POZOR, AKCIA!

V mesiacoch
september, október

zľava13%

Starosta
Šoporne
Mgr. Milan
Vlček si so
spoluobčanmi
uctili SNP, Deň
ústavy SR, aj
dni obce 2013,
str. 11.

V tohtoročných voľbách do
Nitrianskeho samosprávneho
kraja za poslankyňu kandiduje
aj PaedDr. Alžbeta Botorčeová,
riaditeľka Spojenej školy v Šali,
určite by bolo prínosom pre
mesto a okres Šaľa, keby sa do
takejto funkcie dostala., str.6.

„Zvieratá mňa,
aj manželku,
sprevádzajú
celým
osobným a tiež
pracovným
životom“,
- hovorí MVDr.
Elemér Kálmán,
veterinár, ktorý má
svoju ambulanciu
v Galante, str. 8.
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DELAP CENTRUM

Hlavná 531,

Matúškovo

Kamenný obklad
www.delap.sk

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

Kamenný koberec

Vinylové podlahy

Thuja
zľavy na - 20kg vreco:
Smaragd dekoračné
4,62- €

70-90cm
3,50€/ks

kamene - dlažby z prírod.
kameňa
až do 40%

Flexi
ohýbateľné
obklady
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v hodnote
450 €
Víkendový wellness pobyt
v Baby friendly hoteli
na Slovensku
(2 dospelí + 2 deti)
ká výživa
dojčiat. Dojčens
í spôsob výživy
ejš
použitia
en
ob
dz
ôs
iro
Sp
jpr
.
na
Dojčenie je
poručenia lekára
itné
itá na základe od
travina na osob
Po
k.
b.s
iklu
by mala byť použ
utr
obaloch a www.n
na
o
inf
lšie
ďa
a
výživové účely.

v hodnote
450 €
30 x detské mlieko
NUTRILON

v hodnote
100 €

v hodnote
240 €
360 x LUCKA 1,5 L dojčenská
voda úplne neperlivá

Dojčenská strava
NOVOFRUCT
+ darčekový kôš
BIO výrobkov

Bližšie informácie o tejto akcii, ktorá bude trvať od 3. 9. do 31. 12. 2013,
nájdete v každej predajni COOP Jednota Galanta.
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Súťaž v naturálnej kulturistike

VICTORIA NATURAL CUP už po piaty krát!
V tomto roku pod záštitou mesta Senec.
„19. októbra 2013 sa už po piaty krát stretneme na prestížnej súťaží VICTORIA NATURAL CUP. Je to už päť rokov, čo sa zrodila myšlienka usporiadať
súťaž v naturálnej kulturistike a tak šíriť myšlienku Slovenskej asociácie
naturálnej kulturistiky - asociácia pre zdravý životný štýl bez dopingu. V
sobotu o 10:00h prebehnú súboje semifinalistov a o 16:00h finálová časť
nám určí víťazov kategórií. Očakávame široké zastúpenie pretekárov zo
Slovenska, Maďarska a Čiech, čo nám zaručuje zaujímavé súboje, ako v
ženských, tak aj v mužských kategóriách. Program súťaže je naozaj bohatý.
Ak si chcete spríjemniť sobotu – 19. októbra 2013, prídite povzbudzovať
našich športovcov radi Vás privítame Mestskom kultúrnom stredisku v
Senci. Tento rok súťaž teda neprebehne vo Veľkom Grobe, tak ako tomu
bolo v minulých rokoch, a to z technických dôvodou, ale dúfajme, že Senec
poskytne rovnako dobré divácke zázemie a prostredie pre športovcov,“
– hovorí hlavný usporiadateľ súťaže a zároveň starosta obce Veľký Grob –
Viliam Rigo (na snímke).
- redakcia GaŠa Žurnál -

Neblbnite dievčatá, ženy! Plastiky sú síce
trendom, ale nie, aby ste sa stali zoombie!

Presne tento pocit som mala, keď som nedávno sledovala
„Smotánku“ v istej nemenovanej súkromnej televízii,
kde sa “prezentujú“ celebrity. Prezentácia zodpovedá v
podstate úbohosti samotného televízneho programu
– teda „smotánky“, pretože okrem toho, že celebrity
tu vidíme väčšinou behať s pohárikmi alkoholu pred
kamerou, alebo s mierne, či značne pripitým výrazom
tváre a vyškerenými zubami, a keď niečo zabľabocú, čo by
zvládla aj prváčka v škole, je to viac než trápne, vzhľadom
k ich veku. No a potom ešte provokujú verejnosť svojimi
„autfitmi“ za tisíce eur, a to je asi tak všetko... Informácie,
ktoré keď by neboli, ani by sa nič nestalo, lebo zemeguľa
by sa točila ďalej a život by nezastal. Nedá mi však v tejto
súvislosti nepovedať, že niektoré celebrity nezachráni
ani drahý „autfit“, ani to, že sú vydaté za „mocných“
mužov. Tak, ako si niektoré dámy dokážu katastrofálne
„dokatovať“ ksicht, je nie na obdiv, ale na zaplakanie
– a malo by to slúžiť skôr ako odstrašujúci príklad pre
každú mladú ženu, ktorá bežne začne s plastikami v
mladom veku. Ak má totiž žena znetvorený ksicht,
nepomôže jej ani ultraštíhla figúra, ani prsia „päťky“,
pretože prvý kontakt s človekom je vždy ten priamy,
zoči-voči. A keď na Vás „vybehne“ celebritná príšera typu
„pani Kucherenko“, tak v noci sa fakt aj zľaknete, keď
by ste ju stretli. Takej nepomôže ani značkové ošatenie
v desaťtisícových hodnotách. Príjemný zovňajšok

nespočíva totiž len v už
trápne prezentovaných
cenách šiat, ale naozaj
v sympatickom
vzhľade! Prirodzenom.
Nie na maximum
vymodelovanom, až
strašidelnom. Ako
niektoré „zombiky“ budú
vyzerať o dvadsať rokov,
je už teraz viac než isté.
Psychológovia by sa mali v
tejto súvislosti pripraviť aj
na zvýšený nápor svojich
klientov, pretože takto „postihnuté“ ženy, ale i muži,
budú ich častými klientami v ordinácii, aby vedeli uniesť
posmechy, ale najmä hrôzu v očiach okoloidúcich ľudí,
ktorí ich stretnú. Alebo sa budú možno uzatvárať do
„svojich“ klietok a strániť sa spoločnosti. Alebo..., stúpne
počet nešťastných odchodov zo sveta... Nuž, ktovie...,
sami sme si otvorili Pandorinu skrinku, musíme očakávať
aj následky. Umelá krása je ako umelá inteligencia, zradí,
keď to najmenej čakáš.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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„Moji bývalí žiaci ma prídu navštíviť alebo mi napíšu list,
či len pohľadnicu, pozdrav k meninám, Vianociam, aj keď školu
skončili pred 30 rokmi. Vtedy si uvedomím, že moja práca
nebola len o tom, študentov naučiť učivo....“,
-hovorí PaedDr. Alžbeta Botorčeová, riaditeľka Spojenej školy v Šali-Veči.
Svojou dlhoročnou odbornou
a zodpovednou prácou sa
radí táto dáma ku skutočným
osobnostiam v šalianskom
okrese, vďaka ktorým sa
naše deti aj niečo naučia,
a najmä, niečo „ľudské“ si do
života odnesú. Áno, ľudské,
pretože Dr. Botorčeová okrem
pragmatickej a racionálnej
výučby, volí k žiakom
a kolegom aj srdečný a ľudský
prístup, snaží sa pochopiť ako
študentov, tak je ústretová tiež
ku spolupracovníkom. Aspoň
takto ju hodnotia tí, ktorí s ňou
prichádzajú do styku.
Hovorí PaedDr. Alžbeta
Botorčeová:
- Narodila som sa v Šali
a spomienky na moje detstvo sú
úzko späté so starými rodičmi,
s ktorými sme trávili každú voľnú
chvíľu. Jeden víkend v Nedede –
tam bolo vždy veselo! Najmenej
nás tam bolo totiž pätnásť
a všetko sa robilo spoločne –
v záhrade, vo vinohradoch, na
poli i na dome. Dospelým sa robota
rýchlo „odsýpala“, takže mali čas aj
na naše „zaúčanie“. Druhý víkend
sme trávili vo Viničnom, odkiaľ je
môj otecko. A keďže tam doteraz žijú
jeho dvaja mladší bratia s rodinami,
mužskú časť práce zvládali vždy
priebežne, zostávali nám len tie ženské
práce v kuchyni a domácnosti. A ešte
nádherné oberačky! Keď som sa ráno
postavila k riadku, ktorý mi pridelili,
ešte na obed som jeho koniec nevidela.
Bolo to krásne, veselé, dynamické
detstvo v rodinách, ktoré nás – deti mali
veľmi radi, záležalo im na nás.
o Ako som sa dostala k povolaniu
pedagóga...
- Myslím si, že to bola zhoda náhod.
Po maturite ma pre „nedostatok
miesta a známostí“ neprijali na
medicínu a voľné miesta boli len
na matematických, fyzikálnych
a strojárskych odboroch. Nastúpila
som na matematiku a fyziku s tým,
že po roku si školu zmením. Po roku
sa mi na škole tak zapáčilo, že by ma
nikto nebol odtiaľ dostal. Nielen na
týchto dvoch katedrách Pedagogickej
fakulty v Nitre boli osobnosti
s veľkým O, ale predovšetkým ony
sa podstatnou mierou podpísali pod
výsledky, ktoré som na škole dosiahla
(„ červený diplom“ a tri roky 1.miesto
v celoštátnom kole Študentskej
vedeckej odbornej činnosti) Každému
svojmu žiakovi chcem dopriať

taký záujem, podporu, kritické
podnecovanie a priestor na zapájanie
sa do odborných súťaží, aktivít, aké som
od svojich učiteľov dostala ja!
o Čo som ako učiteľ vyskúšala?
Môj profesionálny život bol pomerne
jednoduchý. Hneď po štúdiu som
nastúpila v auguste 1982 na SPŠCH
ako učiteľka matematiky a fyziky. Po
desiatich rokoch (1992) som prijala
ponuku Mgr. Júliusa Morávka
k spolupráci na otvorenie nových foriem
štúdia v Šali: osemročné gymnázium,
elektropriemyslovku a bakalárske
štúdium v spolupráci s VŠE a STU CHTF v Bratislave. V roku 1994 po jeho
zvolení za primátora mesta, som sa stala
riaditeľkou elektropriemyslovky. Tú sme
postupne s dvadsiatkou odborníkov,
pedagógov, majstrov odbornej výchovy
dostali na „konkurencieschopnú“
úroveň so stredoškolákmi v Nových
Zámkoch, Nitry i Bratislavy. Nemali sme
ľahké rozhodovanie, keď sa v roku 2005
uvažovalo o zlúčení SOUCH a SPŠCH.
Dohodli sme sa, že neostaneme samy
a radšej v našom neveľkom okrese
vybudujeme spoločnú odbornú školu,
v ktorej budeme vedieť pružnejšie
reagovať na požiadavky z praxe tak, ako
sme to videli na SOUCH a Dusle, a.s.
Od septembra 2006 pôsobím ako
riaditeľka Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa.
o Na ktoré obdobie svojho
profesionálneho života si najradšej
spomínam?

- Pre mňa boli najkrajšie prvé
roky môjho učiteľovania.
Mala som pri sebe ľudí, ktorí
ma podporovali v mojej práci,
povzbudzovali a predovšetkým
mi verili, že chcem byť dobrou
učiteľkou. Rovnako doma
(manžel, rodičia i deti) ako i na
SPŠCH. Keby nebolo Ďuska
Morávka a Mariky Danišovej,
viem, že by som po desiatich
rokoch odišla zo školstva. Desať
rokov každodenného náročného
kombinovania nových i starých
metód práce len, aby ste zaujali
žiakov, aby sa učili, aby rozumeli
mojim predmetom ... a mať
výsledok, ktorý si v podstate
nemôžete zaslúžiť: žiaci
s nezáujmom o matematiku,
fyziku, rodičia nespokojní
s hodnotením ( ak nebola
jednotka, či dvojka) a spoločenská
pozícia ..., donútia človeka
prehodnotiť svoje priority.
Môj triedny učiteľ z Gymnázia mi
hovoril: „Rada budeš učiť len, kým
budeš mať svoje ružové okuliare.
Po rokoch ich stratíš a už to budeš mať
ťažké!“ Určite som ich mala prvých
desať rokov úplne ružové!
o Dnes veľa rodičov, ale aj
pedagógov tvrdí, že deti sú živé,
nezvládnuteľné..., iste aj doba tomu
napomáha. Je chaotická a povedzme
si aj „surová“. Dr. Botorčeová však
vždy vie svojich zverencov nejakým
spôsobom zvládať... (To o nej tvrdia
kolegovia ale aj mnohí rodičia)
- Žiaľ, musím skonštatovať, že
každým rokom sa to zhoršuje.
Konzumný spôsob života spoločnosti,
vytláčanie kultúry na okraj
spoločenského záujmu, turbulencie
na politickej scéne, politikárčenie
a korupcia ako osvedčený nástroj
stať sa úspešný a bohatý, bulvárne
média, ktoré prezentujú najmä násilie,
nešťastie a „vzorce“ intolerantného
a promiskuitného správania sa otáčajú
na ruby hodnotové rebríčky, ktoré
sa väčšina slušných rodičov snaží
vštepovať svojim deťom. Preto je čoraz
ťažšie pre rodičov, i nás pedagógov
naučiť naše deti a žiakov zorientovať
v dnešnej chaotickej dobe a vychovávať
ich k osvojeniu si klasických hodnôt
ako sú pracovitosť, čestnosť, úprimnosť
a pod. V tomto smere neexistuje
zaručený recept. Ak by bol, mali by sme
spoločnosť bez násilia a podvodov.
Ja sa snažím u seba i na škole, ktorú
riadim, dodržiavať nasledovné pravidlá:
- ak chceš efektívne učiť, musíš žiakov

osobnosti Galantského a Šalianskeho regiónu...
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poznať
- so žiakom môžeš diskutovať
o všetkom, len nie o zmysluplnosti
a potrebnosti toho, čo učíš
- žiak musí pochopiť, že učiteľ je tu pre
neho, aby mu pomohol, ale za študijné
výsledky je prioritne zodpovedný on
sám
- vyučuj s láskou, pretože len tak
môže učiteľ zaujať a získať rešpekt
u svojich žiakov
- nezabudni chváliť, lebo len tak získaš
spojencov pri presadzovaní svojich
výchovno- vzdelávacích zámerov.
o Mení sa doba, menia sa aj metódy
a spôsoby výchovy a výučby. Alebo
by sa mali, pretože – ak si pedagóg
myslí, že vystačí v triede s tým, čo
bolo dobré pred 30-rokmi, je nielen
smiešny, ale možno práve preto ho
žiaci odmietajú...
- Základný systém, princíp výchovy

a vzdelávania sa nezmenil: je to
interakcia medzi dvoma subjektami
– jedným, ktorý dáva, ponúka svoje
vedomosti, zručnosti, pričom je povinný
výkony prijímacieho subjektu hodnotiť.
Druhý subjekt má chcieť, resp. má mať
potrebu nové ponúkané vedomosti
získať. Ak toto obojstranne funguje,
málokto skúma aké má kto skúsenosti
s učením.
Našťastie takých nemeniacich učiteľov
je ako šafránu. Väčšina z nás sa snaží
využívať rôzne moderné metódy
a metodiky práce – dokonca tí starší
radšej ako mladí. A ak učiteľa začnú
žiaci odmietať a nerešpektovať,
každodenné nepríjemné pocity ho
donútia zmeniť sa, alebo rýchlejšie zo
školstva odísť.
o Ocenenia za zodpovedný prístup
k práci...
- Ocenenia počas učenia som získala
naše pedagogické – diplomy za
úspešnú prácu, ak som mala úspešných
celoštátnych riešiteľov olympiád (1988,
1995, 1996) a medaily ku Dňu učiteľov
od vedenia škôl a zriaďovateľov ( 1987,
1996, 2005 a 2010).
o Teším sa do práce, ale sú aj dni,
kedy by som to radšej „zabalila“...
- Učenie a práca s mladými ľuďmi je
krásna. Napriek tomu, že mám okolo
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seba drvivú väčšinu kolegov, ktorí sú
svojmu povolaniu oddaní telom aj
dušou, za čo si ich nesmierne vážim,
neustále mám pochybnosti o tom , či
našu prácu nemôžeme robiť lepšie.
Preto sa tých šikovnejších snažím
provokovať, aby nestagnovali a stále
viac na sebe pracovali a tých menej
motivovaných sa snažím presvedčiť,
aby sa neľutovali, popracovali na sebe
a presvedčili ma, že si zaslúžia tak
moju dôveru, ako i rodičov a žiakov.
Takže v podstate patrím medzi tých
šťastnejších ľudí, ktorí žijú svojou
prácou.
„Zabaliť“ túto prácu? Mám chuť stokrát
za deň, keď vnímam tie nesmierne
obmedzenia, ktoré nám vytrácajú
“človečinu“ zo škôl a menia ju na úrad.
Ale neurobím tak, pretože na druhej
strane to vnímam ako výzvu dokázať,
že napriek všetkým obmedzeniam sa aj
zo školy dá vytvoriť druhý domov,
kde žiaci získajú nielen vedomosti
ale aj nových členov rodiny, ktorí
sú vždy ochotní podať pomocnú
ruku, keď to potrebujú.
o Filozofia môjho života?
Obe moje filozofie sú totožné –
Mám rada všetky zmeny, šance,
výzvy, v ktorých môžem hľadať
a nachádzať nové uhly pohľadov
na život, prácu, ľudí a ktoré
ľuďom pomôžu byť šťastnejšími,
spokojnejšími.
o Ako mi pripadá dnešný svet?
- Je plný silných protikladov! Je
nádherný svojou dostupnosťou
poznania, ale krutý zmenami
ľudských hodnôt prepočítanými
na tovar. Ale každý má v ňom
svoju šancu na pokus, chyby
i správne rozhodnutie!
o Neviem sa stotožniť
a odmietam!
- Hrubosť, vulgárnosť, manipulácie,
falošnosť a povrchnosť! Sú to síce len
negatívne vlastnosti ľudí, ale v rodinách
a školách nemajú dostať šancu sa
rozvíjať.
o Čo by bolo vhodné zmeniť
v školskom systéme, aby to
napomohlo k zlepšeniu výučby – ale
aj ocenenia pedagóga?
- Kým bude učiteľ musieť naďalej
plniť niekoľko desiatok predpísaných
cieľov na každej hodine, bude
podiel jeho práce, jeho osobnosti
na rozvoji mladých ľudí minimálny
až nepotrebný. K tomuto modelu sa
blížime množstvom predimenzovaných
obsahov jednotlivých predmetov, ktoré
vyučujeme.
Školský systém si žiada zmeny – ale
smerom k zjednodušeniu práce,
spolupráce medzi učiteľom a žiakom.
Ak dostane učiteľ možnosť naplniť
napr. 5 konkrétnych cieľov vo svojom

predmete za celý školský rok, ktoré
svojim žiakom zverejní, bude učivo
ovládať nielen každý žiak, ale aj jeho
rodič, starý rodič, ... Žiak sa stane
aktívnejším subjektom vzdelávacieho
procesu, ktorý stanovené bude chcieť
zvládnuť a všetci mu budú pomáhať,
povzbudzovať ho, pričom bude na svoj
výsledok i primerane pyšný. Dnešní
žiaci, žiaľ, už o týždeň nevedia, čo sa
učili, snažia sa využívať len krátkodobú
pamäť a o naplnení nejakých cieľov
svojich pedagógov nevedia nič.
Prirodzene, že takto bez nalinajkovania
procesov učenia, je náročnejšie učiť
(nehovorím, že takto neučia niektorí
učitelia), ale na školách zostanú dlhšie
pôsobiť len tí učitelia, ktorých bude
takáto tvorivá práca napĺňať a naozaj
ju aj zvládnu! A čo môžete chcieť viac
ako tvorivého, spokojného učiteľa –
určite si ho všetci ocenia.
o Budúce roky, smerovanie našej
školy
- Budúcnosť každej školy a jej
nasmerovanie ovplyvňuje niekoľko
faktorov: postoj zriaďovateľa,
ústretovosť poslancov, demografický
vývoj v regióne, atraktívnosť školy
a študijných odborov, podpora rodičov,
úspešnosť žiakov a absolventov,
záujem zamestnávateľov, kvalita
pedagógovia školy a jej manažment.
Súčasné nasmerovanie Spojenej školy
vychádza z číselných predpokladov
a možností týchto faktorov v malom
okresnom meste: 10-11 živých
odborov pre chlapcov a dievčatá,
maximálne po jednej triede, s cieľom
nepresýtenia trhu práce. Po vyriešení
problémov s energetickými únikmi,
čím sa dosiahne vyrovnanie čerpania
položiek v rozpočte a pokračovaním
v projektových aktivitách na rozvoj
školy, sa môžu pedagógovia naplno
venovať skvalitňovaniu a efektivite
učenia žiakov. A to je pre rodiča, ktorý
podstatne spolurozhoduje o strednej
škole, najdôležitejšie.
Naplnenie uvedených troch
predpokladov bude predstavovať
perspektívny vývoj našej strednej školy.
o Moje životné krédo...
- Je podobné ako v jednom zaujímavom
filme „ Pošli to ďalej“ . Snažiť sa robiť
dobré skutky a tieto poslať ďalej,
aby ich spravili ďalší a potom ďalší.
Vtedy by sme mali šancu zanechať
nasledujúcim generáciám svet,
v ktorom nebudú jedinou a najväčšou
hodnotou peniaze a o láske, poctivosti
a slušnosti sa nebude písať už len
v rozprávkach.
„Ak je vôľa, cesta sa nájde!“ Vzhľadom
k mojej profesií, ktorá je dôležitou
súčasťou môjho života je priam
nevyhnutné sa týmto krédom riadiť.

(vybraté z pripravovanej publikácie pre SPS v Šali)

V tohtoročných voľbách do Nitrianskeho samosprávneho
kraja za poslankyňu kandiduje aj PaedDr. Alžbeta Botorčeová.
Určite by bolo prínosom pre mesto a okres Šaľa, keby sa
táto empatická a múdra dáma s obrovskými životnými
skúsenosťami do takejto funkcie dostala.

Skúsme ju podporiť...

Ďakujeme.
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„Zvieratá mňa, aj manželku, sprevádzajú
celým osobným a tiež pracovným životom“,
- hovorí MVDr. Elemér Kálmán, veterinár z Galanty
MVDr. Elemér Kálmán – je odborným lekárom, veterinárom,
zverolekárom, ktorý si pred pár mesiacmi otvoril svoju
ambulanciu v Galante na ulici Sládkovičovej 2. Aj keď
v súčasnosti v tomto odbore rastie konkurencia , občan-klient
stále hľadá kvalitu, rýchlosť jednania, špičkové spôsoby riešenia
svojich požiadaviek, odpovede na to, čo klienta trápi – a najmä
slušnosť a odbornosť. Na tieto skutočnosti stavil vo svojej práci
aj MVDr. Elemér Kálmán. Trošku ho poďme predstaviť.
o Pán doktor, odkiaľ ste do Galanty prišiel, čo, resp. kde ste
dovtedy pôsobil?
- V ambulancií nepôsobím sám, ale spolu s manželkou, s ktorou
sme obaja donedávna robili na Veterinárnej klinike v Trnave. Obaja
pochádzame z Dunajskostredského okresu. Momentálne bývame
neďaleko Galanty.
o Ako by ste zhodnotili svoju prácu dovtedy, kým ste si
otvorili ordináciu v Galante? Aké pracovné skúsenosti ste
nadobudli, skrátka – čím garantujete kvalitu svojej práce, ktorú
vykonávate?
- Samotné zhodnotenie by som radšej prenechal na našich klientov.
Pracovisko, kde sme doteraz pôsobili, patrí v republike medzi
tie lepšie , stretávali sme sa s rôznymi, neraz aj komplikovanými
prípadmi, či už počas dňa, alebo v nočných službách.
Vzhľadom na veľkosť pracoviska nám bola umožnená možnosť
špecializácie. V rámci tejto špecializácie sme sa intenzívne vzdelávali
na rôznych seminároch a prednáškach doma, aj v zahraničí. Máme
za sebou bohatú prax v odbore malých zvierat a vzhľadom na
nadobudnuté skúsenosti sa dá povedať, že máme čo ponúknuť
našim klientom. Čo nás veľmi teší, že z okolia Galanty sa na nás
obracajú klienti, ktorí nás poznajú ešte z Trnavy a ostali nám verní.
To je fakt dobrá vizitka našej práce.
o Čo všetko Vaša ordinácia „pre zvieratká“ v Galante ponúka?
- Ambulancia je zameraná na ošetrenie malých-spoločenských
zvierat, to znamená, že ide o psy, mačky , fretky , králiky , morčatá
, škrečky ,exotické zvieratá Okrem štandardných preventívnych
služieb (čípovanie, očkovanie, odčervenie, atď..) ponúkame aj
špecializácie v odboroch, ako sú stomatológia, dermatológia,
ortopédia, interná medicína a sčasti aj neurológia a gynekológia.
Myslím si, že vzhľadom na výrazné rozdiely medzi hospodárskymi
a spoločenskými zvieratami, sa v dnešnej dobe už nedá na vysokej
úrovni venovať obom skupinám. Trend a množstvo nových
informácií nás tlačí skôr smerom špecializácie, a to aj v rámci druhu.
o Čo má iné Vaša ordinácia oproti iným? Myslím tým, čo
aktuálnejšie a modernejšie vie ponúknuť, napríklad novšie
metódy a možnosti liečenia a pomoci zvieratám ...
- Popri skúsenostiach sme vsadili hneď od začiatku aj na prístrojové
vybavenie, ktoré nám dáva väčšie možnosti pri diagnostike
jednotlivých prípadov. Vieme ponúknuť vyšetrenia ako RTG,
sonografia, endoskopické vyšetrenia , cytologické, mikroskopické
vyšetrenia, ale aj rôzne vyšetrenia krvi. Spolupracujeme
s renomovanými laboratóriami na Slovensku, aj v zahraničí. Dôležitá
je tiež spolupráca s referenčnými pracoviskami na Slovensku aj za
hranicami, kde vieme odoslať komplikovanejších pacientov, alebo
pacientov, ktorí vyžadujú vysoko špecifické vyšetrenia.
o Prečo ste sa rozhodli pre pracovnú dráhu zverolekára? Čo
bolo motívom pre toto rozhodnutie? Čo pre Vás Vaša práca
znamená?
- Pochádzam z dediny a k zvieratám som vždy mal blízko. Keď som
sa rozhodol vydať sa na dráhu zverolekára, mal som ešte bližšie
k hospodárskym zvieratám. Počas štúdia sa to však trochu zmenilo
aj pričinením manželky, ktorá už vtedy bola chovateľkou psov.
A keďže po skončení štúdia sa mi podarilo zamestnať sa v malej
praxi , už nebola otázka, ktorej skupine zvierat sa budem viac
venovať. Dá sa povedať, že väčšina života sa nám točí okolo zvierat
a venujeme sa im nielen v ambulancii, ale aj doma vo voľnom čase.
o Ja som presvedčená, že všetko, čo dýcha, vlastne existuje. Ako
zvieratká, tak rastliny,
stromy. A život treba
chrániť. Zastávate aj
Vy takýto názor? Aký
postoj máte voči tým,
ktorí napr. zvieratá
týrajú?
- Súhlasím, každý živý
tvor má právo na život .
Týranie zvierat zásadne
odmietam a som
proti tomu. Bohužiaľ,
v tomto smere má

naša legislatíva ešte čo
doháňať v porovnaní s
vyspelejšími štátmi.
o Troška malé
odbočenie. Všimla som
si, že je akosi toto leto
veľa žiab, dokonca
mi malé žabiatka
naskákali až do chodby
( v rodinnom dome).
Nemáte ako zverolekár
informáciu, preto tomu
je tak? A čo hovorí
porekadlo, ak sa objaví
zvýšené množstvo
žabiek? :)
- Porekadlo bohužiaľ
nepoznám. Ale vo
všeobecnosti je to
prirodzený vývoj
a kolobeh v prírode.
Keď je dostatok stravy
a ideálne životné
podmienky, tak sa
daný druh v tej sezóne
prirodzene rozrastie. Spravidla potom v nasledujúcich rokoch môže
počet výraznejšie klesnúť a po čase sa to zas otočí. O žabách sa
tuším hovorí , že sú indikátorom čistého životného prostredia ....
o Vaše záverečné slovo..., smerom k čitateľom, Vašim
potencionálnym klientom, nech sa páči, môžete časopis využiť,
prihovoriť sa im.
- Na záver by som chcel znova len poznamenať, že práca so
zvieratami je pre mňa a manželku celoživotným poslaním, pretože
zvieratá nás sprevádzajú celým osobným, ale aj pracovným životom.
Veríme, že našimi odbornými skúsenosťami ,ktoré sme nadobudli
po skončení vysokej školy a na veterinárnej klinike, prispejeme
k zlepšeniu kvality poskytovaných veterinárnych služieb pre
rodinných miláčikov našich klientov .Budeme sa snažiť odborným
prístupom a moderným prístrojovým vybavením o čo najlepšiu
diagnostiku ochorení. Snáď naši klienti ocenia aj snahu o príjemné
a funkčné zariadenie priestorov našej ambulancie v Galante, aby
sa u nás cítili dobre a hlavne, aby boli spokojní s poskytovanými
službami.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Eva Sudová
POZNÁMKA: V našom časopise bude MVDr. Elemér Kálmán od
budúceho čísla viesť odbornú rubriku-poradňu, týkajúcu sa zvieracej
problematiky a odpovedať na otázky našich čitateľov, ktoré ich
zaujímajú v súvislosti so starostlivosťou o ich miláčikov.

Galantský a Šaliansky Žurnál

-9-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Galanta už začala s prípravou budúcoročného
jubilejného 30. ročníka Galantských trhov
Galantské trhy sa uskutočnili tak ako každý
rok – v auguste. Iste už organizátori majú
za sebou ich zhodnotenie a spokojnosť s ich
priebehom, alebo nespokojnosť. O rozhovor
sme preto požiadali Bc. Zuzanu Morovičovú,
vedúcu organizačného oddelenia Mestského
úradu v Galante, ktorá bola jednou zo
spoluorganizátorov, konkrétne mala na
starosť technické zabezpečenie trhov, hostí
a delegácie, ako aj zábavné atrakcie.
o Ako dopadli tohtoročné Galantské trhy, čo si
ich návštevníci najviac pochvaľovali?
- Myslím si, že aj tento rok si mali návštevníci
trhov z čoho vyberať. Ponuka kultúrnych
programov počas troch dní konania trhov bola
skutočne pestrá, na výber mali všetky vekové
kategórie. V rámci GT vystúpili profesionálni, ale
aj amatérski umelci, ako napr. skupina APOSTOL
z Maďarskej republiky, skupina VIDIEK, skupina
SMOLA a HRUŠKY, HIP HOP FAKULTA. 4D – ČISTÝ
CHOV, MICHAL BIELY, DNA, DJ POPPER, MONIKA
BAGÁROVÁ so skupinou, SEREDSKÝ DIXIELAND
BAND, KAZ BAND z Mikulova, PETER LIPA&BAND,

cigánska kapela MANDULÁK, skupina HUGO
ČÁVES ORCHESTRA, skupiny CHIKI LIKI TU-A,
STIMUL, SPEKTRUM PLUS, LAGZIS NÉGYES, detské
divadlá Stražan a Prešov.
Počas konania GT organizátori pripravili množstvo
zaujímavých sprievodných podujatí, ktoré spestrili
program trhov. V priestoroch Neogotického
kaštieľa v parku sa uskutočnila okresná
výstava ovocia, zeleniny, kvetov. S pomocou
občianskeho združenia Neogotický kaštieľ mali
návštevníci možnosť prezrieť si dobové priestory
kaštieľa, ktoré boli značnú dobu pre verejnosť
neprístupné. Neodmysliteľnou súčasťou trhov
bola aj tento rok Gastroakcia – súťaž vo varení
v prírode pripravovaných pokrmov, ktorá sa
uskutočnila v priestoroch nádvoria NK a bola
spojená s gastronomickou prezentáciou špecialít
z partnerských miest. Zapojených bolo 12
súťažiacich družstiev a tri nesúťažné družstvá
z partnerských miest – Tótkomlós a Paks. Zo
sprievodných podujatí tradične veľký záujem
zaznamenala Vínna ulička, kde bolo umiestnených
12 stánkov s vinármi. Zaujímavé boli aj športové
podujatia. V areáli amfiteátra
sa uskutočnil medzinárodný
boxerský turnaj, v Dome športu sa
organizoval medzinárodný zápas
v stolnom tenise. Do tretice je
potrebné spomenúť aj kolkársky
turnaj, ktorí zorganizoval mestský
kolkársky klub. No a na záver
nemožno nespomenúť množstvo
predajných stánkov, ktoré lákali
návštevníkov svojom ponukou
sortimentu a najmenší návštevníci
sa mohli „ vyblázniť na zábavných
atrakciách“.
o V akom smere treba niečo
vylepšiť, lebo nikdy nie je nič
stopercentné?
- Samozrejme, vždy je čo
vylepšovať a je snahou riaditeľstva
trhov, ktorého súčasťou sú garanti
zodpovední za jednotlivé oblasti
prípravy trhov, už teraz hľadať
rôzne inovácie a vylepšenia, ktoré
by zdokonalili a skvalitnili skladbu
budúceho jubilejného XXX.
ročníka Galantských trhov.
o Koľko návštevníkov bolo
v Galante, a odkiaľ? Máte nejakú
štatistiku alebo aspoň nejakú
relevantnú informáciu?
- Galantských trhov sa každoročne

zúčastňuje množstvo návštevníkov nielen
domácich, ale aj zo širokého okolia. Presné
štatistiky nevedieme. Najlepšie si vieme
návštevnosť preveriť prostredníctvom predaných
identifikačných náramkov, ktoré slúžili pre vstup
na nádvorie neogotického kaštieľa a amfiteátra,
nakoľko tak ako minulý rok, aj tento rok bol
spoplatnený kultúrny program. Za tri dni
trhov sa predalo 10 632 kusov jednodňových
identifikačných náramkov.
o V budúcom roku čaká Galantu okrúhle
výročie Galantských trhov. Iste už príprava
pomaly začína, aby sa Galanta naozaj
elegantne predviedla verejnosti. Nemýlim sa?
- Áno, príprava budúceho jubilejného ročníka
Galantských trhov už začala a máme za sebou
zasadnutie Riaditeľstva trhov, na ktorom boli
vyhodnotené tohtoročné trhy a odzneli tu mnohé
podnetné pripomienky, týkajúce sa skvalitnenia
budúceho ročníka. Detaily by sme však v tejto
chvíli nechceli prezrádzať, nech sa majú
návštevníci na čo tešiť. Niečo musíme nechať ako
prekvapenie!
o Iste chcete aj niekomu poďakovať, kto Vám
pomáhal pri dobrom a úspešnom priebehu
Galantských trhov, máte možnosť...
- Do realizácie Galantských trhov bolo
zainteresované množstvo ľudí, či už to boli takmer
všetci zamestnanci Mestského úradu v Galante,
našich mestských organizácií, ako i poslanci
nášho mestského zastupiteľstva. Týmto všetkým
patrí veľká vďaka. Vďaka patri aj predstaviteľom
Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ, ako aj
všetkým sponzorom Galantských trhov.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: www.galantaonline.sk

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

Galantský a Šaliansky Žurnál

- 10 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Ocenenie publikácie, ktorú vydalo Sládkovičovo

Kuffnerovský hospodársky komplex

Časopis Pamiatky a múzeá, ktorý vydávajú
Slovenské národné múzeum a Pamiatkový
úrad Slovenskej republiky každoročne
oceňuje najkvalitnejšie diela (publikácie,
výstavy, objavy,...) v oblasti ochrany
kultúrneho dedičstva na Slovensku a to
v desiatich kategóriách. V jednej z týchto
kategórii získala Výročnú cenu publikácia
Kuffnerovský hospodársky komplex.
Ide o odbornú publikáciu, ktorá popisuje
spolu 57 objektov komplexu, ktorý bol
v časoch svojej najväčšej slávy špičkovým
nielen v európskom meradle. Publikácia
má 176 strán a je doplnená viac ako 300
historickými i súčasnými fotografiami,
výkresmi a mapami. Na jej vzniku sa
podieľal kolektív mladých historikov – Mgr.
Peter Buday, Bc. Monika Chalmovská,
Mgr. Petra Kalová, Mgr. Naďa Kirinovičová,
Bc. Alžbeta Rössnerová, Ing. arch. Róbert
Sekula, Mgr. Jana Váňová a miestni aktivisti
– editorka Eva Sudová, bývalý projektový
manažér MsÚ Lóránt Talamon a archivárka
Mgr. Hildegarda Pokreis.
Medzi najrenomovanejšími slovenskými
vydavateľstvami a kultúrnymi inštitúciami
ocenila porota publikáciu, ktorú vydalo
malé mestečko Sládkovičovo vďaka
podpore dotácie Ministerstva kultúry SR
z programu Obnovme svoj dom, čo je
naozaj úspech nečakaný. Pri nominácii
publikácie do tejto prestížnej súťaže
rozhodne nebolo našim zámerom získať
najvyššie ocenenie, ale predovšetkým
snaha zviditeľniť problematiku záchrany
unikátneho industriálneho komplexu ako
aj mnohých ďalších cenných industriálnych

pamiatok na Slovensku.
Slávnostnému odovzdávaniu
ocenení, ktoré sa konalo
v rámci podujatí Košice
Európske hlavné mesto
kultúry, predchádzalo
prijatie u primátora
mesta pána Richarda
Rašiho v reprezentačných
priestoroch radnice. Aj
kultúrny program, v rámci
ktorého boli predstavení
všetci nominanti súťaže,
sa konal v historických
priestoroch starej radnice.
Ceny odovzdávali generálna
riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky Katarína Kosová, PhDr., PaedDr.
Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ
Slovenského národného múzea a PhDr.
Peter Maráky, šéfredaktor revue Pamiatky
a múzeá.
Bolo nám cťou, že sme boli ocenení spolu
s najväčšími kapacitami slovenskej kultúrnej
obce a nesmierne si vážime, že porota
spomedzi veľmi krásnych a kvalitných
publikácií vybrala našu knihu. Pre mladých
historikov, s ktorými sme spolupracovali,
je to ich prvé veľké ocenenie a my veríme,
že rozhodne nie posledné v ich kariére. Pre
naše mesto je to pozitívne zviditeľnenie
problematiky záchrany aspoň najcennejších
fragmentov unikátneho poľnohospodárskopriemyselného komplexu baróna Karla
Kuffnera de Diószegh, veľkého podnikateľa
a vynálezcu.
-Eva Sudová -
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V Šoporni si občania uctili SNP, aj Deň
Ústavy SR a oslávili tiež Dni obce 2013
S veľkým očakávaním som sa zúčastnil osláv Dňa
obce v Šoporni spolu s priateľmi.
29. augusta 2013, v deň 69. výročia SNP sa Šoporňa
zapojila do spoločnosti dedín a miest Slovenska, ktoré si túto historickú udalosť nielen pripomenuli, ale
odhalili pamätník na svetlé vystúpenie nášho národa
v dejinách.
Obrovská skala pod borovicami dostala dôstojné
miesto spolu s pamätnými tabuľami na tento historický počin, keď Slováci spolu s vyše 30-timi národnosťami vytvorili protifašistickú koalíciu s odhodlaním
vybojovať si slobodu. Aj Šoporňa priniesla v tomto
boji obete. Veríme, že ich mená pribudnú na tomto pamätníku už v najbližšom výročí oslobodenia
dediny.
K dôstojnému priebehu osláv spoločne hostia a
sprievod vedený starostom obce Mgr. Vlčekom, p.
Etelkou Holubanskou zo ZO SZPB, krojovaní príslušníci detskej, ženskej a mužskej speváckej skupiny s
hudbou a futbalistami.
Slávnostným príhovorom starostu a položením venca
k pamätníku vzdali všetci prítomní úctu obetiam.
Bolo škodou, že sa tejto udalosti nemohli zúčastniť
pozvaní najvyšší hostia zo SZPB a poslanci NR.
Po tomto akte sa naplno mohli rozbehnúť sprievodné akcie, ktorým prialo aj príjemné počasie. Práve
dokončievalo 13 skupín svoj guláš v rámci 2. ročníka
„Povstaleckého guláša“ a komisia začala jeho hodnotenie. Spolu s priateľom Dr. Michalom Valúškom,
básnikom a vzácnym človekom so „šopornianskými
koreňmi“ sme stihli ochutnať z dvoch kotlov – vlaňajšieho víťaza p. Antona Kochana s manželmi Milanom
a Jarkou Príbelovými, reprezentujúcimi SZZ a zo
skupiny športovcov a futbalistov pod vedením p.
Pavla Pirschela. Žiaľ, nedarilo sa nám ochutnať guláš z
dielne divadelníkov, vedených manželmi Miroslavom
a Katkou Gálovými a dôchodcov pod patronátom p.
Milky Kochanovej a p. Janka Kulicha, ktoré sme mali
naplánované. Mali sme však dobré tipy, hoci víťazmi
sa stali Važinári, ale tie „naše“ stáli na pódiu víťazov.
To už na Rajčure pod moderovaním p. Milky Lipovskej
sa prezentovali krojované domáce spevokoly a vzácni
hostia – umelci.
Ešte pred nimi pozdravili hostia prítomných obyvateľov. Tých určite potešila vlastná báseň Dr. Valúšeka
venovaná Šoporni.
Svoje miesta úspešne zastali skupiny Veselí starci a
MIX, ktorých vystriedal známy country spevák Alan
Mikušek. Medzitým sa na svoje vystúpenie pripravoval každému známy, najmä obdivovateľkami
obletovaný Robo Kazík. Z ponúkaného občerstvenia
sa nápadne často dopĺňali taniere domácich pagáčikov, širokej verejnosti známe ako „inšé“. Chutili aj
jemu a tak sme ho poučili o názve tohto mäkučkého
a chutného občerstvenia zo Šoporne. Robo spieval
to najlepšie zo svojho repertoáru, pridával vtipy a
zážitky. Bez prestávky sa rozdával a občania všetkých
vekových kategórií nešetrili potleskom.
Keď už teplé slniečko vystriedal chlad a prítmie,
objavila sa na asfaltovom tanečnom parkete väčšia
dodávka, ktorú osobne riadil spevák a „už obyvateľ
Šoporne“ Ľubo Virág so svojou kapelou, kde sme
spoznali aj mladého Janka Berky – Mrenicu s jeho typickým vrkočom. Priestor hneď zaplnili tóny známych
piesní a „náš Pavarotti“ nenechal nikoho chladným.
Zrejme prišli priamo z osláv v B. Bystrici a snáď aj
vyhladovaní sa dožadovali čerstvej cigánskej. Žiaľ,
v tomto čase už boli všetky kotle vyčistené a všetko
skonzumované.
Náplň kultúrneho popoludnia bola vyčerpaná a záver
bol v réžii pána starostu, ktorý zapálil vatru a prítomní
v jej praskajúcich plameňoch debatovali nad krásnym
dňom, plným úžasných akcií a postupne sa rozchádzali do svojich domovov, tešiac sa na najbližšie
podobné podujatia v Šoporni.
napísali: Šoporňania, žijúci v Nitre
Dr. Antonín Rojka, Dr. Michal Valúšek
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§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

Susedia si drzo a neoprávnene uzurpovali parkovacie miesta pred činžiakom.
Sused si pred činžiakom aj s druhým
susedom zakreslili parkovacie miesta a
umiestnili dopravácku tabulu na parkovanie
s ich číslami (ŠPZ). Zistil som, že od obce si
plochu nekúpili, ale ani neprenajali, čo mi
starosta obce potvrdil. Aj keď ide o bytovku
v obci, a byty sú v osobnom vlastníctve,
pozemok je stále majetkom obce. Obec
však nereaguje na tento protiprávny stav
a susedia nás okamžite tvrdo spacifikujú,
že nech sa z miest odpraceme, atď...a
už boli aj vyhrážky, len iní susedia sú v
podstate zbabelci a boja sa vypovedať, a
svedčiť v prospech tých, ktorí sú hajzlíkmi
zastrašovaní. Ja nechcem byť ticho. Čo
mi radíte? Priestor pred bytovkou je
malý, zmestí sa tu možno 10 vozidiel a
tak je pochopiteľné, že vzniká neustále
konflikt, kde parkovať. A zvlášť, ak si niekto
neoprávnene uzurpuje miesta.
Vo Vašom prípade máte viac možností, akým
spôsobom zasiahnuť proti “neoprávnene”
vyhradenému parkovaciemu miestu.
AD1) V prvom rade máte právo podať oficiálny
podnet na obec ohľadom neoprávneného
vyhradenia a užívania parkovacieho miesta
susedom, a to nielen z dôvodu, že dochádza k
obmedzeniu ostatných občanov obce parkovať
na verejnom priestranstve, ale najmä z dôvodu
porušovania zákonov.
Podľa §3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon),
miestnu štátnu správu vo veciach miestnych
komunikácií a účelových komunikácií
vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej
správy. Obce na miestnych komunikáciách a

na účelových komunikáciách
určujú použitie dopravných
značiek, dopravných zariadení
a povoľujú vyhradené
parkoviská. Obce v rámci
preneseného výkonu štátnej
správy prejednávajú
priestupky podľa § 22c na
úseku miestnych komunikácií
a účelových komunikácií.
§4b ods. 1 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon),
miestnymi komunikáciami
sú všeobecne prístupné a
užívané ulice, parkoviská vo
vlastníctve obcí a verejné
priestranstvá, ktoré slúžia
miestnej doprave a sú
zaradené do siete miestnych komunikácií.
Obec, ktorá vykonáva štátnu správu vo veciach
miestnych komunikácii, je povinná zaoberať
Vašim podnetom a postupovať najmä podľa
zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Samozrejme máte právo byť oboznámený
zo strany obce akým spôsobom Váš podnet
vybavili. Môže nastať situácia, že obec
značky osadené načierno odstráni, alebo ich
umiestnenie dodatočne povolí.
AD2) Vašou ďalšou možnosťou je podať
podnet na obecnú políciu, ktorá vykonáva
okrem iného aj dohľad nad dodržiavaním
pravidiel cestnej premávky i úpravy cestnej
premávky vykonanej dopravným značením.
Obecná polícia je oprávnená susedovi, ktorý
údajne neoprávnene užíva parkovacie miesto,

ktoré si ešte k tomu označil aj
značkou, uložiť pokutu a to aj
opakovane.
Ako tretia možnosť Vám ostáva
prenajať si od obce parkovacie
miesto pre Vaše motorové
vozidlo a legálne si ho označiť
značkou, čím sa asi vyhnete
susedským konfliktom a
súčasne máte vyriešené aj
miesto na parkovanie. Je
prekvapujúce, (alebo možno
aj nie), že obec aj keď vie o
probléme, situáciu nerieši, ale
predpokladám, že na oficiálny
podnet už začnú reagovať
a postupovať v zmysle
zákonných ustanovení.
V prípade ak dochádza k
atakom zo strany suseda na Vás, je potrebné na
miesto zavolať políciu, aby situáciu riešila na
mieste. Samozrejme, že máte právo využívať
všetky verejné priestranstvá obce a to aj tie,
ktoré sú „neoprávnene“ označené dopravnou
značkou súkromnou, alebo právnickou
osobou. Postup, ktorý zvolíte, je len na Vás.

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka
Sídlo: Štúrova 56/868, 927 01 Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com

„Liposukcia nerieši tučnotu, je to estetický zákrok“,
- hovorí MUDr. Regan Belovič, plastický chirurg z Ústavu lekárskej kozmetiky v Bratislave.
Z televíznych obrazoviek, billboardov i časopisov
sa nám prihovárajú celebrity s radami, ktorý
prípravok na likvidáciu neestetických tukových
zásob je ZARUČENÝ. Nechcem spochybňovať
argumenty farmaceutických firiem, ale myslím si,
že plastická chirurgia ponúka reálnejšie možnosti,
ako sa zbaviť nežiaducich okrasných slaninkových
vankúšikov.
Naša prvá otázka pre MUDr. Regana Beloviča je
zdanlivo jednoduchá.
Aké riešenie ponúkate klientkam, ale i klientom,
ktorí potrebujú upraviť postavu?
Základom je vždy zdravá životospráva. Iba
ten, kto je rozhodnutý urobiť niečo so svojou
postavou a už podnikol prvé kroky úpravou
svojho životného štýlu, môže uvažovať o
modelácii tela s pomocou plastického chirurga.
Niektorí ľudia trpia nadmernými tukovými
zásobami v určitých partiách tela, ako sú
boky, stehná, brucho. Tieto nežiaduce tukové
„zásoby“ je možné odstrániť pomocou niektorej
z techník liposukcie alebo tzv. rozbitím pomocou
ultrazvuku. Ultrazvuková metóda je nová, drahá
a dá sa použiť len v určitých prípadoch. Prakticky
používanejšia liposukcia má lepší a trvalý efekt.
Pri tejto príležitosti musím podotknúť, že
liposukciou nemožno riešiť nadváhu či obezitu.
Nie je to metóda na redukciu hmotnosti, ale na
modelovanie tela, aj keď určitý úbytok hmotnosti
po výkone nastáva.
Kto je vhodným kandidátom na liposukciu ?
Aby ste boli vhodným kandidátom, je treba
mať realistické očakávania toho, čo vám môže
táto procedúra priniesť. Najlepšími kandidátmi
na liposukciu sú ľudia s relatívne normálnou
hmotnosťou a pevnou elastickou kožou, ktorí
majú nadmerné, cvičením neodstrániteľné,
tukové kapsy v určitých partiách. Musíte byť
fyzicky zdraví a psychicky stabilní. Vek pacienta
nehrá zásadnú úlohu, ale u osôb so zníženou
elasticitou kože (po 40. roku veku) sa nemusí
samotnou liposukciou dosiahnuť rovnakého

výsledku, ako u
mladších klientov
s pružnejšou kožou.
Zákrok sa preto v
týchto prípadoch často
kombinuje s plastickou
operáciou, pri ktorej je
odstránená prebytočná
koža.
Aká je predoperačná
príprava na tento
zákrok?
Pri prvej konzultácii
vám bude plastickým
chirurgom detailne
objasnený priebeh
operácie. Spoločne
určíte, kde ležia vaše tukové zásoby a chirurg
zhodnotí stav vašej kože. Určite otvorene
prediskutujete vaše vyhliadky. Lekár vám musí
popísať všetky alternatívy, riziká a obmedzenia
liposukcie.
Ako prebieha samotná operácia?
Zákrok trvá jednu, dve až päť hodín, v závislosti
na rozsahu výkonu (veľkosti a počte ošetrovaných
miest, množstve tuku, ktorý má byť odstránený,
typu anestézie a použitej technike). Pred
zákrokom vám chirurg na koži vyznačí miesto,
z ktorého má byť tuk odstránený. Nákres má
byť urobený vo vzpriamenej polohe, pretože
poležiačky sa mení poloha podkožného tuku.
Na operačnej sále vám bude miesto nákresu a
okolie vydezinfikované a obložené sterilnými
rúškami, aby nedošlo ku kontaminácii, ktorá by
mohla vyvolať infekciu. Potom plastický chirurg
urobí nárez kože skalpelom a to obvykle 1 - 2 - 3
nárezy na jedno odsávané miesto. Cez tieto rezy
(cca 6 mm) zavedie úzku trubičku (kanylu), ktorá
odsáva vrstvy tuku. Zákrok sa vykonáva v celkovej
alebo v lokálnej anestézii.
Aká je „životnosť“ takejto úpravy postavy?
Po operácii môžu asi týždeň pretrvávať mierne

bolesti (niekto ich nemá vôbec) a
mierny opuch, ktorý sa upraví do 2 - 3
týždňov.
Definitívny výsledok však uvidíte
až za 2 - 3 mesiace, výnimočne
až 6 mesiacov po operácii. V čase
rekonvalescencie sú nutné
pravidelné kontroly, aby váš lekár
mohol posúdiť, či nepotrebujete
napríklad opravu zákroku, či vás
nepostihla niektorá z komplikácií
(komplikácie sú veľmi zriedkavé a
pri tomto výkone som sa s nimi ešte
nestretol). Približne po 4 týždňoch už
môžete začať s rekreačným športom
a fyzickou námahou.
Obvykle už do týždňa po operácii uvidíte
znateľné rozdiely v tvare vášho tela, ale zlepšenie
bude viditeľnejšie až po 4 - 6 týždňoch, kedy
spľasknú opuchy. Pokiaľ boli vaše očakávania
realistické, budete pravdepodobne veľmi
potešený výsledkom operácie a určite budete
mať širšie možnosti vo výbere šiat. Ak budete
dodržovať zdravú životosprávu, bude zmena
vášho vzhľadu trvalá.
Výsledkom liposukcie je pekný vzhľad, spokojnosť
a psychická rovnováha.
otázky: redakcia Žurnálu
MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
lekárskej kozmetiky

e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Ambulancia-konzultácie:
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h
Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava
www.ulk.sk
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- Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti -

Poistí mi poisťovňa byt proti krádeži, ak nemám bezpečnostné dvere?
Chcel by som sa
opýtať, keď mám
pôvodný byt +
zariadenie, do akej
miery prihliada
konkrétne Vaša
poisťovňa (ČSOB-čka)
na to, že nemám na
byte bezpečnostné
dvere? Pretože niektoré poisťovne ma
upozornili na to, že tento „detail“ (?) je
dôležitý. Ja mám pevné zárubne, hrubé
bukové dvere vyrobené na mieru s 3-mi
zámkami. Ale to vraj nestačí. Resp., záleží
od okolností. Napriek tomu –ja hovorím,
že ak zlodej chce vykradnúť práve Váš byt,
dom, nepomôžu ani bezpečnostné zámky
a dvere. Ako sa to posudzuje vo Vašej
poisťovni?
Aj pri krádeži rozlišujeme nehnuteľnosť a
domácnosť. Zabezpečenie miesta poistenia
musí byť pri poistení nehnuteľného
majetku nasledovné. Všetky vstupné dvere
do poistenej hlavnej budovy musia byť
uzamknuté funkčným zadlabávacím zámkom
s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a
bezpečnostným kovaním, všetky vstupné
dvere do poistenej vedľajšej budovy alebo
zariadenia, staveniska musia byť uzamknuté
funkčným zadlabávacím zámkom
s cylindrickou vložkou, okná, dvere na balkón,
lodžiu, terasu a iné otvory v budove musia byť
uzatvorené z vnútornej strany uzatváracím
mechanizmom tak, že ich nie je možné zvonku
otvoriť bez ich mechanického poškodenia
alebo zničenia, a nesmú byť v tzv. vetracej
polohe.
Ak sa dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné
otvory v budove uzatvárajú aj zvonka, musia
byť uzamknuté funkčným zadlabávacím
zámkom s cylindrickou vložkou. Voľné
priestranstvo alebo priľahlý pozemok musí
byť ohradené funkčným oplotením min. vo
výške 150 cm a všetky brány/vráta musia
byť uzamknuté funkčným zadlabovacím
zámkom bežného typu s cylindrickou vložkou
alebo b) reťazou s hrúbkou oka min. 8 mm a
uzamknuté závesným zámkom s priemerom
strmeňa min. 6 mm s cylindrickou vložkou
alebo s nastaviteľným min. 3-číselným kódom
(kombináciou) alebo c) káblovým zámkom s
priemerom kábla min. 10 mm s uzamykaním
na kľúč s cylindrickou vložkou alebo s
nastaviteľným min. 3-číselným
kódom (kombináciou).

Pri poistení domácnosti
(hnuteľný majetok ako
nábytok, elektro, ošatenie
a pod.) je určený spôsob
zabezpečenia podľa
výšky poistnej sumy. Ak
je odporúčaná poistná
suma nižšia ako 15000 eur,
vyžaduje sa zabezpečenie:
funkčné dvere uzamknuté
funkčnou zámkou s
cylindrickou vložkou a okná,
dvere na balkónoch, lodžiu,
terasu a iné otvory musia byť
zatvorené z vnútornej strany
uzatváracím mechanizmom
tak, že ich nie je možné
zvonku otvoriť bez ich
mechanického poškodenia
alebo zničenia, a nesmú byť
v tzv. vetracej polohe.
Pri odporúčanej poistnej sume od 15000
do 40000 sa vyžaduje takéto zabezpečenie:
Plné drevenné dvere s hrúbkou min. 50 mm
so zaliatou zárubňou, zabezpečené proti
vysadeniu alebo plné dvere so zaliatou
zárubňou s bezpečnostnou prídavnou
zámkou, zabezpečené proti vysadeniu alebo
plné dvere s viacbodovým uzamykacím
systémom (min. 3 body), zabezpečené proti
vysadeniu alebo bezpečnostné dvere s
certifikátom Národného bezpečnostného
úradu triedy 3, zabezpečené proti vysadeniu
alebo plné dvere plne zabezpečené
priečnou alebo celoplošnou závorou,
zabezpečené proti vysadeniu alebo plné
dvere s preskleným otvorom (ak je otvor väčší
ako 0,15 m2, alebo jeho okraj je vzdialený
od zámky menej ako 0,25 m2, musí byť
zabezpečený bezpečnostným sklom alebo
bezpečnostnou prierazuvzdornou fóliou
alebo funkčnou mrežou), zabezpečené
proti vysadeniu. Uzamknuté funkčnou
zámkou s bezpečnostnou cylindrickou
vložkou, bezpečnostný štít chrániaci vložku
(bezpečnostné kovanie) alebo funkčné dvere
uzamknuté funkčnou zámkou s cylindrickou
vložkou a funkčné a aktivované elektronické
zabezpečovacie zariadenie (EZS) s komplexnou
plášťovou alebo priestorovou ochranou alebo
alarmovými pascami a prekážkovými zónami
so zvukovou signalizáciou do vonkajšieho
(okolitého) priestoru miesta poistenia. Okná,
dvere na balkónoch, lodžiu, terasu a iné
otvory musia byť zatvorené z vnútornej strany

uzatváracím mechanizmom
tak, že ich nie je možné
zvonku otvoriť bez ich
mechanického poškodenia
alebo zničenia, a nesmú byť
v tzv. vetracej polohe.
Pri odporúčanej poistnej
sume nad 40000 sa vyžaduje
zabezpečenie ako v
predchádzajúcom poistení
a navyše sa ešte vyžaduje
funkčné a aktivované
elektronické zabezpečovacie
zariadenie (EZS) s
komplexnou plášťovou
alebo priestorovou ochranou
alebo alarmovými pascami
a prekážkovými zónami
so zvukovou signalizáciou
do vonkajšieho (okolitého)
priestoru miesta poistenia a
s prenosom signálu minimálne na dve určené
telefónne čísla alebo so zvukovou signalizáciou
do vonkajšieho (okolitého) priestoru miesta
poistenia a s prenosom signálu minimálne na
pult centrálnej ochrany zásahovej jednotky
polície alebo bezpečnostnej služby a okná,
dvere na balkónoch, lodžiu, terasu a iné
otvory musia byť zatvorené z vnútornej
strany uzatváracím mechanizmom tak, že
ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich
mechanického poškodenia alebo zničenia,
a nesmú byť v tzv. vetracej polohe. Ak je
ich spodný okraj umiestnený do výšky 3
m nad úroveň okolitého terénu alebo nad
inými vyvýšeninami, musia byť zabezpečené
jedným z nasledovných spôsobov: sklenená
výplň z bezpečnostného skla alebo sklo s
bezpečnostnou fóliou alebo funkčná kovová
mreža alebo funkčná kovová uzamykateľná
roleta.
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

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

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Šaľa

Pohrebná služba MAJA
Mária Juhászová

0905 231 901
0905 943 125

Dolná 1, Šaľa

marianmagdalik@gmail.com

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!

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
Pracujem, ako viazaný finančný agent
pre spoločnosť Profi Credit Slovakia, s.r.o.

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.

Galantský a Šaliansky Žurnál
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MONTÁŽ ÚK,
VODA, PLYN

VANKÓ Imrich

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,
• 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...

Najvýhodnejšia inzercia je
v Galantskom a Šalianskom Žurnále!
Už 17 rokov sme tu pre Vás!
Tel.: 0903 516 499, email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk

