Mozolani Classic 3 v Žiline bol pastvou pre oči,
Mozoláni „dotiahol“ na prestížnu súťaž Phila
Heatha a Flexa Lewisa,

Exkluzívny
rozhovor s
ústredným
predsedom
SNS, JUDr.
Andrejom
Dankom,
čítajte na
str. 16.

str. 10-11.

Osobnosť
Galantského
a Šalianskeho
regiónu,
Ing. Tibor
Krajčovič,

V Horných
Salibách
súťažili
milovníci
koní,
str. 12.

str. 7.

60. výročie spotrebného
družstva COOP Jednota
Galanta (1953 – 2013)
/3. časť, str.5.

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

VANKÓ Imrich

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

VAREMONT

Poskytované služby:

• výmena ležatých a stúpačkových rozvodov
zdravotechniky v bytových domoch
(s platným oprávnením na odstraňovanie
azbestových materiálov v interiéri budov),
• kompletná dodávka a realizácia technického
zariadenia rodinných domov, ako aj budov na
priemyselné využitie,
• montáž vodomerov
• návrh a dodávka meracej a regulačnej techniky,
• solárny ohrev,
• tepelné čerpadlá,

• monitoring stavu kanalizácie, vnútorných rozvodov,
• montáž a dodávka zariadení na úpravu vody,
• bezplatné poradenstvo,
• havarijná služba pre zmluvných partnerov
• montážny partner vykurovacej techniky
zn. GeminoX, Protherm, a ďalších,
• certifikovaný montážny partner spoločnosti
REHAU na výmenu stúpačkových rozvodov
studenej vody, vody ohriatej a odhlučnenej
kanalizácie, spoločnosti VIEGA montáž
plynovodov z medeného potrubia spájané
lisovaním

Imrich VANKO - VAREMONT
č. 990 Horné Saliby; tel./fax.: 031 78 52 152; mobil: 0903 429 564
mobil: 0910 939 564; e-mail: info@varemont.sk; web: www.varemont.sk

VAREMONT - záruka kvalitných služieb...

DELAP CENTRUM

Hlavná 531,

Matúškovo

www.delap.sk
rastliny, kríky,
stromčeky,
Thuja Smaragd
70cm/3,50 €,
okrasné
dekoračné
kamene
z celého sveta,
hlinená
keramika...

Tel.: 031 782 6008, Mobil: 0907 756 311

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Solidarita? Realita? Alebo fikcia,
či skôr faloš a populizmus?
Dosť často sa zamýšľam nad dnešnou
toleranciou a ústretovosťou medzi
ľuďmi. Ako sa vedia, či nevedia
pochopiť, ako si pomáhajú, čo je
hrané a čo je naozaj. A najmä, keď
sa dnes začalo „raziť“ v spoločnosti
ústredné heslo vládnej mašinérie:
solidarita na úkor zásluhovosti.
Rozhodne si nemyslím, že je
to správne. Pretože princíp
zásluhovosti je v živote nesmierne
dôležitý a ľudí motivuje, kým
princíp solidarity zaváňa predsa
len – aj keď nie hneď, ale po určitom
čase „zaspávaním na vavrínoch“,
uspokojovaním sa s dosiahnutým
stavom a nenapredovaním, až to
dospeje k totálnemu zleniveniu
a ľahostajnosti, nezáujmu. A tiež to
súvisí s narastajúcou nespokojnosťou
na strane tých, ktorí sú aktívnejší,
tvorivejší, ak by sa mali s výsledkami
svojej práce deliť s tými, ktorí sa
uspokoja s priemernými výsledkami,
alebo sa nesnažia vôbec, skôr
parazitujú, pretože vedia, že aj tak
„im nedáme zahynúť.“ Neviem si ani
dosť dobre predstaviť, „zásluhovosť“
napríklad v športe...? Či by boli víťazi
ochotní sa podeliť po vyčerpávajúcich
tréningoch, odriekaní a ďalších
obetiach -solidárne s ocenením
a k tomu prislúchajúcim finančným, či
iným ohodnotením s tými, ktorí sú na
konci súťaže...napríklad naši vrcholoví
futbalisti , vrcholoví hokejisti...
Ozaj, podelíte sa s neschopnými
súpermi, susedmi, s lenivejším
kolegom z práce - napríklad
Vy? To sa dá snáď realizovať pri
súťažiacich hendikepovaných, či inak
postihnutých, kde sa skôr hodnotí
účasť, ako výkon.
Ale uvediem aj iný príklad: Neustále
hovoríme o nedostatku pracovných
miest pre mladých absolventov
škôl, mladé matky, mladých mužov,
pretože ich miesta napr. v štátnej
správe majú obsadené dôchodcovia,
ktorí popri svojich penziách berú
tak ešte ďalší plat. Prečo nepustia
nastupujúcu generáciu? Alebo –
čím je to, že sa nevedia rozlúčiť „s
teplou stoličkou“ v štátnej správe,
hoci zamestnať by sa mohli, keď tak
veľmi chcú pracovať a stačia im sily,
aj v súkromnom sektore, kde sa však
musí makať inak...!?
Vraj zákon nedovoľuje prepúšťať
dôchodcov, bola by to

diskriminácia...A nie je to teraz
diskriminácia mladých? A hovoríme
opäť o zamestnaných dôchodcoch
v štátnej správe, nie u súkromníkov!
Lebo k súkromníkom sa naši
dôchodcovia až tak veľmi neťahajú.
Tam sú totiž platení za výkon a nie
za veľa krát len za „odsedenie si“
požadovaných hodín na svojej
protekčnej stoličke, ktorú nie a nie
prepustiť mladším kolegom, živiteľom
rodín s malými deťmi. Zákon je vždy
taký, ako ho odhlasujú zákonodarci
- a pritom by v „diskriminačnom“
zákone stačila maličká novelizácia možno doplnenie jednej vety...,že:
„zamestnávateľ môže zamestnávať
aj dôchodcov, ak nemá na
požadované pracovné miesto
človeka v produktívnom veku,
resp. absolventov školy.“ Čo to je za
problém takto upraviť zákon a nikto
nemôže spochybňovať úmysel? Ako
má mladá generácia získať praktické
vedomosti a skúsenosti aj v riadení
štátu – v štátnych funkciách, keď
stará generácia je netolerantná
a nesolidárna a neprepustí im
svoje miesta!? Nehovoriac o tom, že
starobní dôchodcovia, ktorí si užívajú
penzie od 90-tych rokov, sú pomerne
v dobrej kondícii a využívajú, (či
zneužívajú?) výhody kombinácie
starobných dôchodkov + platu, teda
dvoch príjmov a na druhej strane
ľudia v produktívnom veku 40-50tnici
– umierajú, pretože neistoty v práci
a konkurenčný tlak v spoločnosti,
neustála hrozba nezamestnanosti,
strach o pracovné miesto, aj keď slabo
platené, spôsobujú vážne zdravotné
kolapsy, takže sa svojich dôchodkov
ani nedožívajú, pretože mnohí pred
60tym rokom svojho života umierajú.
Vlastne, ich rodičia prežívajú (dnešní
70-80nici). Kde je tu solidarita
starých s mladými? A ešte jeden
– ale naozaj konkrétny a aktuálny
príklad medziľudského “chápania“ a
„porozumenia“: Starí verzus starí.
Áno, dobre čítate. Správca bytov
chcel v istom činžiaku urobiť po
40-tich rokoch výťah, pretože dom
bol 5-poschodový a na horných
poschodiach bývali dôchodcovia,
chorí, niektorí imobilní, ale tiež mladé
rodiny s deťmi v kočiarikoch, ktoré
si častokrát „pracne“ vynášali po
schodoch domov. A najhoršie bolo,
keď chorých starcov museli „sanitári“

znášať
a vynášať p
schodoch,
keď
chodili na
vyšetrenia
do nemocnice, pretože zísť sami
nevedeli. A viete, ako realizácia
výťahu dopadla? Zatiaľ nijako, pretože
starci z prízemia a prvého poschodia
neboli ochotní toto rozhodnutie
akceptovať, vraj by ich to stálo 7 €
mesačne a to je pre nich veľa, keďže
oni výťah na prízemí neopotrebujú!
Vraj nech si susedia vymenia byt za
byt na nižšom poschodí...! Nie je to
čudná logika a odporúčanie? Kde
je tu solidarita a pochopenie medzi
samotnou vekovou kategóriou,
ktorá v činžiaku spolu stárla, spolu
predtým vychovávala deti, a dnes
si nevie v takejto naozaj závažnej
veci vyjsť v ústrety, pričom je výťah
v prípade starých a chorých ľudí
životnou nevyhnutnosťou! O čom sa
tu vlastne predstavitelia nášho štátu
“bavia“, keď chcú princíp zásluhovosti
meniť za princíp solidarity bohatších
s chudobnejšími, ale čo je horšie,
chcú, aby bežní ľudia, ktorí celý život
pracovali, aby solidárne prispeli
na dôchodky tých, ktorí sa väčšinu
života váľali doma a otravovali
okolie... A predsa ešte jeden príklad:
Veľa ľudí dnes chce pracovať, ale
niet pracovných miest. Niekedy ide
len o 400-500 € platené miesta, ale
aj tak chýbajú. Naproti tomu – naši
funkcionári, platení zo štátu, pričom
niektorí berú 2 - 3 platy, ktorých
výška sa šplhá na 5 až 6 ciferné čísla,
sú zároveň poslancami, starostami,
primátormi, či županmi, atď...
Prečo u nich nefunguje princíp
solidarity? Navyše, z takých finančne
závratných súm? Tu odrazu funguje
heslo zásluhovosti? Lebo keď sa
ich opýtate, že či im to nie je v čase
ekonomicko-spoločenskej krízy
trapné, žiť si ako prasce v žite zo
štátneho rozpočtu, tak väčšina z
nich odpovie „vraj si to zaslúžia, lebo
to robia pre tých, ktorí ich zvolili, sú
enormne a časovo vyťažení, atď...“
a ešte z nich vypadne niekoľko
slovných „heftov“ o vlastnej
výnimočnosti, ktorú treba preto
oceniť a zaplatiť, hoci o výnimočnosti
sú častokrát presvedčení len oni sami,
ale čo na tom, veď všetko je „prikryté“
pokračovanie na 4. str.

Galantský a Šaliansky Žurnál

výhodným zákonom o štátnej službe,
funkcii, a tento zákon sa akosi nikto,
čo je pri moci, nikdy nechystá zmeniť,
pretože je výhodný pre tých, čo
sú pri štátnom koryte, čo tam po
chudákovi občanovi, ten príde na
radu až pár mesiacov pred voľbami...
Ale, ale – páni poslanci, či poslankyne
a europoslanci, europoslankyne,
naozaj tak všetko stíhate? Naozaj sú
Vaše viaceré platy v súlade, keď už
s ničím iným, tak s elementárnou
ľudskou slušnosťou? Prečo nestačí
našim voleným funkcionárom, hoci
zastávajú viacej postov, len jeden
plat, ktorý je aj tak nadmerne vysoký
oproti priemeru? Viete, koľko by
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sa ďalších ľudí mohlo zamestnať,
keby to solidárne fungovalo najmä
v našich najvyšších a vrcholových
štátnych sférach? Alebo sa solidarita
„na vrchole“ nenosí? Platí len pre
pešiakov a bežných občanov? Je
až trápne, že všetky experimenty
sa skúšajú vždy len na tých
najčestnejších a najslabších. Aby sa
aj z toho mála, čo majú, podelili – s
tými, ktorí využívajú výhody štátu,
či už z pozície nezamestnaných,
a to celý život, ale aj tých, ktorí na
dobre platených postoch dlhoročne
a neúmerne vysoko vyprázdňujú
štátnu kasu – a to z viacerých
prameňov naraz! Aká odpoveď by tu

bola z úst tých, ktorých sa to týka?
Takže solidarita, či „zásluhovosť“?
A čo tak zodpovednosť aj za
generácie, ktoré prídu po nás? Nielen
úzkoprsý pohľad, falošne populistický,
zakrpatený pre momentálne videnie
reality, ktoré sa hodí do politickospoločenského obrazu tých, ktorí
práve rozhodujú a ovládajú život
nás ostatných, pod zásterkou úlisnej
rétoriky pre široké ľudové masy...
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

V obciach regiónu si pripomenuli Deň Zeme upratovaním

Veľký Grob - V apríli si upratali svoju obec aj občania obce Veľký Grob. Ako nám napísal starosta obce Vilam Rigo,
upratovalo sa na „šiestich frontoch“, pomáhali deti, študenti, dôchodcovia, všetky občianske združenia, ako sa hovorí, každý,
kto mal úprimný záujem skrášliť svoje obydlie. Bolo to príjemné a zároveň užitočné stretnutie občanov, keď si nielen upratali prostredie, v ktorom žijú, ale sa aj pobavili na vzájomných vtipných príhodách, ktoré si počas práce rozprávali a večer sa
pracovný deň zakončil posedením pri chutnom guláši a opäť pri dobrých vtipoch a v príjemnej atmosfére, ktorú si občania
Veľkého Grobu vytvorili.

?

Šoporňa
- Žiakom a učiteľom ZŠ s MŠ Šoporňa
nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú a trávia voľný čas.

Preto sa rozhodli podať pomocnú ruku prírode. Po vzore
nadšencov z Obecného úradu v Šoporni, vodných športovcov, obyvateľov obce Šoporňa v spolupráci s Povodím Váhu
v piatok 26. apríla 2013 zorganizovali. veľkú brigádu – vyčistili
brehy Vodnej priehrady Kráľová. V tomto roku je to už druhá
veľká brigáda na priehrade. V sobotu 23. marca zorganizovali obecný úrad, vodní športovci a hasiči prvé čistenie, pri
ktorom desiatky dobrovoľníkov vyzbierali vyše 200 vriec

odpadu – fliaš, pneumatík, nárazníkov z áut, či iných naplavenín. Nadšenci vtedy vyčistili 500 metrový úsek brehu. Brigády
na Vodnej priehrade Kráľová sú v Šoporni už tradíciou. Založil
ju dnešný starosta, vtedy ešte riaditeľ tamojšej školy v roku
2007. Odvtedy každoročne pred letnou sezónou dobrovoľníci a žiaci, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú, zbierajú
odpad po nezodpovedných spoluobčanoch.
Kráľovská priehrada je obľúbeným miestom na oddych nielen
Šoporňanov, ale aj mnohých obyvateľov okolitých obcí. Je
súčasťou Vodného diela Kráľová, ktoré má rozlohu viac ako 10
kilometrov štvorcových.

Galantský a Šaliansky Žurnál

-5-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

60. výročie spotrebného družstva COOP
Jednota Galanta (1953 – 2013) /3. časť
prevádzkuje 34 predajní zaradených
do reťazca Supermarket a 37 predajní
zaradených do reťazca Potraviny.
COOP Jednota začala používať aj nové
komunikačné prostriedky - letáky,
prostredníctvom ktorých už môže
osloviť svojich zákazníkov priamo doma
s výhodnými cenami. Ďalšou výzvou,
s ktorou si musel tento náš slovenský
Zmodernizovaný Supermarket na sídlisku
reťazec poradiť, bolo zatraktívnenie a
Sever v Galante
zväčšenie predajného priestoru svojich
prevádzok. Zákazníci si vyžadovali čoV priebehu posledných rokov sa musela
raz širšiu ponuku tovarov a pohodlnejší
COOP Jednota Galanta, spotrebné
nákup. Výhodou predajní COOP Jeddružstvo, vysporiadať s ďalšou novou
nota Galanta bolo a naďalej ostáva, že
výzvou, ktorú priniesla liberalizácia
väčšinu svojich predajní má umiestnetrhu a tou bol príchod zahraničnej
nú v centrách jednotlivých miest a obcí,
konkurencie. Vo všetkých mestách, kde
čo dodnes zákazníci oceňujú. Cieľom
pôsobila sa začali otvárať nové, moderpreto bolo, ponechať si tieto výhody a
né, veľké zahraničné hypermarkety a
zároveň zatraktívniť a zväčšiť predajne.
Zrekonštruovaný Supermarket v Jelke
supermarkety, ktoré lákali zákazníkov
Z tohto dôvodu bolo nutné pristúpiť k
nielen udržať si svojich stálych zákaznírozsiahlym investícikov, ale prilákať aj nových. Stala sa obám a začať postupne
ľúbeným obchodným reťazcom, ktorý
rekonštruovať a mookrem poskytovania maloobchodných
dernizovať. Ako prvé
sa museli prispôsobiť služieb pre zákazníka, pomáha obciam, regionálnym organizáciám alebo
novej dobe predajne
jednotlivcom rôznymi finančnými alebo
v mestách, kde bola
materiálnymi darmi. Prostredníctvom
najväčšia konkuNadácie COOP Jednota materiálne a
rencia a tak prišlo k
postupnému zväčšo- finančne podporuje školy v regióne i
nemocnicu Sv. Lukáša v Galante. COOP
vaniu predajnej ploJednota Galanta, spotrebné družstvo,
chy a modernizácii
od svojho vzniku až dodnes prešlo
pôvodných predajní
potravín na moderné rôznymi fázami transformácie spoločenského a sociálneho vývoja našej
Supermarkety. Popri
Interiér novej predajne Potraviny vo Vinohradoch nad Váhom
spoločnosti. Napriek všetkým prekážmodernizácii mestkam a nástrahám, s ktorými sa muselo
ských sa nezabudlo
na výhodné akciové ceny, spotrebiteľvysporiadať, sa dnes radí k najsilnejším
ani na vidiecke predajne. A tak začali
ské súťaže, široký sortiment tovarov,
obchodným reťazcom vo svojom regiópostupne vznikať aj pekné a moderné
veľký a prehľadný predajný priestor. To
ne.
Ide o najsilnejšieho hráča na trhu v
vidiecke Supermarkety, ktoré ponúkali
donútilo všetky regionálne spotrebné
predaji
potravín, zamestnáva vyše 700
zákazníkom v obci rovnaký štandard
družstvá na Slovensku, aby ešte viac
zamestnancov, svojimi prevádzkami
služieb a tovarov ako mestské predajspojili svoje sily a založili spotrebné
uspokojuje vo svojom regióne aj tých
ne. V roku 2001 galantské spotrebné
družstvo COOP Jednota Slovensko, ktonajnáročnejších zákazníkov a v jeho
družstvo odkúpilo sedem predajní
rá ich zastrešovala a uzatvárala dohody
sortimente nájdeme najväčší podiel
Zdroj Marketu, a tým si posilnilo svoje
s dodávateľmi. Predajne COOP Jednota
postavenie na trhu vo svojom regióne. V slovenských výrobkov od regionálnych
sa rozdelili podľa veľkosti do troch kadodávateľov.
priebehu tohto obdobia družstvo rozšitegórií reťazcov. Pre najmenšie predajrovalo svoju sieť aj o úplne nové moder- COOP Jednota Galanta, spotrebné
ne, situované prevažne na vidieku, vznidružstvo dnes so svojimi 71 prevádzkané prevádzky v mestách a obciach ako
kol reťazec Potraviny, stredné a väčšie
napríklad v Sládkoboli zaradené do reťazca Supermarket a
vičove, v Diakovnajväčšie predajne s predajnou plochou
ciach, v Matúškove,
nad 1000 m2 boli zaradené do reťazca
v Pate, vo VinohraTempo. Tým predajne získali jednotnú
doch nad Váhom,
vizualizáciu interiéru a exteriéru, rovv Dolnom Chotári,
nakú tovarovú skladbu, výrazné akciové
v Zemianskych
ceny ako ostatné predajne COOP JedSadoch a ďalších
nota na celom Slovensku. Zároveň sa
okolitých obciach.
stal systém COOP Jednota najsilnejším
Všetky uvedené
maloobchodným reťazcom pôsobiacim
zmeny spôsobili,
na domácom trhu a dnes zastrešuje
že COOP Jednote
viac ako 2200 predajní na celom SloKolektív pracovníčok predajne Supermarket v OD Centrál v Šali
Galanta sa podarilo
pod vedením pani Zdenky Odráškovej
vensku. Galantská Jednota v súčasnosti
pokračovanie na 6. str.
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mi má v tomto regióne dôležité postavenie a veľkú zodpovednosť voči svojim zákazníkom a okolitému prostrediu
nielen v mestách, ale i na vidieku. Zamestnanci sú piliermi
družstva, ich lojalita a profesionalita, je to najcennejšie, na
čo sú v COOP Jednote Galanta hrdí. Ich obrovské nasadenie,
snaha, pracovitosť, vytvárajú oproti zahraničným reťazcom
takú konkurenčnú výhodu, ktorú v dnešnej dobe vo veľkých
hypermarketoch len sotva nájdeme. COOP Jednota spotrebné družstvo je slovenský reťazec, ktorý napriek zmenám
v spoločnosti, bol schopný postaviť sa na vlastné nohy a
vzoprieť sa veľkým zahraničným reťazcom. To iba dokazuje,
že myšlienka spotrebného družstevníctva na našom území je
nadčasová a efektívna.
(koniec)

Šaľa
0905 231 901
0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

Supermarket v Senci

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

Reštaurácia DOMINO

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

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

Otvorené
každý deň
od 10,00
– 22,00 h.,
kapacita: 70
miest.

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

„Náš zákazník, náš pán“ – to je základné krédo, ktoré máme
každý deň na zreteli!
Zabezpečíme kvalitný catering na rodinné oslavy, Vám donesieme
vybraný okruh jedál až do Vašich súkromných príbytkov – v ohrievačoch.
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Osobnosti Galantského a Šalianskeho regiónu: Ing. Tibor Krajčovič, prednosta Mestského úradu v Seredi:

„Ak som len časť kolegov, poslancov a spoluobčanov
v Seredi presvedčil, že mi môžu dôverovať vo
financiách, tak ma to veľmi teší“.

Od začiatku nového volebného komunálneho obdobia
2010-2014 uplynulo prakticky 2 sa pol roka. Za toto
obdobie sa doslova raketovo rozbehli investičné akcie
v meste Sereď. Nastúpil nový primátor, Ing. Martin
Tomčányi, a s ním do funkcie prišli životaschopní
odborníci, ktorí spolu s aktívnym poslaneckým zborom
prijímajú správne rozhodnutia v správnom časne
a modernizujú tak okolie a život svojho mesta. Robia to
pre seba, aj ostatných spoluobčanov, mladých, starých,
zamestnaných, ale aj tých ktorí sú na pomoc samosprávy
odkázaní. Ale riešia aj nepopulárne veci, konfliktné
situácie. O tom však život je... Nie je len o úspechoch, či
radostiach, je práve častejšie o starostiach a problémoch.
Poďme sa však o tomto všetkom porozprávať
s kompetentným človekom - prednostom MsÚ v Seredi
Ing. Tiborom Krajčovičom, ktorý prišiel do svojej funkcie
tiež s príchodom nového vedenia a hovoria o ňom, že
naozaj zodpovedne „drží mestský mešec“ a narába
s financiami ako skutočný „financmajster.“ Ako hovorí
Bc. Ľubo Veselický – viceprimátor Serede, „je to taký
náš finančný mág – v očiach mnohých ľudí, pretože
pre mesto ošetril a zachránil veľa peňazí.“ Lebo aj to je
veľké umenie, správne narábať s peniazmi, investovať,
niekde pridať, niekde ubrať, podarovať, ale aj zarobiť,
či neprerobiť. Nechajme však hovoriť samotného pána
prednostu, Ing. Tibora Krajčoviča.
o Pán prednosta, Vy ste do svojej funkcie prišli...?
- Z UniCredit CAIB Financial Advisors, a.s. – ako finančný
riaditeľ a člen predstavenstva – no na túto pozíciu som sa
postupne prepracoval od finančného controlingu, vedúceho
oddelenia atď. Pracoval som tam od roku1996 a predtým
v bývalej Investičnej a rozvojovej banke na internom audite.
Som absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave –
smer podnikateľské financie a burzovníctvo. Špecializoval
som sa na daňovú optimalizáciu, ekonomické a organizačné
poradenstvo, výkazníctvo a reporting, personalistiku.
o Čo Vás presvedčilo, aby ste sa uchádzali o post
prednostu mestského úradu v Seredi?
- Čo? Skôr kto... Počas posledných rokov som sa bavil
s viacerými poslancami zastupiteľstva v Seredi a najmä,
s terajším primátorom Martinom Tomčányim, čo by sa mohlo
všetko urobiť pre Sereď v budúcnosti a ako prípadne využiť
nadobudnuté skúsenosti a kontakty. Toto som prezentoval

aj pri výberovom konaní.
o Ako po 30 mesiacoch práce v tejto funkcii hodnotíte
svoje rozhodnutie: ísť do takejto funkcie a čo Vám táto
práca dáva, ako sa cítite?
- Ako nie moc šťastné pre moju rodinu a voľný čas – no
zároveň poučné pre môj osobný rast. Stále sa mi darí únavu
premáhať chuťou sa vzdelávať a napredovať. Prvý polrok som
občas aj nespával pre neustále aktualizujúce si pripomienky
v mobile, kde som si zachytával, čo ešte treba urobiť, komu
zavolať, čo zorganizovať a podobne. Je obrovský rozdiel robiť
v komerčnej spoločnosti, kde tvoríte zisk a podriaďujete tomu
všetky faktory a oproti tomu vo verejnej správe, kde musíte
robiť aj nerentabilné veci, ktoré máme delimitované štátom,
resp. sme povinní ich ako mesto poskytovať. Zároveň ale
musíte zabezpečiť presadenie všetkých podnetov a nápadov
v komisiách, zastupiteľstve a presvedčiť ľudí, že je to pre nich
tá správna cesta.
o Necítite sa niekedy ako „malý boh“, veď predsa len
výkon činnosti mesta spočíva na Vašich pleciach, aj keď
plníte rozhodnutia Mestského zastupiteľstva, vo Vašich
rukách sa točia obrovské financie?
- Neviem, čo znamená „malý boh“ – ale ak je to aj vykonávateľ
nepopulárnych opatrení, či hromozvod zlého, stále byť pod
tlakom povinnosti rozhodnúť, byť stále v obraze diania v asi
100 veciach naraz – tak áno. Tie peniaze sa tu točili aj pred
mojim nástupom a budú sa točiť aj po mojom odchode. Stále
som zástancom „teamovej práce“, ktorú len usmerňujem. Bez
ľudí, ktorými som obklopený, by som nedokázal nič.
o Čo za obdobie svojho „prednostovania“ pokladáte za
najväčší úspech?
- Vždy vo mne najviac doznieva posledný dokončený
projekt – preto mi je ťažko povedať, ktorý bol „naj“ za
moje funkčné obdobie. V každom z nich vidím kus tvrdej
práce a pracovného nasadenia kolegov, dolaďovanie až
po samotnú kolaudáciu, či otvorenie. Asi najviac sa však
teším spoločnému sídlu na Jesenského ulici, kde pôsobí
Denné centrum seniorov, Mama klub a Mestská polícia.
Všetkým organizáciám sme tam zväčšili priestory pre činnosť,
zmodernizovali a vytvorili lepšie podmienky pre úspešné
fungovanie.
o Kolegovia, poslanci a ďalší zainteresovaní – Vás
hodnotia ako vynikajúceho ekonóma, doslova
financmajstra, ktorý sa vo svojom odbore „našiel“,
aj preto sú také výsledky, aké sú. Lebo povedzme si
otvorene, ak je práca aj záľubou - je to naozaj kreatívna
a zmysluplná činnosť pre človeka. Tešia Vás takéto
pozitívne kritiky?
- Ak som len časť svojich kolegov, poslancov, spoluobčanov
a ľudí v Seredi presvedčil, že mi môžu dôverovať vo financiách
– tak ma to isto poteší. Keby som bol takým dobrým, ako ma
popisujú – tak som už na stránkach „Financial Times“... J
o Aj rok 2013 je úspešný..., čo ešte čaká Sereď do jeho
konca?
- Začalo to nákupom interaktívnych tabúľ pre každú materskú
školu, dokončil sa chodník na Vinárskej ulici a vybudujeme
nový od kruhového objazdu pri ZŠ POH smerom na vlakovú
stanicu, čo je jednou z podmienok najväčšej investície
roku 2013 – výstavby 32 ks nájomných bytov. Dokončí
sa telocvičňa Sokolovňa, výstavba veľkého futbalového
umelého trávnika. Veľké zmeny budú v zámockom parku,
kde bude výstavba detského ihriska a pergoly, generálna
oprava toaliet, prebehne oprava chodníkov a niektoré úplne
potiahneme novým povrchom a bude na to nadväzovať
prepojenie cyklotrás pod mostom cez rieku Váh a nový
povrch pre vstup do parku z Parkovej ulice.
Ďalej je to oprava povrchu Lúčnej ulice, výmena sociálnych
zariadení na celej ZŠ J.Fándlyho, výmena okien a dverí
na ZŠ P.O.Hviezdoslava a Cirkevnej škole, kompletná
pokračovanie na 8. str.
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rekonštrukcia kúrenia v telocvični ZŠ Komenského,
úplná výmena osvetlenia v materských školách D.Štúra,
Komenského B, Cukrovarská a Pažitná, výstavba pavilónu
na MŠ Podzámska, výmena sociálnych zariadení na MŠ
Murgašova, výmena vchodových dverí a časti okien v objekte
nákupného a kultúrneho strediska Nova, parkovisko a garáže
za mestským úradom, parkovisko pre umeleckú školu na
Komenského ulici a verím, že aj iné – záleží od úspešnosti
našich projektov, ktoré podávame a v neposlednej rade aj od
úspory pri verejnom obstarávaní.
o Samozrejme mestá a obce nie sú živené len
investičnými činnosťami, ale potrebujú žiť aj kultúrne
– spoločensky. Ako je to v tejto oblasti v Seredi, aké
finančné prostriedky vynakladá Sereď na oblasť kultúry,
vzdelania a športu...?
- Nemalé. A to nemyslím teraz na podielové dane pre školstvo
rádovo 3,4mil €. Hore spomenuté investičné akcie pre školské
zariadenia financuje komplet mesto.
Pre kultúru bolo isto prínosom výstavba nového 3D kina,
kde podiel mesta bol cca 135tis € a financovanie ďalších
akcií mesta či Domu kultúry nás vyjde do 200.000€ ročne
a približne toľko dáme aj do športu. Vždy je to podľa
možností každoročného rozpočtu.
Rozvoju kultúry v meste sme napomohli aj založením
eseročky, ktorá sa stará o mestské nehnuteľnosti, vďaka
čomu sa Dom kultúry môže plne venovať príprave kultúrnych
podujatí a vzdelávacej činnosti.
o Čo sú atrakcie Serede, vyhľadávané verejnosťou
a oceňované verejnosťou?
- Asi najviac ľudí stretávam na cyklotrase a na vybudovanom
Námestí Slobody a to nielen počas organizovaných podujatí.
Sú to už miesta, kde sa ľudia opäť radi stretávajú a prehodia
pár slov. Dúfam, že onedlho medzi tieto miesta pribudne
aj zámocký park, či upravené povodie Váhu na prechádzky
prírodou. A nedá mi nespomenúť telocvičňu Sokolovňa.
o Keďže máte dosť nabitý pracovný program potrebujete
aj „dobíjať baterky“ – oddych, relax, ako to u Vás funguje?
- Mám dar od prírody, že mi stačí aj do 4 hodín spánku denne.

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Preto mám dosť dlhý deň na realizáciu aj svojich záľub. Aspoň
2-3 krát do týždňa si zahrám futbal, basketbal či nohejbal.
V zime v hale aj stolný tenis, squash, či bedminton. Teraz na
jar je to aj záhrada, či ako každý človek: len tak leňošenie na
gauči.
o Človek vo Vašom postavení, s Vašimi schopnosťami,
rozhľadom a kreativitou, má určite presne stanovené
životné priority a kréda. Ktoré sú u Vás tie najdôležitejšie,
ktoré Vás denne sprevádzajú životom, ale aj prácou?
- Nemám rád podobné otázky. Nezaoberám sa
pomenovávaním takýchto vecí. Prioritou pre mňa je, že sa
chcem vždy domov vrátiť k manželke a deťom a každému
sa môcť pozrieť bez výčitiek svedomia do očí. Denne sa
teším hoc aj z drobností, pre ktoré sa oplatí žiť život. Preto je
dôležité pre mňa - stále mať pred sebou niečo, na čo sa teším
a k čomu sa približujem. (- no vidíte pán prednosta, a že
nemáte priority? nebuďte skromný, ale tieto priority sú
krásne ľudské a hodné príkladu – pozn. redaktora počas
rozhovoru)
o A čo by ste odporučili každému, kto chce byť v živote
úspešný, úspešnejší – a dovolím si povedať – na základe
zistení o Vás vo Vašom meste, že Vás aj samotní občania
a spolupracovníci takto hodnotia ..., takže máte právo na
takéto vyjadrenie, a aj ja si ho rada vypočujem, aby som
sa možno sama niečo dôležité dozvedela, priučila sa...
- Najprv by sa každý mal zamyslieť nad tým, čo pre neho
znamená „byť úspešným“ a čo všetko doteraz pre to urobil,
aby takým bol. Nebáť sa ísť s kožou na trh a predostrieť, čo
vo Vás drieme a vedieť sa proste predať. My Slováci sme
totiž málo sebavedomí a neveríme si. Veľa je takých ľudí,
ktorí sa len radi nechávajú viesť a nemajú odvahu vziať na
svoje plecia zodpovednosť. Ja sa rád vzdelávam, či inak
obohacujem svoje vedomosti – nemyslím len z kníh, či inej
literatúry – ale priamo zo života vôkol seba. Každý z nás je
v niečom úspešným a treba si vždy vybrať z toho to, čo viem
použiť vo svojom každodennom živote.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Najvýhodnejšia regionálna inzercia
v Galantskom a Šalianskom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499,

email: gszurnal@gmail.com
Presne cielená inzercia
na Vašich zákazníkov !

www.zurnaly.sk
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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!
Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibách
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 10.00 – 20.00 hod.
Sobota: 8.00 – 21.00 hod.
Nedeľa: 10.00 – 21.00 hod.
Objednávky:
kedykoľvek osobne
v cukrárni, alebo telefonicky:

031/785 2473
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Mozolani Classic 3 v Žiline bol pastvou pre oči

Mozoláni „dotiahol“ na prestížnu súťaž
Phila Heatha a Flexa Lewisa

Flex Lewis priznal, že nechystá prechod do
open kategórie Mr. Olympia. „Momentálne
vážim zhruba 106 kg, pretože som v
objemovke, ale v kategórii do 212 libier
(cca 96 kg) chcem zostať tak dlho, ako
sa bude dať.“ Flexov recept na úspech je
podobný tomu Philovmu: „Byť silný po
mentálnej stránke je veľmi dôležité.
Treba mať k dispozícii pozitívne mysliaci
tím ľudí.“
Sobotňajší galavečer
Sobotňajší program pozostával z dvoch
blokov. V rámci tohto prvého, ktoré bolo
už dopoludnia, sa majstrom Slovenska v
klasickej kulturistike do 175 cm stal Patrik
Štiglic, ktorý vyzeral na pódiu skvele, a
v kategórii nad 175 cm triumfoval Peter
Bella: „Ten pocit zadosťučinenia a
hormóny šťastia, ktoré sa vyplavia v tej
víťazanej chvíli, to je nezabudnuteľné,
to sa nedá opísať slovami.“ Sobotňajší
finálový galavečer odštartoval o 17.00
h a v priamom prenose ho vysielala
stanica Slovak Sport TV. Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v kulturistike boli
zároveň nominačnou súťažou na ME.
V kulturistike do 70 kg zvíťazil Miroslav
Lelko, do 80 kg triumfoval Ján Soták, do
90 kg vyhral Roman Kováč a nad 90 kg
potvrdil najvyššie ambície Marián Čambal,
ktorý zvíťazil aj v absolútnom hodnotení.
„Prvenstvo v absolútnom hodnotení
ma potešilo, nečakal som to. Je to môj
prvý triumf v „absolutke“ v celej mojej
Phil Heath
Flex Lewis
kariére.“ V pohárovej súťaži v bikiny fitness
do 165 cm potvrdila svoje postavenie
Kulturisticko-fitness podujatie Mozolani Classic
úradujúca absolútna majsterka sveta Karina Antovská a
3 (uskutočnilo sa 27. a 28. apríla v športovej hale
nad 165 cm sa z prvenstva tešila Janka Majerníková. V
na Rosinskej ceste v Žiline) je síce už niekoľko dní
absolútnom hodnotení uprednostnili rozhodcovia pomerom
minulosťou, ale nezaškodí si pripomenúť celú dvojdňovú
hlasov 6:1 na prvé miesto Antovskú, ktorá štartovala so
súťaž aj s piatkovým prológom.
sebazaprením. „Bolel ma zub. Pred súťažou som spala iba
Hlavnému organizátorovi a promotérovi podujatia Andrejovi
dve hodiny. Ale som bojovníčka a keď vyjdem na pódium,
Mozolánimu sa podarilo pekný husársky kúsok. Na svoju
zabudnem na všetky problémy, bolesti a starosti. Som
akciu dotiahol úradujúceho šampióna Mr. Olympia, Phila
šťastná, že som na Mozolani Classic 3 obhájila prvenstvo.“
Heatha, ktorý síce už bol na Slovensku v roku 2011, ale až
Detský fitness, fitness a bodyfitness žien
teraz prišiel ovenčený týmto najprestížnejším titulom v
Podujatie Mozolani Classic 3 vyvrcholilo v nedeľu
profesionálnej kulturistike. Druhým VIP hosťom bol víťaz
majstrovstvami Slovenska v detskom fitness, ktoré boli
Olympie do 212 libier Flex Lewis, a tak priaznivci kulturistiky
zároveň nominačnou súťažou na ME a MS, a pohárovou
mohli vidieť naživo šampióna veľkej i malej Olympie, čo sa
súťažou vo fitness a bodyfitness žien. Fitness hviezdičky
doteraz nikomu na Slovensku nepodarilo zariadiť.
Nicol Slováková, Nelli Novodomská, Nasťa Vrábelová,
Tlačovka a seminár
Tlačová konferencia a seminár (ten sa vysielal online)
sa uskutočnili 26. apríla v priestoroch Mozolani Fitness
Clubu na Solinkách. Záujem verejnosti o seminár s
Philom Heathom i Flexom Lewisom bol sympatický.
Niektoré otázky na exkluzívnych hostí Mozolani
Classic 3 boli na telo, ale aj tie obaja špičkoví športovci
zvládli s úsmevom. Phil naznačil, že ako dvojnásobný
Mr. Olympia (2011 a 2012) si nemôže dávať nízke
ciele. „V tomto roku chcem získať tretí titul za
sebou na Mr. Olympia. Chcem sa pripraviť tak,
aby som bol v životnej forme.“ Heath podotkol, že
neexistuje recept, ako sa stať najlepším kulturistom
na svete. „Každý sen sa môže stať skutočnosťou,
keď pre to urobíte maximum a uveríte tomu.
Neexistuje nič zázračné. Treba pozitívne myslieť,
ísť na pódium s čistou hlavou a v danom momente
sa naplno koncentrovať na určitú pózu a vydať zo
seba všetko, čo je vo vás. Ukázať to najlepšie zo
Phil Heath s detskými fitneskami
seba, čo ste za rok natrénovali.“ Heathov parťák
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3. Viktória Mihálová (Nitra),
4. Vanessa Buchancová
(Prievidza), 5. Ella Alexandra
Čilek (Prievidza), 6. Jasmína
Smejkalová (Nitra). 8 – 9 rokov:
1. Nelli Novodomská (Zvolen),
2. Katarína Blašková (Trenčín), 3.
Margaréta Gondová (Zvolen), 4.
Viktória Ondričková (GTK Žilina),
5. Petra Štaudingerová (GTK
Žilina), 6. Dominika Rosinová
(GTK ŽIlina). 10 – 11 rokov:
1. Nasťa Vrábelová (Trenčín),
2. Sára Dydi (GTK Žilina), 3.
Alexandra Ihnatišová (GTK
Žilina), 4. Veronika Kuricová
(GTK ŽIlina), 5. Soňa Brezániová
(Prievidza), 6. Katarína Krétová
(Zvolen). 12 – 13 rokov: 1.
Patrik Štiglic
Mária Polerecká (Prievidza), 2.
Kristína Juricová (Trenčín), 3.
Mária Polerecká a
Anna Hepnerová (Prievidza), 4.
Tatiana Kožuchová
Gréta Pročková (Prievidza), 5. Vanesa Luptáková (Zvolen), 6.
sú prísľubom toho,
Ema Humajová (Prievidza). 14 – 15 rokov: Tatiana Kožuchová
že tento šport sa o
(Zvolen), 2. Vanessa Lisziová (Nitra), 3. Elisa Novodomská
budúcnosť nemusí
(Zvolen), 4. Barbora Husárová (Prievidza), 5. Romana Ošková
obávať. Vo fitness žien
Barbora Sečkárová-Bunčáková
(L. Mikuláš), 6. Lenka Kotruchová (Zvolen). Chlapci: 1. Denis
nenechala Barbora
Ambruš (Zvolen), 2. Damian Korečko (Zvolen).
Sečkárová-Bunčáková,
Pohárová súťaž (28. 4. 2013) – fitness žien: 1. Barbora
ktorej trénerom je Andrej Mozoláni, nikoho na pochybách,
Sečkárová-Bunčáková (Mozolani Trainings Žilina), 2. Mariana
kto je kráľovnou v tomto športe. V kategórii bodyfitness do
Holbová (Trenčín), 3. Michaela Kubovčíková (L. Mikuláš), 4.
160 cm zvíťazila Stanislava Focková a nad 160 cm si zlatú
Dominika Kravčíková, 5. Barbora Kaisová (Mozolani Trainings
medailu vybojovala Adela Ondrejovičová.
Žilina). Bodyfitness do 160 cm: 1. Stanislava Focková
Výsledky na Mozolani Classic 3 v Žiline
(Lipt. Lužná), 2. Valéria Laczková (L. Mikuláš), 3. Zuzana
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v klasickej
Košarišťanová (Lipt. Lužná), 4. Sandra Cabániková (Trnava),
kulturistike (27. 4. 2013) – do 175 cm: 1. Patrik Štiglic
5. Stanislava Koniarová (Nová Baňa). Nad 160 cm: 1. Adela
(Vinohrady), 2. Radoslav Cabuk (St. Ľubovňa), 3. Ladislav
Ondrejovičová (Veterinary BB Košice), 2. Elena Masaryková
Kalmár (R. Sobota), 4. Erik Halaška (L. Mikuláš), 5. Ľubomír
(Nitra), 3. Jana Mišutková (Handlová), 4. Miroslava Paráčková
Kiss (P. Bystrica), 6. Peter Sabaka (L. Mikuláš). Nad 175 cm: 1.
(Spišská N. Ves), 5. Viktória Lánska (Poprad).
Peter Bella (Košice), 2. Andrej Markovič (P. Bystrica), 3. Tomáš
Autor: Ľubomír Chochula
Prostiňák (P. Bystrica), 4. Andrej Hlinka (St. Ľubovňa), 5. David
Foto: Eastlabs
Fartel (Bratislava), 6. Pavol Jendrášek (Námestovo).
Pohárová súťaž v bikiny fitness žien (27. 4. 2013) – do 165
cm: 1. Karina Antovská (Slávia Bratislava), 2. Sabina Pleváková
(Euro Sport Púchov), 3. Stanislava Pritrská
(Fortuna Trnava), 4. Monika Rosenbergerová
(Žiar n/Hr.), 5. Radka Borosovicsová (R. Sobota),
6. Iveta Kuglerová (Bratislava). Nad 165 cm: 1.
Jana Majerníková (DA Leles-Kapoňa), 2. Denisa
Lipovská (Slávia Bratislava), 3. Barbora SečkárováBunčáková (Mozoláni Trainings Žilina), 4.
Alexandra Halmová (Nitra), 5. Veronika Guľášová
(Veterinary BB Košice), 6. Martina Sedlárová
(Spišská N. Ves). Absolútne hodnotenie: 1. Karina
Antovská, 2. Jana Majerníková.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v
kulturistike mužov (27. 4. 2013) – do 70 kg: 1.
Miroslav Lelko (Vinohrady), 2. Michal Kertés (Pro
Body Košice), 3. Ladislav Rapoš (Galaxy 2 Poprad),
4. Lukáš Skirka (DA Leles-Kapoňa). Do 80 kg:
1. Ján Soták (Pro Body Košice), 2. Alex Zuccaro
(Tal.), 3. Miroslav Škadra (Nová Baňa), 4. (3. M-SR)
Jozef Mizík (Univerzál Prešov), 5. Miroslav Šedo
(Piešťany), 6. Patrik Zátik (Šurany). Do 90 kg: 1.
Roman Kováč (Pohoda Bratislava), 2. Peter Muráň
(Vital Pov. Bystrica), 3. Radoslav Filip (Veterinary
BB Košice), 4. Dominik Pogonyi (Mozolani
Trainings Žilina), 6. Peter Čecho. Nad 90 kg: 1.
Marián Čambal (Vinohrady), 2. Ladislav Kuzder
(Veterinary BB Košice), 3. Gergo Bognár (Maď.),
Bruno Di Riso (Taliansko), 5. Dalibor Susnyak, 6. (3.
M-SR) Ján Král (Veterinary BB Košice). Absolútne
hodnotenie: 1. Marián Čambal, 2. Ján Soták, 3.
Miroslav Škadra.
Majstrovstvá Slovenska v detskom fitness
(28. 4. 2013) – dievčatá do 7 rokov: 1. Nicol
Ladislav Kuzder
Marián Čambal
Slováková (Nitra), 2. Daniela Korečková (Zvolen),
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Športový klub milovníkov koní S.K.M.K – (občianske združenie) vzniklo
v našom regióne v januári tohto roku riadnou registráciou štátu.
Myšlienka založiť klub takéhoto
charakteru siaha do minulosti viac
ako 10 rokov. Toho času si dnešní
zakladajúci členovia klubu postupne
zaobstarali kone, potrebné vybavenie,
jazdeckú výstroj. Cez víkendy chodili
spolu na túry v sedle v okolitej prírode,
formou agroturistiky. Navštevovali
rôzne podujatia, preteky rôzneho druhu
(parkúr, western, záprahy, maratón..., ale
aj jarmoky, výstavy) – doma aj v zahraničí.
Vdychovali vedomosti, ale aj atmosféru.
Učili sa chovateľstvu koní, získavali
vedomosti, ktoré plemená sú vhodné
na rôzne druhy športu. Čo si chov žiada:
ako učiť, pripraviť kone na preteky...
Počas týchto rokov sa formovala ich
mienka a vkus ... , a minulý rok sa
rozhodli zorganizovať záprahové
preteky – len tak pre seba, pre radosť.
Po niekoľkých úspešných pretekoch sa rozhodli založiť klub
a organizovať preteky oficiálne, t.j. podľa medzinárodných
pravidiel. Členovia klubu sa museli zaregistrovať: v jazdeckej
federácií, registrovať kone. Zaobstarali si potrebné vybavenie pre
výstavbu dráhy a pozvali rozhodcov s medzinárodne platným
certifikátom. Záprahy prechádzajú po trati, kde sú rozmiestnené
bránky ( kužele s loptičkou). Pri pretekoch tohto typu sa sleduje
kombinácia presnosti a rýchlosti. Cieľom prekážkovej jazdy
pomedzi kužele je overiť spôsobilosť, poslušnosť a obratnosť
koní a zručnosť a jazdecké umenie súťažiacich. V súčasnosti má
„športový klub milovníkov koní“ 25 členov. Na túto sezónu
naplánovali 10 pretekov. (Na stránke www.skmk.sk sú tieto
uvedené, taktiež si tu môžete prečítať, kto je členom klubu). Podľa
stanov, účelom založenia a cieľom tohto občianskeho združenia
je zjednocovať, presadzovať, podporovať záujmy chovateľov
koní všetkých plemien. Propagácia prirodzených metód chovu,
ošetrovania a výcviku koní, ktoré nepoškodzujú zdravie zvierat.
Združovanie priaznivcov takéhoto prístupu ku koňom a ich podpora.
Propagácia jazdeckého športu. Organizovanie vzdelávacích akcií,
seminárov, prednášok, kurzov, školení. Organizovanie kultúrnych
a športových akcií slúžiacich na podporu jazdeckého športu.
Organizácia kultúrnych a športových akcií na podporu záprahového
športu. Organizovanie zábavno-vzdelávacích akcií, približujúcich
súžitie človeka a koňa. Podpora projektov, zlepšujúcich akýmkoľvek
spôsobom podmienky chovu koní. Poskytovanie skupinovej,
individuálnej a odbornej starostlivosti o živé zvieratá /kone/.
Podpora a tvorba verejnej mienky, zabezpečenie informovanosti,

vzdelávania a angažovanosti väčšinovej
populácie v témach týkajúcich sa chovu
a starostlivosti o kone , veterinárnych
problematík.
Prvé preteky tohto typu sa uskutočnil v
Horných Salibách dňa 4.mája 2013, zúčastnilo
sa ich 18 súťažiacich, 17 zo Slovenska a 1
pretekár z Maďarska. Prezentácia účastníkov
bola od 9:00 – do 10:30. Preteky začali
o jedenástej hodine. Pre pretekárov, aj pre
verejnosť, bolo pripravené občerstvenie.
Vyšlo aj počasie, záujem a ohlas verejnosti bol
pozitívny. Ľudia sa zaujímali, kedy a kde budú
ďalšie preteky, ale boli aj takí, predovšetkým
vlastníci koní, ktorí sa zaujímali, ako by sa mohli

zaregistrovať a v blízkej budúcnosti sa zúčastniť na pretekoch
vlastným záprahom. Tomu sa v klube samozrejme tešíme.

Umiestnenie v súťaži:
Dvojzáprah
Jednozáprah
1. Gasparík Ondrej – Ipeľský Sokolec
1. Alexander Kajos – Dolné Saliby
2. Sárkány Ladislav – Trstice
2. Ladislav Takács – Dlhá nad Váhom
3. Gasparovics Ladislav – Čierna Voda
3. Tibor Kiss – Dolné Saliby
Ceny pre víťazov odovzdal starosta obce Horné Saliby, Ing. Pavol Dobosy –
trofejové poháre pre súťažiacich a na ohlávku koní pripevnil stuhu.

spracovala: redakcia Galantského a Šalianskeho Žurnálu, podklady
pre článok pripravil: S.K.M.K
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- Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti -

Chcem si dať poistiť 5 ročné auto, ako vypočítate cenu poistky?

Chcem si kúpiť staré auto nemeckej
značky – asi 5 ročné. Aké sú možnosti
jeho havarijného poistenia vo
Vašej poisťovni pre prípad krádeže,
poškodenia živelnou pohromou, či inou
osobou...? Na akú výšku mi viete poistiť
vozidlo, podľa čoho budete vypočítavať
cenu, na akú poistíte vozidlo? Vozidlo
bude riadne kúpené, bude mať všetky zákonom žiadané
„papiere“.
Autá havarijne poisťujeme do veku 10 rokov. Ak má klient prvú
faktúru za morové vozidlo, kde je jeho skutočná cena, tak havarijné
poistenie vypočítame z ceny nového auta. Ak klient nemá prvú
faktúru, lebo kupuje auto jazdené, tak jeho hodnotu stanovíme na
to určenou aplikáciou, poprípade hodnotu stanoví likvidátor. Taktiež
sa jedná o novú hodnotu. Na časovú hodnotu autá nepoisťujeme
v prípade havárie, vandalizmu a živelnej udalosti. Na poistenie pre
prípad krádeže si môže klient dokúpiť špeciálne poistenie GAP. Je
to poistenie finančnej straty. Toto poistenie je pre prípad krádeže,
alebo totálnej
Odpovedá: Ing. Monika Backárová,
škody a uzatvára
generálna reprezentantka ČSOB poisťovne sa maximálne na
ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
5 rokov. Prvé tri
Nám. Slobody 1196/19
roky má klient
Sereď
vyplatenú 100%
Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 17:00
hodnotu auta
Štvrtok 9:00 – 16:00
pri krádeži alebo
A podľa potreby po dohode s klientom.
totálnej škody,
Tel./fax : 031/7893061
potom klesá
Mobil: 0905397116
každý mesiac
0910812916
o 2%. Hodnotu
mail: monika.backarova@gmail.com
pre pripoistenie

GAP určujeme podľa veku
auta. Ak je nové, tak je auto
poistené po dobu troch rokov
na novú hodnotu, čiže klient
dostane plnú cenu za ktorú
auto kúpil, ak je staršie, tak
sa stanoví hodnota v danej
dobe a táto suma je potom
klientovi vyplatená v prípade
krádeže alebo totálnej škody.
Ak si klient zakúpi iba základné
havarijné poistenie pre prípad
havárie, živelnej udalosti,
vandalizmu a krádeže, tak má
klient vyplatenú plnú hodnotu
škody, s výnimkou krádeže
a totálnej škody, kde má
vyplatenú hodnotu vozidla v
danom čase. Naša poisťovňa má
pre klienta ktorý si kúpi havarijné poistenie veľmi zaujímavé bonusy.
Pri poistnej udalosti, keď je auto v servise a potrebuje opraviť
škody po havárii, živly lebo vandalizme, môže klient využiť služby
akéhokoľvek servisu. Poisťovňa uhradí všetky náklady na prácu
servisu, nemáme žiadne limity na hodinovú sadzbu. Tiež plníme
aj vandalizmus podpálenie motorového vozidla, čo má mnoho
poisťovní vo výlukách. Ak má klient pripoistené aj čelné sklo ( ak
má záujem o poistenie skliel s minimálnou spoluúčasťou ), tak sa to
pripoistenie vzťahuje na všetky sklá. Taktiež je možnosť si dokúpiť
pripoistenia batožiny, úrazové poistenie, náhradné vozidlo, oprava v
zahraničí, vozidlo taxislužby.

V poradni u gynekológa:

Sú tangá hodné na sústavné nosenie?

Dcéra nosí spodné nohavičky (tangá) – ale také úzučké, prakticky len šnúrka zozadu jej je doslova
„vrezaná do zadku“. Nosí ich v lete, v zime. Častokrát je nachladnutá, má výtoky z pošty, bolia ju
vaječníky. Neustále ju upozorňujem, že ochorenia má z nevhodnej spodnej bielizne. Má len 15 rokov
a reaguje na mňa s výsmechom, že nebude nosiť bombardéry. Snáď, keď jej to vysvetlíte Vy – ako
odborník, dá si poradiť, prečo by spomínanú bielizeň mala odložiť, resp. striedať s inou bielizňou.

Spodná bielizeň ma predovšetkým účelovosť hygienickú, následne
tepelnú v danom ročnom období, a samozrejme i kozmetickú
účelovosť. Pochopenie tejto účelovosti je pre zdravie ženy veľmi
dôležité. Nohavičky, ako naša čitateľka opisuje - typu tanga - majú
samozrejme veľkú významnosť v dolaďovaní “nádhery ženského
tela”, ale ich používanie a využívanie samozrejme musí nositeľka
prísne zvážiť pre účelovosť.
Nemôžem súhlasiť, aby sa tento typ spodnej bielizne u ženy
preferoval v dennom nosení, 24 hodín denne, v celom roku - bez
rešpektovania hygienických prísnych zásad.
Účelovosť samozrejme spĺňa táto spodná bielizeň v “dôležitom
čase” zvýraznenia a zviditeľnenia sa, samozrejme v teplom letnom
období značne dolaďuje akcent/zvýrazňuje/ ostaného oblečenia v
dolaďovaní kriviek a krásy ženského tela. Ale významnosť zámeny
do celoročného denného spodného oblečenia je skôr škodlivá zdravotne.
Samozrejme typ práce , prostredia, vyžadujúc niekedy / a to
čitateľka nepíše/ možno denný accent zviditeľnenia ženského

tela, je to i potrebou
pracovnou, spoločenskou,
ale to samozrejme núti táto
skutočnosť každú ženu do
rešpektovania hygienických
pravidiel a zásad - ako v
obmene spodného prádla,
tak rešpektovaní intímnej
hygieny. A samozrejme
nemožno obísť kvalitu
materiálu, z ktorého tento typ
spodnej bielizne je vyrobený.
Táto skutočnosť sa významne
podieľa pri nedocenení - v
rôznych alergických prejavoch
na koži a slizniciach v danej
oblasti/vonkajších rodidiel a
konečníka/.

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

§ Chcem si vysporiadať majetok so súrodencami...
Vlastním po rodičoch 2/3 bytu, dvaja súrodenci po 1/6,
teda spolu 1/3. Keďže u nás v regióne nie sú možnosti
práce, presťahovala som sa za priateľom a chcela by som
byt predať. Samozrejme, že som ponúkla aj súrodencom,
aby si môj podiel odkúpili. Tí len špekulujú. Raz áno,
raz nie. Napokon to ostalo na neurčitom bode a nedá
sa nijako s nimi dohodnúť. Brat sa navyše prisťahoval
od priateľky a býva v jednej z izieb. Povedal, že nejde
nikde a som ako v začarovanom kruhu, súrodencom
situácia vyhovuje, ale ja si chcem kúpiť byt v regióne,
kde pracujem, tak by som peniaze potrebovala. Chcem
sa opýtať, aké mám podniknúť kroky voči nim. Ako im
oficiálne ponúknuť odkúpenie bytu – a keď to dobrovoľne
nepôjde, bude to riešiť súd? Aké podmienky potom
musia byť splnené z mojej strany, aby mohlo začať súdne
konanie a aby bolo pre mňa úspešné?

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka
Sídlo: Štúrova 56/868, 927 01 Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com
Uvedený problém medzi podielovými spoluvlastníkmi
nehnuteľností je častý, avšak spoluvlastníci sa málokedy
zaujímajú o svoje povinnosti a spravidla sa sústredia na práva.
Všetci spoluvlastníci majú právo vec držať a užívať v rozsahu
svojich spoluvlastníckych podielov a v týchto podieloch majú
aj voči nehnuteľnosti svoje povinnosti.
Vo svojej otázke ste neriešili problematiku, či sa delíte
s nákladmi ako sú dane, režijné náklady, elektrika, plyn,
opravy a pod., a preto vychádzam z toho, že medzi Vami ako
súrodencami uvedené náklady spojené s nehnuteľnosťou
máte dohodnuté.
Podľa §140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky
podiel prevádza, majú ostatní spoluvlastníci zákonné
predkupné právo. Výnimkou je, že ide o prevod blízkej
osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone
predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne
podľa veľkosti podielov.
Ustanovenie §140 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje
nakladanie spoluvlastníka s podielom na veci, je treba
s ustanovením §602 a §606 Občianskeho zákonníka vykladať
s tým, že iba vtedy, ak niektorý so spoluvlastníkov má
úmysel odplatne previesť podiel na tretiu osobu – reálne
existujúceho kupujúceho, vznikne spoluvlastníkovi
povinnosť ponúknuť svoj podiel najskôr na odkúpenie
ostatným spoluvlastníkov, vo Vašom prípade obom Vašim
súrodencom. Ak nie je kupec na podiel tak sa postupuje
len podľa ustanovenia §141 ods. 1 alebo ustanovenia §142
ods. 1 Občianskeho zákonníka (ak spoluvlastník nechce
zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu), teda zrušiť a vyporiadať
podielové spoluvlastníctvo dohodou, alebo sa žalobou
na súde domáhať zrušenia a vyporiadania podielového
spoluvlastníctva.
V prípade, ak si nájdete na nehnuteľnosť kupca na svoj
väčšinový podiel, a kupec nie je Vaša blízka osoba, máte
povinnosť z titulu zákonného predkupného práva urobiť
Vašim súrodencom ako podielovým spoluvlastníkom tzv.
ponuku na odkúpenie podielu. Ponuka urobená musí
byť urobená v písomnej forme a doručená podielovým
spoluvlastníkom do vlastných rúk (dokázateľne), musí
obsahovať všetky podstatné náležitosti kúpnej zmluvy
(predmet kúpy, cena aj ďalšie podmienky) a aj zákonnú
lehotu na prijatie ponuky, ktorá je 2 mesiace. Lehota na
prijatie ponuky začne plynúť dňom doručenia ponuky
jednotlivým spoluvlastníkom do vlastných rúk. K prijatiu
ponuky dochádza vyplatením tohto podielu oprávnenou
osobou v zákonnej lehote. Samotné vyhlásenie o prijatí

ponuky bez vyplatenia
nemožno považovať
za riadne prijatie
ponuky. Podľa súdnej
judikatúry v predmetnej
ponuke nemusíte
uvádzať konkrétneho
záujemcu o kúpu. Do
písomnej ponuky treba
dať poučenie, že ak
sa oslovený podielový
spoluvlastník nevyjadrí,
má sa za to, že si svoje
predkupné právo
neuplatňuje a svoj podiel
môžete predať.
Ak sa Vám podieloví
spoluvlastníci v zákonnej
lehote nevyjadria, môžete
si svoj väčšinový podiel
predať a nový vlastník, (v tomto prípade väčšinový vlastník),
si môže predmetnú nehnuteľnosť užívať. Možno na túto
skutočnosť treba upozorniť aj Vašich súrodencov. Pozrite si aj
ustanovenie §139 Občianskeho zákonníka.
V prípade, ak sa so svojimi súrodencami dohodnete
podľa §141 Občianskeho zákonníka uzatvoríte písomnú
dohodu o zrušení a o vzájomnom vyporiadaní. Občiansky
zákonník vychádza zo zásady, že nikoho nemožno nútiť,
aby zotrvával v podielovom spoluvlastníctve. Ak by ste sa
so súrodencami dohodli, išlo by o najrýchlejšiu a najlacnejšiu
cestu ako si vyporiadať podielové spoluvlastníctvo.
Ak nedôjde k dohode o zrušení podľa §141 Občianskeho
zákonníka a Vy ako vlastníčka väčšinového podielu
nepredáte podiel tretej osobe po uplynutí zákonnej lehoty
na uplatnenie zákonného predkupného práva ako som
písala vyššie, môžete postupovať podľa § 142 Občianskeho
zákonníka.
Podľa §142 ods. 1 OZ, ak nedôjde k dohode, zruší
spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého
spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov
a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre
možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo
viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa
vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo
spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí
podľa podielov.
Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielových
spoluvlastníkov môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník
a súd môže vyporiadanie vykonať jedným z nasledovných
spôsobov:
reálne rozdelenie veci podľa výšky podielov, alebo
prikázanie veci jednému alebo viacerým
spoluvlastníkom za primeranú náhradu, alebo
predaj veci a rozdelenie výťažku podľa výšky
podielov.
Súd môže taktiež zamietnuť žalobu o vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa §142 ods. 2 Občianskeho
zákonníka. Dôvody hodné osobitného zreteľa nie sú
zákonom špecifikované, takže sa posudzujú v každom
jednom prípade osobitne, môže ísť napríklad o situáciu, kedy
jeden z podielových spoluvlastníkov má vážny zdravotný
stav, zlú sociálnu situáciu a pod..
Podľa §142 ods. 2 OZ, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za
náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
Ako pri každom súdnom konaní, musíte rátať s nákladmi,
ktoré Vám v súvislosti so súdnym konaním vzniknú, ak
nespĺňate podmienky na bezplatnú súdnu pomoc.
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Heligónky Emila Jelinka z Kysúc umelecky
prezentujú naše Slovensko až v zahraničí

Meno Ing. Emila Jelinka sa v kysuckom
regióne spája s pojmom HELIGÓNKY, ale
aj s ďalšími hudobnými nástrojmi, a ešte
sa aj priženil do rodiny, v ktorej mali
vzťah k hudobným nástrojom. Nechajme
však hovoriť jeho:
- Začiatky mojej práce s akordeónmi,
heligónkami, či saxafonmi a klarinetmi
sa začali ešte v rokoch 1988, keď som
študoval na Žilinskej univerzite. Ako
študent, som mal medzi jednotlivými
hodinami v rozvrhu hodín veľa voľného
čas. Môj svokor, Filip Ševčík , ktorý bol
zo Slovákov ako prvý mechanik a ladič
hudobných nástrojov vyučený v Českej
republike, mi vtedy navrhol , že ma zaučí
do tajov ladenia akordeónov. Keďže ma
vždy bavila práca, ktorá sa týkala hudby
a bola čímsi zaujímavá, ochotne som
ponuku prijal. Vtedy som si to ešte vlastne
neuvedomil, že svokor ma zasväcuje do
nového nevšedného remesla, ktorému sa
vlastne venujem dodnes. Veľmi ho tešilo,
že môže svoje bohaté skúsenosti posunúť
ďalej. Za toto dedičstvo som mu dodnes
veľmi vďačný. Častokrát som si na neho
spomenul, keď som pri práci potreboval

jeho radu. No bohužiaľ, už 4 roky nie je
medzi nami. Veľkú pomoc som našiel aj
u môjho otca Emila, ktorý mi po odchode
do dôchodku pomáhal nielen so stolárskymi
prácami, ale aj s osádzaním hlasov do
akordeónov. Pri práci v dielni sme spolu
snívali o tom, že raz vyrobíme heligónku.
No žiaľ, aj on už je mŕtvy. Jeho pomoc mi
veľmi chýba.
o Vy ste si na základe takéhoto
excelentného a kvalitného hudobného
základu, následne otvorili živnosť
s identickým zameraním, že?
- Živnosť na túto prácu mám od roku 1994.

Popri mojej práci v ekonomickej
oblasti , neskôr v stavebníctve,
som robil servis hudobných
nástrojov, bol to akýsi koníček.
Keďže zákazníkov , ktorí boli
s mojou prácou spokojní,
pribúdalo, začal som sa venovať
tejto práci naplno od roku 2011.
Je to pre mňa relax a fascinuje ma
vždy ,keď vytvorím zo starého
nehraného nástroja niečo nové,
pekné, či už po stránke vizuálnej,
alebo zvukovej.
o Tradícia úspešne pokračuje,
pretože aj Váš syn Roman má k
Vašej práci pozitívny vzťah...
- Áno, a nesmierne ma to potešilo,
keď aj môj syn Roman prejavil
záujem popri štúdiu na vysokej škole
venovať sa tiež tejto práci. Aj on si založil
živnosť a pod značkou, ktorá je už chránená

Emil Jelinek so synom Romanom
E & R JELINEK HELIGONKA, sme v marci 2012
vyrobili našu prvú heligónku. Tú máme
dodnes. Záujemcov o tento prvý nástroj je
veľmi veľa, ale keďže je prvá, je to kúsok do
archívu – nepredajná. Každý jeden
nástroj, ktorý vyrobíme je, originál
ručná práca.
o Pán Jelinek, ako vlastne
realizujete objednávku svojho
zákazníka, môžete tak zhruba
opísať postup prác?
- Objednávku prispôsobíme
požiadavkám zákazníka, ktorý
má široký výber vo farbe
dýhy, látky na mech, intarzií,
gombíkov, špeciálnych doplnkov.
Hlasy používame originál, tiež
podľa požiadavky zákazníka.
U heligónky je veľmi dôležité
nielen naladenie, ktoré je
základom dobrého zvuku, ale aj
výber vhodného dreva, ktoré musí
byť špeciálne, dobre vysušené
a veľmi kvalitné. Pri
výrobe , hlavne pri
spracovaní dreva,
je veľmi dôležité
dodržiavanie
technológií
výroby. Niektoré
technológie ma
naučil môj svokor,
Filip Ševčík, do
niektorých som
musel investovať.
Postupy,
spracovanie

materiálu a podrobnosti výroby sú
samozrejme know-how celej našej firmy.
Stále sa snažíme získavať nové a nové
informácie o výrobných novinkách, za
ktorými cestujeme často aj do zahraničia. Aj
zákazníci sa vždy potešia, keď im ponúknem
niečo nové.
o Ste hudobník, ale nie každý vie hrať na
heligónke. Ako to bolo s Vami?
- Hoci som hudobník a hrám na dychových
a strunových nástrojov, musel som sa
začať učiť hrať na heligónke, aby som
svojim zákazníkom mohol vyskúšať
a predviesť, ako zneje tento nástroj. Že
som sa to dokázal naučiť veľmi rýchlo, za
to ďakujem kamarátovi heligonkárovi Bc.
Romanovi Capekovi zo Skalitého, ktorý
mal so mnou trpezlivosť a naučil ma to.
Teší ma, že môžem mojou prácou prispieť
k zachovávaniu kultúrneho dedičstva
a ľudových tradícií v regióne nielen
kysuckom, ale aj v ostatných
regiónov Slovenska. Veď heligónky
E & R JELINEK znejú už skoro na
celom Slovensku.
o Ale Vy ste už prerazili aj
do zahraničie, nemýlim sa?
A akú máte podporu najbližšej
rodiny vo Vašej, naozaj na čas
nesmierne náročnej práci?
- Momentálne sme dostali ponuku
vyrobiť ich do Talianska , kde
je výroba takýchto nástrojov
strojová a nie ručná. Záujem
o naše heligónky je aj v Poľsku,
Čechách, Kanade a Chorvátsku.
Musím vyjadriť vďaku nielen mojej
mame, ktorá mi poskytla priestory
na dielňu, ale aj mojej manželke
Jarke, ktorá ma pochopenie pre
moju prácu, ktorá mi zaberá veľmi veľa
času a preto musí neraz v domácnosti robiť
niektoré práce aj za mňa. Za to som jej veľmi
vďačný. Po pri výrobe heligóniek robíme
vo firme servis  akordeónov, heligóniek,
saxafónov ,klarinetov, ladíme klavíre. Od
začiatku výroby heligóniek sa venujeme
neustálemu zdokonaľovaniu dvojradových
modelov. Nakoľko sme sa dostali do štádia,
kedy sú naše výrobky po technickej,
zvukovej, aj vizuálnej stránke na slušnej
úrovni, začal som pracovať na výrobe
trojradového modelu heligónky, ktorý je
veľmi žiadaný medzi zákazníkmi.
o Kde Vás vedia nájsť zákazníci, zvedavci,
ako aj ďalší možní klienti?
- Zákazníci ma môžu nájsť v dielni na
Dubskej ceste, alebo na ulici 1.mája
v Kysuckom Novom Meste. Najlepšie by
bolo, vopred telefonicky si dohodnúť
stretnutie.
pýtala sa: redakcia Žurnálu
foto: Gabo Muška
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Ústredný predseda Slovenskej národnej strany JUDr. Andrej Danko:

„SNS nie je umelá strana, ktorá vznikla samoúčelne pre isté volebné
obdobie bez členskej základne, SNS je na scéne 142 rokov“.
Slovenská národná strana je najstaršou politickou stranou
na Slovensku. Vznikla v roku 1871 ako subjekt, ktorý mal
presadzovať záujmy Slovákov, jej členmi boli významné
osobnosti slovenských dejín: Svetozár Hurban-Vajanský,
Milan Hodža, Jozef Gregor-Tajovský, či dlhoročný predseda
Martin Rázus. Členovia SNS stáli pri všetkých historicky
zlomových štátotvorných udalostiach a dokumentoch
slovenskej identity a štátnosti, napríklad v roku 1861 prijali
Memorandum národa slovenského, v roku 1863 stáli
pri zrode Matice slovenskej atď. V roku 1938
sa SNS musela nútene odmlčať. Jej činnosť sa
nemohla obnoviť ani po februári 1948. Oficiálne
bola obnovená po nežnej revolúcii v marci
1990. Členovia strany sa hlásia k odkazu
zakladateľov historickej SNS, k národným,
kresťanským a sociálnym zásadám a k
cyrilo-metodskej tradícii. Po Ing. Jánovi
Slotovi „ prevzal žezlo“ – JUDr. Andrej
Danko.
JUDr. Andrej Danko je predsedom
SNS od 6. októbra 2012. Pochádza
z Revúcej, vyštudoval Právnickú
fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave. Je zakladateľom
niekoľkých obchodných
spoločností, pôsobil v dozorných
radách, má advokátsku kanceláriu
so zameraním na občianske
právo, obchodné právo a
zastupovanie pred súdmi. Ako
sympatizant SNS bol od roku
1997 viackrát nominantom
národniarov v rôznych volebných
komisiách. V rokoch 2006-2010
pôsobil ako asistent v Národnej
rade SR v prospech poslancov
SNS, pre SNS tiež vykonával
funkciu odborného právneho
konzultanta a ako nominant strany bol tiež členom parlamentných
komisií. Členom SNS je Andrej Danko od roku 2006, prvým
podpredsedom strany sa stal v septembri 2010.
Našim čitateľom ponúkame exkluzívny rozhovor práve s ním.
o Ako hodnotíte roky pôsobenia SNS v našej spoločnosti? Mala
a má táto strana svoje opodstatnenie v našom štáte?
- Pri vzniku
Slovenskej
republiky,
po páde
komunistického
režimu, bolo
pôsobenie
SNS jasné, aj v
ďalších rokoch,
kým náš mladý
štát získaval
sebadôveru a
upevňoval si
postavenie na
medzinárodnej
scéne.
V súčasnosti,
napriek
globalizácii
a vytváraniu
akéhosi
európskeho
superštátu,
má Slovenská
národná strana
opäť historickú
šancu pri
upevňovaní
národnej
hrdosti.
Skutočné

vlastenectvo a národná hrdosť
nie sú minulosťou, naopak,
dnes sú rovnako potrebné ako
v druhej polovici 19. storočia
počas národného obrodenia
v Rakúsko-Uhorsku. SNS
chce posilňovať sebavedomie
slovenských občanov a
Slovákov v rámci Európskej únie, v rámci našich
požiadaviek na jasné kompetencie v otázkach
národnej bezpečnosti, riadenia trhov, pri
vytváraní fiškálnej únie, pri zjednocovaní
daní či sociálneho systému. Žiadame
garanciu rovnakého postavenia pre
slovenských občanov, ako majú občania
iných krajín EÚ.
o Za uplynulé roky sa táto strana
viackrát „rozbila“, bolo to z dôvodu
niektorých členov zmocňovať sa
vedenia, tak – ako aj v iných stranách,
lebo Slováci viac ako ktorýkoľvek iný
národ, nevedia byť súdržní, veľa krát si
závidia, ale aj nedoprajú úspešnejším
– a možno všetky tieto vlastnosti
spôsobili viackrát rozpad vo vnútri
strany.. Alebo to bolo inak
- Nemyslím si, že by boli Slováci menej
súdržní, alebo viac závistliví než iné
národy. Mocenské boje prebiehali aj
v iných politických stranách, takmer
vo všetkých. Mnohé skončili na scéne
odchodom jej zakladateľa a lídra. SNS
- práve naopak - prežila zemetrasenia
a opäť vstáva ako „Fénix z popola“. Je
to dôkaz, že v prípade národniarov ide
viac o idey, tradície, vízie a hodnoty.
SNS nie je umelá strana, ktorá vznikla
samoúčelne pre isté volebné obdobie
bez členskej základne a odchodom predsedu do dôchodku zanikne.
SNS je na scéne 142 rokov.
o SNS sa pod Vaším vedením začína profilovať trochu inak...
Menia sa metódy práce, spôsob pripúšťania názorov od
verejnosti, prichádza k akejsi „ očiste“ v radoch SNS. Dobre sme
to vo verejnosti pochopili?
- Všetko je proces a vývoj. Mladá slovenská politická scéna pred 24
rokmi mala iné potreby, než dnes. Preto aj náš vývoj je sčasti veľmi
prirodzený, sčasti sme mu pomohli, lebo vidíme veľkú potrebu u
ľudí niečo v SNS zmeniť. Už som spomenul, že SNS nie je umelá,
vždy tu bola pre ľudí, tvorila a tvorí ju rozsiahla členská základňa,
udržiava pri živote. Znamená to veľkú zodpovednosť voči členom,
sympatizantom, voči verejnosti. Nechceme prísť o dôveru, ktorú do
nás ľudia vkladajú. Vychádzame v ústrety ich potrebám, takže zmeny
sú prirodzené.
o Aký trend činností by mala raziť nová obrodená SNS?
- SNS stavia na konštruktívnosť. Chce ponúknuť ľuďom riešenia
problémov, ktoré ich najviac trápia - to sú sociálne problémy, zlá
ekonomická situácia, nefungujúce zdravotníctvo, nezamestnanosť,
nerovnaký štandard slovenských občanov v porovnaní s inými v
Európskej únii. Slovo ,,národný“ máme v názve, ale aj to súvisí s
ekonomikou: podpora našich poľnohospodárov, nášho priemyslu,
presadzovanie viac slovenských výrobkov v sieťach hypermarketov,
presadenie zdanenia zahraničných firiem a odštátnených
strategických podnikov ako PP či SE, ktorých zisky odchádzajú do
zahraničia, hoci máme na ne právo - to všetko pomôže rozkrútiť
hospodársky kolotoč a zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu, pomôcť
zdvihnúť platy a kúpyschopnosť obyvateľov. S dobrým fungovaním
ekonomiky súvisí následne aj možnosť zlepšiť situáciu v školstve, či
v zdravotníctve.
o Budúcnosť strany je nepochybne spätá aj s mladou
generáciou. Ako to vnímate v SNS?
- Zaznamenávame zvýšený záujem mladých ľudí o členstvo v
strane. To nás veľmi teší. Ako štandardná a moderná politická strana
chceme a potrebujeme novú krv. Mladí ľudia majú záujem riešiť
problémy a aktívne sa zapájať do všetkých oblastí spoločenského
života. Tí, ktorí pracujú a majú záujem pracovať v strane, to chápu
tak, ako ja: Zásadne niečo zmeniť môžeme len výkonom politickej
práce.
pokračovanie na 17. str.
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o Blížia sa regionálne voľby, komunálne voľby, voľby do
Europarlamentu, atď.... Je to výzva aj pre Vašu stranu –
ponúknuť niečo nové: modernú, ale aj zodpovednú politickú
stranu a jej členov svojim voličom, preto aj výber kandidátov
do volebných funkcií musí byť absolútne zodpovedný. Ako
pracujete v tejto oblasti? Ako sa pripravujete na voľby?
- Naši kandidáti musia spĺňať základné kritériá: vlastenectvo,
odbornosť a spoločenský kredit. Musia byť dynamickí, aktívni,
brať na zreteľ požiadavky občanov. Len tak si môžu udržať
ich dôveru. Kandidátov na predsedov VÚC chceme postaviť
vlastných, ak to niekde nepôjde, podporíme dôveryhodnú
a spoločnosťou uznávanú osobnosť, ktorá dokáže zastrešiť
potreby všetkých občanov. Ich prioritou musí byť rozvoj regiónu,
podpora zamestnanosti, infraštruktúra, aktívna komunikácia s
podnikateľským sektorom, podpora poľnohospodárov, kvalitná
zdravotná starostlivosť a zlepšovanie sociálnych služieb. To je alfa a
omega ich priorít, nie politikárčenie. Proces rokovaní a rozhodovaní
o kandidátoch nie je vo vnútri strany ešte ukončený.
o Bezpochyby je to aj názor mnohých Slovákov, že SNS by mala
byť súčasťou slovenského parlamentu ako národná strana, a
mnohí tvrdia, že by nemala chýbať ani vo vláde, práve naopak
– mala by tam mať svoje miesto! Snáď by bolo dobré urobiť
všetko pre to, aby zastúpenie kandidátov za SNS získalo čo
najviac hlasov. Ste na to pripravení?
- Už som spomenul, že naši kandidáti musia mať vysoký morálny
kredit a musia byť odborníci. Nechceme politikárčiť, chceme riešiť
pálčivé problémy spoločnosti. Len tak si môžeme udržať dôveru ľudí.
O konkrétnych menách je teraz ešte predčasné hovoriť, verejnosť sa
všetko dozvie včas.
o Aké sú Vaše osobné priority, životná filozofia ako človeka?
(Mimo politiky)
- Slušnosť je základná vlastnosť, od ktorej sa odvíjajú ďalšie. Veľmi si
cením na druhých slušnosť a sám sa usilujem byť slušný k iným.
o Ako hodnotíte súčasný spoločensko-ekonomický stav nášho
štátu a zároveň jeho postavenie v rámci EÚ?
- Slovensko dopláca na systém, ktorý v súčasnosti funguje. Je
smutné, že hoci naši ľudia zarábajú nepomerne menej, než
v západných krajinách EÚ, že naši dôchodcovia dostávajú
niekoľkonásobne nižšie dôchodky, než napríklad v Španielsku
či Grécku, napriek tomu zachraňujú tieto krachujúce krajiny.
Slovensko si v rámci solidarity plní svoje povinnosti, ale je fakt, že
na to dopláca. Preto chceme presadzovať také zmeny v únii, ktoré
by viedli k vyrovnaniu úrovne ich obyvateľov a ktoré by viedli k
spravodlivému systému fungovania.
Navyše únia umožňuje v rámci svojho systému fungovanie
daňových rajov, kam tečú miliardy eur z členských štátov, aj zo
Slovenska. To je systém, ktorý sa nemôže už dlho udržať. Buď únia
prijme relatívne rýchlo koncepčné systémové zmeny, alebo dôjde k
jej krachu.
o Čo by sa malo zmeniť v smerovaní nášho štátu, v jeho
budúcnosti?
- V prvom rade treba prekonať krízu a ekonomicky sa pozviechať.
Presadiť, aby zisky zahraničných firiem zostávali na Slovensku, aby
boli zdanené. Len ekonomická prosperita pomôže zlepšiť ostatné
oblasti, napríklad školstvo, či zdravotníctvo, ktoré sú v zúfalom
stave a je takmer zázrak, že fungujú. Politika musí presadiť také
zmeny, ktoré umožnia tým inštitúciám, ktoré musia byť nezávislé
od politických tlakov, aby aj boli nezávislé a nie poplatné vládnucej
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strane. Hovorím napríklad o probléme s vymenovaním generálneho
prokurátora a pate na Ústavnom súde. A je jedno, ktorá politická
strana bude pri moci, jednoducho isté oblasti života musia fungovať
bez ohľadu na to, či vládnu modrí, alebo červení, alebo čierni, alebo
fialoví.
o Mnohí občania, podnikatelia, spoločensky aktívni ľudia, majú
pocit, že sme stále akoby „v predklone“ pred mocnejšími tohto
sveta. Stále ustupujeme, necháme sa „tlačiť“ k nevýhodným
veciam, doslova to niekedy hraničí až s politicko-ekonomickým
vydieraním. Pritom naši ľudia nezaostávajú za inými štátmi ani
čo sa týka vzdelanosti, ani šikovnosti, sú kreatívni, pracovití,
cieľavedomí, len to nevieme tak ponúknuť ako iné národy.
Skrátka, Slováci nie sú bojovníci, ale skôr holubičí národ, na
ktorom sa kde – kto priživuje – a my so „stiahnutými chvostami“
ticho so všetkým súhlasíme, pritakávame(aj keď by sme vždy
nemuseli) – pretože je to potom na úkor našich peňaženiek,
našej životnej úrovne. Máte aj Vy takéto pocity, alebo konkrétne
skúsenosti? Nebolo by načase začať systémovo trochu meniť
myslenie Slovákov ale aj vrcholových predstaviteľov štátu?
- Za roky našej samostatnosti sme získali sebavedomie. Ale opäť
je to o peniazoch. V rámci pritiahnutia investorov im štát vytvára
podmienky, ktoré sú diskriminačné voči domácim podnikateľom.
Rôzne daňové prázdniny, úľavy na energiách.... Mnohokrát sme
boli svedkami, že keď nejaké ,,prázdniny“ pre investora skončili,
zbalil sa a odišiel inde, alebo vydieral tým, že žiadal ďalšie a ďalšie
výhody. Je potrebné nastaviť systém tak, aby sa zahraničným
firmám oplatilo podnikať tu aj bez nadštandardných výhod. Alebo
potom podporme viac našich podnikateľov a nehádžme im polená
pod nohy zvýšenými daňami a odvodmi. Druhá vec sú súkromné
osoby, šikovní mladí ľudia, alebo aj starší, ktorí sa jednoducho zbalili
a odišli do zahraničia robiť možno aj nekvalifikovanú prácu, ale
platenú lepšie, než u nás pre človeka s vysokoškolským vzdelaním.
Ten predklon, ktorý ste spomínali, je dnes ekonomický tlak. Žiaľ, k
chlebodarcovi býva človek servilnejší.
o Vaše slovo na záver... ?
- Čaká nás veľa práce, ale veľmi sa na ňu teším. Som presvedčený, že
dôveru, ktorú v nás vložili naši voliči a sympatizanti, nesklameme,
naopak, posilníme ju a presvedčíme aj ďalších, že SNS má
nezastupiteľné miesto na slovenskej politickej scéne.
otázky pripravila: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Kontaktné údaje
na stranu SNS:
SNS - centrála:
Šafárikovo námestie č. 3
814 99 Bratislava
Tel: 02/ 529 24 260
Mail: sekretariat1@sns.sk
Nitriansky kraj:
Krajská organizácia Nitra
Predseda: Miroslav Horka
Farská 5, 949 01 Nitra
Tel: 0911 161 642, 0918 462 175
Mail: krsnsnr@sns.sk
Okresná organizácia Šaľa
Predseda: Ľuboš Blažo
Tel: 0905 364 388
Mail: orsa@sns.sk

Trnavský kraj:
Krajská organizácia Trnava
Predsedníčka: Magdaléna
Kuciáňová
Hornopotočná 18, 917 01 Trnava
Tel: 0905 800 357
Mail: krsnstt@sns.sk
Okresná organizácia Galanta
Predsedníčka: PaedDr. Anna
Piláriková
Tel: 0911 497 447
Mail: orga@sns.sk
www.sns.sk/kontakt

SNS podporí trnavského župana Tibora Mikuša
Slovenská národná strana (SNS) podporí
na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja súčasného župana Tibora
Mikuša. Ten podporu SNS pre svoju kandidatúru prijal.
Na žiadosť predsedu SNS Andreja Danka sa v
utorok 21. mája 2013 uskutočnilo stretnutie
s predsedom Trnavského samosprávneho
kraja Tiborom Mikušom. Andrej Danko mu
tlmočil rozhodnutie Krajskej rady SNS Trnava
o podpore pre jeho kandidatúru ako nezávislého kandidáta vo voľbách do VÚC.
Ako sa vyjadril Tibor Mikuš, je preňho cťou,
že mu svoju podporu vyjadrila najstaršia
politická strana na Slovensku. Ozdravné
procesy v SNS ho presvedčili – ako uviedol
počas rokovaní s národniarmi – o správnosti rozhodnutia túto podporu prijať.
Ako nezávislý kandidát si Tibor Mikuš váži
dôveru každého, kto si ctí vlastenectvo, ako
aj všetkých spoluobčanov bez ohľadu na ich
etnickú či stranícku príslušnosť a náboženské

presvedčenie. Zároveň mu záleží
na zvýšení kvality života všetkých
obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja.
Slovenská národná strana pozitívne hodnotí doterajšie aktivity
Tibora Mikuša ako trnavského
župana. Národniari vnímajú
predsedu Trnavského samosprávneho kraja ako osobnosť, ktorá je
zárukou rozvoja a ekonomického
rastu tohto národnostne zmiešaného regiónu. Zároveň reprezentuje kritériá, ktoré sú kľúčové
pre verejnú službu - vlastenectvo
a spoločenský kredit, ako aj budovanie partnerských vzťahov so
všetkými relevantnými inštitúciami, občianskymi združeniami či
podnikateľskými subjektmi. Preto
sa národniari rozhodli namiesto postavenia
svojho vlastného kandidáta vo voľbách do

VÚC podporiť praxou overeného a skúseného regionálneho politika.
Zuzana Kohútková - Tlačová tajomníčka SNS

Galantský a Šaliansky Žurnál

- 18 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Rarity z praxe na plastickej chirurgii

Plastická chirurgia so sebou prináša
množstvo neobvyklých, úsmevných, ale
aj smutnejších prípadov. Rozmanitosť
operácií, ktoré plastický chirurg dokáže
obsiahnuť, svedčí o jeho odbornosti,
profesionalite a kvalitne odvedenej
práci. MUDr. Regan Belovič, zástupca
primára a odborný garant pre plastickú
chirurgiu v Ústave lekárskej kozmetiky,
nám porozprával o prípadoch
a pacientoch, ktorí sa vymykajú z bežnej
klientely. Či už svojím problémom,
ktorý bolo treba vyriešiť, zmenou, čo
nastala po operácii, alebo vďačnosťou
samotných klientov.
o Stalo sa vám počas vašej práce, že
ste boli niekedy naozaj šťastný, že ste
pacientovi pomohli?
- Tých momentov bolo viac. Dnes by
z toho už bola kniha a asi by to bol
bestseller. Z pamäti sa mi vynárajú
pacientky, ktoré mi nadšene ďakovali,
že si po operácii rýchlo našli životného
partnera, čo im dovtedy viazlo. Aj keď
si myslím, že to bolo skôr zdvihnuté
sebavedomie a sebadôvera po operácii
než samotná zmena vzhľadu, potešilo
ma to. Na konzultáciu mi raz prišla
anglická pacientka oblečená v akomsi
domácom vlnenom škótskom svetri
s umastenými vlasmi s tým, že chce
zväčšiť prsia. Jej požiadavka bola
oprávnená, pretože mala doslova
chlapčenský hrudník. Po prsiach ani
stopy. Vyhovel som jej a po operácii,
keď prišla na kontrolu, som skoro
spadol z nôh. Vôbec som ju nespoznal,
do ambulancie vošla veľmi atraktívna
mladá dáma; upravené vlasy, makeup, urobené nechty, oblečenie top
modelky. Prsia boli len štartom v zmene
jej života a som rád, že jej pomohli
v kariére aj osobnom živote.
Veľmi spokojný som bol aj po liečbe
mladého muža, ktorý si odrezal
cirkulárkou ruku v polovici dlane. Ostal
mu len palec. Ruku a 4 prsty som prišil

pre mňa, že pacient musí byť riadne
informovaný a ja musím skontrolovať aj
podanie lieku.
V čase, keď som pracoval v Brne, bol
som v tíme ktorý realizoval zmenu
pohlavia. Mali sme pacientku, z ktorej
sme urobili muža. Keď prišla (prišiel)
na kontrolu už s miernym strniskom,
stretla sa v čakárni so svojim bývalým
chlapcom, ten, keď ju (ho) spoznal,
v návale citového pohnutia stratil
vedomie. Nečudujem sa mu.
o Čo považujete za najväčšiu raritu
vo svojej doterajšej praxi?
- Ako najväčšiu raritu medzi pacientmi
som mal Gibona čierneho, veľmi vzácny
a podarilo sa ho vyliečiť tak, že po úraze druh primáta. Jeho matka ho odvrhla
ostala len jemná čiarka a ruka bola plne a pri tom si preťal šľachy na ruke.
funkčná vo všetkých aspektoch. Žiaľ,
Vzhľadom na to, že naše pracovisko
priamo z ambulancie ho odviedli do
bolo preslávené operáciami ruky,
väzenia pre neplatenie alimentov, na
rozhodli sa pracovníci ZOO zveriť
ktoré sa snažil zarobiť, a prišiel k úrazu.
vzácneho pacienta nám. Nakoľko sme
Ktovie, či to sudca bral do úvahy.
s primátmi príbuzní, operovali sme ho
o Spomeniete si aj na úsmevné
ako človeka. Keď ho priniesli, vypadal
prípady?
presne ako tridsaťcentimetrová bábika
- V mojich začiatkoch som pacientke,
E. T. Bol naozaj krásny, ale ubolený,
ležiacej na oddelení v nemocnici,
pretože trpel. Operácia sa podarila
predpísal čapíky do konečníka proti
a dnes už žijú v bratislavskej ZOO aj
bolesti, pretože tabletky nemohla
jeho vnuci.
užívať. Po určitom čase som ju išiel
Tiež ma dosť zaskočil prípad dvoch
skontrolovať, či to pomohlo. Jej
mladých krásnych ľudí. Mladá dáma
odpoveď bola: „Pomohlo, pán doktor,
prišla k nám na drobný zákrok a medzi
ale strašne ťažko sa mi hltali.“ Bolo to
rečou prezradila, že už sú rok manželia,
tragikomické a bolo to aj poučenie
a nevedia mať dieťa. Pri rozhovore
MUDr. Regan Belovič
počas preväzu vysvitlo, že celý rok
odborný garant pre plastickú chirurgiu v
nemali spolu sex, ani nevedeli, čo to je.
Ústave lekárskej kozmetiky
Viem, je to v dnešnej dobe neobvyklé,
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com ale skutočne sa to stalo. Veľmi jemne
som poučil ju a samostatne aj manžela.
mobil: 0905 822 333
Asi to zabralo, pretože teraz majú tri
Ambulancia-konzultácie:
nádherné a slušné deti. Asi ich budem
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
musieť ešte poučiť o antikoncepcii. :-)
Štvr.: 15:00-17:00 h
Takže ako vidno, plastická chirurgia
Ústav lekárskej kozmetiky
prináša rôzne humorné aj smutné
Tematínska 3; 85105 Bratislava
situácie a mnoho neuveriteľných
www.ulk.sk
zážitkov.

DIRECT REAL

– v našom Galantsko-Šalianskom regióne pod vedením
Mgr. Kataríny Halabrínovej je naozaj profesionál!!!
Už vyše dve desiatky rokov máme na trhu množstvo realitiek,
ktoré nám ponúkajú svoje služby. Len málo z nás však pracuje
naozaj profesionálne. Svedčia o tom desiatky listov a názorov,
ktoré nám občania poslali na margo tejto oblasti do redakcie.
Veľakrát sú šíriteľmi dobrých, či pozitívnych správ a reklamy
toho - ktorého podnikateľa, či súkromnej spoločnosti tí, ktorí
ich služby vyskúšali. O to viac, ak takíto klienti zastávajú v
spoločnosti významnejšie postavenie. Takže aj ja si dovolím
práve z tohto dôvodu, ale aj ako bežný občan, oceniť realitnú
spoločnosť, ktorá sa skrátka správala tak – ako sa od profesionálov očakáva. Directreal , a pani riaditeľka Mgr. Halabrínová
pre oblasť regiónu Galanta – Šaľa – Sereď - Sládkovičovo, so
svojimi kolegami, ma naozaj milo prekvapili konkrétne, Ing.
Miroslava Budayová, ktorá moju záležitosť riešila. Nielenže

promptne vyriešila predaj mojej nehnuteľnosti, nakoľko
som potrebovala obratom kúpiť inú, ale všetky služby s tým
spojené – okolo právneho servisu, vybavenia „naťahovačiek“
s plynármi, elektrikármi, atď..., prebehli hladko a rýchlo.
Samozrejme, že k tomu prispela aj druhá strana t.j. normálny
kupujúci a tiež ja ako predávajúca, ktorí sme presne a hlavne,
reálne, formulovali, čo chceme. Pretože aj to je veľmi dôležité. Chcem takto prezentovať svoj názor verejne, lebo si
myslím, že zabúdame za pekné a dobré veci poďakovať, ak
nám prídu do života, ale kritizujeme stále a „ostošesť“. Naozaj
– doporučujem aj ďalším občanom vyskúšať služby profesionálov z DIRECT REAL v našom Galantsko-Šalianskom regióne.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ – majiteľka a šéfredaktorka GaŠa Žurnál
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Pracujem, ako viazaný finančný agent
pre spoločnosť Profi Credit Slovakia, s.r.o.
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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.

Pracujeme iba na objednávku!
Majstrovské účesy pre každú príležitosť

