vzácny
hosť nášho
žurnálu:
primátor
pezinku
mgr.
oliver
solga,

Mgr. Milan
Vlček, starosta
obce Šoporňa,
kandiduje za
poslanca do
Trnavského
samosprávneho
kraja
9. novembra 2013
– za galantský
okres - pod
poradovým
číslom 31,

str. 12-13.

Obec Veľká Mača
si dala dar,
ktorý bude slúžiť
všetkým občanom,

str. 10-11.

31

str. 12-13.

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,

NOVÁ SLUŽBA !
„Sme radi, že narastá
záujem študentov
o štúdium technických
odborov“, - hovorí
Ing. Ivan Igrici, riaditeľ
Strednej odbornej
školy technickej v
Galante.,
str. 8.

• rozšírili sme si oprávnenie na
odstraňovanie materiálov,
obsahujúcich azbest aj v exteriéri
budov, t.j. eternitové strechy,
opláštenie budov
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...

Pozývame občanov okresov Galanta a Šaľa na župné voľby
9. novembra 2013. Prídite si splniť svoju občiansku povinnosť!
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SLOVENSKÁ KOALÍCIA

Peter
Hlavatý

Alžbeta
Botorčeová

ÚSPEŠNE

Peter
Gomboš

ĎALEJ

František
Mrázik

w w w.ffaceb o o k .cco m/usp esne da lej

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

Bez názvu-1 1

18. 10. 2013 22:35:23
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Spolu volíme 9.novembra 2013
November 9-én együtt választunk!

Spolu tvorme náš kraj
Alakítsuk együtt régiónkat
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Na aktuálnu tému hovoríme s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tiborom Mikušom

Práca Úradu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov
zastupiteľstva je úmyselne znevažovaná v predvolebnej kampani

V poslednom období sa spustila nepríjemná verejná kampaň
ohľadne Nemocnice s poliklinikou v Galante. Aký je stav
nemocníc v Trnavskom samosprávnom kraji (ďalej TTSK)?
- Nemocnice v TTSK dokázali i napriek strate znížiť prevádzkové
náklady. Pacienti regionálnych nemocníc nič nepocítili, hoci v
iných nemocniciach hrozili štrajky. Ani jeden z našich pacientov
neodišiel neošetrený. Premyslenou stratégiou nakladania s
dubióznym majetkom sa zabezpečili prostriedky na to, aby boli
nemocnice vybavené modernou technikou a zriadili sa oddelenia,
ktoré tam neboli. Akciové spoločnosti sa zakladali preto, aby sa
monokratické riadenie nahradilo riadením skupinovým cez orgány
spoločnosti. Nemocnice nie sú v zlom stave pre hospodárenie, ale
pre disproporciu medzi platbami poisťovní a potrebami nemocníc.
Patrí sem modernizačný dlh, nerovnosť platieb poisťovní za rovnaké
výkony v jednotlivých nemocniciach, liečenie lukratívnych diagnóz
súkromnými zariadeniami, navýšené platy lekárov, ale nekryté

poisťovňami.
Môžu sa pacienti v Galante obávať o úroveň
zdravotnej starostlivosti?
- Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta
a.s. bolo udelené 3. miesto v hodnotení služieb
Najlepšie hodnotené pôrodnice v roku 2012 v
celoslovenskom hodnotení, ktorých a zúčastnilo
13 nemocníc. V rámci prevencie ochorení
prsníkov, diagnostiky a operačnej liečby rakoviny
prsníkov sa nemocnica nachádza na poprednom
mieste v rámci hodnotenia štatistických zisťovaní
krajských odborníkov. Plánuje v rámci zakúpenej
prístrojovej techniky rozširovať operačné
výkony a diagnostiku v odboroch chirurgia,
ortopédia, urológia a gynekológia. NsP je
zapojená do výskumnej činnosti v spolupráci s
medzinárodnými organizáciami v oblasti vývoja
antibiotickej liečby pri komplikovaných stavoch
v chirurgii; v urológii pri liečbe ochorení prostaty
a v pneumológii pri liečbe pľúcnych ochorení.
Vďaka kolektívu kardiológov úzko spolupracuje s
kardiocentrom v Nitre a pripravuje pacientov na
operačný zákrok.
Vyskytli sa však aj iné názory na ozdravenie
nemocníc...
- Žiaľ, práca Úradu Trnavského samosprávneho
kraja a poslancov zastupiteľstva je v súčasnosti znevažovaná
niektorými hazardérmi, ktorí sa snažia zakryť výsledky našej práce
a nafúknuť predvolebnú mediálnu bublinu. Pravdepodobne ide
o snahu zabrániť, aby do nemocníc nastúpil seriózny a solídny
investor a naopak, ide o ekonomický záujem, aby nemocnice, v
prípade konkurzu, padli do nedefinovateľných rúk.
Aká je podpora poslancov samosprávneho kraja v tomto bode?
- V tomto volebnom období sa Zastupiteľstvo TTSK zaoberalo
otázkou nemocníc devätnásťkrát a v predchádzajúcom období
štrnásťkrát. Je preto smiešne tvrdiť, že občan, ktorého poslanci
zastupujú, nemá informácie. Stojí za zmienku, že na ostatnom
rokovaní 3. 10. 2013 boli všetci prítomní poslanci za verejnú
súťaž, iba šesť sa zdržalo a napriek širokému politickému spektru
poslancov nikto nebol proti.
otázky: Žurnál
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V čase vysokej nezamestnanosti a stúpajúcej
chudoby je vrcholom arogancie a sebeckosti
poberanie viacerých príjmov zo štátnej kasy.
Snáď najviac diskutovanou sociálnou témou je v spoločnosti
téma dôchodkov, sociálnej výpomoci, podpory
v nezamestnanosti, atď... Nebudeme sa zamýšľať nad všetkými
naraz, ale zoberieme si „na paškál“ dôchodky. Skutočne nám
verejnosť zostarieva, rodí sa menej detí – a tak prirodzený
nástup novej generácie za starou pokulháva, čo má logický
dôsledok, že o 15-20 rokov bude naozaj problém – ako
zabezpečiť jednotlivcovi dôchodok zo štátu, keď sa dostane
do seniorského veku. Donekonečna dvíhať vekovú hranicu
odchodu do dôchodku sa nedá, pretože na druhej strane
zase mladá generácia, absolventi škôl, nemajú kam po škole
nastúpiť, keďže miesta budú obsadené. Treba však povedať, že
aj dnes dobre platené miesta, resp. menej fyzicky a psychicky
vysiľujúce pozície v štátnej správe sú neustále obsadené aj
po čerpaní dôchodku tými istými dôchodcami – a mladí ľudia
sa nemajú kde zamestnať, a ak sa chcú uživiť, aj svoje rodiny,
majú doslova enormne sťažený život, pretože musia za prácou
dochádzať veľakrát do vzdialených miest, pritom vychovávať
deti, splácať hypotéky a začínajúce zárobky sú slabé. Nemajú
častokrát čas na výchovu detí, ani na stmeľovanie rodiny.
Čudujeme sa, že je toľko rozvodov? Kedy sa už konečne
začne aj v praxi realizovať sľubovaná solidarita aj v oblasti
zamestnanosti a odchodu do dôchodkov? Aj keď si vážim
starobu a seniorov, netreba to za každú cenu s chápaním ich
priorít preháňať na úkor mladých rodín a mladých odborníkov!
Ak chce stará generácia požívať pozornosť a úctu od mladšej
generácie, mala by sa ju snažiť lepšie pochopiť, ako aj to, že
dnešná doba je ďaleko náročnejšia na nervovú sústavu ako
kedysi a keď je čas, mali by starí mladým prepustiť svoje miesto
– a nie sa zubami-nechtami držať pracovnej pozície a poberať
dôchodok aj zárobok. Je samozrejme iné, ak si dôchodca
privyrába brigádami v súkromnom sektore, alebo si ho táto
firma sama oslovuje, pretože jeho schopnosti sú výnimočné,
ale iné je to na pracovných postoch v štátnej a verejnej správe.
V čase vysokej nezamestnanosti je to vrcholne netolerantné
a bezcitné voči tým, ktorí chcú pracovať, majú na to potrebné
vzdelanie, ale nemôžu nastúpiť na miesto len preto, lebo tam
doslova „klochní“ zachovalý penzista, ktorý je už v podstate
zabezpečený, ale páči sa mu brať dva príjmy. Ak by bol
dôchodca z dlhoročnej práce tak vyťažený a fyzicky aj psychicky
narobený, určite by sa mu nechcelo už „nadsluhovať“. Môžeme
to vidieť aj na pozíciách manuálne ťažko pracujúcich ľudí,
ktorí sa doslova tešia na dôchodok. Úradník v štátnej správe
sa s ich pracovnou výkonnosťou nedá porovnať / samozrejme
česť výnimkám, lebo niektoré miesta v štátnej správe sú
tiež „nebezpečné životu“ – napríklad úrady práce, Sociálna
poisťovňa – pretože tu si mnohé pracovníčky naozaj zažijú aj
krušné chvíle, kedy občan príde pourážať a niekedy aj fyzicky
zaútočí /. Prvý krok k tomu, aby nastal prirodzený kolobeh
uvoľňovania pracovných pozícií v štátnej správe odchodom
dôchodcov z týchto pozícií, musí urobiť zákon – teda parlament
a vláda, aby sa skutočne prijalo nariadenie, podľa ktorého by zo
štátneho rozpočtu alebo z verejných financií mohol každý z nás
poberať len jeden príjem! Bolo by to v čase zlej ekonomickej
situácie férové aj voči tým, ktorí nemajú ani jeden plat, hoci
minimálny, ale nemajú ani možnosť sa zamestnať, nie že
v štátnej správe, ale vôbec! Takéto nariadenie by sa však dotklo
aj mnohých našich volených funkcionárov, ktorí majú dva aj
tri platy zo štátnych zdrojov. A niekedy ešte aj viac! Niet sa čo

čudovať potom, že kým jeden nevie,
čo robiť a vymýšľať od roztopaše,
pretože má príjem ako lord, iný
nemá ani na základnú hygienu!
Je to normálne? Prečo tak dlho
a ťažko prijímajú takéto zásadné
a prepotrebné rozhodnutie naši
zákonodarci? A je jedno či ľaví, či
praví!!! Boja sa, či vyžijú aj oni z jedného platu? Hoci vysoko
nadštandardného? A tak je to aj s dôchodkami. Prečo sa
upravujú celoplošne? Kedysi to bola percentuálna miera,
teraz už len vypočítaná na smiešnych 4-5 eur ročne. Ale stále
celoplošne! Nielenže je to trápne, ale najmä nespravodlivé!
Pretože tu by mala nastať zmena, a síce, že ten, kto má
odpracované roky – by na to nárok mal. Ten, ktorý ma menej
odpracovaných rokov, tak aj valorizácia bude menšia a ten,
ktorý celý život nepracoval, len poberal rôzne podpory / čo
je opäť len vyjedanie peňazí zo štátu a ich odčerpávanie na
úkor tých, ktorí pracujú a vytvárajú zdroje do štátu, pritom
nič nepýtajú/ , tak na takého by sa valorizácia absolútne
nevzťahovala. Teda bol by stále na rovnakej úrovni. Veď kto to
kedy videl, aby sa celoplošne zvyšovali dôchodky všetkým
ľuďom, pracovitým i leňochom rovnako? Nie je vôbec
spravodlivé ani to, ak niekto celý život dostáva zo štátu podporu
a ešte aj dôchodok mu v starobe valorizujú „podľa kľúča pre
všetkých“ a ten, ktorý nepýta od štátu nič, celý život len drhol,
plnil si všetky povinnosti voči štátu, riadne sa staral o rodinu,
má rovnako valorizovanú penziu ako lajdák.
Zamysleli sa nad takouto skutočnosťou naši poslanci?
Sledujú vôbec reálny život okolo seba- alebo si odsúhlasujú
zákony, ktoré viacmenej slúžia najmä im samotným a ich
spriazneným skupinám a podporovateľom?
Štátnu pokladnicu by nemali vyjedať ani pracujúci „na čierno“
ani „chronickí“ poberatelia podpory – vraj invalidi, ale ani
naši najvyšší štátni predstavitelia a verejní činitelia. Štátna
pokladnica je preto štátna, lebo slúži štátu a všetkým občanom.
A ak ju občan napĺňa, má sa mať lepšie aj na dôchodku a nie
rovnako ako ten, ktorý „drichmal“ celý život pri radiátore.
Ozaj, je normálne že ten, kto nepracuje a častokrát ani
nechce pracovať a poberá podporu, dostane ešte aj
príspevok na bývanie? To čo už je za chorý zákon, doslova
diskriminujúci pracujúcich občanov, ktorí takýto príspevok
nedostanú, lebo nie sú na podpore?
Je práca vôbec docenená? Alebo diskriminujeme ľudí za to,
že pracujú? Štátna pokladnica nie je „dojná krava“, aby z nej
aj naši „vyvolení“ na najvyšších štátnych postoch dojili dva až
tri vysoko nadštandardné platy a práve vďaka tomuto faktu
častokrát deklarovali svoju silu a moc nad inými. Ani toto nie
je normálne. Mali by byť totiž pokorní a slušní za to, že takúto
dôveru od verejnosti dostali. Oni totiž nie sú naši nadriadení,
oni by mali slúžiť ľuďom. Realita je však častokrát iná. Moc
a arogancia však vždy má aj svoj pád a ten je nepríjemný najmä
pre toho, kto sa naučil žiť na abnormálne vysokej nohe, navyše
za štátne peniaze a bez nejakej zvlášť špeciálnej námahy. Moc
a arogancia sú zbrane, ktoré nakoniec zničia samotného aktéra.
Ani ľudia nebudú vždy len mlčať a ustupovať. Aj pokora má
totiž svoje hranice.
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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v hodnote
450 €
Víkendový wellness pobyt
v Baby friendly hoteli
na Slovensku
(2 dospelí + 2 deti)
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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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Zodpovedne
a vytrvalo
Kitartóan és
felelősségteljesen

25

Gábor Pallya

2

11

Tibor Mikuš

František Gőgh

nezávislí kandidáti na poslancov Trnavského samosprávneho kraja
Független képviselőjelöltek

nezávislý kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Nagyszombat megye független elnökjelöltje

Príďte voliť! Je to Vaše právo! Nenechajte si ho vziať!
Belovič
MUDr.,
Mgr., na
42r.,
plastický
chirurg
MUDr. Mgr. Regan, Belovič
– kandidát
župana
Nitrianskeho
samosprávneho kraja

a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Regan Belovič, MUDr., Mgr., 42r., plastický chirurg
Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
SKYRegan
DUKÁT
= PROSPERITA
REGIÓNU
Belovič
, MUDr., Mgr., 42r., plastický chirurg
NITRIANSKY
DUKÁT
= PROSPERITA
REGIÓNU
Kandidát na predsedu
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja
NITRIANSKY DUKÁT = PROSPERITA REGIÓNU

Mobil: 0905 822 333
2 333Web: www.7statocnych.sk
Email: belovic@7statocnych.sk
statocnych.sk
Mobil: 0905 822 333
@7statocnych.sk
Web: www.7statocnych.sk
Email: belovic@7statocnych.sk

Ďakujem
Ďakujem
Váš hlas!
za VášzaĎakujem
hlas!

Narodil sa v roku 1971.Býva v Šali. Je ženatý, má dve deti. Vierovyznaním je kresťan - katolík. Po štúdiách v Prahe, Viedni a Olomouci ukončil štúdium medicíny na Univerzite v Olomouci, potom
atestoval zo všeobecnej chirurgie a druhú atestáciu má z plastickej chirurgie. Pracoval ako všeobecný chirurg v nemocnici v Šali.
Potom ako plastický chirurg vo Fakultnej nemocnici Ružinov v Bratislave. Viac ako 7 rokov pracuje ako súkromný plastický chirurg v
Ústave lekárskej kozmetiky v Bratislave. Ústav lekárskej kozmetiky
nemá zmluvu so zdravotnými poisťovňami, jeho príjmy teda plynú
len z platieb zákazníkov. Od r. 1993 popri lekárskej praxi aj úspešne
podniká. Prednedávnom ukončil magisterské štúdium na Vysokej
škole v Sládkovičove - fakulta verejnej politiky a verejnej správy.
Významne sa podieľa na charitatívnej a filantropickej činnosti. Zabezpečil sponzorský dar 17 000 Eur pre nemocnicu v Šali, odovzdal
a daroval mestu Šaľa parkovaciu plochu 260 m2 - 20 parkovacích
miest, sponzoruje strelecký klub, potápačský klub, útulok pre psov.
Adoptoval si psíka z útulku. Daroval piesok pre materské škôlky v
meste Šaľa. Je novou tvárou v regionálnej politike s dobrou perspektívou. Má podporu voličov, ktorým nestačia len sľuby.
„Kandidovať na post župana som sa rozhodol v čase, keď boli len
dvaja kandidáti a ja sám som odmietal voliť „menšie zlo“. Preto som

za Váš hlas!
prijal ponuku Strany 7 statočných. Členov tejto strany poznám, sú to
charakterní ľudia a naša politika takých potrebuje ako soľ. Myslím, že
dozrel čas, aby ľudia povedali, že už nechcú voliť ľudí, ktorí sú v politike
takmer 20 rokov a sú zodpovední za stav našej krajiny. Slovensko má
dosť schopných ľudí, ktorí nebudú plytvať
verejnými financiami, ale ich použijú pre prospech všetkých. Mojou
prioritou je rozvoj regiónu vo všetkých oblastiach mojich kompetencií.
Všetci vieme, v akom stave je zdravotníctvo, školstvo, cestná infraštruktúra, kultúra, atď. Páči sa mi aj myšlienka zavedenia regionálnej
meny „Nitriansky dukát“ na podporu a zlepšenie podnikateľského
prostredia.
S takýmito menami majú v krajinách EÚ bohaté pozitívne skúsenosti.
V poslednom čase som často počul nastoľovať problematiku počtu
a významu samosprávnych krajov. Samosprávne kraje majú svoj
význam, o čom svedčí aj ich takmer 12 ročná existencia. Sú formou
decentralizácie moci v demokracii. A sú v kompetencii Národnej rady
SR. Polemizovať o ich význame mesiac pred voľbami, je snahou odradiť voličov a akumulovať moc v rukách jednotlivca. Preto vyzývam
občanov: Príďte voliť! Je to Vaše právo! Nenechajte si ho vziať! Príďte
prejaviť svoju vôľu a nespokojnosť so stavom našej krajiny!“

Galantský a Šaliansky Žurnál

-8-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Stredná odborná škola technická v Galante oslávila 65 rokov svojej existencie

„Sme radi, že narastá záujem študentov o štúdium
technických odborov“, - hovorí Ing. Ivan Igrici, riaditeľ školy.
Stredná odborná škola technická
v Galante bola založená v
roku 1948 s vtedajším názvom
Kovovýrobné strojárske učilište
na Slovensku. Škola mala
napomôcť vychovať odborníkov
najmä pre strojárske odvetvia .
Keďže v povojnovom období sa
začala rozmáhať mechanizácia
poľnohospodárstva, škola začala
pripravovať odborníkov aj pre
poľnohospodárstvo. Počas svojej
65 - ročnej existencie pripravila
veľký počet odborníkov pre
potreby strojárskeho priemyslu,
poľnohospodárstva a v posledných
desaťročiach aj pre rozmáhajúci sa
automobilový priemysel.
o O škole, jej smerovaní,
možnostiach štúdia , ďalej
hovoríme s jej riaditeľom – Ing.
Ivanom Igricim, ktorý nám
povedal:
„Aj napriek tomu, že škola pôsobila pod viacerými názvami,
nestratila svoje pôvodné zameranie – na strojárstvo, automobilový
priemysel a mechanizáciu poľnohospodárstva. V zmysle
legislatívnych zmien v roku 2008 sme si v súlade so zameraním školy
zvolili názov Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki
Szakközépiskola Galanta. Ako dvojjazyčná škola máme v učebných
odboroch aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Napriek
poklesu záujmu o remeslá v posledných rokoch minulého storočia,
sme nešli cestou zavedenia „ atraktívnejších “ , či pre školu finančne
menej náročných odborov, ale zamerali sme sa na skvalitnenie
podmienok vzdelávania a na modernizáciu vybavenosti dielní
odborného výcviku. Rovnako sme neupustili od možnosti, aby
mohli naši absolventi – ako súčasť vzdelania - získať zváračský a
vodičský preukaz . Zmodernizovali sme zváračskú školu, zabezpečili
nové autá pre autoškolu.“
o Vaša škola si stanovila aj jasný cieľ...
„Cieľom našej školy je vzdelávať a pripravovať na výkon povolania
žiakov, ktorí sa po ukončení štúdia uplatnia na trhu práce. Učebné a
študijné odbory na našej škole sú síce orientované na automobilový
priemysel, strojárstvo a poľnohospodárstvo , ale súčasťou ich
prípravy je aj získanie manuálnej zručnosti a základy strojárskej
výroby – zámočnícke práce, sústružníctvo, lepenie plastov, tepelné
spracovanie kovov, montáž a demontáž častí strojov a zariadení,
základy elektrotechniky. To všetko je znásobené zváračským a
vodičským
preukazom.“
o Pán riaditeľ, podľa zistených informácií už viac rokov
Vaša škola spolupracuje s významnými firmami galantskošalianskeho regiónu, ale aj s poľnohospodárskymi podnikmi, je
to pravda?
„V období, keď sa v Galante a v jej okolí etablovali nové firmy ,
ktoré potrebovali manuálne zručných odborných zamestnancov
, bol UPSVaR v Galante iniciátorom pracovných stretnutí – škola
a zamestnávatelia. Na základe týchto stretnutí sme špecifikovali
konkrétne potreby zamestnávateľov - ako východisko prípravy
žiakov na povolania v súlade s potrebami a požiadavkami
zamestnávateľov. O našich absolventov prejavili záujem takmer
všetky firmy v regióne a táto skutočnosť sa stala základom
konkrétnej spolupráce v odbornej príprave našich žiakov. Medzi
prvými firmami, pre ktoré sme začali a dodnes pripravujeme žiakov,
je Cukrovar s.r.o. Sereď , ktorý oficiálne figuruje ako partner školy.
A postupne pribúdali ďalšie – I.D.C. Holding, a.s. NMH s.r.o. Sereď,
Brovedani Slovakia Galanta, Jasplastik Galanta, Maschine-und
Werkzeugbau Galanta, Duslo Šaľa s.r.o., SUZUKI PANONIA s.r.o.
Šaľa, Autoprofit s.r.o. Galanta.... a ďalšie desiatky malých firiem, v
ktorých môžete stretnúť našich terajších, ale aj bývalých žiakov. V
poslednom období rastie záujem zo strany poľnohospodárskych
podnikov a dodávateľov poľnohospodárskej techniky o
absolventov v učebnom odbore agromechanizátor opravár, či
absolventov študijného odboru mechanizácia poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva. Veríme, že rozbehnutá spolupráca
s prevádzkovateľmi a predajcami poľnohospodárskej techniky
zatraktívni aj štúdium poľnohospodárskych odborov.“

o Ako je Vaša škola vybavená, čo sa
týka technického zariadenia, výučby,
ale povedzme aj športového vyžitia
pre študentov?
„Naša Stredná odborná technická škola
je moderne vybavená škola, sledujúca
najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a
odbornej prípravy. Aj napriek všeobecne
známym problémom s nedostatkom
financií , máme učebne vybavené
štandardnou didaktickou technikou,
dielne odborného výcviku , ktoré
spĺňajú kritériá normatívneho vybavenia
pre diagnostiku automobilov, dielne
ručného a strojového obrábania kovov
,vlastnú zváračskú školu a autoškolu.
Moderná telocvičňa s posilňovňou,
futbalové ihrisko s atletickou dráhou a
množstvo športových súťaží ,ktorých sa
naši žiaci zúčastňujú , ponúkajú bohatý
športový život. Súčasťou komfortu, ktorý
žiakom ponúkame je aj školská jedáleň a
možnosť ubytovania na školskom internáte. Musím ešte pripomenúť
aj to, že naša škola poskytuje aj služby pre širokú verejnosť – emisné
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V šk. roku 2014/2015 otvárame nasledovné študijné a učebné
odbory:
4 - ročný študijný odbor
MECHANIK STROJOV a ZARIADENÍ - -absolvent tohto študijného
odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list
3 ročné učebné odbory
2487 H AUTOOPRAVÁR ( so zameraniami 01 mechanik ,02
elektrikár,03 karosár )
2433 H OBRÁBAČ KOVOV
2466 H MECHANIK OPRAVÁR - STROJE A ZARIADENIA
4524 H AGROMECHANIZÁTOR – OPRAVÁR

kontroly, príprava vozidiel na STK, preškolenia zváračov, zváračské či
vodičské kurzy , ale aj prenájom priestorov.“
o Môžete sa však pochváliť aj spoluprácou so zahraničím,
s partnerskými odbornými školami, pán riaditeľ, čo je tiež
výrazné plus oproti školám, ktoré fungujú viac menej izolovane...
„Áno, máte dobré informácie, mimoriadne bohatá je aj cezhraničná
spolupráca s partnerskými odbornými školami v Maďarsku a v Českej
republike, kde priamo prichádza k výmene skúseností na odborných
stážach žiakov aj pedagógov . Úspešní sme boli aj v predkladaných
projektoch - v tomto školskom roku realizujeme niekoľko projektov
- Tvorivé dielne, Comenius a boli sme úspešní aj v projekte Moderná
technická škola , kde sme získali vyše 100 000 eur na modernizáciu
odborného vzdelávania.
o Tento školský rok sa už rozbehol, ale Váš kolektív pedagógov sa
správa kreatívne, a už teraz zodpovedne myslí, aký bude budúci
školský rok. Môžete nám povedať, čo pripravujete pre študentov
v budúcom školskom roku?
„Aj v nasledujúcich rokoch chceme napĺňať filozofiu školy - nielen
vzdelávať, ale aj rešpektovať požiadavky trhu práce a prostredníctvom
partnerských firiem ponúkať našim absolventom aj zamestnanie.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Úplné stredné odborné vzdelanie / maturitu / môžu žiaci získať
pokračovaním štúdia v dvojročnom dennom nadstavbovom štúdiu
v študijných odboroch:
3757 L DOPRAVNÁ PREVÁDZKA 01 cestná a mestská doprava
2414 L STROJÁRSTVO zameranie 04 podnikanie a služby
4526 L MECHANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO
HOSPODÁRSTVA
2 - ročné učebné odbory - pre žiakov s neukončeným základným
vzdelaním
2487 F STROJÁRSKA VÝROBA
4572 F POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
Okrem výučného listu získavajú absolventi :
- zváračské oprávnenie na zváranie plameňom, elektrickým
oblúkom a zváranie v ochrannej
atmosfére CO2
- vodičský preukaz skupiny A, B, C ,T / osobné auto, nákladné auto,
traktor /.“
Kontakt:
Stredná odborná škola technická Galanta
Műszaki Szakközépiskola Galanta
Esterházyovcov 712/10
924 34 Galanta
email: skola@sostechga.edu.sk
telefón: 031/7803578
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Mgr. Milan Vlček, starosta obce Šoporňa, kandiduje za poslanca do Trnavského samo

„Som rád, že som ubránil aj s ďalšími spoluobčanmi
a ekonomika obce je v poriadku. Ideme do realizácie ďalší
Mgr. Milan Vlček je starostom Šoporne
prvé volebné obdobie. V našom
galantsko-šalianskom okrese je vyše
40 obcí – samospráv, a keď sa opýtate
starostov na ich starosti, sú rôznorodé,
zložité, ale svorne sa všetci zhodnú na
tom, že medziľudské vzťahy sa všade
zhoršili, je veľa konfliktov a zbytočných
„podpásoviek“. Niekde viac, niekde
menej. Starosta Vlček by o tom mohol
napísať knihu. Hneď po nástupe do
funkcie sa začal od niekoľkých občanov
„boj“ a tlaky proti nemu. Dnes, keď
takmer končí tretí rok volebného
obdobia, situácia sa ani veľmi
nezmenila. Vydržať takéto napätie, riešiť
neustále útoky na svoju osobu, a to aj
cestou médií, znevažovanie - odrovná
nejedného človeka. Vydržia len tí
najsilnejší. Tí, ktorí majú vieru a veria, že
ich úmysel je čistý, v duchu občianskej
pomoci, spolupráce a niečoho
užitočného. A Mgr. Milan Vlček je tou
silnou osobnosťou, ktorá takýto nápor
vydržala - a ide stále ďalej. Neustále
vybavuje dôležité veci pre obec, zháňa,
organizuje práce aj kultúrne a športové
akcie. Samozrejme, za podpory väčšiny
občanov.
o Pán starosta, tak ako to je
s konfliktami vo Vašej obci, s útokmi
na Vašu osobu, ktoré sa začali hneď
po nástupe do Vašej funkcie, ako to
zvládate a aká je aktuálna situácia v obci?
Vlastne by sa zdalo, že žiadne útoky
v obci akoby ani neboli, pretože aj podľa
väčšiny občanov zvládate každodenné
riadenie obce, investičné záležitosti
a pritom všetkom aj odrážate útoky...
Posilnila Vás psychicky takmer 3-ročná
zložitá na medziľudské vzťahy situácia?
Priučila Vás niečomu, alebo práve naopak
„zablokovala“ Vaše predsavzatia a
napredovanie obce? Aké dohry majú
útoky nespokojencov, ako bránite svoju
česť a tým aj obec, pretože v tomto
prípade nevystupujete ako súkromná
osoba, ste totiž štatutár obce, prvý muž
obce?
- Veľakrát som v tejto súvislosti počul
od občanov, či má zmysel pokračovať
v „starostovaní“ a v nekonečnom boji
s neúspešnými kandidátmi na starostu
a ich prisluhovačmi – buričmi, ktorí za celý
svoj život pre obec nič neurobili. Ale práve
naopak, vykonštruované konflikty, krivé
obvinenia, útoky, ohováranie, bojkotovanie
zákonných poslaneckých povinností ma
utvrdili v tom, že nastolená zmena v obci po
komunálnych voľbách v roku 2010 a takmer
trojročná etapa vo vývoji obce Šoporňa, je
tá správna pre väčšinu občanov. Súčasne sa
tak rýchlejšie v obci zbavíme neschopných
poslancov a ďalších pár ľudí, ktorí sa za
takmer 20 rokov predchádzajúceho vedenia
obce obohacovali, presadzovali osobné
záujmy nad verejnými a spôsobili tak
výrazné zaostávanie našej obce za inými
porovnateľnými obcami.
Z iného pohľadu, trojročné starostovanie ma

výrazne posilnilo, pretože v obci Šoporňa,
resp. OcÚ Šoporňa sa vystriedali všetky
možné kontroly. Všetky skončili veľmi
dobre, potvrdili dodržiavanie zákonnosti.
Hospodárenie a ekonomika obce je
v poriadku. Tým som ubránil svoju česť, česť
mojej rodiny, spolupracovníkov a dobré
meno obce na inštitúciách na to určených.
A samozrejme časť poslancov a buričov
sa už niekoľko mesiacov zodpovedajú na
polícii, resp. prokuratúre z krivých obvinení,
z falšovania zápisníc, z útokov na mňa
ako verejného činiteľa, z anonymných
pamfletov, letákov a pod. Hoci je to energia
navyše, treba veci dotiahnuť do konca, aby
takíto ľudia už v obecnej politike nemali
príležitosť a možnosť brzdiť vývoj v našej
obci a zaťahovať do ich nezmyselných intríg
slušných ľudí. Občania vidia, ako skupinka
poslancov zabrzdila vývoj v obci, ako chodia
po nociach a dávajú im do schránok letáky
plné emócií, klamstva a vykonštruovaných
obvinení. Od začiatku sa skrývajú za určitú
politickú stranu, ktorá však nikdy nedala
do obce Šoporňa ani len jedno euro. Ich
najväčším problémom je to, že v posledných
voľbách nebol zvolený skupinkou poslancov
preferovaný starosta.
Do funkcie starostu som išiel s odhodlaním
pomáhať ľuďom, čo som robil celý život
a budem v tom pokračovať naďalej, kým
budem mať takú podporu ako mám
v súčasnosti. Znechutený, ponížený či
urazený nie som, veď ako ma môže uraziť
klamár či hlupák? Navyše mám veľké šťastie,
pretože teraz robím presne to, čo som
v živote aj robiť chcel. Pravda je len jedna
a v Šoporni ju potvrdzujeme svojou prácou
a výsledkami, šírením pozitívnej energie
medzi ľuďmi.

o Šoporňa napriek všetkému žije čulým
kultúrnym a spoločenským, športovým
životom. Rôznymi aktivitami, pri ktorých
sa angažujú občania, ktorí pomôžu, keď
treba.
- Áno, Šoporňa žije ako nikdy predtým
a užíva si krásne kultúrne, spoločenské
a športové podujatia. Pravidelne
organizujeme napr. Fašiangy, MDŽ, Deň
matiek, Deň otcov, Poetický večer, MDD,
Hodové slávnosti, Deň obce, Vatru ústavy,
Varenie povstaleckého guláša, Úctu
k starším, oslavu 70-ročných občanov,
Výstavu ovocia a zeleniny, Výstavu čipky,
Vianočné akadémie, posedenia seniorov
v Klube dôchodcov a ďalšie. Na podujatiach
sa podieľajú aj spoločenské organizácie
a zanietení občania s veľkým ohlasom
a návštevnosťou občanov Šoporne
i okolitých obcí. Všetko je zdokumentované
na našej obecnej stránke a v Šopornianskych
novinách, resp. v iných médiách.
Na športovom poli, či už je to Dobrovoľný
hasičský zbor, ŠK Šoporňa, stolný tenis, ZŠ
s MŠ atď. sa umiestňujeme na popredných
miestach v obvodných, okresných, krajských
či celorepublikových súťažiach. Robia nám
nielen obrovskú radosť, ale reprezentujú
našu obec a náš región v rámci Trnavského
kraja.
o Ako starosta ste dospeli do
rozhodnutia, že je dobré, ak je obec
bližšie ku krajským inštitúciám,
samosprávam kraju, obec tak dostáva
informácie priamo zo zdroja – a aj
rýchlejšie pracuje spätná väzba. Preto
ste sa rozhodli kandidovať za poslanca
do Trnavského samosprávneho kraja?
Ktoré ďalšie skutočnosti ovplyvnili toto
rozhodnutie?
- Trnavský samosprávny kraj je dôležitým
miestom a priestorom pre rozvoj obcí
a miest v Galantskom obvode. Tak, ako som
pomenoval aj „doslova choré“ skutočnosti
v našej obci, treba podobne pomenovať
„choré miesta“ tohto regiónu – zlé cesty,
zdravotníctvo, nevyváženosť prideľovania
finančných prostriedkov v rámci VÚC Trnava,
slabú informačnú dostupnosť možnosti
získania financií a aj samotnú realizáciu
projektov pre okolité obce v severnej časti
regiónu a pod.
Cítim sa, aj na základe predchádzajúcich
skúseností a praxe z funkcie starostu,
riaditeľa školy, pedagóga, dostatočne
pripravený, schopný a odhodlaný
tvrdo obhajovať a presadzovať záujmy
obyvateľov Galantského regiónu. Za
mňa vždy hovoria činy a výsledky, veci
dokončujem, sľuby nechávam bokom, veci
a problémy pomenujem pravým menom
a vždy ponúkam riešenie. VÚC nie je pre
vyvolených, ale pre nás všetkých, aby sme
realizovali svoje plány a to, čo v regióne
naozaj potrebujeme.
o Ako vidno, ste „bojovník“, pretože
iný by možno nemal chuť ísť do ďalších
politických bojov, súťaží – po takých
na psychiku ťažkých rokoch, ako ste Vy
zažívali po nástupe do funkcie starostu.

Mgr. Milan Vlček, starosta obce Šoporňa, kandiduje za poslanca do Trnavského samospr
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i dobré meno našej obce vo verejnosti. Hospodárenie
ích užitočných vecí pre nás všetkých,“ – hovorí Mgr. Milan Vlček, starosta Šoporne.
Vy naopak, nielenže postupujete
pracovne v obci, idete aj do „VÚCkárskych“ volieb. Odkiaľ beriete silu,
odhodlanie?
- Silu a odhodlanie mi dávajú ľudia, ktorí
veria v pokrok, sile zmeny, korektnému
správaniu v medziľudských a pracovných
vzťahoch. Silu mi dáva moja rodina, ktorá
pri mne pevne stojí a podporuje ma.
Odhodlanie do ďalšej práce, i do práce
poslanca VÚC, ak dostanem dôveru voličov,

mi dávajú priatelia, spolupracovníci i úplne
neznámi ľudia s otvoreným srdcom, ktorí
sú pri mne aj v tých najťažších situáciách, či
rozhodnutiach. A za to im a aj Vám ďalším a
ostaným touto cestou srdečne ďakujem.
o Čo pre Vás znamená Vaša obec? Vaši
spoluobčania?
- Naša obec Šoporňa je pre mňa miestom
práce, rodiny, oddychu, relaxu, zábavy,
stretnutí so spoluobčanmi pri rôznych
príležitostiach. Viete, nestačí iba povedať
som Šoporňan, lebo som sa tu narodil,
alebo žijem tu od narodenia – treba sa tak
aj správať a niečo pre svoju obec urobiť,
navodiť pocit spolupatričnosti a hrdosti na
domáce tradície, pomôcť jeden druhému,
chodiť medzi ľudí, vypočuť ich, porozprávať
sa s nimi.
o Máte nejaké motto, ktorým sa riadite
v živote, v práci, v súkromí?
- Ľudia majú v súčasnosti málo lásky,
prevláda konzumný život a násilie. Avšak
nestačí uvedené iba pomenovať, resp.
skonštatovať – treba sa vzoprieť, urobiť
niečo pozitívne so svojím životom. Mať
pritom pocit - aj tomuto som pomohol,
toto som vyriešil, preto sa mi teraz darí
a pomáha niekto mne. Ľuďom zo srdca
želám, aby im bolo dopriate a splnilo sa im
to, čo oni želajú mne. Následne dobro vždy
zvíťazí.
o Čo myslíte, prečo sa dnes tak darí
intrigánom – kde je ich živná pôda,
v čom?
- Intrigy – rovná sa zloba, závisť, neukojené
osobné ambície, neraz bez schopnosti
niečo urobiť alebo sa niečo naučiť či

poučiť. Intrigánov spoznáte veľmi rýchlo,
podporujú ich a živnú pôdu im dávajú im
podobní ľudia. Tak ako sa hovorí: „Rovný
rovného si hľadá“.
Rada je jednoduchá – aj za cenu
počiatočných ťažkostí, útokov a nevraživosti,
intrigánov pomenujte a choďte svojou
cestou za vytýčeným cieľom. Z intrigánov
sa stanú buriči, kritizujú všetkých a všetko,
pritom oni sami nič neurobili, potom sa
stanú „havkáčmi“ a nakoniec ich väčšina ľudí
ľahko prečíta a už si dá na nich pozor.
Uvediem jeden príklad. Gándhí
povedal: „Najskôr vás ignorujú,
potom sa vám vysmievajú, potom
proti vám bojujú a potom vyhráte!“
o Podrazy, ohováranie, závisť –
existovali vždy. Ja osobne som
dokonca presvedčená o tom,
že všetko zlo a zákernosť medzi
ľuďmi pochádza práve zo závisti.
Spokojný človek nemá totiž dôvod
robiť iným problémy. Čo hovoríte?
- Úplne s Vami súhlasím, vážená pani
redaktorka. Preto vyslovím želanie,
nech je nás, spokojných a šťastných
ľudí, zo dňa na deň viac a viac. Zlých
a zákerných ľudí tým skôr odhalíme
a vôbec im nedáme priestor na
podvratnú činnosť – vylúčime
ich z nášho života. Opäť môžem
uviesť aspoň jeden príklad z našej
samosprávy: Najväčšie podrazy,
ohováranie a závisť som zažil, keď som
doslova odstavil od kšeftov zopár ľudí, ktorí
boli napojení na predchádzajúce vedenie
celých 16 rokov.
o Ale ešte späť k tej Vašej kandidatúre
do VÚC-ky v Trnave. Ktoré volebné
priority by ste Vy chceli v parlamente
presadzovať, pretože voľby máme 9.
novembra 2013, a tak je najvyšší čas – aj
takto otvorene sa prihovoriť občanom,
voličom z galantského okresu, aby dali
pri rozhodovaní práve Vám ten „svoj“
hlas...?
- Ako som už spomínal, ľudia v našom
regióne nepotrebujú donekonečna iba
sľuby, ale hlavne činy, výsledky a záruku, že
človek, ktorého podporia, to
všetko zvládne k spokojnosti
väčšiny. Aby človek, ktorého
volili, im po voľbách zdvihol
telefón a pomohol či poradil
riešiť problémy, pretože
niektorí zvolení poslanci VÚC
i NR SR sa, žiaľ, takto už po
voľbách nesprávajú. Poznám
to aj z vlastnej skúsenosti.
Ľudia sú už uvedomelí
a nedajú viac šancu tým,
ktorí sklamali a plnia sľuby
iba svojim kamarátom
a rodinkárstvu.
Z konkrétnych bodov
môjho volebného programu
vyberám:
- Podpora zamestnanosti,
najmä v galantskom okrese,
resp. pomôcť dokončiť

projekty a naštartovať nové investície
najmä v severnej časti galantského
regiónu – v okolitých obciach
- Zabezpečenie rozvoja, modernizácie
a dlhodobejšej koncepcie v zdravotníctve,
v nemocniciach v mestách, dostupnosť
primeranej zdravotníckej starostlivosti pre
občanov v obciach
- Aktívnejšia podpora školstva, zníženie
administrácie a naopak podpora
aktivít zamestnancov a žiakov spolu
s adekvátnym ohodnotením
- Zvýšenie atraktivity pre cestovný ruch
v regióne, obchvaty obcí, vybudovanie
cyklotrás, využitie vodnej nádrže Kráľová
- Opravy ciest v zanedbaných častiach
regiónu pri obciach Zemianske Sady, Pusté
Sady, Pata, Šoporňa, Topoľnica, Váhovce,
Vinohrady nad Váhom, Čierna Voda, Veľký
Grob a ďalšie
- Zabezpečenie dostupnej a kvalitnej
siete sociálnych služieb pre občanov
v dôchodkovom veku
- Zabezpečenie prostriedkov pre realizáciu
aktivít mladých ľudí a záujmových
združení
- Podpora aktivít k zvýšeniu národnej
hrdosti a spolužitia s národnosťami nášho
regiónu
- Podpora športových aktivít, kultúrnospoločenského vyžitia, budovanie
zelených oddychových zón, detských ihrísk
- Podpora aktivít smerujúcich k ochrane
životného prostredia
- Zabezpečenie rovnomernosti
prerozdelenia a prideľovania finančných
prostriedkov v rámci VÚC a skutočných
potrieb obyvateľov regiónu

Srdečne pozdravujem čitateľov
Galantsko-Šalianskeho Žurnálu
a zároveň občanov nášho regiónu..
Spojme svoje schopnosti, pozitívnu
energiu a vieru v dobro, aby sa náš
osobný, pracovný i spoločenský život
rozvíjal čo najlepšie. Iba tak môžeme
získať pre túto víziu čo najviac ľudí
a tým urobiť ľuďom život jednoduchší a
krajší. Ďakujem za Váš hlas.
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Obec Veľká Mača si dala dar,
ktorý bude slúžiť všetkým občanom
akcie sa totiž nerobia na krátke obdobie,“ hovorí Ing. Štefan Lancz,
starosta obce, ktorý sa netají tým, že keď nastupoval do funkcie
starostu – bola to pre neho výzva – niečo pozitívne a užitočné urobiť
pre verejnosť a využiť na to možnosti, ktoré sa ponúkajú v podstate
každému funkcionárovi obcí a miest, starostom, primátorom, zo
štrukturálnych fondov a ďalších dotačných možností.
„Je len na škodu, ak sa to nevyužije, pretože situácia a doba sa nikdy
neopakuje, a ak sa dá niečo užitočné, nejaký peniaz pre obec vyba-

3. októbra tohto roka obec Veľká Mača, ktorá má mimochodom
nesmierne životaschopného starostu, slávnostne kolaudovala
úspešné projekty, regeneráciu Centra obce, prestavby obecného
úradu a obnovu centrálnej časti obce. Projekty sa financovali cez
Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, ale
tiež z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
v rámci programu LEADER. Veľká Mača doslova „ožila“. Nielenže
sa vytvorilo tzv. centrálne námestie obce so zeleňou, spevnenými plochami, parkovacími miestami, môžete tiež relaxovať na lavičkách, nechýba moderné osvetlenie, vyriešil sa dopravný problém,
ale vznikol v podstate elegantný priestor – ideálny na uskutočnenie
spoločenských a kultúrnych udalostí, osláv, slávností.
„Som rád, že sa nám to podarilo a že aj budova obecného úradu
vo Veľkej Mači dostala „nové šaty“ – moderný vzhľad, a všetky
úspešné akcie, projekty, sú vlastne darom pre nás všetkých, ktorí v
obci žijeme – ale aj pre ďalšie generácie. Takéto finančne náročné

viť, mala by to byť výzva aj pre ostatných. Ja sa naozaj netajím
tým, že takéto možnosti využívam,“ – hovorí Štefan Lancz, ktorý
je zároveň predsedom Miestnej akčnej skupiny(MAS) Dudváh,
ale aj predsedom združenia MIKROREGIÓN Dudváh – v ktorom
je dobrovoľne začlenených 12 obcí. Poslaním tohto združenia
je rozvoj združených obcí v zmysle európskeho strategického
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plánu. MAS-ka Dudváh má prijaté priority na najbližšie obdobie:
revitalizácia obecných priestranstiev a budov, ďalej podpora celoživotného vzdelávania a rozvoj cestného ruchu a agroturistiky.
„Napokon, stačí pozrieť na obce, združené v MIKROREGIÓNE Dudváh, či Čierna Voda (je nás spolu 18) a niet pochybnosti o tom, ako
sa zveľaďujeme a modernizujeme“, hovorí Ing. Štefan Lancz, starosta
Veľkej Mače. Prestavba obecného domu vo Veľkej Mači vyšla na
200 tisíc eur a v jeho nadstavbovej časti vznikli pekné priestory na
prednášky, spoločenské stretnutia, či výstavy. Obec samozrejme
nezaháľa a dokončuje ďalšie projekty. Aj o tom budeme čitateľov
aktuálne informovať.
foto: /archív obce/

Hovoríme s primátorom mesta Pezinok – Mgr. Oliverom Solgom

Pezinok sa v rámci Slovenska hodnotí ako mesto
biznisu, kultúry a vysokej životnej úrovne

Náš časopis už tretí krát – rok po
roku – prináša vždy v tomto období
informáciu o Pezinku, meste, ktoré patrí
do Bratislavského samosprávneho kraja.
Tento zároveň susedí s našimi územnými
celkami, Nitrianskym a Trnavským
krajom.
Našimi hovoríme preto, lebo Galantský
a Šalianský Žurnál je časopisom pre dva
regióny, ako to aj z názvu vyplýva a je
zároveň oficiálnym partnerom ZMO GaŠa
regiónu. V rámci dobrých mediálnych
vzťahov s mestom Pezinok a jeho
vedením prináša náš časopis nielen
oficiálne pozvanie pre občanov nášho
regiónu na Pezinské Vinobranie, ktoré
patrí medzi najvyhľadávanejšie, ale aj
najhonosnejšie kultúrno- spoločenské
udalosti Slovenska vôbec, ale zároveň
dostáva tiež mediálny priestor na
aktuálny rozhovor sympatický a skutočne
príjemný človek – primátor Pezinku, Mgr.
Oliver Solga. Tradícii ostávame verní teda
už po tretí krát a veríme, že nasledujúci
rozhovor našich čitateľov zaujme tak ako
predošlé roky, veď ako sa hovorí „ sme
susedia „ čo sa regiónu týka, a dobre je
vedieť, čo sused robí.
o Pán primátor, pozvanie na „ Vaše
Vinobranie „ v septembri t.r. sme našim
občanom včas avízovali v Regionálnom
Žurnále ešte v letných mesiacoch.
Rovnaká pozvánka bola aj v Kysuckom
Žurnále, ktorý naše vydavateľstvo
vydáva, a v ktorom tiež už po tri roky
zverejňujeme informáciu o Vašom
meste. Vinobranie skončilo, je preto čas
– zbilancovať, ako tohto ročný festival
kultúry, kvalitného vína a jedla v Pezinku

dopadol, čo všetko a koho návštevníci
mohli vidieť, zažiť, ochutnať... ako sa
mohli zabaviť?
- Tohoročné VINOBRANIE – Pezinok 2013
( taký je jeho oficiálny názov ) dopadlo
veľmi dobre. Musím povedať, že „Vďaka
Bohu !“, pretože bolo pekné počasie, čo je
päťdesiat percent úspechu. To ostatné bolo
dané dobrým kultúrnym programom, ktorý
bol na dvoch tribúnach po celé tri dni a,
samozrejme, dobrým vínom, burčiakom
a typickou gastronómiou. Nechýbali ani
naši šíritelia krásy - výrobcovia umeleckých
remesiel. Z ich výrobkov sa tešia mnohí
návštevníci Vinobrania, vrátane mňa.
Nesmiem však zabudnúť ani na tých
najmenších, pre nich boli prichystané
mnohé atrakcie, vrátane kolotočov a súťaží
v Zámockom parku.
Podľa triezvych odhadov navštívilo
tohoročné Vinobranie viac ako sto päťdesiat
tisíc hostí v priebehu troch dní. Veľmi nás
to teší už i preto, že máme spätnú väzbu a
vieme, že mnohí sa do Pezinka vracajú aj
počas roka, na iné podujatia.
o Tento rok sa Pezinské Vinobranie volalo
Malokarpatské Vinobranie. Prečo táto
zmena?
- Mesto Pezinok si dalo tento rok
zaregistrovať značku : Vinobranie –
Pezinok a k tomu aktuálny rok, takže už sa
nebudeme striedať s Modrou ani Račou s
prídavkom „Malokarpatské“. Ľuďom je aj tak
jedno, ako sa to podujatie volá, dôležite je,
aby im bolo dobre, stretli sa s priateľmi a
zabudli na dennodenné problémy, na krízu
a na povinnosti.
o Ľudia Vás, pán primátor, stretajú veľmi
často v uliciach
Pezinku, stále
niečo obzeráte,
sledujete,
otvorene
sa bavíte
s občanmi,
potrasiete
si rukami,
zasmejete sa. Aj
podľa nich ste
bezprostredný
a prirodzený
človek, a to si
občania zvlášť
vážia. Túto
informáciu sme
sa dozvedeli
priamo od nich,
keď sme sa ich
pýtali, ako sa im
žije v ich meste,

čo sa im páči a čo nepáči v Pezinku.
Všeobecne sa ľudia vo Vašom meste cítia
dobre. Tešia Vás takéto hodnotenia?
- Teší ma skutočnosť, že ľudia pozitívne
vnímajú moju prácu primátora aj po tých
dlhých rokoch. Nabíja ma to energiou a
presvedčením, že moja práca má zmysel.
Mrzí ma však fakt, že čím ďalej, tým menej
ľudí sa chce angažovať v prospech veci
verejných. Ľahostajní sú najmä mladí ľudia,
ktorí sú presvedčení, že nech by robili
čokoľvek, aj tak sa nič nezmení.
Uvažujem, ako veci zmeniť. Je tragédiou, že
dnes už nechcú ľudia venovať ani pár minút
voľbám, ktoré sú raz za štyri roky.
o Ako funguje Klub primátorov miest
Slovenska, v ktorom ste šéfom? Čo sa
udialo od minulého roku, čo naopak
plánujete urobiť v nasledujúcom období
v tomto združení? Aký význam vo
všeobecnosti má toto združenie ?
- Klub primátorov Slovenska funguje tak,
ako ostatné organizácie. Konštatujeme
problémy, hľadáme riešenia, máme
dojem, že všetko smeruje „ k zoštátneniu“
samosprávy. Ale niet sa čo čudovať,
postavenie a funkcia primátorov a
starostov je atakovaná médiami, vládou i
občanmi. Kritika a nespokojnosť občanov s
fungovaním spoločnosti ako celku začína a
končí pred dverami radnice, na mobilnom
čísle primátora. Záujem o objektívnosť
či vlastný podiel zodpovednosti občana
je v prevažnej miere mizivý, skreslený a
neobjektívny.
o Ako celkovo hodnotíte z pohľadu
prvého muža Pezinku tento rok 2013, čo
sa týka života mesta – po každej oblasti?

pokračovanie na str. 14.
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Čo Vás ešte čaká urobiť do konca roka, aká je perspektíva
splnenia predsavzatí? Pretože nedá nepochváliť Vaše
mesto, ktoré sa právom v rámci Slovenska hodnotí ako
mesto biznisu, kultúry a vysokej životnej úrovne.
- Pri všetkých tých problémoch, ktoré vnímam v našom meste,
ale i na celom Slovensku, som rád, že to ešte u nás funguje a že
sme nemuseli obmedziť kvôli financiám vitálne funkcie mesta.
Máme nielen na verejné osvetlenie a odvoz odpadu, školy
a sociálne zariadenia, ale aj na šport, kultúru a spoločenské
podujatia. Ja osobne som zástanca toho, čomu sa hovorí „
zdravý sedliacky rozum“ a tiež vždy pripomeniem, že na vojne
sme hovorili: „Vojak sa stará, vojak má!“ To platí i dnes. Nikdy
som si nepotrpel na luxus kancelárií alebo svoju prezentáciu
Výkladnou skriňou mesta, ale vysvedčením práce primátora
majú byť aj školy a sociálne zariadenia, športoviská a kultúrne
zariadenia. Rovnako i čistota na ulici, usmiati ľudia, množstvo
malých detí a spokojní seniori. Ak to takto, ako ja, vníma aj
väčšina Pezinčanov, potom tá moja bezmála dvanásťročná „
primátorská robota“ mala zmysel.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Pani Iveta Ingeliová- zamestnankyňa ÚPSVaR Galanta ocenená
ministrom za významný prínos pri obnove rodín
Pri príležitosti 250.výročia
založenia prvého detského
domova v Uhorsku na území
Slovenska v Tomášikove
založil minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Ján Richter v spolupráci
s Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny a Spoločnosťou
priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako
dar tradíciu oceňovania
zamestnancov detských
domovov a zamestnancov
oddelení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej
kurately úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Dňa 25.septembra 2013 sa
v priestoroch historickej
budovy NR SR Bratislava
konalo prvé slávnostné
oceňovanie 28 zamestnancov
detských domovov a
zamestnancov oddelení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny. Medzi ocenenými bola aj pani Iveta Ingeliová, zamestnankyňa
ÚPSVaR Galanta, odboru sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ktorá si z rúk ministra prevzala ocenenie za
významný prínos pri obnove rodín.
Pani Iveta Ingeliová vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka na ÚPSVaR
Galanta. Podľa vyjadrenia jej nadriadených sa jedná zamestnankyňu, ktorá
svojou dlhoročnou prácou pomáha zlepšovať sociálnu funkčnosť svojich
klientov, dokáže sa osobne zaangažovať do problémov klientov, je flexibilná,
má široké spektrum osobných skúseností a má schopnosť udržiavať si
nadhľad nad problémom. Je vždy empatická, spoľahlivá a zvláda proces
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na vysokej odbornej
úrovni.
Rozhovor s ocenenou:
o Koľko rokov pracujete v systéme sociálnych vecí a rodiny?
- V sociálnom systéme pracujem ako kolízna opatrovníčka detí už takmer 20
rokov.
o Aká bola Vaša prvá reakcia, keď ste sa
dozvedeli o Vašom ocenení?
- Určite som bola veľmi prekvapená, nečakala
som to, pretože toto ocenenie je za prácu
veľmi ťažkú, náročnú, za prácu, ktorá si vyžaduje veľa trpezlivosti, a ja by som ju dopriala
každému kolegovi z úradu, či už je to z odboru sociálnych vecí a rodiny, alebo z odboru
služieb zamestnanosti.
o Na Slovensku je spolu 46 úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny. Koľko zamestnancov bolo ocenených z uvedených úradov?
- Z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sme
boli ocenení ôsmi zamestnanci z oddelení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
o Čo pre vás znamená získať ocenenie
priamo z rúk ministra PSVaR?
- Toto ocenenie pre mňa veľmi veľa znamená,
veľmi si to vážim a je to pre mňa zároveň tak

záväzok a aj motivácia do ďalšej práce.
o Ako všetci dobre vieme, práca na oddelení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately je veľmi náročná. Čo hodnotíte ako najťažšie na
Vašej práci?
- Z mojej funkcie kolízneho opatrovníka možno najťažšie by som uviedla
práve dosiahnutie komunikácie medzi rodičmi maloletých detí, ktorí sa práve
nachádzajú v zložitej životnej situácii, nakoľko táto často absentuje, čo je v
neprospech ich maloletého dieťaťa
o V nadväznosti na predchádzajúcu otázku, Vaša práca prináša rôzne
stresové situácie, ako Vy odbúravate stres?
- V tomto smere mi zamestnávateľ umožňuje zúčastňovať sa školení a kurzov,
ktoré sú zamerané na odbúravanie stresu, ako aj na rozširovanie vlastných
vedomostí, ako napr. „Supervízia“, „ Rozvoj sociálnych kompetencií“, „Tím
bulding“, „Riešenie konfliktov“, „Práca s rizikovým klientom“. V súkromnom
živote je to práca v záhrade, čítanie kníh a lúštenie sudoku.
o Keďže vykonávate prácu, ktorá v sebe obnáša rôzne krízové situácie
a osudy rodín, dokážete oddeliť prácu od súkromného života?
- Tak ako som už spomínala, je to práca, ktorú nie je ľahké len tak oddeliť
a určite sa to s Vami prenáša aj domov, ale musela som sa to naučiť. Tie roky
práce v tejto oblasti to každého jedného časom naučia. Takže v práci idem
ako kurárorka a doma fungujem tak ako ostatné ženy, matky.
o Čo by ste Vy navrhovali na zlepšenie podmienok Vašej práce?
- Určite by tých podmienok bolo viac, ale asi ako najdôležitejšie by som
uviedla ešte stále nedostatok sociálnych pracovníkov na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny, nakoľko množstvo administratívnej práce je niekedy
na úkor terénnej sociálnej práce a práce klientom. Ďalej by som uviedla, že
stále chýba status štátneho zamestnanca a v neposlednom rade naša práca
nie je celoslovensky dostatočne finančne ohodnotená .
o Myslíte si, že sa týmto ocenením niečo zmenilo vo Vašom živote?
- Nezmenilo sa nič, ale toto ocenenie je pre mňa veľkým záväzkom -nesklamať. Vzpružilo ma to do ďalšej práce, dodalo mi to novú a väčšiu silu
a energiu. A samozrejme, že tak ako to robím doteraz, i naďalej odovzdávať
získané skúsenosti praxou novým, mladším kolegom.
o Čo by ste nám na záver ešte uviedli?
- Moja práca je pre mňa poslaním. Každý úspešne vyriešený prípad je pre
mňa veľkým víťazstvom a zadosťučinením vo svojej práci, čo ma napĺňa
pocitom šťastia. Na záver by som chcela ešte raz zdôrazniť, že takéto
ocenenie by si zaslúžili mnohí pracovníci na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny , ktorí svojou každodennou prácou pomáhajú rodinám riešiť ich
ťažké životné situácie

Blahoželáme a do ďalšieho života želáme veľa pracovných
a osobných úspechov, kolektív pracovníkov ÚPSVaR Galanta
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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

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

Kto je vlastníkom nehnuteľnosti?

Neustále ma otravuje sused, ktorý mi vyháňa
z môjho pozemku záujemcov, ktorí ho chcú
kúpiť. Ja som pozemok zdedil v riadnom
dedičskom konaní a tento je celé roky zapísaný
na liste vlastníctva ako majetok rodiny, neskôr
manželky a teraz môj. Sused však tvrdí, že
on ho kúpil a zaplatil pred 40-imi rokmi,
ale doklad o tom nemá, iba akýsi prepáčte,
„zdrap“ papiera, záznam, že sa dohodol
s babkou mojej manželky o tom, že ho od
nej kupuje a že jej zaplatil. Tento záznam
bol spísaný na miestnom národnom výbore.
A to je všetko, žiadne potvrdenie o prevzatí,
či vyplatení peňazí, rovnako tiež chýba
informácia, či sa náhodou od takejto dohody
neodstúpilo, či neboli peniaze vrátené, či sa
nedohodli účastníci napokon na inej forme
užívania pozemku, keďže nikdy nebola žiadna
takáto zmluva v tej dobe až do súčasnosti
riadne overená pred notárom, ani zaevidovaná
na príslušnom katastri, či pozemkovom
úrade, resp. inej inštitúcii, pod ktorú takéto
veci spadajú. Ako sa brániť proti nemu, aby
prestal so zavádzaním mojich zákazníkov,
pretože ja pozemok nepotrebujem a chcem
ho teda predať, a keď som ho ponúkol jemu na
odkúpenie, opäť stojíme na mieste, pretože on
nemá záujem, nakoľko tvrdí, že je jeho a že ho
vlastne aj stále užíva a že podvodník som ja.
Odpoveď:
Vlastníctvo je jedno zo základných ľudských práv
garantované Ústavou Slovenskej republiky, ako
právom absolútnym, ktoré pôsobí voči všetkým
s tým, že nikto nemôže rušiť vlastníka pri výkone
jeho práv. Vlastník má právo nakladať s vecou, a to
či už fyzicky alebo právne.
Vlastnícke právo je najklasickejšie absolútne
právo, pretože z neho môže nositeľ vylúčiť

ostatných, čiže pôsobí voči
všetkým (erga omnes).
V prípade, ak ste na liste
vlastníctva zapísaný ako
vlastník nehnuteľnosti, požívate
absolútnu ochranu vlastníka
nehnuteľnosti v Slovenskom
právnom systéme.
V prípade, ak sa tretia osoba
domáha svojho údajného práva
k Vašej nehnuteľnosti a nedôjde
medzi Vami k dohode, tak sa
tretia osoba musí domáhať
o určenie vlastníckeho práva
na súde. Susedovi nestačí
ukazovanie „zdrapu“ papiera
k preukázaniu vlastníckeho
práva k Vašej nehnuteľnosti,
a keďže nebola zmluva overená
pred notárom (pred 40 rokmi na
štátnom notárstve) a prepis nehnuteľností nebol
evidovaný ani v pozemkových knihách, nemôže
byť Váš sused v dobrej viere, že mu nehnuteľnosť
patrí. To platí aj pre prípad, že by mal v úmysle
získať nehnuteľnosti vydržaním.
Zo súdnej judikatúry: UZ NS ČR z 18.10.2005
sp.zn. 22Cdo 807/ 2005
„Ak sa držiteľ chopil držby nehnuteľnosti na základe
zmluvy o prevode, ktorá nebola registrovaná
štátnym notárstvom v čase, keď zákon takúto
registráciu vyžadoval, nemohol byť s prihliadnutím
na všetky okolnosti v dobrej viere, že je vlastníkom
tejto nehnuteľnosti.“
Okrem toho po novele ustanovenia §133 ods.
2 OZ zákonom č. 264/1992 Zb. sa v právnej
doktríne zastáva názor, že oprávnená držba
v rozpore so zápisom vo verejných knihách nie
je odo dňa 01.01.1993 možná. Kto totiž nakladá

V poradni u gynekológa:

s nehnuteľnosťou od 01.01.1993
ako s vlastnou a nie je zapísaný
v katastri nehnuteľností ako
vlastník, nemôže byť v dobrej
viere, že mu nehnuteľnosť patrí.
Vaše práva k nehnuteľnosti, ako
som uviedla vyššie, sú nesporné.
Čo sa týka postupu voči Vášmu
susedovi, tak odporúčam
vyzvať suseda, aby sa zdržal
konania voči Vašej osobe,
pretože Vám tým „odháňa“
potenciálnych záujemcov
o kúpu nehnuteľnosti. V prípade,
ak by s tým neprestal, môžete
sa obrátiť na súd. V každom
prípade sused nemá právo
vojsť na Váš pozemok a
pozemok si môžete oplotiť, čo
by mohlo zabrániť tomu, aby
sa sused dostával do kontaktu s potenciálnymi
kupcami Vášho pozemku. Pri akomkoľvek
konflikte, ktorý by smeroval proti Vašej osobe
alebo potenciálnym kupcom, sa môžete obrátiť
aj na políciu, ktorá by suseda mohla riešila
v priestupkovom konaní.

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

Kedy priviesť na svet dieťa?

Pán doktor, chcela by som sa opýtať, aký je najvýhodnejší vek, resp. najzodpovednejší – už kritický vek pre
ženu, keď sa rozhodne mať dieťa? Moja dcéra toto rozhodnutie stále odkladá, vraj má čas, ale už to zachádza až
do krajností, pretože aj zať sa nevie s týmto sústavným odkladom zmieriť a dochádza ku vážnym manželským
kolíziám. Kvôli tomu, že on si chce založiť rodinu, ale dcéra ešte nie. Chce cestovať, žúrovať, ako ona hovorí – na
starosti má ešte dosť času. Obaja sú pritom zdraví, zamestnaní. Zať má 35 rokov, dcéra 34. Možno na Vaše rady
dcéra dá, a zvlášť, keď jej vysvetlíte riziká neskorého tehotenstva. Samu ma veľmi hnevá, že je takáto ľahostajná, že žije iba pre súčasnosť a ľúto mi je aj zaťa, ktorý je veľmi citlivý a slušný človek a chlap na správnom
mieste. Práve takíto ľudia by mali privádzať na svet deti, pretože sú zodpovední. Snáď Vaše rady dcére pomôžu.
Odpoveď na otázku našej čitateľky - má potrebu vytvorenia niekoľkých
„pododpovedí“.
Otázka, ak by mala spĺňať celú informáciu k širokej populácii, je nielen
zodpovedanie medicínskeho stavu kritiky ku veku a tehotnosti.
Štatistické čísla žien, ktoré prvýkrát privádzajú svoje dieťa na svet, sú odlišné
v krajinách s rôznou ekonomickou stabilitou, na čo vplýva kvalita sociálneho
programu a kvalitné a dostupné medicínske zabezpečovania pred , počas a
po pôrode. Paradoxne ekonomicky silnejšie krajiny s dobrými programami
majú vekové hranice žien s prvou tehotnosťou vyššie ako ekonomicky
menej stabilné krajiny. Samozrejme, nemalú úlohu v rozhodovaní sa pre
plánovanie tehotnosti vyplýva aj z historicko-spoločenského povedomia a
kultúrneho povedomia národa.
Hovorí sa, že:
”Biologické hodiny tikajú a svojím odbíjaním upozorňujú ženu na
prebúdzanie do materinského pudu”.
V minulosti táto - často pretraktovaná veta o biologických hodinách
budúcich matiek, je odtláčaná racionálnym /rozumovým../ pohľadom na
starostlivosť o dieťa, deti a ich popôrodné zabezpečenia a zabezpečovania vo
výžive, vzdelaní a v príprave do života.
Životné náklady spojené so starostlivosťou o dieťa, rodinu, ich zabezpečenie
posúvajú prvé myšlienky žien na prvú tehotnosť už aj u nás /nielen v
ekonomických vyspelejších krajinách../ do vyššieho veku, t.j. nad 30-ty
rok života ženy a posúvajú plánovanie počtu detí do nižších čísel, dva,
maximálne tri.
Značné a nezanedbateľné kritérium v rozhodovaní sa samotnej ženy v pláne
na tehotnosť je aj práca, kariéra, ekonomická sebestačnosť a schopnosť
postarať sa o rodinu sama, a tým naplnenie tejto skutočnosti hraničí s vyšším
vekom ženy aj okolo 35-eho roku života.
Tento filozoficko-ekonomický aspekt skutočnosti vzťahu veku ženy ku plánu
prvej tehotnosti na jednej strane, má aj hodnotenia medicínsko-zdravotnícke
na druhej strane. Všeobecne sa píše, že “vrcholom ťaženia funkcie vaječníka u
ženy v tvorbe vajíčok ku splodeniu potomka, je vek 30 rokov, potom rezervná
kapacita tejto skutočnosti klesá.”
To je určite dôležité, to – čo urobí tehotnosť.

Ďalším uhlom medicínskeho
pohľadu sú schopnosti
organizmu reagovať na
vyvíjajúcu sa tehotnosť,
tehotenské zmeny, ktoré
individuálne organizmus
ženy znáša ako fyzicky tak aj
psychicky. To znamená, že
častejšie sú popisované stavy,
ochorenia, ktoré tehotnosť
vo vyššom veku ženy, napr.
po 35-om roku zhoršuje.
Kvalita medicínskeho stavu,
monitorovania tehotnosti a tehotných dokáže zabezpečovať dostatočnú
opateru o tehotné vo vyššom veku života, predvídať nepriazne a ohrozenia ako tehotných žien, tak aj ešte nenarodených detičiek.
Nezanedbateľný je vyšší výskyt dedičných ochorení detí / Downova
choroba... atď / ženám vo vyššom veku /po 35-tom roku života, kde sú
vyčíslené štatistické nepriazne týchto chorôb.
Samozrejme, treba myslieť aj na to, že v súčasnosti existuje - vzájomné
priaznivé prelínanie sa - “štatisticky
horšieho veku ku plánu prvej
tehotnosti u žien a podstatne
lepšiemu medicínskemu poznaniu
tehotnosti, jej monitorovaniu, ako aj
vo vzťahu ku pôrodu a komplikáciám
pôrodu”.
Najdôležitejším v živote každej ženy
je jej individuálny prístup – pre
plánovanie rodiny – ale pupočnou
Odbornú poradňu, konzultáciu,
šnúrou zároveň v spojení s kvalitou
partnerského vzťahu, vzájomnej
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
podpory, chápania a pocitu istoty.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800

Objednajte sa na:

stanovenie diagnózy, liečbu...
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Zverolekár

radí...

Začiatočníci psíčkari by to mali
skúsiť iba s jedným psíkom

Pán doktor, chcel by som sa opýtať, ako sa
mám rozhodnúť:
Dostali sme do daru 3 malé psíčatká –
čerstvo narodené kokeršpaniely . Sú krásne,
najradšej by sme si ich ako rodina nechali
všetky. Nikdy sme však nemali doma
zvieratá, nemáme teda ani skúsenosti,
ako sa o ne starať. Navyše bývame len v
činžovom byte, síce veľkom, ale aj tak som
presvedčený, že tri psy, ak začnú dorastať,
do činžiaka nepatria. Bude im priestor asi
malý. Aký je Váš názor, ako odborníka?
Aký životný priestor potrebuje psík, psíky
vedľa rodiny? A ako sa mám starať o takéto
zvieratko? Čo sú moje prvé kroky? A potom
ako vyzerá každodenná starostlivosť,
normálna starostlivosť? Pretože každý má
tisíc receptov, ale ja chcem počuť slovo
odborníka.
Predpokladám , že šteniatka, ktoré ste dostali
do daru, majú aspoň 4-5 týždňov a nie sú
úplne čerstvo narodené ....v opačnom prípade
je potrebné ešte dokrmovanie mliekom z
fľašky , ale na to ste už asi medzičasom prišli..
Takže pri mojej ďalšej odpovedi vychádzam z
predpokladu, že sa bavíme o šteniatkach vo
veku 4 týždňov a viac. Musím ale podotknúť , že
ideálny vek na odber šteniatok od mamy je 8-10

týždňov.
Od veku 4-5 týždňov môžu
šteniatka byť kŕmené tuhšou
stravou, napr. vo forme
granúl zaliatych vodou alebo
špeciálnym psím mliekom.
Behom ďalších dvoch týždňov
sa môže prejsť na tuhú stravu
bez mlieka. Ak ste začiatočník
ideálne je zvoliť kŕmenie vo
forme granúl určených pre
najmladšie vekové kategórie
psov. Frekvencia kŕmenia
do 6 týždňov by mala byť
aspoň 5 x denne, postupne
sa frekvencia môže znižovať na
3 x denne do troch mesiacov a do 8 mesiacov
1-2 x denne. V dospelosti kŕmime psíka 1-2 x
denne podľa uváženia majiteľa, s prihliadnutím
na apetít psíka. Kŕmna dávka dospelého psíka
môže pozostávať z granúl (najjednoduchší
spôsob kŕmenia pre začiatočníka) alebo z
doma pripravenej kŕmenej dávky .Druhý
typ kŕmenia doporučujeme skôr skúseným
psíčkarom. Nesmieme zabudnúť na preventívne
ošetrenia .Od veku 2 týždňov by sa šteniatka
mali v pravidelných 2 týždenných intervaloch
odčervovať spolu s maminou proti vnútorným
parazitom .Toto odčervovanie by sa malo
opakovať do veku 10-12 týždňov , potom sa
frekvencia odčervovania môže predĺžiť na
mesačné intervaly a od 6 mesiacov veku na
3 mesačné intervaly. Vo veku 6-7 týždňov by
sa šteniatka mali zaočkovať prvý krát proti
základným chorobám (psinka, parvoviróza ,
hepatitída , poprípade inf.laryngotracheitída).
Vhodnú vakcínu Vám podľa nákazovej situácie
doporučí veterinár. Očkovanie proti infekčným
chorobám sa opakuje v 3-4 týždenných
intervaloch do veku 14-16 týždňov. Vakcína
proti besnote sa podáva ako posledná približne
vo veku 4-5 mesiacov .Vakcinácia sa potom
opakuje každoročne ,vakcinačnú schému Vám

doporučí
veterinár
podľa
zvoleného
typu vakcíny.
Netreba
zabúdať ani
na povinné
čipovanie
psov ,
ktoré nám
priniesla nová
legislatíva.
Čipovanie
je možné
previesť
spolu s prvou
vakcináciou.
Od jari do jesene sú strašiakom psov aj kliešte
a blchy , z tohto dôvodu je doporučené v
pravidelných intervaloch používať preventívne
prípravky proti vonkajším parazitom, a to vo
forme spot-on alebo vo forme obojku. Čo sa
týka samotnej starostlivosti , treba si uvedomiť
, že pes potrebuje čas , priestor , zodpovedný
prístup a pravidelnosť. Ak budete mať 3 psíkov
v jednom veku , všetko vymenované treba o to
viac znásobiť. Každého psíka musíte vychovať
aj k čistote a poslušnosti, (hlavne, keď pes býva
v byte), čo je časovo náročné. Pes potrebuje
samozrejme aj svoj priestor, treba myslieť
na pravidelné prechádzky niekoľkokrát do
dňa, aby ste zamestnali psíkovo telo aj myseľ.
Keďže ste spomínali , že máte kokeršpanielov,
toto platí ešte viac, lebo sa jedná pôvodom o
poľovné plemeno. Ako začiatočníkom by som
určite doporučil len jedného psíka . Myslím si,
že výchova troch šteniat naraz je náročná práca
aj pre skúseného psíčkára. Ostatným dvom by
som asi doporučil nájsť vhodný domov , kde
každý jeden dostane individuálnu starostlivosť.

- Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti -

Oplatí sa havarijne poistiť staré auto?

Chcel by som sa
opýtať, do akej miery
je opodstatnenosť
havarijného poistenia
staršieho vozidla.
Oplatí sa to vôbec, ak
ma napríklad auto 15
rokov? (Ide o bežné
vozidlo, osobný
automobil značky Škoda). Do akej výšky kryje
poisťovňa náklady spojené s opravou vozidla,
napríklad pri búračke, alebo inom poškodení,
ak je už auto takto staré? A v prípade krádeže
akú hodnotu poisťovňa vyplatí majiteľovi?
A čo ak spôsobím škodu inému vozidlu, na to
nie je potrebná havarijná poistka? Čo Vy, ako
odborníčka doporučujete? Má zmysel zakladať
si havarijné poistenie, ak mám 15 ročné
vozidlo? Rozhoduje pri takejto poistke aj vek
majiteľa vozidla? Myslím tým výšku havarijnej
poistky. Ďakujem za odpoveď.
Najzaujímavejšie pre majiteľa motorového vozidla
je poistiť si ho ako nové. Vtedy je návratnosť
jeho poistenia oveľa vyššia ako keď investuje do
poistenia staršieho vozidla. Vo všeobecnosti sa
havarijne poisťujú vozidlá do desať rokov veku
vozidla. V prípade poistnej udalosti poisťovňa
vypláca poškodenému náhradu škody maximálne
do výšky jeho trhovej hodnoty. Uvediem na
príklade. Klient má 12 ročnú škodovku, ktorú by
dnes predal za 1000 eur. Má ju od začiatku kúpy
u autorizovaného predajcu havarijne poistenú
ako úplne nové vozidlo. Bude mať haváriu a jeho
škoda na vozidle bude 1800 eur. Toľko by ho stálo
opravenie celej karosérie a motora. Keďže cena

za opravu je vyššia ako trhová
hodnota vozidla, poisťovňa
vyplatí klientovi náhradu iba
tejto výšky a aj tá bude menšia
o hodnotu zvyškov, ktoré klient
môže predať. Ak by bola škoda
na vozidle vo výške 500 eur,
túto by poisťovňa preplatila
celú, mínus spoluúčasť, lebo
je menšia ako trhová hodnota
vozidla. Je už na zvážení
klienta, či bude investovať do
havarijného poistenia staršieho
auta. Takto to funguje aj pri
novších motorových vozidlách,
rozdiel je iba vo výške hodnoty
vozidla a tým aj v sume, ktorú
klient môže z poisťovne dostať.
Poistenie sa ale pritom počíta
a aj platí z hodnoty auta celkom nového. Je to
preto, lebo plechy a náhradné diely sa pri oprave
dávajú v servise nové a nie použité. Pri krádeži
dostane klient od poisťovne maximálne aktuálnu
hodnotu vozidla. Pri nových a novších autách
odporúčam si pripoistiť GAP poistenie – je to
poistenie finančnej straty. Klientovi vyplatíme
100% po dobu troch rokov hodnoty vozidla,
ktoré si poistil v danom čase. Ak kupoval úplne
nové vozidlo, tak pri totálnej škode, alebo
krádeži dostane plnú sumu za ktorú vozidlo
kúpil, a ak poisťuje auto staršie, tak dostane
pri krádeži alebo totálnej škode plnú hodnotu
auta, ktorú malo v čase uzatvorenia poistenia.
Toto poistenie sa dá prikúpiť ako pripoistenie
a každý rok ho klient môže vypovedať. Ako veľmi

zaujímavé v našej poisťovni
je vyplatenie poistky aj pri
podpálení vozidla, tiež je nízka
spoluúčasť pri rozbití všetkých
skiel a klienta neobmedzujeme
vo výbere servisu- preplatíme
celú hodinovú sadzbu, nie iba
jej časť. Havarijné poistenie ako
také je pri prípad poškodenia
haváriou, živelnou udalosťou,
vandalizmom a krádežou. Ak
pri havárii klient poškodí aj
iné vozidlo, tak škoda inému
bude vyplatená z povinného
zmluvného poistenia. Starší
klienti majú poistenie lacnejšie,
lebo spôsobujú menej nehôd ako
mladí vodiči.

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

Galantský a Šaliansky Žurnál

- 19 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

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

Šaľa
0905 231 901
0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

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!

MESTO SEREĎ

zverejňuje zámer predať
nehnuteľný majetku mesta:
evidovaný Správou katastra v Galante na LV č. 591, v k. ú.
Sereď, v zmysle §9, ods.2, písm. a) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
prevodu nehnuteľného majetku mesta evidovaného
Správou katastra v Galante v k. ú. Sereď na liste
vlastníctva č. 591: parcelu registra „C“ č. 65 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 96 m2
a budovu so súpisným číslom 4334 na nej postavenú,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad
osobitného zreteľa, z dôvodu potreby neustáleho
vynakladania finančných prostriedkov na opravu
nehnuteľnosti, nájomcovi: Alena Nemetzová, Vojanská
ul.2541/11, 926 01 Sereď, za cenu podľa znaleckého
posudku.
Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi
uznesením č. 189/2013 dňa 19.09.2013
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r.

