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Iva Vaneková
zo Šale
obsadila
na
Majstrovstvách
sveta
v Mongolsku
v kategórii
Bodyfitness
nádherné
5.miesto !

časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Gymnázium Vojtecha
Mihálika v Seredi oslávilo
60. narodeniny,
str. 14.

str. 6.

„Najviac ma
trápi, keď
vidím, že ľudia
nemajú prácu
a preto
aj dobrí
odborníci
odchádzajú
zo Slovenska
do
zahraničia“,
- hovorí
Katarína Filová,
podnikateľka
z Horných Salíb,
str. 15.

„20 ročná oslávenkyňa
Stredná priemyselná
škola v Šali“, str. 5.

Zaujímavý
rozhovor na
začiatok roka
so známym
katolíckym
kňazom
Mgr. Jánom
Sucháňom

čítajte na strane 7.
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X. ROÈNÍK PROJEKTU
NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Nesprávne využívanie vo¾ného èasu je hlavným problémom súèasnej mladej
generácie. Deti, ktoré sa poèas vo¾ného èasu nudia, sú náchylné na negatívne
javy, ktoré na nich èíhajú na každom kroku. Experimentujú s alkoholom, fajèením,
dokonca aj s nelegálnymi drogami. Mnohí odborníci sa preto zhodujú v názore,
že dôraz je potrebné klás na prevenciu.
.
Obraciame sa preto na všetkých, ktorí majú dobré nápady a tipy na projekty.
Pomôžte nám naplni tento cie¾ a prispie tak k rozvoju aktivít zameraných na
zmysluplné trávenie vo¾ného èasu školopovinných detí. Do grantového programu
sa môžu zapoji všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké
školy, centrá vo¾ného èasu a iné subjekty, ktoré splnia podmienky úèasti a zašlú
vyplnený formulár s popisom súažného projektu na adresu: COOP Jednota
Galanta, Revoluèná štvr 953, 924 14 Galanta najneskôr do 28. 2. 2014.
Budeme sa teši na Vaše návrhy a dúfame, že sa nám spolu podarí prispie k zmysluplnému
tráveniu vo¾ného èasu našich detí, objavi a rozvíja mladé nádejné talenty.

Bližšie informácie a žiados o poskytnutie grantu
nájdete na www.coop.sk alebo telefonicky na 031/780 57 31 kl.137
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V konečnom dôsledku spí každý
z nás len v jednej posteli, aj keď
vlastní haciendu so 40-izbami...
Keď som pred Vianocami pripravovala
pre iný časopis jeden rozhovor
s kňazom, odpovedal mi na otázku, čo
je veľký problém dnešného sveta a ľudí
– podľa neho je to sebectvo, z ktorého
v podstate vznikajú a nabaľujú sa ďalšie
problémy, ktoré rodia nevraživosť
medzi ľuďmi, závisť, nenávisť, urážky,
ale aj plánované vraždy. Ja som nad
jeho slovami premýšľala a utvrdila
som sa v tom, že tento dôstojný pán,
nositeľ Božieho slova na Zemi, mal
jednoznačne pravdu. Sebectvo je tu –
odkedy existuje ľudstvo, civilizácia. Kde
spadajú jeho základy, počiatky? Človek
– ako náhle začal žiť v skupinách, si
vytváral to „svoje“ miesto v živote. Vždy
chcel – ak vedel – ovládať ostatných.
A použil na to aj nefér spôsoby, ak bolo
nutné. Tieto sa storočiami zdokonaľovali
a tak sa zdokonaľovalo aj sebectvo,
závisť. Kvôli tomu – „aby som ja mal
viac“, oklamal brat brata, zatratila
sestra brata, dcéra citovo udupala
vlastnú matku a rodina sa rozhašterila
tak, že až súdy riešili problémy, ale pri
vyslovení záverečného rozsudku vlastne
nikto nevyhral. Trovy oboch strán sa
vyšplhali tak vysoko, že z víťazstva
sa nakoniec tešil tretí. A tak to je aj
v živote. Prečo sa vlastne človek nevie
rozdeliť? Alebo nechce? Prečo chce len
on – a nikto iný...? Do hrobu si nikto
z nás nič nevezme a v konečnom
dôsledku spí každý z nás len v jednej
posteli, aj keď vlastní haciendu so 40imi izbami. Aj to dnešné predvádzanie
sa mnohých celebrít, či už u nás alebo

vo svete... Čo iné je chvastanie sa na
žúrkach, ktoré ešte aj sníma televízia,
že topánky má tá a tá za 4000 až 5000
eur? Nie je to chorá až nebezpečná
podoba sebectva? „Ja na to mám
a Vy mi záviďte“. Aj tie priam smiešne
požiadavky niektorých umelcov, aby
na seba upozornili, že oni sú niečo viac.
Napríklad, keď žiadajú pre seba počas
2-dňového vystúpenia v Bratislave
v hoteli 30 izieb! Nech sú akokoľvek
uznávaní a výnimoční! U mňa sa
výnimočnosť a nevšednosť človeka
vždy spájala aj s určitou skromnosťou,
úctou k človeku, slušnosťou a najmä
nepredvádzaním sa. Rovnako je mi
smiešne, ak niekto na svojej rodinnej
dovolenke robí kamerou film z jej
priebehu. Ale nie pre vlastné potreby
a súkromie – pripomenúť si zážitky aj
po rokoch, ale preto, aby sa chválil na
víkendovom posedení „s priateľmi“
a nudil ich premietaním takéhoto
pseudofilmu, alebo aby ho „hodil“
na facebook, nech o tom vie „celý
svet“. Dokazovanie si niečoho? Alebo
maskovanie vlastnej ľudskej úbohosti
a malosti – lebo iným nevieme ohúriť?
A keďže sa dnes skoro každý vyťahuje
„ako sopeľ na rukáve“ a šklbe z čoho
sa len dá, tak ani tí ostatní nechcú byť
horší. Som presvedčená, že aj toto je
forma sebectva len v inom ponímaní. Je
krajšie dopriať aj inému, ak si to zaslúži.
Či nie? Je to možno otrepaná fráza, ale
má svoj hlboký význam. Samozrejme
nevulgarizujme túto myšlienku, ako
jeden známy, ktorý povedal, že človek

Vianočné
potápanie
Klub potápačov Amfora Šaľa 22. decembra 2013
sa stretol na treťom ročníku vianočného potápania na Seneckých jazerách. Stretnutie, ktoré
otvoril Vladimír Sliška, predseda Klubu, nebolo
iba v rovine vianočnej, ale i nádychom ochrany
životného prostredia. Na stretnutí boli prítomní
potápači z domáceho klubu Atol Senec, potápači z Dunajskej Stredy, Bratislavy, Levíc, a Nitry.
Nedá sa nespomenúť prítomnosť a osobnosť v
potápačských kruhoch Romana Ucského, ktorý
sa zaslúžil o rozvoj potápačského športu v rámci
bývalého Československa. Po ukončení slávnostného otvorenia, skupina potápačov sa ponorila
do sveta ticha potopením vianočného stromčeka
na dno jazera Guláška. Touto cestou by sme chceli poďakovať spoločnosti ProCS s.r.o a ELpartner s.r.o., ktorí podporili stretnutie potápačov a
popriať širokej verejnosti úspešný Nový rok 2014
a priaznivcom potápania veľa krásnych a bezpečných ponorov.
Ing. Peter Turenič

musí byť
aj sebcom,
lebo by ho
svet zožral.
Je to pravda,
ale v inom uhle, a bola by z toho ďalšia
filozofická rozprava. Aj matka, či otec,
ktorí milujú svoje deti a dajú im čo im
na očiach vidia – musia byť napokon
trochu aj sami sebcami – pretože
nenažranosť niektorých potomkov,
či rodiny, je tak sebecká, že rodičom
rozoberú dom, vynesú a predajú čo sa
dá a ešte im ukradnú aj dôchodok. Lebo
sebecky uznávajú len svoje požiadavky
na život a ostatné ich nezaujíma. Lepšie
je brať z hotového. Čo na tom, že rodič
musel nesebecky celý život myslieť
aj na druhých, a teraz by trochu tej
pohostinnosti a ústretovosti potreboval
od tých, ktorým ju celé roky nezištne
dával a obetoval? Ľuďom dnes vo
všeobecnosti vo veľkej miere chýba
empatia, čo je tiež ďalšia pohroma
ľudstva! Sebec, lakomec, závistlivec,
neprajník, falošný hráč na city...Takéto
a ešte ďalšie ekvivalenty sa mi spájajú
s podstatou pojmu sebectvo. A Vám?
Sebectvom zabiješ všetko krásne
a duševne živé okolo seba a ostaneš
sám. A komu sa potom so svojimi
chúťkami a „výhrami“ budeš sebecky
predvádzať? Ozaj, viete o tom, že
niektorý ľudia si závidia aj choroby?
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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pripomenuli viacerými aktivitami v rámci kampane „Červené stužky
2013“. Kampaň sme zamerali na zvýšenie informovanosti našich
žiakov o HIV/AIDS, ale aj na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou. Už v novembri
študenti študijného odboru obchod a podnikanie I.OP triedy a
učebného odboru čašník I.C triedy zhotovili červené stužky. Pripínanie červených stužiek a vysvetlenie ich posolstva sa uskutočnilo
na našej škole v posledných dvoch novembrových týždňoch. Celá
kampaň „Červené stužky“ vyvrcholila v týždni od 25. do 29. novembra 2013. V spolupráci s Detským terapeutickým inštitútom „Čistý
deň“ v Galante-Hodoch sme zrealizovali besedy pracovníkov i klientov spomínanej inštitúcie so štyrmi triedami našej školy o vplyve
drog na ľudský organizmus a dôsledkoch ich užívania. So školskou
psychologičkou besedovali študenti šiestich tried o psychologických
aspektoch HIV/ AIDS. Pracovníčky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Galante uskutočnili pre študentov štyroch
tried našej školy meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu a
sacharidov v krvi. Zároveň sme v spolupráci s Regionálnym úradom
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verejného zdravotníctva so sídlom v Galante zrealizovali prednášky
o látkových a nelátkových závislostiach, o vplyve tabakového dymu
na organizmus človeka a škodlivosti fajčenia, o vplyve alkoholu na
organizmus človeka a o závislosti od alkoholu.
Študentky 3. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie,
Veronika Grelová a Simonka Vrbovská, pripravili prezentácie v
programe Power-Point o HIV a AIDS, ktoré prezentovali pred študentami piatich tried. Zároveň sa uskutočnil kvíz o ľudskom tele, HIV,
AIDS, ktorého víťazmi sa stali študentky prvého ročníka hotelovej
akadémie, Rebeka Stergeritsová a Karolína Oláhová.
Súčasťou aktivít kampane „Červené stužky“ bola aj súťaž o cenu
riaditeľky školy pre triedu, z ktorej najviac žiakov príde 28. novembra
do oblečených v červenom oblečení. Do súťaže sa zapojili všetky
triedy. Víťazmi súťaže sa stali triedy: I.AN študijného odboru animátor voľného času a II.OP študijného odboru obchod a podnikanie,
ktoré splnili podmienky súťaže na 100%
Na podporu boja proti HIV/AIDS všetci žiaci a učitelia školy vytvorili v telocvični „Živú stužku“, ktorou sme vyjadrili podporu Svetovému dňu boja proti HIV a AIDS.
Mgr. Anna Švancárová

SOŠOaS v Galante reaguje na aktuálne spoločenské dianie

Netrestajme v roku 2014 tých, čo niečo robia
Rok 2013 bol podľa Slovenskej národnej strany (SNS) jedným z najhorších pre živnostníkov
a malých podnikateľov. Štát ich pod zámienkou lepšieho výberu daní a vyšších príjmov do
štátnej pokladnice potrestal najviac.
Príjmy živnostníkov a malých podnikateľov vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu klesli,
odvody im však vzrástli. Pritom zvýšenie daní a odvodov, zavedenie odvodových povinností
pre dohodárov, administratívne zaťaženia a zmeny v Zákonníku práce, ktoré vošli do platnosti
začiatkom tohto roka, očakávané príjmy do rozpočtu nepriniesli. Naopak, natoľko zhoršili situáciu
samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a malých podnikateľov, že mnohé malé firmy zanikli
a mnohí živnostníci so živnosťou skončili.
Nesystémové kroky vlády spôsobili zhoršenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Chaotické prijímanie zákonov, ktoré sú nedôsledne pripravené, a neustále zmeny, ktoré zvyšujú aj
administratívne zaťaženie, neprispievajú k stabilizácii podnikateľského prostredia, najmä pokiaľ
ide o SZČO a malé firmy. Samotní živnostníci častokrát tvrdia, že sa neoplatí byť aktívny.
SNS vyzýva kompetentných, aby v budúcom roku prestala trestať tých, čo sa usilujú niečo robiť,
vytvárať hodnoty a nechcú zostať na krku štátu, alebo nechcú pracovať načierno. V dlhodobom horizonte len systémové
kroky, návrat k rovnej dani, zjednodušenie legislatívneho prostredia, zníženie odvodov a zrušenie daňových licencií pomôžu
stabilizovať prostredie živnostníkov a malých podnikateľov tak, ktorí sú nezanedbateľnou ekonomickou silou.

Andrej Danko; predseda SNS
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„20 ročná oslávenkyňa Stredná priemyselná škola v Šali“
„Dôležitým míľnikom v živote Strednej priemyselnej
školy v Šali bola jej integrácia – začlenenie do Spojenej
školy, Nivy 2, Šaľa, ktorá bola v roku 2006 zriaďovateľom
– Nitrianskym samosprávnym krajom, zriadená z troch
subjektov SPŠCH, SOUCH a SPŠ. Napriek tomu, že
v súčasnosti naša verejnosť, rodičia i deti vnímajú SPŠ
ako súčasť Spojenej školy, jej úloha a poslanie zostávajú
nezmenené – Zabezpečovať kvalitný a kvaliﬁkovaný
výchovno-vzdelávací proces a vychovávať nové generácie
odborníkov s ľudským rozmerom.
Verím, že Vám táto publikácia, vydaná pri príležitosti
20. výročia založenia SPŠ, poskytne okrem odpovedí na
nezodpovedané otázky, aj priestor na príjemný zážitok
pri spomienkach na udalosti a ľudí, ktorí sa nezmazateľne
zapísali do kroniky života našej školy. „

PaedDr. Alžbeta Botorčeová
riaditeľka školy

20 ročná oslávenkyňa Stredná priemyselná škola v Šali / 1993-2013

V novembri 2013 sa kroky
pozvaných hostí, terajších
aj bývalých zamestnancov
Strednej priemyselnej školy
a Stredného odborného
učilišťa chemického, dnes
organizačných zložiek
Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa,
žiakov, rodičov žiakov a
všetkých priateľov školy
náhlili do dnešnej budovy
Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa,
kde sa uskutočnil slávnostný
krst publikácie „20 ročná
Stredná priemyselná škola v Šali
oslávenkyňa Stredná
priemyselná škola v Šali“.
1993
2013
Krstní rodičia boli presní
a doc. Ing. Milan Belica, PhD.
predseda NSK, spolu s Ing.
Helenou Psotovou, riaditeľkou
ÚNSK pokrstili spomienkovú
publikáciu kriedovými
práve jubilujúcim školám. (obr. zmenšená
lupienkami ruží.
publikácia)
Pozvanie prijal aj primátor mesta Šaľa MUDr.
Chýbali nám na stretnutí i prvý vedúci/riaditeľ
Martin Alföldi, prednosta Okresného úradu
SOUCH pán Ľudovít Tatran, ktorý nám poslal,
Ing. Drahomír Maron, poslanec NSK Ing.
ako ináč, vtipný telefonický pozdrav a tá, ktorá
František Botka, poslanci MsZ v Šali, ale aj
mala s prípravou a organizáciou publikácie
vedúca Odboru školstva PhDr. Ľubica Libová,
najväčšie starosti Mgr. Alena Jaššová
PhD., odborná referentka pre metodickú
šéfredaktorka Galantsko-Šalianskeho Žurnálu,
činnosť škôl Mgr. Iveta Verešová, riaditelia
ktorá bola služobne mimo nášho regiónu.
šalianskych stredných, základných škôl
Vystúpenie žiakov bolo naozaj slávnostné a
a vzdelávacích i záujmových inštitúcií. Z
vystihlo svoj názov Cesta dvadsiatimi rokmi.
pracovných dôvodov sa osláv nemohol
Konferovania sa profesionálne zhostili naša
zúčastniť generálny riaditeľ Dusla, a.s.
prvá maturantka Katarína Botková - Szikorová
Ing. Petr Bláha, ale v jeho mene k nám
a súčasný maturant Marek Búran. Pred očami
zavítala personálna riaditeľka JUDr. Silvia
divákov sa predstavili talentovaní bývalí
Karásiková a zástupcovia ďalších spoločností
i súčasní žiaci v oficiálnej i neoficiálnej časti
spolupracujúcich na odbornej príprave
programu, ktorého hudobná réžia patrila
stredoškolákov: ProCS s.r.o., Samsung
Ing. Martinovi Krajmerovi. On je náš bývalý
Electronics Slovakia s.r.o. ,...
pedagóg, ktorý počas svojho pôsobenia
Milými hosťami osláv boli i bývalí riaditelia
skomponoval a napísal text nádhernej skladby
škôl. Mgr. Július Morávek (SOUCH i SPŠ),
pre IV.E: „Modrá loď“. Ešte sa mu podarilo
PaedDr. Jozef Búran (SOUCH), najdlhšie
do školáckeho textu a melódiou La Paloma
pôsobiaci zástupca pre teoretickú prípravu na
predstaviť jeden z najväčších speváckych
SOUCH PaedDr. Gejza Vörös. Vedenie súčasnej
talentov Spojenej školy Adrianu Herenčárovú.
školy si ich spolu s najdlhšie pôsobiacimi
Vydarené a zaujímavé videoprojekcie od Mgr.
pedagógmi na SPŠ - od jej založenia: Mgr.
Jaroslava Kučeru,
Františkom Fialom a Mgr. Jozefom Szalayom, s
Mgr. Ľudovíta
prvou a najdlhšie pôsobiacou predsedníčkou
Lámalu, majstra
Rady školy pri SPŠ Ing. Zuzanou Tóthovou
odbornej
a celoživotne pôsobiacou pedagogičkou
výchovy Štefana
na SOUCH s najväčším počtom úspešných
Hrnčára, boli
riešiteľov matematických olympiád a súťaží
osviežením
Mgr. Helenou Lovászovou uctilo čestným
a doplnením
vysvedčením! Čestné vysvedčenia odovzdali
nášho programu.
predsedníčka rady školy pani Mária Szabová
V rámci neho
a predsedníčka Rady rodičov Mgr. Beáta
sme potešili na
Gupková.
záver oficiálnej
To by si zaslúžili i ďalší bývalí i súčasní
časti srdcia
pedagógovia pôsobiaci na školách, ale možno
všetkých v sále
im elegantná publikácia spomienok bude
dvoma piesňami
pripomínať tie desiatky rokov, ktoré venovali

20 ročná oslávenkyňa

v podaní speváckeho zboru učiteľov
z SOUCH.
V priebehu oficiálnej časti si všetci
prítomní mohli vypočuť kúsok histórie
i ďakovné slová riaditeľky školy PaedDr.
Alžbety Botorčeovej. Pamätný list
predsedu Nitrianskeho kraja riaditeľke
školy uviedol, prečítal a odovzdal pán
doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda
NSK (na snímke). Rovnako ako on aj
pani Ing. Helena Psotová, riaditeľka
ÚNSK, nešetrila pochvalnými slovami
za odvedenú prácu, povzbudila do
ďalšej práce a ďalších výziev, ktoré
škola má a ktoré sa snaží v súčasných
podmienkach realizovať čo najlepšie.
Slávnostnú atmosféru umocnil
prípitkom aj Mgr.Július Morávek
Po slávnostnom krste bolo pripravené
občerstvenie a pozvaní hostia a
zamestnanci školy mohli spoločne
zaspomínať na časy minulé a porovnať
s tými súčasnými priamo vo vyzdobenej škole.
Vieme, že dvadsať rokov je len malý krôčik
v histórií existencií škôl. Ale dynamika
a stupňujúca rýchlosť našich životných dianí
nás provokujú, aby sme to dnešné, aktuálne
bytie v školách zachytili a nechali iskričky
spomienok i v historicky zachytenej súčasnosti
nášho mesta. Za takýto odborný vstup v našej
publikácie sme vďační pani PhDr. Veronike
Novákovej, PhD. , riaditeľke pobočky Štátneho
archívu v Šali.

My, súčasníci, máme veľké vzory,
preto zaželajme našim školám
ďalších múdrych a obetavých
učiteľov a veľa rozumných a
usilovných žiakov, aby sme
mohli spoločne počas ďalších
desaťročí budovať jej dobré
meno dosahovaním vynikajúcich
výsledkov v rámci spoločnej
Spojenej školy!

- vedenie školy -
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Iva Vaneková zo Šale obsadila na Majstrovstvách sveta
v Mongolsku v kategórii Bodyfitness nádherné 5.miesto !
Sympatická Iva Vaneková zo Šale sa venuje kulturistike a v tejto
športovej disciplíne robí dobré meno nielen GalantskoŠalianskemu regiónu, ale aj celému Slovensku. Ako sa k tomuto
športu dostala, čo ju na kulturistike lákalo, to už bola otázka pre
ňu.
- K športu som mala vždy kladný vzťah. Venovala som sa mu ako
každá bežná žena. Postupne som chcela zistiť, čo moje telo dokáže...
Obdivovala som trénerky aeróbnych a fitness cvičení. Športové
nadšenie, energia, disciplína trénerov a disponovanie krásnym
telom, motivuje mnohých ľudí urobiť seba krajšími a hlavne začať sa
stravovať zdravo. V podstate, mám rada všetku tú drinu a disciplínu
okolo kulturistiky. Skrátka, tento šport som si zamilovala.
o V akom okamihu Vás kulturistika začala väčšmi baviť
a zaujímať? Bolo to s prvými úspechmi?
- Súťažím vo federácii IFBB v kategórii Bodyfitness do 158 cm. Moja
príprava na súťaž je náročná, zaberá všetok môj voľný čas. Cesta k
úspechu vedie cez tvrdú disciplínu-cielené tréningy v posilňovni
a v stravovaní - cez prísnu diétu, keď si musím odoprieť letné
grilovačky, koláče, kávu s cukrom.Pre mňa sladkou odmenou po
náročných tréningoch je stáť pred porotou a získať čo najlepšie
ocenenie.
o V akej váhovej kategórii súťažíte?
- V športovej
príprave ma viedol
a povzbudzoval
môj partner a
tréner /Róbert
Babos - Majster
Európy/,ktorý
sledoval moju
prípravu naozaj
pod prísnym
drobnohľadom
a nič mi neodpustil.
o Akú máte
na Slovensku
konkurenciu?
- Slovensko má
silné zastúpenie vo
fitness a bodyfitness
s vynikajúcimi
výsledkami nielen
doma, ale aj
na prestížnych
svetových
súťažiach, odkiaľ
naše reprezentantky
priniesli veľa
zlatých medailí.
Konkurencia je
veľká, pre mňa
silno motivujúca
a pravdou je, že
väčšia konkurencia
vytvára väčší tlak
na kvalitu. Mať silnú
súperku vedľa seba
vás motivuje vydať
zo seba maximum
a zabojovať tak, aby
výsledok bol uspokojivý.
o Prezraďte váš recept na rovnováhu medzi súkromným

(športovým) životom a
prácou...
- Práca ostáva prácou, mám
svoju prácu a ľudí, s ktorými
pracujem rada. Rodina mi
bola silno naklonená, museli
pochopiť, čo je počas niekoľko
mesačnej prípravy pre mňa
prioritou, proste diéta je diéta...
za čo im ďakujem.
o Dokázali ste k pohybu
pritiahnuť aj rodinu,
prípadne kolegyne / kolegov?
- Obaja moji synovia majú
blízko k športu, cvičia pre
vlastné potešenie. Starší sa
venuje posilňovaniu a boxu
už dlhoročne a mladší začal
navštevovať posilňovňu, na
moju veľkú radosť, po mojej
súťaži FITNESS CUP v Trenčíne.
Snáď sa niektorý v budúcnosti
rozhodne stáť na súťažných
doskách a ja pyšná mama
to celé budem sledovať zo
zákulisia a držať palce ako
držali oni mne.
o Váš najveselší, prípadne
najkurióznejší zážitok
súvisiaci so športom?
- September bol pre mňa
veľkým prekvapením, keďže
som stála na pódiu po prvý
krát. Na nominačnej súťaži
FITNESS CUP v Trenčíne som
získala zlatú medailu.
V októbri tohto roku som sa
zúčastnila MAJSTROVSTIEV
SVETA v Mongolsku, kde som
sa dostala do finále a obsadila
5-te miesto. Moje dojmy sú nádherné a som naozaj spokojná...bola
to pre mňa ďalšia výzva a inšpirácia.
Pobyt v Mongolsku mi priniesol mnoho športových zážitkov
a skúseností..Ocitla som sa v strede nádhernej atmosféry a
videla úroveň svetovej špičky. Jeden z nádherných zážitkov
je z rozlúčkového banketu, keď nášmu tímu, prezident IFBB
Rafael Santonja odovzdal šálku s horúcou vodou. Všetci sme
nechápali: „Prečo šálku s horúcou vodou???“Vysvetlenie bolo
nádherne prekvapivé...Šálka je určená pre SLOVENSKO, ako
najsympatickejšiemu tímu z 27 štátov, ktoré sa zúčastnili MS v
Ulaambaatare. Keď si do čiernej šálky zalejeme horúci čaj alebo
kávu, šálka sa vybieli a objaví sa logo súťaže, ktoré nám pripomína
účasť na súťaži a sympatie prezidenta a poroty.
o Aké sú Vaše športové ambície?
- Čaká ma príprava na súťaž Majstrovstvá Slovenska-boj o nomináciu
na Majstrovstvá Európy, to je jedným z mojich budúcich cieľov...
o Čo považujete za dôležité spomenúť v tomto rozhovore...
- Ďakujem všetkým mojim sponzorom, posilňovni EXEDRA FIT v Šali,
v ktorej priestoroch som sa svedomito pripravovala.
Moje ďakujem patrí predovšetkým partnerovi, rodine a priateľom,
ktorí stáli pri mne po celý čas a držali mi palce.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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„Pre mňa je Boh večným tajomstvom, jeho sa nemôžeme zmocniť,
len sa môžeme k Bohu blížiť“, -hovorí Mgr. Ján Sucháň, katolícky kňaz z farnosti ČATAJ-Veľký Grob.
Mgr. Ján Sucháň sa narodil v Šuriankach
pri Nitre, v roku 1975 ukončil štúdium
teológie na Bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave,
v tej dobe to bola jediná teologická
fakulta na Slovensku. Po absolvovaní
základnej vojenskej služby v roku
1978 nastúpil na svoje prvé kňazské
miesto v Šahách. Neskôr pôsobil ako
kňaz v Pezinku, v Bratislave – Lamači
a potom v Krakovanoch ( Trebatice –
Ostrov ). V súčasnosti slúži vo farnosti
Čataj – Veľký Grob.
Pre mňa bolo veľmi milým stretnutie
s týmto výnimočným človekom,
služobníkom Božím naozaj v tom
pravom zmysle. Skromný a príjemný
s nadčasovým vnímaním života.
Takto na mňa zapôsobil pri našom
rozhovore „o živote“, ako stvorenom
do vianočného čísla časopisu pre chvíle zamyslenia, uvažovania
a analyzovania – ako žijeme, čím a pre čo žijeme, aké hodnoty a zmysel
života uprednostňujeme...
Hodnotný a zmysluplný rozhovor, ktorý ma ľudsky obohatil a to
v žiadnom prípade nehovorím ako frázu ani ako lichôtku.
Na konci rozhovoru som to aj Mgr. Sucháňovi povedala
a charakterizovala som naše stretnutie ako naozaj hodnotný dar, lebo
som stretla ČLOVEKA, ktorý sa na nič nehral, nepretvaroval sa, používal
bežné a zrozumiteľné, ale láskavé a chápajúce slová.
Vlastne tým, ako sa správal, ma obdaroval.
o Pán Sucháň, čo Vás zvykne potešiť, kedy ste spokojný, šťastný?
- Najkrajší, priam božský pocit mám vtedy, ak môžem niekomu urobiť
dobre, ak viem pomôcť človeku, ak mu ukážem zmysel, pre ktorý sa
oplatí žiť a tento človek príde aj po rokoch so slovami, že som mu
pomohol. Mňa vtedy napĺňa hrejivý pocit pri srdci, že aj sám som
pomohol aspoň kúskom DOBRU.
Dnes už vyznievajú podobné vety pre veľa ľudí ako naučený manuál,
ktorý používa kde – kto, len aby sa zapáčil okoliu.
Práve preto si úprimná úvaha nad súčasným životom, poznanie jeho
skutočných a dôležitých priorít zasluhuje významnú pozornosť a mali by
sme sa všetci nad krásou, ale aj úbohosťou súčasného sveta a žitia veľmi
vážne zamyslieť.
o Myslíte si, že ľudstvo ako celok sa niekedy poučí z vlastných chýb
a začne sa stavať k životu zodpovednejšie?
- Spamätať sa môžu len jednotliví ľudia. Viete, náš život je v každom
smere vždy o chápaní vzťahov. Sú to vzťahy v rodine, medzi partnermi,
vzťahy rodičia a deti, súrodenci navzájom, vzťahy na pracoviskách,
vzťahy medzi susedmi, vzťah mladí a starí, vzťahy medzi štátmi, ale
aj ideológiami. A zároveň to je aj boj dobra a zla, ktorý nefunguje len
v rozprávkach, ale funguje najmä reálne.
V živote človeka by preto nemalo chýbať svedomie a zodpovednosť za
všetko, čo robí.
Aj obhajoba správnych vecí, spravodlivosti, odsúdenie faloše
a vyvracanie klamstiev. Začiatok konca začína vždy tam, kde sa nehovorí
pravda., vtedy strácame ľudskú tvár. Teraz si iste poviete – ale čo je
to pravda? Lebo tá môže byť z rôznych zorných uhlov rozdielna, a aj
z pohľadu rôznych ľudí. Práve preto však treba komunikovať, nebáť sa
komunikovať, veci vysvetľovať, analyzovať, až sa dostaneme k podstate
problému a nájdeme nejaký spoločný bod, na ktorom sa zhodneme
a postupne odvíjame klbko rozdielností, nejasností, možno aj klamstiev,
až sa dopracujeme k výsledku, ktorým môže byť vyriešenie problému,
odkrytie pravdy, odhalenie podvodu, intríg a napokon aj spokojnosť
zúčastnených strán. Tam, kde viazne komunikácia, sa problém nevyrieši.
Nie je nič škodlivejšie pre medziľudské vzťahy a náš spoločenský život,
ak si skupinka „ vyvolených“ ľudí, či už zbohatlíkov, politikov, respektíve
iných „novodobých mudrcov“ vytvorí tzv. svoju pravdu, ktorú nasilu
vtesnáva ostatným ľuďom do každodenného života. Ja som vyrastal na
dedine a moji rodičia mi vštepovali do pamäti elementárne poznatky
a informácie o tom, ako funguje reálny život, ako sa mám správať, ako
si mám vážiť život, ľudí, ktorých stretnem a najmä ma učili : žiť v pravde,
pravdu hovoriť a aj za ňu bojovať, ak je treba, žiť v láske a v porozumení
s inými. Preto stále hovorím, že pravda má neustále svoje dôležité
postavenie v živote každého človeka a má svoj obrovský význam pre
jeho normálne a čisté fungovanie v celom jeho živote, v každom smere
a v každom poňatí. Ak sa začnete strácať v polopravdách, začnete
si ospravedlňovať vlastné chyby klamstvami vo svojom vlastnom
svedomí, potom to už ide aj smerom von, do vzťahov k iným ľuďom, na
pracovisko, do rodiny, do spoločnosti...
o Ako vnímate život, smrť...?

- Život je dar. Človek by preto nemal byť
neľudský. Láskavosť by nemala zmiznúť
z nášho života nikdy. Láska je najvyššia
hodnota a skutočná pravda nemôže byť
bez skutočnej lásky.
Boh je láska. Poslaním každého človeka by
preto malo byť – vracať dar života. Smrť by
mala byť naplnením a darovaním života.
V podstate tu na Zemi si „zarábame“ na
to, aký bude náš život vo večnosti. Človek
by vo svojom živote nemal rezignovať ani
ostať ľahostajný voči veciam okolo seba,
ani voči nástrahám, ale ani pekným veciam.
Mal by mať svoj postoj, názor. A aj keď
by narazil na odpor, prekážku, mal by sa
opätovne dvihnúť... a ísť ďalej. Aj sa riadim
takouto filozofiou. Bez obety niet života...
o Ako vnímate fenomén slobody, čo je
správne a čo nie?
- V živote človeka je sloboda rozhodujúcim faktorom. Aj pocit slobody,
jej rozsah, vnímanie a prežívanie života v slobodných podmienkach. Je
to výhra pre človeka alebo strata? Je na ňom, ako ju bude chápať. Len
on sám rozhodne, ako so slobodou v živote naloží. Viete, niektorým
ľuďom celkom vyhovuje, ak ich „vodíte za ručičku“ , ak im prikazujete,
zakazujete, určujete čo majú robiť, lebo jednoducho nemajú vlastné
nápady, postoje, názory, alebo sa boja ich prejaviť, vyjadriť sa k veciam.
Aby si nerobili zbytočné problémy, radšej ako „poslušné stádo“ len
prikyvujú. Ale aj to je ich rozhodnutie. Potom však plačú nad svojím
životom, závidia iným a sťažujú sa na osud. Nič však nerobia preto, aby
sa pohli niekde inde. Riešenie je pritom veľmi jednoduché : sebareflexia,
mať zmysel pre pravdu a naučiť sa priamo žiť život. Zdá sa, že základom
celého problému spoločnosti a väčšiny ľudí je vlastná nevedomosť,
nevzdelanosť a neuvedomelosť. Až to hraničí s hriechom. Je veľkou
pravdou života, že čím viac vieš, tým máš reálnejší postoj k životu, viac
ho vnímaš a vnímaš aj potreby, bolesti a život iných ľudí empatickejšie.
o Čo pre Vás znamená Boh?
- Pre mňa je Boh stále tajomstvom, ktorého sa nemôžem ja ani nikto
iný zmocniť, ale môžem sa k nemu len blížiť. Preto sa ani vo svojich
príhovoroch niečo v mene Boha nesnažím ľudom tvrdo prikazovať, siliť
ľudí do niečoho. Viera v Boha je dobrovoľná a musí ňou človek sám
chcieť žiť. Inak to nemá význam. Kto chce žiť vo viere, mal by to cítiť
úprimne vo svojej duši. To sa nedá naučiť, ani nanútiť. Ani po „dobrotky
ani po zlotky“.
Čo sa deje v spoločnosti je odrazom aj v kresťanstve. Žijeme v dobe
informatiky, veľkých spoločenských zmien, ktoré prechádzajú aj v našom
myslení a dotýkajú sa aj samotnej práce kňazov. Ani kňazi by nemali
žiť mimo tohto diania, ak chcú pochopiť ľudí. Aj pápež František, ktorý
sa teší veľkej obľube verejnosti, hovorí : „Potrebujeme takých svätcov,
ktorých majú radi kino, divadlo, tanec a šport, potrebujeme svätcov,
ktorí sú otvorení, normálni , priateľskí, veselí, potrebujeme takých
svätcov, ktorí pijú colu, jedia hot-dog, používajú internet. Potrebujeme
takých svätcov, ktorí žijú v tomto svete a vedia si vychutnať dobré a čisté
veci tohto sveta a predsa sa nestanú svetskými.“
o Za čo ste vďačný?
- Za život, za mojich rodičov, za súrodencov a tých, ktorí mi pomáhali
a pomáhajú, ale som vďačný napríklad aj za úskalia v živote, prekážky,
lebo to vnímam ako školu života. A tak to vnímajú iste aj iní vnímaví
ľudia. O tom totiž život je, lebo život nie je len láskavý, spokojný
a radostný. Plnosť života sa zračí práve v tom, že sa skladá z dobrých,
zlých, pekných a nepekných vecí a učí nás práve cez tie prekážky, krivdy,
či bolesť – ako sa možno aj my máme zmeniť, napraviť. Ak sme aj chybu
v živote urobili, a tú urobí každý z nás, mali by sme si ju uvedomiť
a zmeniť to. To je o zrení človeka.
Vaše slovo na záver...?
- Naučme sa v prvom rade všetci spoliehať sa v živote našom
každodennom najmä na seba, využiť svoje možnosti pri prekonávaní
prekážok, nebuďme leniví a špekulatívni, využívační. Nespoliehajme
sa, že niekto druhý tu vždy bude, keď nám bude zle a budeme ho
potrebovať k tomu, že nás bude „viesť za ruku“ a uľahčovať nám tak
cestu životom. Nespoliehajme sa na to, že budeme využívať výsledky
usilovnosti iných, že budeme zarábať na neúspechu, či bezmocnosti
druhých. Vždy na to doplatíte. Nemôže byť niečo dobré a spravodlivé,
ak to vzniklo a je postavené na nespravodlivom a klamstvom
vybudovanom základe.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
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Občania Serede vo všeobecnosti hodnotia
život vo svojom meste ako dynamický
Ing. Martin
Tomčányi je
primátorom
Serede od r.
2011, teda prvé
volebné obdobie.
Je činorodým
a mimoriadne
aktívnym
primátorom.
Navyše má
kreatívny tím
zamestnancov
mesta na čele
s prednostom
mestského úradu
Ing. Tiborom
Krajčovičom a väčšinu poslancov,
s ktorými spolu „kopú“ za spoločnú
vec. Tri roky plynúceho volebného
obdobia ukázali, že kde názorová
jednota a dohoda – tam to ide. Sereď
sa v mnohých oblastiach zmenila na
nepoznanie. Porozprávali sme sa o tom
s hovorcom a viceprimátorom mesta Bc.
Ľubomírom Veselickým.
o Občania vo všeobecnosti hodnotia
život mesta ako aktívny. Pribudli
nové parkoviská, ihriská, opravili či
zrekonštruovali ste viacero budov
v majetku mesta, vyriešili ste problémy
pretrvávajúce celé roky, veľmi čulý je
kultúrny, športový a spoločenský život.
Poďme sa pozrieť do minulosti. Čo bolo
prioritou v r. 2011 a čo sa podarilo?
- Všetko, čo sa sme vykonali, je výsledkom
spoločnej práce zamestnancov mesta
a poslancov. Tých akcií boli desiatky a preto
spomeniem iba niektoré. Nefunkčný odtok
dažďovej vody pred autobusovou zastávkou
na Cukrovarskej ulici bol problémom od
roku 1975, teda v čase nášho nástupu
do funkcií trval úctyhodných 35 rokov.
V januári 2011 bol už minulosťou. Nie
zanedbateľný bol 4 roky rastúci i dlh
skupiny obyvateľov z Cukrovarskej ulice za
nezaplatenú dodávke vody a likvidovanom
odpade a hromadenie odpadu za oplotením
užívaného pozemku. Trvalo to niekoľko
mesiacov v prvom polroku 2011, ale od 30.
6. 2011 za odpad i dodávanú vodu musia
platiť a následne dobudované pevné
oplotenie pozemku sa u kázalo ako účinná
zábrana vynášaniu odpadu mimo priestoru
ich dvora..
O kancelárii prvého kontaktu hovoril vo
svojom programe kandidát na primátora
už v roku 2006. Reálnu podobu dostala
táto miestnosť 19. apríla 2011. Križovatka
pri OD LIDL bola projekčne pripravená ešte
v predchádzajúcom volebnom období.
Jej zrealizovanie sme preto všetci chápali
ako logické naplnenie tohto zámeru.
V júni 2011 bola vykonaná aj oprava
križovatky pri hoteli Hutník a tým sme
mali vyriešený prejazd cez obidve kľúčové
križovatky v meste. V roku 2011 sme sa
začali vážne zaoberať aj čistením veľkého
parku a amfiteátra od niekoľkoročných
náletových drevín a hromadiacich sa
nečistôt v kaštieli. Ťažisko prác vykonali
zamestnanci mesta i dobrovoľníci. Mottom
týchto aktivít bolo priviesť život do parku.
Parkovisko Legionárska, priechod pre
chodcov M.R.Štefánika , nové detské ihrisko
na Cukrovarskej ulici, chodník v časti Horný
Čepeň, parkovisko na Námestí slobody,

realizácia zámeru z minulého volebného
obdobia modernizácia a rekonštrukcia
Fándlyho školy, parkovisko na Cukrovarskej,
verejné osvetlenie na Krásnej ulici,
rekonštrukcia Záhradnej ulice, likvidácia
starých WC na Perlovke a vybudovanie
parkoviska na tomto mieste to boli ďalšie
významné investičné zmeny v prvom roku
nášho volebného obdobia.
Finančne najväčšou bola revitalizácia
parku na Námestí Slobody. Základy akcie
sme položili ako poslanci ešte v roku
2009. Zámer bol v počiatkoch doslovne
bombardovaný kritikou, no tá po ukončení
diela rýchlo zapadla do zabudnutia.
Odvolanie jedného z účastníkov verejnej
súťaže a následné prieťahy v konaní
oddialili začatie prác o niekoľkých mesiacov.
Preto sme slávnostné otvorenie parku za
prítomnosti skvelého trubkára Laca Décsiho
mali až 29.6.2012. Poslednou uskutočnenou
investíciou, ktorá bola projekčne pripravená
v predchádzajúcom období bola cyklotrasa
medzi veľkým parkom a Stredným
Čepeňom. Vybudovaním parkoviska na
Garbiarskej ulici v areáli bývalej budovy ZŠ
sme vyriešili veľmi problémové zaťaženie
sídliska statickou dopravou. Viac ako desať
rokov nedokončená Sokolovňa prestala
byť problémom v máji 2013. Tešíme sa aj
tomu, že z priestorov starých rodinných
domov sme dva bývalé kluby dôchodcov
umiestnili v bývalej MŠ na Jesenského ulici.
V ďalších rekonštruovaných priestoroch
bývalej škôlky našla svoje miesto Mestská
polícia i Materské centrum MAMA klub
Sereď. S nadáciou Pontis Samsung, OZ
Mladá Sereď a Kresťanskou mládežou
organizujeme každý rok brigády, ktoré
nám pomáhajú udržiavať verejné priestory
v dôstojnom stave. V tomto roku sme
reálne naplnili to, čo sme vo veľkom parku
začali v roku 2011. Zásluhou nových
a rekonštruovaných prvkov a zariadení,
teda lavičiek, chodníka po obvode parku,
detského ihriska, pegroly, sociálneho
zariadenia, cesty ale aj náučného chodníka
a novej podlahy a osvetlenia v bastióne
sa park stáva vyhľadávaným a dôstojným
miestom pre odpočinok. V tomto roku sa
nám podarilo prepojiť cyklotrasu popod
most s asfaltovým povrchom pravobrežnej
hrádze k Dolnej Strede. V závere sezóny
sme otvorili ďalšie cyklotrasy v okolí
mesta. Roky zanedbávaný technický
stav budov školských zariadení vyžiadal
v minulom i tomto roku veľké investičné
vklady na to, aby tieto zariadenia bezpečne
slúžili svojmu účelu. V tomto roku to
napríklad bola rekonštrukcia hygienických
zariadení v MŠ Murgašova, prístavba
MŠ Podzámska, zníženie stropov MŠ
Cukrovarská, montáž infražiaričov v
telocvični ZŠ J. A. Komenského, sociálne
zariadenia v ZŠ Juraja Fándlyho, výmena
svietidiel a elektrických rozvodov vo
všetkých MŠ, výmena okien na bývalej
ZŠ P. O. Hviezdoslava a Cirkevnej ZŠ sv.
Cyrila a Metoda. V októbri bola ukončená
komplexná rekonštrukcia Lúčnej ulice.
Dlhoročným problémom Serede je
sporadický zákal dodávanej vody
z verejného vodovodu. Už začatá
výmena hlavného privádzača medzi
Galantou a Sereďou a pripravená montáž
zákalomerov na najkritickejšie okruhy
sú konkrétnymi krokmi vedenia mesta

a dodávateľa vody pre dosiahnutie nápravy.
o Ako sa vám darí napĺňať rozpočet pre
investičné zámery a aká je prepojenosť
mesta na Eurofondy a ďalšie dotácie?
- Hovoril som o najväčšej akcii Revitalizovanom Námestí slobody. Nebyť
rýchleho rozhodovania o projekte a podaní
žiadosti tak viac ako 900 tisíc Eur dotácie
by pre mesto bolo doslovne stratených
a námestie by ostalo v pôvodnom stave.
Z vlastných prostriedkov by sme takúto
rekonštrukciu nedokázali nikdy uskutočniť.
Vonkajšie zdroje nám v minulosti veľmi
pomohli vo viacerých prípadoch . Bolo
to zateplenie ZŠ J. A. Komenského a
modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Juraja
Fándlyho. Nemôžem vynechať ani Nadáciu
Slovenskej sporiteľne, ktorá nám v októbri
2012 prispela na multifunkčné ihrisko
čiastkou viac ako 50 tis. Eur. V tomto roku
sme z vonkajších zdrojov získali aj značné
financie na tak potrebné okná bývalej ZŠ
P. O. Hviezdoslava a Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila
a Metoda.
o Rok 2014 je tu... Sereď bude – tak ako
iné mestá, finišovať v poslednom roku
volebného obdobia 2010-2014. Čo máte
teda na pláne?
- V roku 2014 máme tak ako
v predchádzajúcich rokoch v rozpočte
pripravené akcie, ktoré považujeme za
dôležité a z pohľadu doterajšieho vývoja
za potrebné. Bude toho samozrejme viac,
ale spomeniem dva väčšie investičné
zámery. Kukučínova ulica. Pre nie dobrý
obsah dodatkov i zmluvy so spoločnosťou,
ktorá namiesto šiestich bytových domov
sídliska Meander postavila iba dva a napriek
nášmu trojročnému sústavnému naliehaniu
na plnenie zmluvy v časti vybudovania
tejto komunikácie, pristúpime k jej úprave
sami. Druhou veľkou výzvou je seredský
amfiteáter. Som si vedomý, že ak chceme
mať v letných mesiacoch dôstojné
podmienky na kultúrne predstavenia pre
viac ako 500 divákov, môžeme tieto akcie
robiť iba v amfiteátri.
o Na čo ste ako funkcionári mesta zvlášť
hrdí?
- Úprimne sa tešíme každému novému
objektu, každému chodníku, ceste,
parkovisku, ale aj každému ihrisku,
rekonštruovanej, či modernizovanej stavbe.
Teší nás, že občania pozitívne zmeny vidia
a reagujú na ne. Ak by som mal priradiť
mieru mojej osobnej spokojnosti k niečomu
obecnejšiemu, najviac ma teší podpora
a pochopenie kolegov poslancov a veľmi
korektné vzťahy medzi zamestnancami
mestského úradu. Aké sú vzťahy na
pracovisku, taký je výsledok spoločnej
práce. Trojročný rozvoj Serede túto
skúsenosť potvrdzuje.
o Mesto Sereď nie je osamelým
bežcom. Počas roka organizujete
mnoho kultúrnych akcií, stretnutí so
zaujímavými ľuďmi, ale aj dostávate
pozvania na návštevy od iných subjektov.
Kde všade o Seredi vedia? Kto významný
a známy Sereď navštevoval a navštevuje?
Veľmi populárne a známe je najmä vaše
Seredské kultúrne leto.
- Kultúrny život sme zverili novému
riaditeľovi domu kultúry. Odbremenený
je od starostlivosti o budovy, no výber
účinkujúcich na akciách hudobného
leta, ale aj na všetkých ostatných, je jeho
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prácou. Samozrejme obsah pripravovaných programov spolu
v hrubých črtách preberáme, ale to už sú iba bežné operatívne
kroky. Pravidelne máme kontakt s partnerským mestom Tišnov.
Vymenovať všetky osobnosti napríklad hudobného života, ktoré
Sereď v uplynulých troch rokoch navštívili by bol trochu problém.
Spomeniem len niektoré. Martin Babjak, Justin Echols, Hana
Zagorová, Zuzana Smatanová, Jiří Stivín, Felix Slováček, Melanie
Scholtz, Lucie Bílá, ale napríklad aj Miroslav Donutil. Radošinské
naivné divadlo prináša do Serede skvelé predstavenia aj dvakrát
ročne. Počas hudobného leta alebo ďalších akcií múzea to boli
desiatky ďalších skvelých interpretov, vrátane domácich majstrov
Norberta a Karola Danišovcov.
o Ako celkovo by ste mohol charakterizovať Sereď
v súčasnosti? Aké je to mesto, samospráva, ako sa Vám tu žije,
poznáte názory aj svojich spoluobčanov, do akej miery sa
snažíte rešpektovať ich pripomienky?
- Sereď je mesto, ktorého problémy sú v mnohom podobné iným
mestám, no má aj svoje špecifiká. Unikátni sme napríklad tým,
že každý prvý pondelok v mesiaci okrem prázdnin sme si určili
ako deň stretávania sa s občanmi. Urobili sme to preto, lebo pri
schválenom programe zastupiteľstva, ktoré aj keď je verejné, nie
je na ňom dostatočný priestor pre kladenie otázok k problémom,
ktoré majú obyvatelia Serede. Okrem toho sme v tomto roku
zaviedli službu bezplatného právneho poradenstva pre obyvateľov.
Sme otvorení každému dobrému návrhu na zlepšovanie vzájomnej
komunikácie, a ak nám to právny poriadok umožňuje, konáme tak,
aby sme obyvateľom reálne pomohli.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľného majetku
na ul. Vonkajší rad 798 (bývalý objekt Tecom-u Sereď s.r.o.),
evidovaný Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č.
591, v k. ú. Sereď parcela registra „C“ č. 2813/1- zastavané plocha
vo výmere 4.009 m2, na ktorej je zriadené vecné bremeno spočívajúce
v práve prechodu a prejazdu cez parcelu č.2813/1 v prospech Tecom
Sereď s r.o. a umiestnené „prefagaráže“ vo vlastníctve Tecom Sereď
s r.o., parcela registra „C“ č. 2813/2 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 717 m2, na ktorom je postavená stavba (garáže a sklady) vo
vlastníctve Tecom Sereď s.r.o., parcela registra „C“ č. 2813/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 542 m2 a stavba bez
súpisného čísla - hala sklad na tejto parcele postavená, parcela
registra „C“ č. 2813/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68 m2
a stavba bez súpisného čísla (pôvodné čerpadlo PH) na tejto parcele
postavená, parcela registra „C“č.2813/5-zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 295 m2 a stavba bez súpisného čísla – administratívna
budova na tejto parcele postavená, parcela registra „C“ č. 2813/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33m2 a stavba bez súpisného
čísla – kotolňa na tejto parcele postavená, parcela registra „C“ č.
2813/7- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 a stavba so
súpisným číslom 798 – vrátnica Tekom, novovytvorenú parcelu
registra „C“ č. 2813/9- zastav. plocha vo výmere 139 m2, ktorá bola
odčlenená od parcely registra „E“ č. 1106/2- ostatné plochy,
evidovanej na mape určeného operátu na LV č. 4806 v k. ú. Sereď.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 19.09.2013
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Na V. ročníku Victoria Natural Cup
opäť bodovali športovci za Veľký Grob

Generálkou na nastávajúce
Majstrovstva Európy INBA v
Karlových Varoch, sa 19.10 2013
začal V. ročník Victoria Natural Cup
v Senci, pod vedením organizátora
súťaže Viliama Riga (na snímke),
ktorý má s podobnými súťažami
bohaté skúsenosti. V preplnenej
sále MskS Senec, kde bolo 69
slovenských, 8 českých, 3 maďarskí
a 2 slovinskí pretekári, nechýbali
ani pretekári z nášho Galantsko
- Šalianskeho regiónu. Dôkazom,
že pretekári Slovenskej asociácie
naturálnej kulturistiky šíria filozofiu čistého športu je
aj skutočnosť, že desať pretekárov bolo práve z nášho
regiónu. Jeden z úspechov zaznamenal tiež dorastenec
Imrich Szabo, z Body Fit Club Jelka ktorý sa umiestnil na
3. mieste, Ľuboš Zeman z toho istého klubu v kategórii
master 40-50 ročných obsadil 5. miesto. Veľké zastúpenie
mali pretekári zo Šale, prišlo až 5 pretekárov. Lucia Čurková
súťažila v dvoch kategóriách, fitness bikini 5. miesto
a fitness model 6. miesto, Judita Muchová fitness model
9. miesto. Junior Róbert Kusý skončil na 8. mieste a Marek
Bárány na 6. mieste medzi mužmi do 180cm . Balázs Nagy
z ŠK Kolifit Vlčany medzi mužmi do 175 cm získal pekné
3. miesto. ŠK Victoria Veľký Grob reprezentovali dvaja

pretekári, Peter Szabo v kategórii master 50-60 ročných
obsadil 2. miesto a Dominika Lauková, ktorá súťažila
v kategóriách fitness bikini, 7. miesto a fitness model
4. miesto. Nakoľko obľuba v naturálnej kulturistike rastie,
vytvorili sme aj novú kategóriu hendikep, tu sa prezentovali
pretekári, ktorí napriek svojmu hendikepu, si našli miesto
v posilňovni a svoju snahu dokázali odprezentovať na
súťažnom pódiu. Sme nesmierne radi, že Alena Jaššová
šéfredaktorka časopisu Galantský a Šaliansky Žurnál
nás už päť rokov mediálne sprevádza našimi podujatiami a
prostredníctvom aj svojho ďalšieho časopisu Kysucký Žurnál
informuje verejnosť aj o takomto športe, ako je naturálna
kulturistika, ktorú zastrešuje Slovenská asociácia naturálnej
kulturistiky. Organizátori podujatia touto cestou zároveň
vyjadrujú poďakovanie
všetkým sponzorom
a podporovateľom,
ktorí pomohli
akoukoľvek formou
spolupráce a tým
sa pričinili o naozaj
elegantný a príjemný
športový priebeh
celého podujatia.
-organizátori-

Dominika Lauková druhá zľava

Peter Szabo

Ponúkame len to najlepšie

ZIMNÁ ŠPORTOVÁ SEZÓNA
Lyže aj s viazaním

AKCIA

už od

99€
Sportstyle, Hollého 9, Šaľa - pri HM Tesco
Otvorené 7 dní v týždni do 20 00 hod.

Galantský a Šaliansky Žurnál
MONTÁŽ ÚK,
VODA, PLYN

VANKÓ Imrich

VAREMONT
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PF 2014

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom a obchodným
partnerom za prejavenú dôveru v minulom roku
a želáme zdravie, pohodu v rodinách a úspechy
v práci v celom roku 2014 !

Pohrebná služba ŠAĽA s.r.o.
Mária Juhászová

Dolná 1, Šaľa
Vykonávame pre našich zákazníkov
na základe ich objednávky
všetky pohrebné služby:
- 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!

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Salón ÚSMEV
Horné Saliby
Marcela Bedecsová
Tel.: 0908 165 964
Nedeľa - Pondelok: zatvorené
Utorok – Štvrtok: 10:00–17:30 h.
Piatok: 10:00–18:00 h.
Sobota: 8:30–13:00 h.

Pracujeme iba na objednávku!

Plesová sezóna začína!
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

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;

Žilina

MUDr. Pavol Hartel

Ďakujem pacientkám
za dlhoročnú dôveru,
želám v roku 2014
všetkým ľuďom dobrej
vôle pevné zdravie,
pokoj v živote
a úspechy v práci!

Trojčlenná
rodina
vezme byt
do prenájmu
vo Veči.
Ponúknite!
Tel.: 0907 563 375

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 §

Niektorí ľudia si myslia, že môžu písať a reagovať v médiách, ako im „huba narástla“
Mnohí ľudia si slobodu slova a „demokraciu“
– vysvetľujú podľa toho, že si môžu dovoliť
povedať, čo im príde na jazyk a často si myslia,
že takto môžu reagovať a konať aj v médiách,
konkrétne v našom časopise. Musíme žiaľ,
veľmi často upozorňovať, že za svoje názory
si zároveň znášajú právnu zodpovednosť.
To už akosi nechápu. Tvrdia, že od toho tu je
vydavateľ. Na druhej strane našu redakciu
často atakujú s tým, že sme povinní im
zverejňovať ich názory, stanoviská – keď
o nich píšeme. A to aj vtedy, ak nejde o kritiku.
Že skrátka, „oni sa chcú vyjadriť“. Redakcia
však nepovažuje za bežnú prax, aby sa čitateľ
alebo dotknutý človek – o ktorom sa priniesla
úplne bežná informácia, vyjadroval k tomu
vždy, resp. za každej okolnosti, len preto, že
on má taký pocit potreby. Preto tentokrát
ako redakcia – prosím o odborné právne
stanovisko k tomuto problému, ako aj k tzv.
tlačovému zákonu, týkajúceho sa povinnosti
zverejňovať odpovede, či stanovisko
„dotknutých“ subjektov, aby aj čitateľ dostal
odbornú informáciu – priamo od právnika –
a nemuseli sme mu to stále a my opakovane
vysvetľovať telefonicky, či emailom.
Právo na vyjadrenie sa k článkom
I. Ochrana podľa tlačového zákona č. 167/2008
Z.z.
Každý má právo domáhať sa tzv.:
Práva na opravu podľa § 7 tlačového zákona ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo
obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe,
na základe ktorého možno osobu presne určiť, má
táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy
nepravdivého skutkového tvrdenia.
Práva na odpoveď podľa §8 tlačového zákona ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo
obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu
skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka
cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby,
alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej
osoby, na základe ktorého možno osobu presne
určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie
odpovede.
1.1.
Právo na opravu
Podľa §7 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, ak periodická tlač alebo agentúrne
spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové
tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno
osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať
o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového
tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová
agentúra sú povinní opravu uverejniť
bezodplatne.
Podľa §7 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, žiadosť o uverejnenie opravy sa musí
doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej
agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej
tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva,
ktoré obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie, inak
právo na opravu zaniká.
Podľa §7 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, žiadosť o uverejnenie opravy musí mať
písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná.
Súčasťou žiadosti o uverejnenie opravy musí byť
písomný návrh znenia opravy, ktorý musí obsahovať
názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň
zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré
obsahovalo nepravdivé skutkové tvrdenie, popis
nepravdivého skutkového tvrdenia s uvedením,
kde v periodickej tlači alebo v agentúrnom
spravodajstve sa nachádzalo, konštatovanie,
že skutkové tvrdenie je nepravdivé a uvedenie
pravdivého skutkového tvrdenia.
Podľa §7 ods. 4 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, vydavateľ periodickej tlače je povinný
opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia
žiadosti o uverejnenie opravy alebo v najbližšom
vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení

žiadosti o uverejnenie opravy.
Tlačová agentúra je povinná
opravu uverejniť do ôsmich dní
odo dňa doručenia žiadosti o
uverejnenie opravy.
Podľa §7 ods. 5 zákona č.
167/2008 Z.z. tlačového zákona,
vydavateľ periodickej tlače a
tlačová agentúra sú povinní
opravu uverejniť tak, ako bola
navrhnutá alebo dohodnutá so
žiadateľom o uverejnenie opravy,
v rovnakej periodickej tlači alebo
agentúrnom spravodajstve, na
rovnocennom mieste a rovnakým
písmom, akým bolo uverejnené
nepravdivé skutkové tvrdenie
a s označením „oprava“. K
uverejnenej oprave nemožno uverejniť žiadny ďalší
súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to
ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo
agentúrneho spravodajstva.
Podľa §7 ods. 6 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, vydavateľ periodickej tlače a tlačová
agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, ak
a) žiadosť o uverejnenie opravy nemá náležitosti
podľa odseku 3,
b) môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, o
ktorého opravu sa žiada,
c) predtým, ako im bola doručená žiadosť o
uverejnenie opravy, uverejnili opravu z vlastného
podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb
uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom
podmienky ustanovené týmto zákonom na
uverejnenie opravy,
d) by bol uverejnením opravy spáchaný trestný
čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej
uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.
1.2.
Právo na odpoveď
Podľa §8 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, ak periodická tlač alebo agentúrne
spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné
alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie,
ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia
fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti
právnickej osoby, na základe ktorého možno
osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať
uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače
a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť
bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo
vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo
na opravu.
Podľa §8 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá
verejný funkcionár, ktorým je na účely tohto zákona
osoba ustanovená v osobitnom predpise, 8a)
predseda politickej strany alebo politického hnutia
a podpredseda politickej strany alebo politického
hnutia, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s
výkonom ich funkcie. Právo žiadať o uverejnenie
odpovede nemá ani právnická osoba, ak ide o
skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom funkcie
verejného funkcionára, predsedu politickej strany
alebo politického hnutia a podpredsedu politickej
strany alebo politického hnutia pôsobiaceho v
dotknutej právnickej osobe.
Podľa §8 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, žiadosť o uverejnenie odpovede sa musí
doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej
agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej
tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva,
ktoré obsahuje skutkové tvrdenie podľa odseku 1,
inak právo na odpoveď zaniká.
Podľa §8 ods. 4 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, žiadosť o uverejnenie odpovede musí mať
písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná.
Žiadosť o uverejnenie odpovede musí obsahovať
názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň
zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré
obsahovalo skutkové tvrdenie podľa odseku 1,
popis tohto skutkového tvrdenia s uvedením,

v čom je skutkové tvrdenie
nepravdivé, neúplné alebo
pravdu skresľujúce a v čom sa
dotýka cti, dôstojnosti alebo
súkromia fyzickej osoby, alebo
názvu alebo dobrej povesti
právnickej osoby, a kde sa toto
skutkové tvrdenie v periodickej
tlači alebo v agentúrnom
spravodajstve nachádzalo.
Súčasťou žiadosti o uverejnenie
odpovede musí byť písomné
znenie odpovede. Odpoveď sa
obmedzí len na skutkové tvrdenie,
ktorým sa skutkové tvrdenie podľa
odseku 1 poprie, doplní, spresní
alebo vysvetlí. Odpoveď musí
byť rozsahom primeraná textu,
ktorého obsahom je skutkové tvrdenie podľa odseku
1 a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok.
Podľa §8 ods. 5 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, vydavateľ periodickej tlače je povinný
odpoveď uverejniť do troch dní odo dňa doručenia
žiadosti o uverejnenie odpovede alebo v najbližšom
vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení
žiadosti o uverejnenie odpovede. Tlačová agentúra
je povinná odpoveď uverejniť do troch dní odo dňa
doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede.
Podľa §8 ods. 6 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, vydavateľ periodickej tlače a tlačová
agentúra sú povinní odpoveď uverejniť tak, ako
bola napísaná žiadateľom o uverejnenie odpovede,
v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom
spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým
písmom, akým bolo uverejnené skutkové tvrdenie
a s označením „odpoveď“, ku ktorému bude
pripojené meno a priezvisko alebo názov žiadateľa
o uverejnenie odpovede; označenie „odpoveď“ s
menom a priezviskom alebo názvom žiadateľa
o uverejnenie odpovede musí byť uverejnené
rovnakým písmom, akým bol uverejnený nadpis
textu obsahujúceho skutkové tvrdenie. K uverejnenej
odpovedi nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text
obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom
mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho
spravodajstva.
Podľa §8 ods. 7 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, vydavateľ periodickej tlače a tlačová
agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak
a) žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti
podľa odseku 4,
b) odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu
obsiahnutému vo vyjadrení žiadateľa o
uverejnenie odpovede, ak sa jeho spracovaním
pre uverejnenie nezmenil ani neskreslil jeho
pôvodný obsah,
c) uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb
uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom
podmienky ustanovené týmto zákonom na
uverejnenie odpovede,
d) by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný
čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej
uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
e) by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s
právami a právom chránenými záujmami tretej
osoby.
II. Domáhať sa súdnej ochrany
2.1.
Súdna ochrana podľa tlačového
zákona
Domáhať sa súdnej ochrany môžeme, ak
vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová
agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo
dodatočné oznámenie vôbec podľa §10 ods. 2
zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového zákona.
Podľa §10 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová
agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo
dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia
niektorú z podmienok na ich uverejnenie, rozhodne
o povinnosti uverejniť opravu, odpoveď alebo
dodatočné oznámenie na návrh osoby, ktorá o

pokračovanie na str.14.
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ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo
tlačovú agentúru požiadala, súd.
Podľa §10 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového
zákona, návrh podľa odseku 2 sa musí podať na
súd do 30 dní po uplynutí lehoty na uverejnenie
opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia,
inak právo domáhať sa na súde uverejnenia opravy,
odpovede alebo dodatočného oznámenia zaniká.
2.2.
Žaloba na ochranu osobnosti
Podľa §11 Občianskeho zákonníka
Fyzická osoba má právo na ochranu svojej
osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a
ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena
a prejavov osobnej povahy.
Ak dôjde k neoprávnenému zásahu do súkromia
fyzickej osoby, môže sa domáhať na súde, aby
sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a
odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať
primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže
požadovať aj v peniazoch.
Predmetom ochrany podľa §11OZ sú
nemateriálne hodnoty a stránky osobnosti
človeka (meno, česť, dôstojnosť, súkromie,
telesná integrita a pod.), ako aj prejavy osobnej
povahy (napr. podobizne, zvukové záznamy),
právo na súkromie a rodinný život.
§ 13 OZ

(1) Fyzická osoba má právo najmä sa
domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených
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zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby
sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu
bolo dané primerané zadosťučinenie.
(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce
zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že
bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej
osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má
fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej
ujmy v peniazoch.
(3) Výšku náhrady podľa odseku 2
určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej
ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva
došlo.
III. Sťažnosť na Tlačovú radu SR
Ak v článku dôjde k jednostranných informáciám,
ktoré neboli overené aj druhou stranou a tým
došlo k zverejneniu nepravdivých informácií a tým
k porušeniu čl. II a čl. III etického kódexu
Podľa §8 rokovacieho štatútu TR SR, v konaní o
sťažnosti na porušenie novinárskej etiky Rada
rozhodnutím vysloví, či namietaným konaním
došlo alebo nedošlo k porušeniu novinárskej etiky
a v prípade, že k porušeniu došlo, uvedie, ktoré
ustanovenie Etického kódexu novinára SSN bolo
porušené.Súčasne vyzve vydavateľa, aby uvedené
rozhodnutie zverejnil v najbližšom možnom
vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia.
Pokiaľ sa osoby cítia dotknuté zverejneným
článkom majú svoje práva a to najmä podľa
zákona č. 167/2008 Z.z. tlačového zákona,

občianskeho zákonníka, etického kódexu
novinárov, rokovacím poriadkom Tlačovej rady
SR. Samozrejme, že aj osoba domáhajúca sa
svojich práv musí dodržiavať zákonné postupy
a zákonné lehoty.
Osoba domáhajúca sa svojich práv je
povinná uviesť okrem iných náležitostí najmä
popis nepravdivého skutkového tvrdenia
s uvedením, kde v periodickej tlači alebo v
agentúrnom spravodajstve sa nachádzalo
konštatovanie, že skutkové tvrdenie je
nepravdivé alebo pravdu skresľujúce a súčasne
je povinná uviesť pravdivé skutkové tvrdenie.
Ak osoba domáhajúca sa svojich práv nedodrží
zákonné náležitosti svojej žiadosti voči
vydavateľstvu, vydavateľstvo nie je povinné
uverejňovať odpoveď alebo opravu.

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

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi oslávilo 60. narodeniny
Rok 2013 je pre mesto Sereď rokom významných výročí. Pripomíname si 700. výročie prvej písomnej zmienky o Seredi a zároveň
60. výročie založenia Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď. Každé
jubileum nás prinúti zastaviť na chvíľu čas, obzrieť sa späť a siahnuť
do spomienok. Pred 60-timi rokmi sme boli jediná stredná škola v
Seredi. Tí, skôr narodení, si iste pamätajú, že niesla názov Jedenásťročná stredná škola. Dňa 1. septembra 1953 nastúpilo do 2 tried 50
študentov. Žiaci, ktorí začali navštevovať školu 1. septembra 1960 už
mali na vysvedčení názov Stredná všeobecnovzdelávacia škola. Najväčším zlomom v histórii bol rok 1970, keď vzniklo gymnázium. Od
roku 1997 sa medzi stredoškolákmi začali mihať malí primáni. Popri
štvorročnom gymnáziu začalo fungovať aj osemročné gymnázium
so zameraním na cudzie jazyky. K pôvodnej starej budove gymnázia neskôr pribudla susedná budova bývalej základnej školy. Pri
príležitosti 55. výročia (r. 2008) našej školy jej bol na návrh Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Ministerstvom školstva SR udelený
čestný názov „Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď“.
Dnes oslavuje 60. narodeniny. Brány gymnázia opustili tisícky mladých ľudí. Mnohí sa stali špičkovými odborníkmi a šíria dobré meno
dodnes. V súčasnosti školu navštevuje 297 žiakov.
Oslavy 60. výročia založenia školy vyvrcholili 18.októbra 2013. Pri
tejto príležitosti sa stretli ľudia, ktorí boli a sú zviazaní so školou
putami spoločného záujmu, spoločnej práce, pozvaní hostia, bývalí i
súčasní zamestnanci školy. Obohatením slávnosti bola účasť prvých
abiturientov s ich spomienkami na študentské roky. V priestoroch
školy boli pre návštevníkov pripravené panely s fotografiami z histórie i súčasnosti a inými dokumentačnými materiálmi. Po prehliadke
školských priestorov sa hostia presunuli do domu kultúry, kde sa
konala slávnostná akadémia.
Všetkých prítomných privítala riaditeľka školy Viera Tkáčová, poďakovala za podporu a spoluprácu
zriaďovateľovi TTSK, predstaviteľom
mesta, rodičom, študentom, absolventom, sponzorom i zamestnancom. Hostí tiež pozdravil primátor
mesta Martin Tomčányi, bývalý absolvent gymnázia. Poprial všetkým, ktorí
sú so školou akokoľvek spätí, veľa
úspechov a trpezlivosti do ďalšej
šesťdesiatky. Pán primátor odovzdal
predsedovi TTSK p. Tiborovi Mikušovi
Ďakovný list za spoluprácu a podporu Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď.
Ku gratulácii k výročiu školy sa
pripojili predstavitelia TTSK – jeho
predseda Tibor Mikuš, ktorý udelil
Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď
pri príležitosti založenia školy Pamätnú medailu predsedu TTSK za prínos
ku skvalitneniu vzdelávania v TTSK a
vedúca odboru školstva Okresného

úradu Trnava p. Marta Gubrická, ktorá je tiež absolventkou našej
školy, udelila Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď Pamätný list.
V závere oficiálnej časti riaditeľka školy odovzdala Ďakovný list
za prácu v prospech školy svojim dvom predchodcom: Ing. Eve
Jakubcovej a Mgr. Mikulášovi Cilingovi. Zároveň vyzdvihla ich prácu
ako učiteľov i ako riaditeľov. Po tomto ocenení sa študenti školy
predstavili s pásmom piesní, slova, básní, ktoré so žiakmi pripravili p.
uč. Míková a p. uč. Ruzcová.
Súčasťou osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Seredi a 60.
výročia založenia Gymnázia Vojtecha
Mihálika Sereď bol aj volejbalový
turnaj učiteľov seredských škôl a
zamestnancov Mestského úradu
Sereď zorganizovaný v spolupráci s
mestským úradom. Organizátorkou
turnaja bola p. uč. Faktorová. Odohral
sa v novej športovej hale v Sokolovni,
za účasti družstiev: Obchodná akadémia Sereď, Gymnázium Vojtecha
Mihálika Sereď, ZŠ J. A. Komenského
Sereď a Mestský úrad Sereď.
Oslavy výročia sa ukončili 29. októbra
2013 akciou Retrodeň, ktorú pripravili
naši študenti pod vedením p. uč. Valábkovej v spolupráci s mládežníckou
organizáciou Mladá Sereď.
spracovali: Mgr. Karin Macháčová
Mgr. Alena Ujlacká
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
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„Najviac ma trápi, keď vidím, že ľudia nemajú prácu a preto
aj dobrí odborníci odchádzajú zo Slovenska do zahraničia“,
- hovorí Katarína Filová, podnikateľka z Horných Salíb.
o Katarína Filová je
skutočne čiperná a stále
šarmantná dáma –
podnikateľka, ktorá
vo svojich krásnych
70-rokoch „strčí do kapsy“
hociktorú 30-ničku práve
pre svoju akčnosť, nápady,
chuť pracovať a najmä
chuť do života. Dnes
naozaj vidíme okolo seba
veľmi často dámy v rokoch,
plné života a všeobecnej
životaschopnosti
a „naopak starenky
tridsiatničky“, ktoré sú
ospaté, pomalé a bez
života, že vyzerajú ako
pred „smrťou“. Pani Katka
je jednoznačne príkladom
akčnej ženy! Hneď moja
prvá otázka smerovala
k tomu, za čo vďačí
obrovskej schopnosti, byť
takou životaschopnou
a húževnatou v živote?
- Možno je to za to, že robím
to, čo som chcela robiť od mladi a darí sa mi v tom.
o Pani Katka, porozprávajme sa aj o detstve. Odkiaľ pochádzate,
škola, štúdium, ako ste sa dostali k cukrárenskému remeslu? Čo
Vás na tom lákalo? Alebo ste sa tam jednoducho ocitli len tak –
a potom ste už pokračovali ďalej?
- Pochádzam z Horných Salíb. Po skončení základnej školy som
študovala na Učňovskej škole obchodnej odbor cukrár. Záverečnú
skúšku som robila v Piešťanoch v hoteli Eden v roku 1960. Ja som
od malička chcela byť cukrárkou, a keď v roku 1957 potrebovali
v Galantskom okrese len jednu cukrárku, tak som sa prihlásila
bez vedomia rodičov, lebo oni chceli, aby som sa stala učiteľkou
Základnej školy.
o Kedy ste sa rozhodli „rozbehnúť“ cukrárčenie ako súkromnú
aktivitu – podnikanie?
- Podnikať som začala v roku 1990.
o Akú ste mali podporu rodiny?
- Rodina ma podporovala a synovia sa u mňa zamestnali.
o Ako po vyše 20 rokoch hodnotíte dnes svoje rozhodnutie? Čo
považujete za úspechy vo svojom cukrárenskom odbore?
- Úspechy v mojom cukrárskom odbore? Nech zhodnotí verejnsoť a
zákazníci. Začala som robiť sama a teraz už mám 36 zamestnancov,
vyučených cukrárov a predavačiek, aj to hovorí o niečom, či?
o Vy ste pravidelnou návštevníčkou rôznych výstav cukrárov
a ich majstrovstiev v rôznych mestách Európy. Ale “zažiarili“

ste aj v Egypte, keď ste pomáhali úplne nechtiac a nečakane
egyptskému cukrárovi... J Aj do Horných Salíb ste „doniesli“
veľa receptov zo zahraničia, ktoré sa uchytili. Nechystáte zase
nejaké prekvapenie?
- No prekvapenie chystáme, ale všetko nechcem prezradiť. Určite to
budú nové zákusky aj torty. Chceme našich ctených zákazníkov milo
a nečakane prekvapiť.
o Vaša cukráreň dodáva svoje výrobky aj pre iné regióny
Slovenska, ale aj do zahraničia. Kam?
- Do zahraničia dodávame naše výrobky, konkrétne do Rakúska –
Viedne už 20 rokov!
o Čo Vás pri Vašej práci najviac teší?
- Pri našej práci ma teší to, že sú zákazníci spokojní , poďakujú sa
nám za našu prácu a privedú so sebou ďalších nových a zvedavých
zákazníkov.
o Vy vraj stále nemáte problém ani teraz vysúkať si rukáv
a spolu so svojimi zamestnancami trebárs miesiť cesto, šľahať
penu, atď..., je to pravda?
- No pravda to je, ale ja už nemusím robiť vo výrobni, lebo mám
veľmi šikovných cukrárov, stačí im len poradiť, v čom mi pomôžu
aj majstri cukrári, takže ja sa môžem plne venovať v lete výrobe
zmrzliny.
o Prešli ste si aj veľkými a ťažkými ranami od života. Pochovali
ste nielen manžela, ale aj dvoch synov. To druhé je zvlášť
pre matku ťažké. Ako ste sa dokázali vyrovnať s takýmito
obrovskými stratami?
- No vlastne vyrovnať sa s takýmito obrovskými stratami sa nedá
nikdy, ale naučila som sa s tým žiť.
o Keď tak zhodnotíte svoj život, ľutujete niečo, alebo by ste
niečo inak robili, resp. vôbec nerobili?
- Nič neľutujem z toho, čo som doteraz v živote urobila. Dúfam, že
som to robila dobre.
o Ako to, že je vo Vás stále toľko sily..., podnikáte, cestujete,
zbierate skúsenosti z výstav, nezabúdate ani parádiť sa
a udržiavať ako ozajstná dáma – podnikateľka? Poraďte ženám,
ktoré na nič nemajú čas, nič nestíhajú, akurát pozerať mexické
seriály, ohovárať susedov a „buzerovať“ manžela... J
- Neviem, či ja môžem ženám poradiť, ale keď chceme, tak ten čas
sa dá tak zariadiť, aby sme si našli chvíľku len pre seba a nie len
lamentovať, že nič nestíham..., ako to urobiť, aby som mala na všetko
čas.... „Všetko sa dá, keď sa chce.“
o Ako hodnotíte dnešný život, svet, čo Vás vie najviac alebo
mimoriadne rozladiť?
- V dnešnom živote ma najviac rozladí to, že ľudia nemajú prácu
a dobrých odborníkov strácame tým, že odchádzajú do zahraničia.
o Čo ešte očakávate od života, plány do budúcnosti –
prezradíte?
- Od života očakávam hlavne zdravie pre mňa, aj pre celú moju
rodinu, aby sa nám spolu darilo v podnikaní a aby sme mali veľa
spokojných zákazníkov.
o Vo svojom postavení, ale aj veku, máte už právo dať užitočné
rady do života. Poviete,
čím a akoby mal žiť
človek, aby nemusel na
konci života konštatovať,
že „vôbec nič nezažil, ani
neprežil, ale len živoril“ ?
- Neviem. či som
kompetentná dávať
rady iným ľuďom do
života. Myslím, že každý
si je tak trochu aj sám
„strojcom“ vlastného šťastia
a spokojnosti.
pýtala sa:
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Cukráreň Kataríny Filovej v Horných Salibách

031/785 2473
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Zverolekár

radí...

Králičky sa stávajú čoraz viac
bytovými domácimi miláčikmi

Mám zajačika, barančeka – samčeka, ktorý
bude mať o dva mesiace tri roky. Riadne sa
o neho starám, známi sa mi smejú, že ako
o ďalšie dieťa. Ale je to milučké zvieratko,
skromné – obľúbila som si ho. Riadne chodím
na pravidelné očkovanie, dvakrát denne mu
vymieňam piliny, ktoré má vo svojom wc-ku.
Chcela by som sa opýtať, ako často ho treba
kúpať, umývať, lebo si všímam, že v poslednej
dobe má dosť často prilepené hovienka na
zadočku, urobí sa mu z toho „guča“ – a možno
ho to aj znervózňuje. Ako ho treba kŕmiť?
Kŕmim ho podľa rady veterinára, ale mekkšie
hovienka sa pri zadočku stále držia. A keď Vás
môžem poprosiť, povedzte mi aj ďalšie rady
– ako mu spríjemniť život a upraviť stolicu.
Ďakujem.
Zakrslé králiky sa v poslednej dobe aj v našich
končinách stali veľmi obľúbeným domácim
miláčkom. Znie to možno prekvapivo, ale sú
schopné v relatívne krátkom čase zvyknúť si na
svojho majitela a prejavovať mu náklonnosť.
Samotná starostlivosť o králička nie je náročná,
ale samozrejme vyžaduje pravidelnosť a
určité znalosti biológie týchto zvierat. Pri kúpe
králika si treba zaobstarať klietku, kde bude

mať umiestnený záchod,
napájačku s vodou, misku
na zrno, jasličky na seno. Do
záchodika je najlepsie vložiť
už spomínané piliny , alebo
ešte lepšie drevené pelety ,
ktoré na rozdiel od pilín veľmi
dobre absorbujú aj pachy.
Záchodík je vhodné umiestniť
pod jasličky so senom . Ako
podstielka do klietky, môžu
byť použité tiež piliny, pelety
alebo jednoducho nič. Samotná
klietka môže mať dno plastové
( ľahko sa čistí ), eventuálne drevené. Zo začiatku
je vhodné mať králika zatvoreného, aby si zvykol
na prostredie, postupne sa môže púsťať na
výlety po byte . Budete prekvapení , ako rýchlo
bude vedieť trafiť naspäť do klietky, kam bude
chodit jesť a „záchodovať“. Pri voľnom pohybe
králika po byte avšak pozor na káble ...! s obľubou
ich prehryzávajú. Strava by mala byť pestrá,
základom je seno - je veľmi dôležitým zdrojom
vlákniny a tá je nevyhnutá v správnom procese
trávenia. K senu musí mať neobmedzený prístup.
Zrno je sacharidová zložka potravy, obvykle im
veľmi chutí, ale prekrmovanie zrnom vedie k
obezite, a tým k ďalším zdravotným problémom.
Nesmieme zabudnúť na denné podávanie čistej
vody, najlepší spôsob je v napájačke pripevnenej
na stene klietky. Do misky s jedlom môže putovať
aj čerstvá zelenina , ale musíme jej množstvo
regulovať, môže totiž hroziť nafúknutie. Pri
správnom kŕmení by malo byť trávenie králika
optimálne, čo môžeme vidiet na formovaných
suchých bobkoch. Ak je stravovanie optimalné,
ale trus sa stále lepí na zadok a nemá optimálnu
konzistenciu, je odporúčané dať vyšetriť trus
u veterinára. Zle formovaná stolica môže byť
príznakom aj parazitov tráviaceho traktu. Ak je

králik príliš prekrmený a nemotórny, môže aj
to byť príčinou zanedbanej hygieny. Králiky sú
veľmi čistotné zvieratá, preto ich srsť nevyžaduje
kúpanie. Kúpať králika sa doporučuje iba v
prípade kožných ochorení, keď to naordinuje
veterinár. Ak je predsa srsť zašpinená, môžete
použiť na čistenie vlhčené utierky. Vakcínovať
treba králiky proti moru a myxomatóze jeden až
dva krát ročne, podľa doporučenia veterinára a
podľa druhu použitej vakcíny.

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

Dôležitosť dezénu pneumatiky vozidla v zime

Do akej miery uhrádza
Vaša poisťovňa škodu
na aute, ak vznikla
napríklad v zimnom
období a majiteľ
nemal „obuté“ zimné
kolesá? Prihliadate
aj na tento fakt a do
akej miery, alebo nie? V prípade, že majiteľ
mal zimné kolesá, ale dezén pneumatiky
bol vyšúchaný prakticky „dorovna“, má z
Vášho pohľadu takéto koleso charakter
zimného kolesa? Stala sa mi totiž nehoda,
vbehol som do dráhy inému autu, ale stačil
som ubrzdiť, avšak to druhé auto nie, aj keď
zabrzdilo, šmýkalo sa až ku mne, až do mňa
buchlo. Práve z dôvodu takto zošúchaných
pneumatík. Na vine som bol síce ja, ale
zabránil som stretu auta tým, že som stihol
zabrzdiť. „Kolega“ však nie. Preto ma
zaujíma, do akej miery je dôležitosť dezénu
pneumatiky v zime...?
Každá poisťovňa má ako súčasť zmluvy
všeobecné poistné podmienky, ktoré
určujú v akom prípade poisťovňa plní a
aké sú výluky, poprípade obmedzenia
pri plnení. Čo sa týka stavu vozidla, tak to
musí byť spôsobilé prevádzky. Uvádzam
príklad podmienok poistenia. Povinnosťou
poisteného je udržiavať vozidlo v dobrom
technickom stave podľa platného znenia

vyhlášky Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR
o podmienkach premávky
vozidiel na pozemných
komunikáciách, starať sa o
predmety poistenia, používať
ich podľa návodu na obsluhu
a údržbu výrobcu, používať
ich výlučne na účely určené
výrobcom. Poistenie sa
nevzťahuje na škody, ktoré
vznikli alebo boli spôsobené
na predmete poistenia
alebo jeho časti: ak v čase
škodovej udalosti spôsobenej
haváriou nebolo vozidlo v
prevádzkyschopnom stave,
alebo nespĺňalo podmienky zákona o cestnej
premávke alebo vozidlo bolo technicky
nespôsobilé, alebo bolo vyradené z cestnej
premávky. V dôsledku funkčného namáhania,
prirodzeného opotrebovania, korózie, únavy
materiálu, chyby konštrukcie, vady materiálu,
výrobnej vady môže poisťovňa poistné plnenie
zamietnuť. Takže na vašu otázku môžem
odpovedať toľko, ak pri prešetrení poistnej
udalosti bude dokázané, že škoda nastala
zlým technickým stavom vozidla, poisťovňa
môže zamietnuť poistné plnenie z havarijného
poistenia. Z povinného zmluvného poistenia
bude poškodený vyplatený, ale od poisteného

môže poisťovňa regresom
žiadať poistné plnenie, ktoré
bolo vyplatené poškodenej
strane. Dobrý technický stav
vozidla je dôležitý tak ako
pre poistné plnenie, tak aj
pre bezpečnosť premávky.
Vo vašom prípade však bola
primárna chyba na vašej strane
keďže ste vbehli druhému
vozidlu do jazdnej dráhy.
Možno ak by poškodený mal
lepšie pneumatiky, tak by ku
stretu nedošlo, ale to je už
na dokazovaní odborného
posudku a šetrení polície.

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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Mňamky podľa románových receptov
na galantskej strednej škole obchodu a služieb
života». Tému sme rozdiskutovali a so študentmi sme
sa dohodli, že tohtoročný Medzinárodný deň knižníc
orientujeme na študentov spoločného stravovania, pre
ktorých dôležitou súčasťou života je jedlo, jeho príprava
a servírovanie.
Už niekoľko mesiacov sme zhromažďovali recepty jedál,
ktoré konzumujú literárne postavy v dielach slovenskej
i svetovej literatúry.
V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme
vytvorili digitálnu kuchársku knihu, v ktorej sa nachádza
desiatka receptov na jedlá, ktoré konzumujú literárne
postavy.
Žiaci dostali vopred vytvorený návod a podľa neho
spracovali stránky kuchárskej knihy. Študenti hotelovej
akadémie jedlá pripravili a servírovali pre pozvaných
hostí. Tí si vypočuli prezentáciu a degustovali
pripravené jedlá.
A čo sa servírovalo? Naši hostia si pochutnali napríklad
na bifteku s pudingom a hamburgeroch z domáceho
chleba, na akých si pochutnal H. Caulfield v diele J.
D. Salingera Kto chytá v žite, lievancoch s malinovým
džemom poliatych maslom, aké jedli hobiti v diele J. R.
Keď sme sa 28. októbra 2013 prebudili do zahmleného
rána, nik z nás netušil, že tak ako sa vyjasní deň, rozžiaria sa aj naše tváre a srdiečka. V tento deň sa na našej
škole SOŠ obchodu a služieb v Galante konal totiž už po
tretí raz Medzinárodný deň školských knižníc, v rámci
ktorého sme sa prihlásili do súťaže o najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice. Na organizácii podujatia
sa podieľali školská knihovníčka Mgr. Mária Haraštová,
PaedDr. Jarmila Miková i ďalší pedagógovia školy.
Na podujatie bolo pozvaných viacero predstaviteľov
miestnej komunity. Zúčastnili sa ho i študenti, ktorí sa
nezapojili priamo do aktivít – v úlohe obecenstva pri
prezentácii výsledných aktivít. Podujatie tak zohralo
významnú úlohu v rámci prezentácie činnosti školskej
knižnice na verejnosti i v rámci budovania vzťahov
medzi školou, študentmi, rodičmi a verejnosťou.
Témou 9. ročníka bolo «Školské knižnice: Brána do
R. Tolkiena Hobit, pizzi a raviolách podľa diela Súmrak
od S. Meyerovej, krúpovej polievka s posúchmi z diela
J. C. Hronského Jozef Mak, či špagetách s omáčkou
z diela Denník princeznej od Meg Cabotovej.
Počas prestávok a obeda sa vo vestibule školy konala
burza kníh a ochutnávka koláčov „zo svadby Eža
Vlkolínskeho“. Pretože v čase obeda prichádzajú
do priestorov školy i stravníci z radov verejnosti,
stala sa naša akcia prístupnou i pre širšiu verejnosť.
Zisk z burzy sa použije na nákup titulov do školskej
knižnice.
Po doplnení digitálnej knihy fotografiami hotových
jedál ju umiestnime na webovej stránke školy. Pre
študentov školy akciu propagovali študenti odboru
animátor voľného času, ktorí sa pohybovali po škole
oblečení v kostýmoch predstavujúcich jednotlivé
literárne postavy. Takže v tento deň ste na chodbe
mohli stretnúť princeznú Miu z diela Denník princeznej
pokračovanie na str.18.
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alebo Holdena Caufielda z diela Kto chytá v žite. O ich vizáž sa
postarali vlasové kozmetičky.
Náš Medzinárodný deň knižníc tento rok bol vzbudil veľa
krásnych emócií a pritiahol pozornosť študentov k školskej
knižnici. Hostia, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci
ocenili prácu študentov a ich výkony a hoci sa deň začal tak
hmlisto, vyjasnenie bolo veľmi príjemné. Tešíme sa i na budúci
rok.
Mgr. Mária Haraštová

Zaujalo nás v knihe Tibora Eliota Rostasa: Mlčanie

Globalizácia
je svetovláda mafie

Myslíte si, že tí, čo bojujú proti globalizácii, v nej vidia nebezpečenstvo v kŕmení sa rovnakým hamburgerom na Aljaške
aj v Indonézii? Že ich hlavným problémom je, že sa na seba
ulice, autá, šaty či spôsob reči začínajú úplne ponášať? Skutočnosť je žiaľ, temnejšia ako sú vaše predstavy. Pod globalizáciou sa skrýva proces síl, pre ktoré neexistuje iné platidlo
ako ropa a drogy, ktoré decimujú ekonomiky národov, ich
suverenitu, zdroje a schopnosť prežiť, niekedy aj prostredníctvom vojenskej sily. Prijali sa zákony na sledovanie obyvateľstva, zhoršujú sa životné podmienky, od konca 80. rokov je
citeľný prepad do stále väčšej chudoby a nárast nezamestnanosti. Mamona prenikla do všetkých oblastí a tak konzumujeme nekvalitné a chemicky znehodnotené potraviny,
farmakologický priemysel zarába na vedľajších účinkoch
spôsobujúcich závislosti a ťažké újmy na zdraví celým generáciám, kultúra sa scvrkla na opis života karikatúr skutočných
osobností, ktoré nazýva celebritami. Generáciu filozofov,
odsudzujúcich od 60. rokov minulého storočia kultúrny fašizmus hyperkonzumu, ktorý nás prenasleduje a núti k potrebe
spotreby, strieda generácia, ktorá už nemá čo stratiť. Celý
svet otriasa vlna nespokojnosti a keďže sa myslelo na všetko,
sú pripravené internačné tábory. V roku 1979 bola založená
agentúra FEMA, ktorej pôvodný zmysel chrániť obyvateľstvo
pred terorizmom a prírodnými katastrofami, sa pri hurikánoch Hugo, Andrew ani Katrina takmer vôbec neuplatnil. Na
svetlo sveta sa však dostal odtajnený dokument Ministerstva
obrany Spojených štátov pod názvom Internačné a presídľovacie akcie, ktorý obsahuje šokujúce plány pre „politických
aktivistov“ počas ich zadržania vo väzenských táboroch vo
vnútri Spojených štátov. Verejnosť takisto nevie ani o existencii paravojenských jednotiek Eurogendfor, ktorých úlohou
je v prípade nepokojov pacifikovať vzbúrené obyvateľstvo
v Európe. Globalizácia je len iný názov pre svetovládu a globalisti sú len jemne pomenovaná mafia, ktorá už prenikla do
najvyšších riadiacich štruktúr sveta.

Najvýhodnejšia regionálna inzercia
v Galantskom a Šalianskom Žurnále!

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

www.zurnaly.sk
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Galantský a Šaliansky Žurnál
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Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Šaľa
0905 231 901
0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

Ďakujeme cteným
obchodným partnerom
za prejavenú dôveru
a spoluprácu v minulom
roku a želáme zdravie,
pohodu
na pracoviskách a
radosť v rodinách
v celom roku 2014 !

Ďakujeme všetkým
našim zákazníkom
a obchodným partnerom
za prejavenú dôveru
v minulom roku
a želáme úspešný
rok 2014 !

