nevyhnutné, aby občan kontaktoval 
konkrétne vybrané zariadenie. Ta 
mu budú poskytnuté= podrobné 
informácie ohľadom samostatného 
poskytnutia sociálnej služby so 
zreteľom na žiadosť o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 
potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo 
Sociálnej poisťovne o výške a druhu 
dôchodku a pod. V prípade nejasností 
sa môže so žiadosťou o uzatvorenia 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
obrátiť na odbor sociálnych vecí 
príslušného samosprávneho kraja, 
v našom regióne Trnavského, alebo 
Nitrianskeho. 

Ako si vybaviť poskytovanie sociálnych služieb?



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

60. výročie spotrebného družstva COOP 
Jednota Galanta (1953 – 2013) /1. ČASť

V týchto dňoch COOP 
Jednota Galanta, spot-
rebné družstvo oslavuje 
už 60. výročie od svojho 
založenia. Život obchod-
ných spoločností je veľmi 
rôznorodý. Niektoré vznik-
nú a zaniknú v priebehu 
pár rokov, niektoré žijú 
a rozvíjajú sa aj viac ako 

storočie.   Mnohé obchodné spoločnosti, ktoré dlho existovali 
na obchodnom trhu po boku COOP Jednoty Galanta už dnes 
neexistujú a na trhu ich vystriedali nové, najmä zahraničné 
reťazce, ktoré väčšinou tiež majú svoju bohatú históriu a 
tradíciu. Zmenené spoločenské pomery na Slovensku tvrdo 
zasiahli do života každej  organizácie na Slovensku a výnim-
kou nebolo ani COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo.
         Myšlienka družstevníctva v regióne pôsobnosti je od 
COOP Jednoty Galanta o mnoho staršia a zaslúžil sa o to 
najmä Samuel Jurkovič, ktorý už v roku 1845 inicioval zalo-
ženie Gazdovského spolku v Sobotišti. K výraznému rozvoju 
spotrebného družstevníctva na tomto území však došlo po 
roku 1918 v novo vytvorenej samostatnej Československej 
republike. Najstaršie informácie o družstvách nájdeme v 
tomto regióne už v roku 1900, kedy v Tomašíkove vzniklo 
prvé potravné družstvo na území neskoršieho Galantského 
okresu. Myšlienka vzájomnej pomoci a podnikania presvedči-
la aj obyvateľov ďalších obcí a po tejto prvej lastovičke vznikli 
ďalšie potravné družstvá v Horných Salibách a Jelke /1903/ , 
Dolných Salibách /1904/, Mostovej /1905/, Veľkých Úľanoch 
/1906/, Hrubom Šúri, Kajali a Trsticiach /1907/, Sládkovičove, 
Topoľnici, Váhovciach a Abraháme /1909/, Kráľovej pri Senci 
/1910/, Čiernej Vode /1911/, Vozokanoch /1912/, Dlhej nad 
Váhom a Žihárci /1913/, Čiernom Brode a Réci /1916/, Teše-
díkove a Seliciach /1919/, 
Galante /1920/ a napokon v 
Šali /1922/. 
          Zrodu Galantskej 
Jednoty, rovnako ako aj 
ostatných Jednôt na území 
Československa, predchá-
dzali v rokoch 1949 – 1950 
systémové politické kroky 
vlády a socializácia vnútor-
ného obchodu. Jednota 
spotrebné družstvo Galanta 
(v tom čase sa používal tento 
názov) vzniklo spojením šty-
roch mestských spotrebných 
družstiev Galanta, Šaľa, Sereď 
a Senec 24. mája v roku 1953.  
Vývoj v období rokov 1960 
až 1989 bol charakterizovaný 
intenzívnym rozvojom tohto 
družstva. Za toto obdobie 
sa z Jednoty Galanta stalo 
jedno z najväčších družstiev 
na Slovensku a predstavo-
valo jeden z najvýznamnej-
ších subjektov z hľadiska 
zamestnanosti ako aj počtu 
členov. Rozsiahla investičná 
výstavba sa realizovala v 

zmysle päťročných plánov, stanovených vládnymi a straníc-
kymi orgánmi.  Z dôvodu segmentácie vnútorného obchodu 
na štátny, pôsobiaci najmä v mestách a družstevný, pôsobiaci 
v obciach, bola väčšina investícií orientovaná do obcí, kde sa 

Členovská knižka pracovníka družstva v Šintave z roku 1942

Vedenie potravného družstva v Jelke v roku 1930

Družstevná predajňa v Košútoch v roku 1940

pokračovanie na str. 6.



budovali veľké nákupné strediská, ktoré zahŕňali nielen pre-
dajňu potravín, ale aj predajne priemyselného tovaru, textilu, 
obuvi, reštaurácie a pod. V posledných rokoch socialistického 
družstevníctva došlo k čiastočnému prelomeniu bariéry čle-
nenia trhu, keď boli vybudované obchodné domy v mestách 
Galanta, Šaľa a Sereď. Družstvo rozšírilo okruh svojej činnosti 
o ďalšie oblasti a to veľkoobchodnú činnosť /veľkoobchod s 
potravinami, priemyselným tovarom, ovocím a zeleninou/, 
predajne stavebnín, nákup poľnohospodárskych produktov, 
výrobu potravín / cukrárska, mäsová a lahôdkárska výrobňa, 
pekáreň/, hotely, reštaurácie. Družstvo prevádzkovalo vlastné 
učňovské stredisko, v ktorom uskutočňovalo výchovu žiakov 
tak pre vlastné potreby, ako aj pre potreby  štátneho obcho-
du.  Družstvo malo rozsiahlu vlastnú dopravu a údržbu, ktoré 
poskytovali služby najmä pre vlastné útvary. 
        Tento intenzívny rozvoj 
spotrebného družstva trval až do 
konca roku 1989, kedy prišlo k 
výrazným politickým a hospodár-
skym zmenám v spoločnosti.
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Nákupné stredisko a hotel v Šali

Predajňa potravín v Nákupnom stredisku v Šali

Družstevný obchod v Seliciach

Predajňa potravného družstva vo Veľkých Úľanoch

... pokračovanie v budúcom čísle ...

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

                     

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný 
majetok uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože  ide o pozemok,   ktorý je dlhodobo nevyužívaný ,  predajom  sa vytvoria 
podmienky na   vybudovanie  komplexných  služieb  v danej lokalite pre obyvateľov, vlastníkov a užívateľov motorových 
vozidiel  a  je  pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný: časť  parcely  č.962/1 - ostatná plocha  
o výmere 94 m2, zapísanej v právnom stave na Správe katastra Galanta na LV č.591 v k. ú. Sereď  ako parcela registra "E" a 
časť parcely č. 3282/2 - zast. plochy a nádvoria,  vo výmere  167m2 , zapísanej v právnom stave   na  Správe katastra 
Galanta na LV č. 591 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, v k. ú. Sereď,    žiadateľom Radoslavovi 
Viskupovi, bytom v Seredi, Železničná 1064/48 a Marekovi Viskupovi, bytom v Seredi, Čepenská 1225/49.

Zámer schválilo MsZ v Seredi dňa 26.02.2012  

Ing.Martin Tomčányi, v.r.,primátor mesta 
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Šaľa
Kontakt:

 0905 231 901
0905 943 125

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.

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!



- 8 - Galantský a Šaliansky Žurnál  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... 
Stredoeurópsky inštitút pre 
zdravotnú politiku – Health 
Policy Institute (HPI) sa 
zaoberá zdravotnou politikou 
a ekonómikou zdravotníctva 
na Slovensku a v krajinách 
strednej a východnej Európy. HPI 
v roku 2012 realizoval už druhý 
ročník projektu Sprievodca 
pôrodnicami. Vďaka 3 165 
hodnoteniam mamičiek, 
názorom 14 expertov z oblasti 
perinatológie (medicínskej 
vedy zaoberajúcej sa časovým 
obdobím okolo pôrodu), 
koordinátorom projektu HPI 
a www.rodinka.sk, vznikol 
v roku 2012 rebríček pôrodníc, 
ktorý hodnotí ich služby, 
kvalitu zdravotnej starostlivosti 
i spokojnosť mamičiek. Tento 
projekt hľadal odpovede na 
otázky: Ktoré pôrodnice by si 
mamičky opäť vybrali? Ktoré 
sú najlepšie podľa expertov? A 
ktoré bodujú svojimi službami? 
Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie Nemocnice svätého 
Lukáša v Galante získalo 
v hodnotení služieb medzi 54 
slovenskými pôrodnicami 3. 
miesto. 
Primár galantskej pôrodnice 
MUDr. Pavol Ščasný nám 
povedal: Je to ocenenie, ktoré 
nás veľmi teší, ale aj zaväzuje. 
S viac ako tisíc pôrodmi ročne 
patríme medzi veľké pôrodnice 
a našou prioritou sú spokojné 
zdravé mamičky a bábätká. 
Sami najlepšie vieme, že 
k dokonalosti nám ešte veľa 
chýba, ale v podmienkach, 
ktoré sú dané súčasným stavom 
slovenského zdravotníctva, 
sa usilujeme pracovať čo 
najlepšie a poskytnúť rodičkám 
i novorodencom kvalitné 
zdravotnícke služby od 
prípravy na pôrod, cez možnosť 
prítomnosti doprevádzajúcej 
osoby pri pôrode až po 
starostlivosť o mamičku 
i dieťa po pôrode. Máme 
pripravený projekt rekonštrukcie 
celého oddelenia, ktorý by zabezpečil 
výrazné zlepšenie poskytovaných 
služieb, ale pre nedostatok financií sa 
jeho realizácia stále odkladá.  
Zdravotná starostlivosť je však 
predovšetkým o ľuďoch a na našom 
oddelení máme kvalitný, vysoko 
odborný tím 13  lekárov, pôrodných 
asistentiek, erudovaných sestier 
a personálu. 
Hlavná sestra gynekologicko-
pôrodnického oddelenia Bc. Katalin 
Vanya nás informovala o tom, že už 
v roku 2011 sa zapojili do programu 
WHO Baby friendly hospitál, v rámci 
ktorého bol preškolený personál 
pôrodníckeho aj novorodeneckého 
oddelenia. Zároveň si však posťažovala 
na nedostatok kvalifikovaných 
pôrodných asistentiek, ktoré im 
„kradne“ Bratislava, kde im ponúkajú 
ďaleko lepšie platové podmienky. 

Preto sa nemôžu dostatočne venovať 
psychoprofilaktickej príprave mamičiek 
i oteckov. 
Chceme poskytovať kvalitné služby 
a preto máme nadštandardný 
pôrodný box a dva apartmány, 
v ktorých majú mamičky i bábätká 
maximálne pohodlie a súkromie. 
Preferujeme prítomnosť oteckov pri 
pôrode a usilujeme sa, aby celá rodina 
prežívala pôrod a prvé dni po pôrode 
spoločne v pohode a súkromí. 
MUDr. Pavol Ščasný k tomu dodal: 
Výhodou veľkých nemocníc, ako je 
naša, je, že v prípade akýchkoľvek 
komplikácií je vždy k dispozícii 
odborník napríklad anesteziológ, 
pediater alebo urológ. V rámci 
projektu HPI boli hodnotené mnohé 
kritériá poskytovaných služieb: 
Príprava na pôrod (možnosť 
oboznámenia sa s pôrodnicou pred 
pôrodom), doprevádzajúca osoba, 
rešpektovanie základných ľudských 

práv, znižovanie  strachu 
z neznámeho nemocničného 
prostredia, redukcia stresu 
a následných komplikácií, 
podpora rodinných 
vzťahov, možnosti pôrodu 
a vybavenie pôrodníckeho 
traktu, šestonedelie, Bonding 
a dojčenie.
Bc. Katalin Vanya nám 
porozprávala aj o zmene 
prístupu rodičov k výberu 
pôrodnice. 
Mamičky i oteckovia nás 
často navštevujú pred 
pôrodom, informujú sa na 
podmienky v našej pôrodnici, 
diskutujú s nami o svojich 
predstavách a požiadavkách. 
Vďaka médiám majú veľa 
vecí „naštudovaných“ a my 
sa usilujeme im maximálne 
vyhovieť. Rodičia dnes 
preferujú kvalitné služby aj 
za cenu, že si musia priplatiť 
a tak sú naše nadštandardné 
apartmány takmer 
permanentne obsadené . Veď 
ide o prvé minúty, hodiny a dni 
ich spoločného  života. 

Môžeme iba potvrdiť, že naša návšteva 
v galantskej pôrodnici bola veľmi 
pozitívnym zážitkom. Všade vládol 
pokoj a pohoda, sestry sa venovali 
mamičkám i bábätkám. Stretli sme aj 
otecka, ktorý bol „skontrolovať“ svoju 
ženu a malého Maximiliána, krásnu 
Emušku, ktorú sestrička pred dojčením 
vážila, mladého pána doktora, ktorý 
sa síce nechcel fotiť, ale starostlivo sa 
informoval na stav rodičky. Bohužiaľ, 
práve sa nerodilo, ale verím, že v tejto 
pôrodnici sa rodí ako v bavlnke. 
Celému kolektívu srdečne blahoželáme 
k získanému oceneniu, prajeme im viac 
financií na rozvoj oddelenia, na platy 
lekárov i sestier, ale predovšetkým im 
prajeme veľa spokojných a zdravých 
mamičiek a bábätiek. Robia tú 
najkrajšiu prácu na svete – pomáhajú 
na svet naším deťom a starajú sa o to, 
aby ich štart do života bol čo najlepší. 

text a foto: Eva Sudová 

Ocenenie, ktoré teší, 
ale aj zaväzuje !
Gynekologicko-

pôrodnícke oddelenie 
Nemocnice svätého 

Lukáša v Galante 
získalo 3. miesto 
v hodnotení HPI

medzi 54 slovenskými 
pôrodnicami
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NA SPOJENEJ ŠKOLE V ŠALI SPÁJAME TEÓRIU S PRAXOU
/4. Kontraktačný deň cvičných firiem s medzinárodnou účasťou./

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa, resp. žiaci z ekonomických odborov -obchodná akadémia a technické a 
informatické služby, sa postarali  o nemalý rozruch dňa 13.februára 2013 v DK v Šali. 

Nie preto, aby čosi zničili, ale preto, aby čosi ukázali!

 
Cvičná firma je voliteľný predmet v 3. a 
4. ročníku a funguje ako prepojenie teo-
retickej výučby s praxou. Žiaci si založia, 
spravujú a pracujú v cvičnej firme, ktorá 
simuluje podmienky reálnej praxe. Spá-
ja teoretické vedomosti z odborných 
predmetov ako podniková ekonomika, 
účtovníctvo, výpočtová technika s 
ich aplikáciami a žiaci majú možnosť 
pri obchodovaní využiť i cudzí jazyk. 
Vďaka práci v cvičnej firme sa zvyšuje 
samostatnosť žiakov pri práci, naučia 
sa vzájomne komunikovať, pracovať v 
tíme, rozvíjajú kreativitu, podnikateľské 
zručnosti, naučia sa zodpovednosti za 
včasné a kvalitné splnenie úloh. Žiaci 
– zamestnanci cvičných firiem svoju 
činnosť prezentujú na celoslovenských 
a medzinárodných stretnutiach, zúčast-
ňujú sa veľtrhov a kontraktačných dní 
v rámci školy, Slovenska a zahraničia. 
Tu nadväzujú spoločenské a obchodné 
kontakty, ktoré počas roka ďalej roz-
víjajú. Na 4. Kontraktačnom dni cvič-
ných firiem sa zúčastnilo 36 cvičných 
firiem zo Slovenska, Česka, Poľska a 
Maďarska. Záštitu nad  kontraktačným 

dňom prevzal Odbor školstva, 
mládeže, športu a kultúry Úradu 
Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja, Slovenská asociácia 
cvičných firiem v Bratislave a 
Mesto Šaľa. Kontraktačný deň 
cvičných firiem otvoril už tradič-
ne primátor mesta Šaľa MUDr. 
Martin Alföldi a vedúca odboru 
Slovenskej asociácie cvičných 
firiem Ing. Gabriela Horecká. 
Cvičné firmy súťažili v kategó-
riách najlepšie logo, najlepší 
slogan, najlepší katalóg, najlep-

šia elektronická prezentácia, najlepší 
stánok, a zároveň boli prezentujúcim 
firmám udelené ceny mesta Šaľa, cena 
Slovenskej asociácie cvičných firiem, 
cena Menert, s.r.o Šaľa, cena  odboru 
školstva, mládeže, športu a kultúry 
Úradu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, cena Čajovne na konci vesmíru 
a cena A-DEMO, s.r.o. Ceny a víťazné 
poháre odovzdávali garanti stretnutia: 

PhDr. ľubica Libová, PhD., Ing. Gabriela 
Horecká, predsedovia hodnotiacich 
komisií a sponzori stretnutia. Každá 
cvičná firma na veľtrhu mohla prejaviť 
nápaditosť, tvorivosť, invenciu pri práci 
so zákazníkmi, pri tvorbe propagačných 
materiálov a katalógov, cieľom každej 
firmy na kontraktačnom dni bolo zvidi-
teľniť sa, presadiť sa, uzatvoriť kontrakty 
a zabezpečiť tak fungovanie cvičných 
firiem na ďalšie obdobie. A hoci nám 
počasie vonku moc neprialo, pracov-
nou atmosférou, súťažným elánom a 
príjemným prostredím sme sa spoločne 
dobíjali množstvom úsmevov, povzbu-
dzovaním a zaslúženými potleskami.  
Všetkým cvičným firmám patrí vďaka za 
ich úsilie, čas a energiu a veríme, že sa 
spoločne stretneme v druhý februárový 
týždeň 2014, na jubilejnom 5. ročníku  
Kontraktačného dňa cvičných firiem.

pripravilo: riaditeľstvo školy 
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Medzi obyvateľstvom je najčastejšie 
diskutovanou témou po politike a rýchlo 
kvasených celebritách, či globálnej svetovej 
kríze – téma zdravotníctva, zdravotnej 
starostlivosti. Je kvality, či nekvality. 
A s touto témou celkom prirodzene súvisí 
„lieková politika“, cena za liečivá, ich 
dostupnosť prípadná nedostupnosť, atď..  
Nezvrátiteľným faktom ostáva skutočnosť, 
že za posledných 20 rokov sa neuveriteľne 
rýchlo, ale aj kvantitatívne rozrástli „ako 
huby po daždi“ lekárne, a to doslova 
v každej obci, o mestách nehovoriac Kým 
kedysi jedno priemerne veľké mesto stihla 
zásobovať jedna, či dve lekárne, ,dnes ich 
máme v takomto istom meste 7 aj viac...a 
čuduj sa svete, či skôr nečuduj? – všetky 
sa uživia a len máloktorá ohlasuje krach. 
Náš farmaceutický priemysel naozaj je 
mimoriadne ziskovým biznisom a uplynulé 
roky, aj súčasnosť, jednoznačne tieto slová 
potvrdzujú. A nebude to pravdepodobne 
inak ani v budúcnosti. Nechajme však 
hovoriť k danej oblasti – kompetentného, 
vedúceho nemocničnej lekárne NsP sv. 
Lukáša v Galante, Mgr. Antona Horníka, 
MPH.
o Pán magister, ako Vy pozeráte vo 
všeobecnosti na vývoj farmaceutického 
priemyslu (biznisu) a následne na 
jeho postavenie v našom galantsko-
šalianskom regióne.
- Vo všeobecnosti možno konštatovať, tak 

ako je uvedené vyššie, že farmaceutický 
trh sa za posledné desaťročia v rámci SR 
rozvíjal značne dynamicky. Jedným zo 
zámerov rozvoja bolo zlepšenie kvality 
a dostupnosti lekárenskej starostlivosti 
pre občanov a pacientov. Zároveň je 
však potrebné uviesť, že spotreba liekov 
vyjadrená počtom spotrebovaných balení 
liekov je na Slovensku od roku 2005 
stabilná, nárast však trvale zaznamenáva 
celková výška vynaložených finančných 
prostriedkov, ktorých medziročný nárast 
sa pohybuje v rozmedzí 10 - 15 percent, 
spôsobený porovnateľným medziročným 
percentuálnym nárastom priemernej ceny 
za balenie lieku. Dynamicky sa v posledných 
rokoch v rámci celkového farmaceutického 
trhu rozvíja aj trh voľnopredajných liekov 
a výživových doplnkoch, obrat ktorých 
podľa oficiálnych štatistík zaznamenáva 
medziročný 5 - 8 percentný nárast. Z toho 
je zrejmé, že voľnopredajné lieky budú 
zohrávať rovnako dôležitú úlohu aj v 
budúcnosti, nakoľko podľa prognóz tento 
segment trhu v najbližších rokoch aj naďalej 
porastie. A tak tomu bude určite aj v našom 
galantsko - šalianskom regióne.
Prioritou lekárenskej starostlivosti do 
budúcnosti však zostane ďalšie jej 
skvalitňovanie v prospech občana - pacienta 
o.i. i orientáciou na rozširovanie ponuky 
liekov s najnižším doplatkom pacienta.
o Aké miesto a postavenie v tejto 

súvislosti zaberá galantská  nemocničná 
lekáreň?
- Nemocničná lekáreň má v systéme 
poskytovania lekárenskej starostlivosti 
osobitné postavenie, nakoľko je 
neoddeliteľnou súčasťou ústavného 
zdravotníckeho zariadenia. Pripravuje 
a vydáva humánne lieky, individuálne 
pripravované liečivé prípravky, dietetické 
potraviny a zdravotnícke pomôcky 
etablovaným oddeleniam ústavného 
zdravotníckeho zariadenia pre potreby 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
hospitalizovaným pacientom.
Zároveň zabezpečuje lieky, zdravotnícke 
pomôcky a dietetické potraviny s 
„osobitným spôsobom úhrady” aj pre 
ambulantných pacientov klinických 
odborných ambulantných zložiek našej a.s.
V súlade s Vyhláškou MZ SR č. 129/2012 Z.z. 
sa v závere roku 2012 nemocničná lekáreň 
spolupodielala na tvorbe a uvedení do 
klinickej praxe Nemocničného liekového 
formulára, ktorý sa tak stal súčasťou systému 
zabezpečenia kvality farmakoterapie v rámci 
nášho ústavného zdravotníckeho zariadenia 
vrátane optimalizácie jej nákladovosti. 
Pre komplexnosť pohľadu na činnosť 
nemocničnej lekárne je potrebné ešte 
uviesť, že s účinnosťou novely Zákona NR SR 
č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach sa od 1. januára 2013 otvára 
pre držiteľov povolenia na poskytovanie 
lekárenskej starostlivosti  možnosť zaradiť 
do organizačnej štruktúry  nemocničnej 
lekárne aj oddelenie výdaja liekov, 
zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín verejnosti a tým vykonávať 
prostredníctvom tohto oddelenia aj 
činnosť verejnej lekárne, čo môže mať aj 
významný ekonomický prínos pre ústavné 
zdravotnícke zariadenie. 
o Ľudia, keď ochorejú, lieky potrebujú, 
o tom niet diskusie, a takmer vždy sa 
nakoniec nájde spôsob, ako ich získať. 
Otázne ostáva, či sa naše obyvateľstvo 
vie správne liečiť,  pretože veľakrát 
podliehajú aj reklamným  trendom,  
a až následne, ak nimi vybraté liečivá 
neúčinkujú, sa obrátia na lekára. Čo by 
ste poradili takýmto „samoliečiteľom“?
- „Samoliečiteľstvo” je známe už od čias 
existencie ľudstva a záujem o ochranu a 
podporu zdravia jednotlivca v akejkoľvek 
podobe bude existovať vždy a teda aj v 
budúcnosti, ibaže je ho potrebné správne 
nasmerovať. Prevenciou samoliečiteľstva 
je však určite orientácia na preventívnu 
zdravotnú starostlivosť v podobe 
absolvovania preventívnych prehliadok, 
ktoré včas odhalia už prvé štádiá prípadne 
rozvíjajúceho sa ochorenia. 
Ak už z rôznych dôvodov opomíname 
preventívnu starostlivosť, tak akékoľvek 
rozhodnutie jednotlivca - samoliečiteľa 
je vhodné vopred konzultovať so svojím 
ošetrujúcim lekárom resp. lekárnikom pri 
výbere voľnopredajných liekov.
Takto určite predídu sklamaniu z 
prípadného neúspechu v rámci samoliečby 
príp. vedľajším resp. nežiaducim účinkom 
používaných voľnopredajných liekov. 
o Lieková politika sa neustále mení, 
raz lieky zlacnejú, následne mierne 
podražejú, najviac sú však ohrozené 
skupiny obyvateľstva ktoré žijú na 

Farmakoterapia by mala byť vždy v rukách odborníkov a v spolupráci 
s ošetrujúcim lekárom bude tak pre pacienta účelná, cielená a racionálna.
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hranici sociálnej únosnosti. Aké 
konkrétne zmeny nastali v cenách liečiv 
s nástupom roka 2013, resp. aké ďalšie 
zmeny tento rok priniesol pre pacientov 
a obyvateľstvo?  
- Už aj doposiaľ sa kategorizovaný zoznam 
liekov, obsahujúci zoznam liekov s 
určenou úhradou zdravotnej poisťovne 
príp. doplatkom pacienta a vydávaný MZ 
SR inovoval v pravidelných mesačných 
intervaloch. K určeniu úhradového 
mechanizmu liekov podľa úhradových a 
referenčných skupín slúži Vyhláška MZ SR č. 
435/2011 Z.z. o spôsobe určenia štandardnej 
dávky liečiva (ŠDL) a maximálnej výšky 
úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú 
dávku liečiva, ktorá nadobudla účinnosť 1. 
decembra 2011.
Aktuálne však nástup nového roku 2013 
priniesol nasledovné zmeny v liekovej 
politike:
Novela zákona NR SR č. 362/2011 Z.z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach 
v znení neskorších predpisov, ktorá 
nadobudla účinnosť 2.1.2013 priniesla 
o.i. i zákaz sieťových lekární, vernostných 
systémov, zmenu pravidiel na vývoz liekov 
zo Slovenska, zmenu pravidiel nakladania 
s ľudskou krvou a  plazmou a zmenila 
podmienky klinického skúšania liekov.
Ďaľšia novela Zákona NR SR č. 363/2011 Z.z. 
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, 
zdravotníckych pomôckach a dietetických 
potravín na základe verejného zdravotného 
poistenia, ktorá nadobudla účinnosť 
1. januára 2013 zmenila reguláciu cien 
liekov tak, že od dátumu účinnosti zákona 
ceny liekov, zdravotníckych pomôcok 
a dietetických potravín na Slovensku 
nebudú vyššie ako priemer 3 najnižších 
cien v Európskej únii (doteraz sa ceny liekov 
odvíjali od priemeru 2 najnižších cien v EÚ). 
Táto zmena niektoré lieky v rámci platnej 
kategorizácie zlacnela a niektoré naopak 
zdražela.
Ďalej táto novela zákona 363/2011 dáva 
možnosť verejným lekárňam vzdať sa časti 
svojej obchodnej prirážky (obchodnej 
marže) v prospech pacienta do výšky 50 
percent z doplatku na lieky. Vzhľadom na 
krátke pôsobenie tejto novely, neznalosť 
dopadov na prevádzkovú réžiu verejných 
lekární a snáď i na rozdieľnosť výkladu tohto 
ustanovenia zákona, je jeho uplatňovanie 
t.č. iba v opatrných začiatkoch.
o Hovorí sa veľa o tom, že ak bežní 
človek nemá na drahé lieky, lekár je 
povinný ponúknuť mu lacnejšiu verziu. Je 
v tomto prípade zaručený rovnaký vplyv 
na vyzdravenie? Kde sa môže pacient 
prípade sťažovať, ak sa lekár nechová tak, 
ako mu predpisuje zákon.
- Už prijatím zákona NR SR č. 362/2011 Z.z. 
o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
sa uviedla s účinnosťou od 1.12.2011 do 
praxe generická preskripcia okruhu liečiv, 
uvedených v prílohe č. 1 tohto zákona, t.j. 
predpisovanie liekov na lekársky predpis 
uvedením názvu účinnej látky. Súbežná 
legislatívna úprava, ktorá umožňuje v rámci 
povinnej generickej preskripcie lekárovi 
uviesť aj konkrétny názov humánneho lieku 
znižuje potenciál generickej preskripcie - t.j. 
možnosť výberu najlacnejšieho generického 
lieku v lekárni, ak si to pacient želá. 
Aj v tomto prípade je však možnosť 

generickej substitúcie pri výdaji lieku v 
lekárni za liek s nižším doplatkom. 
Podľa posledných analýz doplatky pacientov 
majú mierne klesajúcu tendenciu a je 
teda predpoklad, že sa podľa možnosti už 
predpisujú lieky s nižšími doplatkami. 
Na základe stanovenej diagnózy je 
ošetrujúcim lekárom predpísaná účinná 
látka (buď iba účinná látka prip. aj konkrétny 
názov lieku resp. konkrétny liek), ktorá je 
nositeľom farmakoterapeutického účinku.
V prípade nespokojnosti pacienta sa tento 
môže so svojim podnetom obrátiť na 
MZ SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou príp. na svoju zdravotnú 
poisťovňu.
o Ako to je s liekmi na predpis a s liekmi 
kupovanými na „voľno“...? Koľko si 
pacient pripláca v prípade liečby na 
predpis?  Priznám sa, že sama som mala 
predpísané lieky od môjho lekára, ale 
za liek som zaplatila takmer celú sumu, 
takže....?
- Najprv k voľnopredajným liekom. V tomto 
prípade sa podľa platného legislatívneho 
rámca nejedná o súčasť potrebnej 
zdravotnej starostlivosti a pacient si hradí 
lieky v plnom rozsahu. 
Pri predpise liekov na lekársky predpis na 
základe stanovenej diagnózy sa úhrada 
realizuje na základe už spomínaného 
úhradového mechanizmu v rámci aktuálne 
platnej kategorizácie liekov. 
Práve v predchádzajúcej otázke spomínaná 
generická preskripcia je určená pre 
pacienta, nakoľko tento mechanizmus by 
mu mal uľahčiť cestu k liekom s najnižším 
doplatkom, čo je cesta znižovania 
finančných nákladov na lieky z vrecka 
pacienta.
Zdravotná poisťovňa za konkrétnu 
úhradovú skupinu liekov hradí vždy rovnakú 
úhradu a vyššie stanovené ceny liekov 
v danej skupine sa premietajú do výšky 
doplatkov pacienta.
Z predloženého pohľadu je zrejmé, že je v 
záujme pacienta sa u svojho ošetrujúceho 
lekára zaujímať o predpis potrebného 
lieku s najnižším doplatkom a v lekárni sa 
zaujímať o možnosť výdaja lieku s najnižším 
doplatkom.
o Veľmi sa v súčasnej dobe „rozmnožili“  
výživové doplnky,  či už vitamínové, 
ale aj hormonálne, opäť – veľakrát 
doporučované  hlavne reklamnými 
šotmi .... Aký je Váš názor na tento stav 
a čo by ste v tejto súvislosti doporučili 
pacientom, obyvateľom?
- Žijeme v dobe, keď sa stretávame s 
reklamou na každom kroku a reklama 
ovplyvňuje naše myslenie a úvahy vo 
všetkých oblastiach, zdravotníctvo a zdravie 
nevynímajúc. Treba si však uvedomiť, že 
reklama nás má viesť k vyššej spotrebe, ba 
až nadspotrebe, veď žijeme v konzumnej 
spoločnosti.
Ako sa brániť? Asi podľa príslovia - V 
zdravom tele zdravý duch. Niet totiž 
nad správnu životosprávu, racionálne 
stravovacie návyky a primerané športové a 
pohybové aktivity.
o Samostatnou kapitolou sú rôzne 
„zaručené“ lieky na chudnutie. Najmä 
na jar sa s nimi doslova „roztrhne vrece“. 
Aká je záruka, že si pacient nespôsobí 
práve vďaka týmto „liekom“ – iné, oveľa 

nebezpečnejšie ochorenie? 
- A zase by som sa vrátil k reklame. V 
poslednom čase možno často vídať šoty so 
sloganom - nechudnite, ale schudnite. 
Mierna nadváha po zimných mesiacoch nie 
je u mnohých z nás ničím mimoriadnym, 
nie je chorobou a v nasledujúcich jarných 
mesiacoch sa s ňou organizmus postupne 
vyrovnáva aj bez medikamentóznej 
podpory. Akékoľvek rozhodnutie o 
medikamentóznom riešení nadváhy je 
vhodné konzultovať so svojím ošetrujúcim 
lekárom, aby známe vedľajšie a nežiaduce 
účinky liečby neprevýšili jej prínos.  
o Aký je Váš osobný názor na užívanie 
lieku vo všeobecnosti, kedy je treba po 
ňom siahnuť, a je vždy potrebné – po 
nich siahnuť? Pretože je dnes už taký 
trend, že nielen starí ľudia, keď ich niečo 
pichá, okamžite siahajú po liekoch, ale 
už aj mladá generácia, sa veľmi rada 
rýchlo lieči – na základe doporučenia a 
„overených skúseností“ kamarátov.
- Mnohokrát možno v komunikácii 
medzi ľuďmi registrovať takmer „overenú 
skúsenosť” - keď tie lieky pomohli susede, 
kamarátovi, tak určite pomôžu aj mne. S 
touto domnelou empíriou sa len ťažko 
vysporadúva, nakoľko prebieha v uzavretej 
definovanej komunite mimo oficiálneho 
poskytovania zdravotnej a lekárenskej 
starostlivosti.
Farmakoterapia by mala byť vždy v rukách 
odborníkov, aby mohla byť na základe 
stanovenej diagnózy ošetrujúcim lekárom 
cielená, účelná a racionálna príp. pri 
zaobstarávaní si voľnopredajných liekov 
konzultovaná s lekárnikom. Len takéto 
odborné usmernenie terapie môže priniesť 
pacientovi nespochybniteľný benefit.
o S týmto všetkým súvisí téma 
chorobného návyku na lieky, ktorú 
je podľa mňa – zákerná, ak nie 
najzákernejšia medzi závislosťami. A dá 
sa získať pomerne rýchlo. Nemýlim sa?
- Určite je tomu tak.  Mnohí z nás pri 
objavení sa rôznych príznakov bolesti, 
úzkosti, preklenutia bežných denných 
starostí radi automaticky siahajú do svojej 
„súkromnej lekárničky”.
Ani si pri tom neuvedomujú, že takýto 
prístup k riešeniu mnohokrát zdravotných 
banalít, vznikajúcich z neriešenia 
primárnych príčin, môže postupne rozvíjať 
závislosť. Na farmaceutickom trhu je 
dostatok liekov, ktoré môžu potencionálne, 
resp. reálne rozvíjať závislosť.
o Pán magister, Vaše záverečné slová, 
doporučenia –ako narábať s liekmi, ako 
ich užívať, či radšej neužívať, čo netreba 
podceňovať, aby človeku pomáhali a nie, 
aby ho „sťahovali“ do tragickej závislosti 
od nich.
- Tak ako už bolo na inom mieste v tomto 
rozhovore konštatované, farmakoterapia 
patrí do rúk odborníkov, aby jej prínosy pre 
pacienta jasne a jednoznačne prevyšovali 
prípadné riziká.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Eva Sudová

Farmakoterapia by mala byť vždy v rukách odborníkov a v spolupráci 
s ošetrujúcim lekárom bude tak pre pacienta účelná, cielená a racionálna.
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Manžel klame o výške svojho príjmu... 

Mám syna, ktorý má využíva 
a parazituje na mne...

§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

§    §    § 
JUDr. Lýdia Botorče – advokátka 

Sídlo: Štúrova 56/868, 927 01 Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotoroce@yahoo.com

§    §    §

Chcela by som sa opýtať, pani advokátka, 
ako sa viem brániť a najmä – preukázať 
súdu, že môj manžel má iný príjem ako ten, 
ktorý preukázal súdu, na základe čoho mu 
vypočítali výživné na deti. Už dlho pracuje 
ako podnikateľ a žije viditeľne nad pomery, 
čo koniec koncov pozná aj okolie, priatelia, 
známy a aj blízke okolie. On však preukazuje 
štandardný príjem, ktorý je doslovne 
smiešny. Ako vôbec môže takéto potvrdenie 
o príjme vydať aj nejaký zodpovedný orgán?. 
Neexistujú kontroly, ktoré by zistili, že 
dotyčný klame? Ako sa mám dožiadať práva 
ja, keď si s tým nevie rady daňový úrad, súd? 
Čo mám, robiť, ako mám postupovať v danej 
veci, aby som odhalila pravdu?
Preukázať príjem podnikateľa, pokiaľ ho riadne 
nepriznáva v daňovom priznaní, je pre účely 
výživného pred súdom skutočne náročné. 
Doporučujem Vám pred súdom poukázať na 
životné náklady odporcu, označiť mená svedkov, 
ktorí by potvrdili, že odporca žije nad pomery, 
z čoho by vyplývalo, že príjem odporcu je vyšší 
ako priznáva. Ďalej súdu predložiť listinné 
dôkazy, a to napr. výpisy z účtov, listy vlastníctva 
k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam vyššej 
hodnoty (napr. motorové vozidlá), výpisy 

z obchodného registra, že je spoločníkom vo 
viacerých firmách – pokiaľ tieto listinné dôkazy 
nedokážete zaobstarať, tak ich len označte a 
požiadajte súd o ich zabezpečenie. Spravidla 
aj sám odporca pri výpovedi na pojednávaní 
uvedenie zvýšené náklady. 
Pokiaľ z vykonaného dokazovania bude zrejmé, 
že príjem odporcu je vyšší ako súdu preukázal, 
súd môže mať za to, že odporca nesplnil 
zákonnú povinnosť - nepreukázal pravdivo 
svoje príjmy a nepredložil všetky podklady 
na zhodnotenie majetkových pomerov. Súd 
môže v týchto prípadoch postupovať podľa 
§63 ods. 1 zákona o rodine a vychádzať z tzv. 
zákonnej fikcie  mesačného príjmu, ktorý 
v zmysle zákonného ustanovenia predstavuje 
dvadsaťnásobok sumy životného minima, čo 
v súčasnosti činí 3891,60€ (podľa § 2 písm. a) 
zákona č. 601/2003 Z. z. je životné minimum na 
fyzickú osobu – 194,58€). 
V prípade, ak si „nevie rady“ súd ani daňový 
úrad, je nutné poukázať, že 
nepriznanie príjmu a tým aj 
neodvádzanie daní z neho sa 
môže považovať aj za trestný 
čin, o čo sa zaujímajú orgány 
činné v trestnom konaní.  

Mám syna, doslova lajdáka. Prakticky sa blíži k 35-tke, ale 
správaním je ako puberťák. Keďže sa už niekoľkokrát rozišiel 
s partnerkou, po rozchode vždy príde ku mne.- Ako matka 
syna prichýlim, ale on, keď si „vylíže“ rany, ma začne doslova 
terorizovať (psychicky). Neuprace po sebe, neprispeje 
absolútne na nijaké réžie v dome, na údržbu, na stravu už 
vôbec nie, aj moje auto použije, ale benzín, či poistky platím 
ja – a keď sa mu vzopriem, je taký surový, že je schopný ma 
udrieť. Skúšala som mu zrušiť trvalý pobyt, ale napokon som 
ho musela znovu nahlásiť späť, lebo ľudia si všimli, že býva 
doma a informovali o tom úrady, ktoré si začali úradne vymáhať 
povinnosti, plynúce z toho, keď má niekto nahlásený trvalý 
pobyt, o tom však nechcem hovoriť. Ako môžem túto situáciu 
riešiť, pretože ja nemám na to, aby som živila syna, ktorý 
riadne pracuje, ale na chod domácnosti neprispieva. Chcem sa 
osamostatniť od neho, chcem skrátka aby odo mňa odišiel.  Ale 
dobrovoľne to nejde, ani dohovorom, ani priateľsky sa to nedá 
s ním riešiť, aby si hľadal, nejaký byt, alebo prenájom. Ako sa 
v tomto štáte môže slabá matka, dôchodkyňa, brániť takýmto 
tlakom od najbližších? - nešťastná matka – 
Brániť sa tlakom od najbližších je to najťažšie a na Vašu otázku, ako sa 
brániť, neexistuje jednoznačná odpoveď. 
V prípade, ak Váš syn nie je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, 
nemá s Vami uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu  a nemá iné 
právo k užívaniu nehnuteľnosti, je Vaše výlučné vlastnícke právo 
k nehnuteľnosti chránené Ústavou SR. 
Občiansky zákonník poskytuje ochranu vlastníckeho práva 
v ustanovení §-u 126 ods. 1, ktorý znie: „Vlastník má právo na ochranu 
proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; 
najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom 

zadržuje.“. V zmysle tohto ustanovenia  môže vlastník podať dve 
žaloby: 
1) žalobu proti rušeniu pri výkone vlastníckeho práva (negatórna 
žaloba),
2) žalobu o vydanie veci (vindikačná žaloba).
Ak sa so svojím synom nedohodnete na tom, že Vám bude prispievať 
na domácnosť, napr.  platiť nájomné, ako vlastníčka nehnuteľnosti 
mu môžete zrušiť trvalý pobyt, súdnou cestou ho vypratať z 
nehnuteľnosti a samozrejme vymeniť zámky na vlastnom byte. Ak by 
ste vykonali vypratanie bytu svojpomocne, teda bez súdu. následkom 
by mohla byť žaloba Vášho syna voči Vám o náhradu škody, škodu by 
však musel dokazovať Váš syn ako navrhovateľ.
Čo sa týka motorového vozidla, tak nie ste povinná mu dávať od 
auta kľúče a v prípade, ak by si ich zobral bez Vášho súhlasu, môžete 
zavolať políciu a nahlásiť odcudzenie motorového vozidla.
V prípade, ak Vás psychicky, resp. fyzicky terorizuje, a cítite sa 
ohrozená, môžete sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, 
nakoľko konanie Vášho syna môže napĺňať aj znaky trestného činu.  
Rozhodnutie, či pristúpite k radikálnemu postupu voči Vášmu synovi, 
je len na Vás, pretože iba Vy viete, čo sa u Vás v domácnosti skutočne 
deje.
Na základe vyššie uvedeného zhrnieme, aké máte možnosti voči 
Vášmu synovi: 
1) dohodnúť sa s ním mimosúdnou cestou,
2) podať žalobu na súd napr. o vypratanie z bytu,
3) vypratať syna svojpomocne – s možným následkom uplatnenia si 
škody,
4) obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní v prípade ohrozenia 
Vašej osoby.
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je milou spomienkou 
na obecné tradície

Posledné roky minulého i prvé roky tohto storočia sa niesli v 
znamení odsudzovania a znevažovania všetkého, čo veľa „ pamä-
talo“. Myslenia, zvykov, ľudí, tradícií. Postupne však prichádzame 
k poznaniu, že nie všetko staré je zlé. Začína nám chýbať hlavne 
ľudskosť, blízkosť človeka, radosť zo života, veselosť, smiech. 
Svoje miesto v našom živote preto opäť nachádzajú aj ľudové 
tradície, s ktorými sa toto všetko spája. Obnovovanie zvykov 
našich predkov začína opäť ľudí zbližovať a prináša do týchto 
ponurých dní aspoň trocha svetla.
I v našej obci postupne obnovujeme dávne ľudové zvyklosti. „Šo-
pornanský fašanek“, ktorý obec zorganizovala v sobotu 9.febru-
ára, je toho dôkazom. Napriek studenému vetru a chrípkovému 
obdobiu, ktoré zasiahlo vari celú republiku, si naši občania prišli 
pozrieť veselý sprievod masiek sprevádzaný hudbou, spevom a 
tancom domácich ľudových súborov. Kedysi masky na fašiangy 
výslužku dostávali. V sobotu naše masky dobroty rozdávali. Fľaše 
s pálenkou a plné košíky šišiek a pagáčikov počas sprievodu vy-
prázdnili. Všetkých zúčastnených zohrievalo nielen varené vínko, 
punč, horúci čaj, či rozvoniavajúca zabíjačka, ale hlavne spev a 
smiech, ktorý vyvolali účinkujúci pri pochovávaní basy. O rok 
po Troch kráľoch ju opäť vykopeme a veríme, že budúcoročný 
„Šopornanský fašanek“ sa vydarí aspoň tak, ako ten tohtoročný.

- Košičárová Šoporňa -

Šoporňanský fašanek
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Dášu kozmetika očarila nielen v mladosti, 
kedy sa chcela ako teenedžerka viac páčiť 
a skúmala jej tajomstvá, ale oslovila ju 
aj ako možnosť pôsobenia v takejto 
pracovnej oblasti. Nadchla ju natoľko, 
že sa jej prezentovaniu a propagovaniu 
venovala dlhých 17 rokov a dosiahla 
v jej predaji výrazné úspechy. Po 
tak dlhom čase biznise pocítila, že 
je unavená, akoby „vyhorená“,  a 
potrebuje si vydýchnuť, nabrať 
nový vietor do plachiet,  upratať 
„svoj život“, ale hlavne - venovať 
sa niečomu kľudnejšiemu, čo bude 
menej vyčerpávajúce. Po odchode 
z postu regionálnej šéfky známej 
kozmetickej značky si tak otvorila 
vlastný salón na formovanie 
postavy. V čase  jeho otvorenia 
bol vlastne jediný tohto druhu v 
Šali. Úspechy na seba nenechali 
dlho čakať a postupne si salón 
vytvoril svoju klientelu , s čím 
bola Dáša spokojná. 

„Časom som síce cítila, že 
mi niečo chýba, no neriešila 
som to...., až do chvíle, kým 
nezazvonil telefón a neponúkli 
mi zaujímavú pracovnú pozíciu 
vo švédskej  kozmetickej 
firme ORIFLAME na miesto 
regionálneho obchodného 
manažéra pre západné Slovensko. 
Priznám sa, vyrazilo mi to dych, 
pretože o niečom takomto sa mi už 
ani len nesnívalo“, - hovorí Dáša Líšková.
o Ako to u Vás ďalej pokračovalo, myslím tým, kým ste pracovnú 
ponuku prijala?
- Keďže je to ponuka, ktorá sa neodmieta, išla som na pracovný 
pohovor a o pár dní na to som sedela na prvých meetingoch, 
na prvých „Stretnutiach s ORIFLAME“, ktoré sa robia po celom 
Slovensku... Skrátka, bola som „späť“, v tom, kde som doma a čo ma 
nesmierne baví a napĺňa. V kozmetickom biznise!
o ČO PONÚKA prírodná švédska kozmetika ORIFLAME?
- ORIFLAME pôsobí na Slovensku už celých 20 rokov! Momentálne je 
jednotkou na slovenskom trhu, čo je skvelé! 

Okrem kompletnej 
kozmetickej ponuky a 
kozmetických doplnkov 
na každodenné 
používanie, ktorú 
využívajú všetky vekové 
kategórie žien, ale 
aj mužov, ponúkajú 
aj niečo naviac – čo 
konkurencii chýba – 
WELLNESS výrobky, 
ktoré skvele dopĺňajú 
celkovú starostlivosť 
– a to nielen zvonka, 
ale aj zvnútra – a 
opäť nielen pre ženy, 
ale aj pre mužov a 
deti! Tieto výrobky sa 
tešia čím ďalej tým 
viac väčšej obľube, 
pretože sú vynikajúce 
nielen ako vitamínové 
doplnky – ako OMEGA 

3, wellness multivitamíny a minerály pre mužov, zvlášť 
pre ženy – komplex energie pre zlepšenie hydratácie 

pleti, podpora imunitného systému, redukcia 
zápalov, podpora zdravia srdca a zdravej hladiny 

cholesterolu, redukcia svalovej horúčky, zvýšená 
ochrana pre zrak a celková vitalita a redukcia 
pocitu únavy.
Dlhodobejšie používanie týchto výživových 
doplnkov má preukázateľné zlepšenie 
celkového zdravotného stavu. A finančne vás 
nezruinuje!
o Značka ORIFLAME venuje tiež veľkú 

pozornosť zdravému životnému štýlu, 
nemýlim sa? 
- Áno, napríklad energetické kokteily v 

troch príchutiach: jahody, vanilky a 
čokolády – ktoré sú vynikajúce na 

raňajky, desiatu, prípadne miesto 
večere. Majú iba 225 kcal a dámy ich 
s obľubou pijú nielen pri chudnutí, 
ale aj pri zažívacích problémoch. 
Máme skvelé výsledky....
K tejto ponuke patria tiež polievky, 
ktoré zasýtia a nevyžadujú veľkú 
prípravu. Stačí pridať vodu a 
zamiešať. V ponuke je špargľová 
a paradajková s bazalkou. Sú 

chutné, čisto prírodné, bez 
konzervantov, s obsahom 

bielkovín z 3 prírodných 
zdrojov na optimálnu 

výživu a zasýtenosť.
Jednoducho chutné, 

nízko kalorické – a 
veľmi obľúbené. Stačí 

vyskúšať – a okamžite si 
ich zamilujete! 
o Takže ste sa už naplno zžili s novou prácou?  
- Keďže som niečo podobné robila celých 17 rokov, nebol pre mňa 
žiadny problém „nabehnúť“ na systém práce v tejto firme. Milujem 
prácu so ženami, milujem prácu v teréne- a bola som v nej dobrá! Je 
úžasné, že môžem opäť svoje dlhoročné skúsenosti odovzdávať tým, 
ktorí chcú zmeniť svoj život. Počas pôsobenia v mojom vlastnom 
salóne, ktorý bol tiež zameraný na zdravie a dobrý pocit, som si 
ani neuvedomovala, ako veľmi mi toto všetko chýbalo....! Vrhám sa 
preto s veľkým nadšením opäť do práce, do motivovania šikovných 
žien, ktoré sa dokážu predajom kozmetiky nielen uživiť, ale dokážu 
si vytvoriť svoju vlastnú sieť predajcov, ktorí pomáhajú propagovať 
túto skvelú značku, prístupnú pre všetkých aj v čase krízy. Je to 
vynikajúca cesta, ako sa stať nezávislou, úspešnou a obdivovanou 
ženou, dámou!. Je to návod, ako sa zo škaredého káčatka môže stať 
krásna labuť. Je to príležitosť tak pre mladé dámy, ako aj pre ženy v 
zrelom veku. A ja im budem veľmi rada v tomto nápomocná.
o Šťastím Vám žiaria oči ako malé drahokamy a z celého Vášho 
prejavu cítiť obrovskú radosť a chuť pracovať a mať s tejto práce 
dobrý pocit, že zároveň robíte radosť aj ďalším..., dobre som 
pochopila? 
- Áno, som nesmierne šťastná, že to, čomu som zasvätila celý svoj 
pracovný život -  môžem ešte zužitkovať a posunúť ďalej...bolo by 
škoda nechať zapadnúť prachom všetky tie praktiky a skúsenosti, 
ktoré som sa naučila a ktoré môžu pomôcť mnohým ženám v ich 
kariére. Dostala som od života druhú šancu byť v kozmetickom 
biznise, a preto ju chcem využiť. Je to pre mňa česť, ale aj výzva! 
Chcem opäť dosahovať vysoké méty, siahnuť si na vrchol svojich 
schopností a chcem to naučiť aj ostatné dámy, ktoré ma budú chcieť 
nasledovať. 
A budem to robiť ako najlepšie viem, pretože tu sa cítim sama 
sebou, tu sa cítim šťastná a užitočná , lebo tejto práci rozumiem 
a robím ju okrem iného, aj srdcom.

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Dáša Líšková sa po 4 rokoch opäť vracia 
do kozmetického biznisu v regióne!

Tel.: 0905/538 666
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Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na predaj nehnuteľného majetku 

1. Denné centrum na Jesenského ul.: parcela č. 695 – zast.  plochy a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1-zast. 
plochy a   nádvoria vo výmere 86 m2 a stavba so súpisným číslom 1103 na týchto parcelách postavená,- parcela č. 696-zast. 
plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba  bez  súpisného čísla na  nej postavená,- parcela č. 697/2 – zast. plochy a 
nádvoria vo výmere 121 m2, parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2, parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m2

2. Denné centrum na Námestí slobody: parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 397 m2 a stavba so súpisným 
číslom  1187 na tejto   parcele postavená, parcela č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez 
súpisného čísla - garáž na  tejto parcele postavená, parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parcela 
č. 80/1  - záhrady vo výmere 795 m2

Majetok je zapísaný  na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď  na 
LV   č. 591 

 
    Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na: 

    - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 
    - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
    - prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa. 
 Zámer  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi  dňa 26.02 2013 

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta , v.r.

www.proficredit.sk

Pracujem ako viazaný finančný agent,
pre spoločnosť PROFICREDIT Slovakia, s.r.o.
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V Seredi na Valentína skončila éra premietania celuloidového 
filmu a začala éra fimov z 3D nosičov

Od 14.februára 2013 nebude v budúcich rokoch v Seredi iba sviatok zaľúbených. 
Bude to aj výročie  seredského 3D  kina. V úvodnom slove pán Marián Geišberg 
pripomenul, že na rozdiel od miest a obcí, kde kiná zanikajú, v Seredi  kino otvá-
rame. Rečou čísiel povedané, zhruba 70 per-
cent vlastníkov kín s premietacou technikou 
na 35 mm celuloidový pás doteraz nenašlo 
financie na zakúpenie novej techniky, ktorá 
umožňuje nielen premietanie 2D a 3D filmov, 
ale aj premietanie satelitom prenášaných 
kultúrnych a športových podujatí. Zástupca 
dodávateľa pán Tourek poukázal aj na ďalšiu 
možnosť novej techniky. Ponechanie zázna-
mov v pamäti zariadenia a  ich následného 
prehrávania ako audiovizuálnej výchovnej 
pomôcky pre žiakov. 
Životná skúsenosť nás naučila, že každé teleso 
je stabilné, ak sa opiera o tri body. Položil 
som si otázku, ktoré body  v prípade nášho 
3D kina boli tie najdôležitejšie. Bez dlhého 
premýšľania to boli myšlienka, rozhodnutie 
a schopnosť realizácie. Za každým z týchto 
bodov vidím konkrétneho človeka. Nositeľ-
kou myšlienky bola vedúca kina pani Marta 
Váciová. Povedala mi ju na jar v roku 2011, 
keď sme sa s primátorom mesta takpovediac 
ešte len „rozkukávali“ a rozmýšľali o tom, čo 

nás čaká. Po krátkom rozhovore s ňou som vyslovil vetu. Urobíme všetko 
pre to, aby 3D kino v Seredi bolo. Až cestou domov som si uvedomil to 
množstvo otáznikov, ktoré mohli tento odvážny sľub zniesť zo sveta. Roz-
hodnutie mohol urobiť iba primátor Martin Tomčányi. Urobil ho napriek   
hlasom, ktoré hovorili o nenávratnosti investície a o jej zbytočnosti, keď 
dnešná technika umožňuje stiahnuť si film z internetu a pozrieť si ho 
pokojne doma. V rozhovoroch o zámere prevážili ale iné argumenty. 
Tie, ktoré mali dať odpoveď na otázky. Zatvoríme kino a čo potom? Čo 
ponúkneme našim občanom namiesto neho? Ušetríme na investícii, 
ale zatvorené kino bude výdavky na nevyhnutnú údržbu potrebovať 
naďalej. Ponúka zatvorené kino nejakú perspektívu? Je v našej Seredi 
tej kultúry tak veľa, že kino nikomu chýbať nebude?  Prijať rozhodnutie 
v mene budúcnosti a oprávnených očakávaní mladších i starších nie je 
ľahké. Nemožno ho ale nijako obísť. A tak rozhodnutie prijal. 
Žiadna myšlienka by nikdy nebola uskutočnená, ak by pre ňu neboli 
vytvorené  materiálne podmienky. 168 tisíc Eur, z ktorých 33 tisíc mohol 
poskytnúť Audiovizuálny fond  bola čiastka, ktorá v rozpočte mes-

ta  znamená veľmi významnú položku. Správne postavený rozpočet a krytie 
výdavkovej poločky 3D kina  bola parketa tretieho aktéra investície – pred-
nostu MsÚ pána Tibora Krajčoviča.. Vďaka jeho premysleným rozhodnutiam a  

dosiahnutiu výrazných šetrení plánovaných 
investičných výdavkov vytvoril možnosti aj 
pre túto investíciu.  Výsledok bol napokon 
viac ako uspokojivý. Dojatá pani Váciová ani v 
to Valentínske popoludnie nechcela  veriť, že 
vysnívané 3D kino v Seredi je skutočnosťou. 
Spomienku na počiatky nemého filmu a 
ukážky zmien, ktoré v kine NOVA nastali v 
priebehu niekoľkých mesiacov zavŕšilo pose-
denie pri pohári vína a malom občerstvení. 
Záver večera tvorilo  premietanie filmu Te-
rapia láskou.  Ak niečo končí, zvyčajne niečo 
aj začína. V Seredi na Valentína skončila éra 
premietania celuloidového filmu a začala éra 
filmov z 3D nosičov. Čo zaželať kinu NOVA? 
Možno iba to, aby s takým záujmom s akým 
sme my chodievali do kina, chodili tam aj 
ďalšie generácie a odnášali si z jeho návštevy 
iba tie najkrajšie zážitky. 

pripravil: Ľubomír Veselický
foto: Stanislava Janegová
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Zaujímala by ma, ako sa dá poistiť 
zariadenie bytu. Od čoho sa to odvíja, 
aké sú tam podmienky pre mňa ako 
poistníka, aké má záväzky poisťovňa 
voči mne, aká je veľká poistka čo sa 
týka financií, atď... Urobil som si v byte 
komplexnú rekonštrukciu a aj vymenil 
celé  zariadenie, toalety, sanitu, dlážky, 

stropy, dvere, kuchynskú linku. Ďalej nábytok v celom dome, 
doplnky osvetlenie, elektrospotrebiče atď.. Vždy existujú  
však spôsoby, ako sa zlodej  dostane do bytu a keď už tam je – 
častokrát zničí čo sa dá!! Byt mám poistený, ale chcem poistiť aj 
komplet vnútorné zariadenie. Čo poradíte? Ďakujem za pomoc 
a odporúčanie.  
Ako som už viac krát odpovedala na podobné otázky, zameriam 
sa aj teraz na komplexné vysvetlenie problematiky poistenia 
bytu, resp. domu. Pri nehnuteľnosti rozlišujeme dva pojmy: 
nehnuteľnosť a domácnosť. Pod nehnuteľnosťou rozumieme 
stavbu a pod domácnosťou zariadenie. Ak by sme šli ešte viac do 
hĺbky, tak do poistenia nehnuteľnosti spadá všetko, čo nemôžeme 
len tak premiestniť, všetko na čo potrebujeme náradie aby sme 
mohli danú vec odmontovať. Patria sem okná, dvere, zárubne, 
maľovky, podlahy, svetlá, všetky rozvody elektriny, kúrenia, vody, 
radiátory, zabudované skrine, kuchynská linka, obklady, sanita 
a pod. Teda nehnuteľnosť tvorí z väčšej časti naše bývanie. Toto 
všetko čo som vymenovala nájdeme aj pod pojmom stavebné 
súčasti a ak nemáme poistenú aj nehnuteľnosť, tak tieto stavebné 
súčasti poisťovňa prepláca pri poškodení alebo krádeži iba do 
určitého limitu – suma neprevyšuje 1000eur. A to je veľmi málo 
vzhľadom na to že pri rekonštrukcii sa nevymieňa iba nábytok, 
ale práve tieto stavebné súčasti. Ak sme vlastníkom bytu, tak 
mali by sme si dať poistiť aj svoju nehnuteľnosť. Len vlastník 
môže nehnuteľnosť poistiť. Ak máme byt družstevný, alebo 
bývame iba v podnájme, tak si môžeme poistiť iba domácnosť. 
Cena poistenia sa odvíja od poistnej sumy a tá od hodnoty 
nehnuteľnosti, ktorú poisťovňa stanoví podľa výpočtu, alebo je 
podľa znaleckého posudku. Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa živelné 
škody, vandalizmus, krádež, asistenčné služby a zodpovednosť 
z držby nehnuteľnosti. Poistná suma nehnuteľnosti musí byť 
stále aktuálna, lebo pri poistnej udalosti môže poisťovňa znížiť 
poistné plnenie, ak je nehnuteľnosť poistená  o 25% menej v 

čase poistnej udalosti. Ale 
toto sa dá ošetriť indexáciou, 
ktorá zabezpečí vždy aktuálnu 
hodnotu nehnuteľnosti. 
Domácnosť zahŕňa všetko, čo 
môžeme premiestniť – nábytok, 
oblečenie, taniere, elektronika 
a pod. Poistnú sumu si môže 
stanoviť klient sám, lebo nie 
každý má rovnaké zariadenie. 
Podľa výšky poistnej sumy 
však musíme urobiť potrebné 
zabezpečenie proti krádeži a 
vandalizmu. Ak by 
zabezpečenie bolo 
slabšie ako určuje 
poisťovňa, tak môže 
obmedziť poistné 
plnenie. Ak má klient 
drahšie zariadenie, 
môže si špeciálne 
poistiť iba danú 
konkrétnu vec. Treba 
mať na pamäti, že 
pri poistnej udalosti 
pri nehnuteľnosti 
sa vypláca z novej ceny, teda je preplatená celá škoda, resp. celé 
náklady na opravu, a pri domácnosti, čiže nábytku, oblečení, 
poisťovňa vyplatí cenu v danom čase. Iba doplnkové poistenie je 
vyplatené v novej cene. V tomto roku naša poisťovňa pripravila 
pre svojich klientov exkluzívne poistenie svojich domovov, 
ktoré zhŕňa aj také poistenie ako napríklad príspevok na servis 
elektrospotrebičov, na upratovacie práce po poistnej udalosti, na 
prepravu osôb v prípade náhradného ubytovania, na otvorenie 
zabuchnutých dverí, dohľad nad nezabezpečenou budovou. Veľmi 
zaujímavé je aj poistenie potravín, ktoré sa môžu znehodnotiť 
pri výpadku elektriny alebo živelnej udalosti, poistenie 
elektromotorov, skla, akvárií, uniknutej vody,  príspevok navyše 
300 eur, ak celá škoda presiahne 3000 eur a mnoho ďalšieho, čo 
tvorí základ celého poistenia a to všetko v základnej cene poistenia 
a bez príplatkov.

Chcem dať poistiť komplet vnútorné zariadenie

Odpovedá: Ing. Monika Backárová, 
generálna reprezentantka ČSOB poisťovne 
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 -

Opýtam sa na tak trochu špecifický problém, ktorý sa ani tak netýka gynekologických problémov, 
ako skôr možností vzniku budúcich problémov! Často sa s dcérou hádame o používaní hygienických 
menštruačných tampónov počas „našich dní“. Ja, 40-tnička, stále tvrdím a som o tom presvedčená, že 
pre zdravie je vhodnejšie používať vložky, pretože vytekajúca krv odchádza z tela, avšak pri tampóne, 
keďže tento je v podstate stále vo vnútri, a teda menštruačná krv tiež. Rešpektujem samozrejme ak ide 
o šport, alebo nejakú akciu, kde vás vložka doslova otravuje, beriem to ako riešenie danej situácie, ale 
nie som za, ak by to bolo bežné pravidlo. Dcéra naopak, z vložiek sa doslova vysmieva a tvrdí, že som 
staromódna... Aký je Váš názor na tento problém, a čo Vy – ako odborník doporučujete?

Dilema: vložky, či tampóny?

V prípade používania menštruačných tampónov, alebo 
menštruačných vložiek treba hľadať “zdravý stred”. Je mnoho správ 
o rôznych doporučeniach v používaní tampónov a vložiek počas 
menštruačného krvácania , pri jeho končení alebo začínania.
Ich používanie má rôzne doporučovania v  jednotlivých 
“zvláštnych situáciách” aktivít u ženy /športovanie, plávanie, 
spoločenské akcie a oblečenie - spodné prádlo atď../.
V každom individuálnom prípade ich použitie a používanie by 
malo predchádzať serióznu konzultáciu ženy – gynekologickej 
klientky so svojím gynekológom. Následnou dostatočnou 
informovanosťou by sa žena mohla vyvarovať a vyhnúť následným 
– možným  ťažkostiam pri používaní tampónov/ preferenčne z 
ohrozenia svojho zdravia zo závažnej komplikácie z toxického 
šoku-toxemie –až ohrozenie života, pri  možnom podcenení 
výtokov pošvy – zápalového charakteru a používanie tampónov?/, 
ako aj alergických prejavov z používania nedocenených kvalít 
menštruačných vložiek. Presné poučenie a upovedomenie žien 
o hygienických možnostiach počas menštruačného krvácania je 
tým najdôležitejším v rozhodnutí sa - či vložky? alebo tampóny?, 

a v ktorých situáciách  snáď 
preferovať to alebo ono, 
alebo pri akých nežiadúcich 
príznakoch svojho 
zdravotného stavu /pred 
menštruáciou zlé-nepriaznivé 
výtoky, všeobecná citlivosť 
alergických prejavov na koži, 
slizniciach../ sa vystríhať 
používania tampónov, alebo 
vložiek.
Rozhodujúcim nie je 
len otázka “modernosti 
a módnosti žien” vo 
výbere udržiavania si “ hygienickej čistoty “ pri menštruačnom 
krvácaní, ale predovšetkým udržanie a udržiavanie si dobrého 
zdravotného stavu a vlastného dobrého “ženského komfortu” pri 
menštruačnom krvácaní.

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... 
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VI. medzinárodný klobáskový festival v Sládkovičove 
navštívilo viac ako 1500 ľudí a súťažili 4 krajiny

Pred deviatimi rokmi sa partia kamarátov 
dohodla, že na námestí urobia zabíjačku, 
aby tí, ktorí ju možno v ani živote nevideli, 
zažili, ako sa vyrábajú všetky tradičné zabí-
jačkové špeciality. Akcia mala veľký úspech 
a tak ju zopakovali aj ďalší rok a potom ich 
priatelia z družobnej obce v Maďarsku po-
zvali na súťaž vo výrobe klobás do Gerendá-
su a následne aj na najprestížnejší svetový 
festival v Békéscsabe. Na týchto festivaloch 
členovia OZ Klobáskový klub odkukali pra-
vidlá súťaže a zažili aj svoj najväčší úspech, 

keď v roku 2009 na mega súťaži v Békescsa-
be získali úžasné 2. miesto. 
Pravidlá súťaže sú jednoduché – každé 
družstvo dostane navážených 10 kg brav-
čového mäsa, črevá a v limite dvoch hodín 
musia z tohto mäsa vyrobiť klobásy. Vzorky 
potom anonymne odovzdajú porote, ktorá 
dá klobásky upiecť a potom hodnotí podľa 
viacerých kritérií ich kvalitu. Porota však 
hodnotí sa aj prezentácia družstva, kroje, 
hygienu práce, ponuku delikates... Každé 
družstvo má totiž pripravené pre divákov a 
porotu nakrájané klobásky, hurky, slaninky, 
paštéty, syry, chlebíky s masťou a cibuľkou, 
koláčiky, réteše (štrúdle) a nechýba ani 
pálenka a moravské vínko. 
Hodnotia sa aj suché klobásy, ktoré družstvá 
odovzdajú pri zápise a druhá porota hodno-
tí viaceré kritériá a prideľuje body. Vzorka, 
ktorá dostane najviac bodov, získava prvú 
cenu. 

Tentoraz sa súťaže zúčastnilo 26 družstiev 
zo štyroch krajín – Slovensko, Česko (2 
družstvá), Maďarsko (3 družstvá) a srbské 
družstvo z Báčskeho Petrovca. Štart súťaže 
bol o 10.00 a o 12.00 hodine súťažné druž-
stvá odovzdali vzorky. Počas prípravy klobás 
členovia poroty hodnotili prácu členov druž-
stiev a diváci koštovali, jedli, pili, bavili sa.
Čas, ktorý je potrebný na upečenie klobá-
sok a hodnotenie poroty, súťažiaci i diváci 
využili na zábavu, ktorú tentoraz zabezpe-
čila hudobná skupina Dušana Fóku, speváci 
divadelného súboru Hahota, detičky z 
folklórneho súboru MO MS Sládkovičovo, 

populárna hu-
dobná skupina 
Funny Fellows 
a Csongor Kassai. 
Na takejto 
atraktívnej 
akcii nechýbali 
ani celebrity. V 
porote na suché 
klobásy zodpo-
vedne hodnotil 
moderátor Patrik 
Herman a v 
súťaži pečených 
klobás známy gurmán Marián Labuda st. V 
Hurka tíme súťažil Lukáš Latinák z Partičky a 
v družstve Ženijného práporu s nasadením 
bojoval poslanec Gábor Gál a podporiť ho 
prišiel i stranícky kolega Béla Bugár. 
Počasie nám tentoraz neprialo, celý piatok i 
v sobotu ráno padal mokrý sneh, ale potom 
sa vyčasilo a námestie pred Inovatechom 
sa zaplnilo divákmi. V obrovskom stane, 
kde sa súťažilo, bolo stále toľko ľudí, že sa 
rýchlo vyhrial a okrem perfektnej atmosféry 
tu bola aj príjemná teplota a úžasné vône. 

Veľmi nevedecký odhad je, že VI. Medziná-
rodný klobáskový festival navštívilo za celý 
deň viac ako 1500 návštevníkov, čo je však 
menej ako vlani, kedy bolo ideálne počasie. 
Na trhu na námestí pred Inovatechom vedľa 
súťažného stanu boli pre nich pripravené 
stánky s občerstvením, maškrtami, kerami-
kou, poľovníci piekli prasiatko na drevenom 
uhlí a OZ Klobáskový klub ponúkal klobásy, 
slaninku, hurky, kašu,... 
Vyhodnotenie bolo až po tretej hodine 
a trvalo veľmi dlho, lebo cien bolo veľmi 
veľa. Najlepšie suché klobásy mal domáci 
Hraško tím Dobrovoľného hasičského zboru 
Sládkovičovo, ktorý získal cenu primátora 
mesta Ing. Antona Szabóa, 2. miesto obsa-
dili šikovní poľovníci PS Duna Sládkovičovo 
a 3. miesto získal nováčik súťaže Moto bikes 
team Sládkovičovo. V hlavnej 
súťaži pečených klobás zví-
ťazili driečne dievčatá z tímu 
„Ďjovke“ Klobáskový klub, 2. 
miesto získal Király tím Ko-
šúty, 3. miesto ďalší domáci 
nováčik tím Rohár famili, 4. 
miesto získali skúsení hostia z 
Csorvásu a 5. miesto Lýceum 
tím. V tejto súťaži bolo udele-
ných ešte veľa ďalších cien a 
špeciálnu cenu – víkendový 
pobyt na Oravskej Horárni 
– získal za najoriginálnejšiu 
prezentáciu domáci Moto 
Bikes team. 
Túto úžasne atraktívnu, 

chutnú a voňavú gastronomickú show zor-
ganizovalo občianske združenie Klobásový 
klub Sládkovičovo s podporou sponzorov: 
mesto Sládkovičovo, Syngenta Slovakia, Ing. 
Tibor Pethő. ZIPP Bratislava, a. s., Mraziarne, 
a. s., Sládkovičovo, Rittal, s. r. o., Bratislava, RS 
Potravinár, Oravská horáreň,... 
Nálada bola úžasná, spievalo sa, tancovalo, 
jedlo, pilo, hodovalo,... Všetci sa dobre cítili, 
nikto sa nezranil, možno pár žlčníkov trošku 
trpelo, ale s tým sa musí rátať. 
Klobáskový klub je partia šikovných ľudí, 
ktorí nezištne obetujú svoj voľný čas na 
prípravu a realizáciu takého veľkolepého 
podujatia, ale najdôležitejší sú samozrej-
me súťažiaci a preto musíme poďakovať 
všetkým tímom, ktoré sa na súťaž musia 
dlho, poriadne a veru aj draho pripravovať, 
lebo pohostenie pre divákov, kroje, výtvarné 
prezentácie a všetko potrebné ich stoji od-
hadom od 200 do 400 euro, čo v porovnaní s 
cenami, ktoré môžu získať veľmi robí z tejto 
súťaže veľmi nákladné hobby. Ale keď my 
všetci tak milujeme klobásky...
Pán Labuda túto našu lásku k tradičnej de-
likatese definoval takto: „V biblii je napísané, 
že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo Boh, 
ale je aj iná verzia, že na počiatku bolo slovo a 
to slovo bolo klobáska...“

- sudová -
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po-pia 9:00h - 18:00h, so 9:00h - 12:00h

Otvorené 
každý deň 
od 10,00 

– 22,00 h., 
kapacita: 70 

miest.

Zabezpečíme kvalitný catering na rodinné oslavy, Vám donesieme 
vybraný okruh jedál až do Vašich súkromných príbytkov – v ohrievačoch.

ul. SNP č. 16 (Dom kultúry)
927 01  Šaľa

kontakt: 0905 835 102, 0918 544 124
e-mail: dominosala@zoznam.sk

- denné menu
- rodinné oslavy, posedenia  s priateľmi
- svadby, promócie, kary

Reštaurácia DOMINO

„Náš zákazník, náš pán“ – to je základné krédo, ktoré máme 
každý deň na zreteli!



Najvýhodnejšia regionálna inzercia 
v Galantskom a Šalianskom Žurnále! 

Tel.: 0903 516 499 
email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk

UŽ 17 ROKOV

presne  cielená  inzercia 

na  Vašich  zákazníkov !

kontaktujte nás...


