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„Ľudia sa nedajú
jednoznačne
zaškatuľkovať,
ale určite
existujú ľudia
schopní,
neschopní
a všetkého
schopní“, hovorí Ing.
Drahomír Maron,
prednosta
Okresného
úradu Šaľa., str.6.

časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

„Šaliansky okres si zaslúži,
aby samosprávny kraj
venoval šalianskemu
zdravotníctvu oveľa väčšiu
pozornosť a vážnosť“,
hovorí poslanec
Nitrianskej župy
Mgr. Zsolt Baranyay., str.4.

Mgr. Jozef Belický,
bývalý poslanec
MsZ v Šali,
v aktuálnom
rozhovore, str.8.

„Naša obec Hájske
vytvára dostupné
bývanie
pre mladé
rodiny“-hovorí Jozef

Matušica, starosta, str.9.

VYŠE TISÍC OBYVATEĽOV ŠOPORNE SA ROZLÚČILO
S FAŠIANGAMI A OSLAVOVALO SVIATOK ŽIEN, str.13.
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Ďalšie zmodernizované predajne v našom regióne

COOP Jednota Galanta - silná tradícia,
vysoká kvalita, väčšina slovenských potravín!
Možno nie každý si uvedomuje, že COOP Jednota Galanta,
spotrebné družstvo, so svojimi 72 prevádzkami má v našom
regióne dôležité postavenie a veľkú zodpovednosť voči svojim
zákazníkom a okolitému prostrediu tak v mestách ako i na
vidieku. COOP Jednota je pojem so silnou tradíciou a výrazne
prispieva k zamestnanosti nášho regiónu. Ich činnosť je často krát
spájaná nielen s podnikateľskou, ale i s charitatívnou aktivitou.
Zvyšovanie kvality a poskytovanie vyššieho štandardu služieb si
istotne všimol každý jeden z nás.
COOP Jednota Galanta sa venuje modernizáciám predajní
niekoľko rokov. Svedčí o tom fakt, že väčšia časť ich obchodnej
siete prešla od roku 2001 modernizáciou, zväčšením predajnej
plochy či výmenou technológie.
Už začiatkom tohto roku stihli zmodernizovať dve prevádzky
v našom regióne. V mesiaci január takouto zmenou prešla
prevádzka v obci Neded. Zväčšením predajnej plochy a
kompletnou výmenou zariadenia a chladiacej technológie, či
rozšírením parkovacích miest priniesla COOP Jednota Galanta
obyvateľom obce vyšší komfort nakupovania. Samozrejme, že
okrem komfortu sa v predajni rozšíril sortiment, predovšetkým
mliečnych výrobkov, čerstvého mäsa, mäsových výrobkov, ovocia
a zeleniny. Zákazníci si okrem príjemnejšieho nakupovania
môžu priamo v predajni zaplatiť šeky, ktoré umožňuje služba
Unikasa. Netreba tiež zabudnúť, že pri každom nákupe si zákazník
môže svoje nákupy evidovať na nákupnú kartu, ktorá slúži ako
vernostný systém, pri ktorom Vám 1% z Vašich nákupov 1x do
roka odpočítajú.
Obyvateľom Nededu určite nemusia závidieť ani obyvatelia
obce Topoľnica, ktorá práve koncom februára zažila podobný
remodeling. Obyvatelia tejto sympatickej obce už nakupujú v
modernej prevádzke, kde v priebehu najbližšieho času družstvo
vybuduje i parkovisko a zvýši tak komfort zákazníkom, ktorí
preferujú pri nákupe motorové vozidlo.
Nielen služby, ktoré sú ponúkané v ich prevádzkach, ale hlavne
sortiment, ktorý nájdete v Jednote stojí za to! Veď je to reťazec,
jediný v našom okolí, ktorý skutočne podporuje práve domácu
produkciu, toho dôkazom je vyše 70% podiel slovenských
potravín v ich sortimente!
Galantská COOP Jednota pripravuje priam výnimočný projekt:
V blízkej dobe sa na ich pultoch stretneme s čerstvou zeleninou
a ovocím, ktoré bude vykupovať od lokálnych pestovateľov, práve
možno od Vášho suseda. Takže sa môžeme tešiť na ešte vyššiu
kvalitu ovocia a zeleniny, ale o tom až v budúcom čísle.
-r-

Zmodernizovaný Supermarket v obci Neded

Prerobená predajňa Potraviny v Topoľnici

Prečo sme „dobrými ľuďmi“ až po smrti...?
U nás sa už akosi od minulosti
traduje, že po smrti sa dotyčný
hodnotí len ako dobrý človek, alebo
slovami: „o mŕtvom len v dobrom...“
Nikdy som tento slogan nechápala,
ani keď som bola ešte dieťa. Lebo
som častokrát počúvala tetky na
lavičke, keď sme sa okolo nich hrali,
ako ohovárali toho, či tamtoho
človeka, alebo susedu. Vymýšľali
a špekulovali, či je verná mužovi,
alebo nie, ako tá suseda v hornom
poschodí údajne kradne v školskej
kuchyni, alebo manžel ich známej
kradne súčiastky z fabriky, alebo
stavebný materiál z firmy a z toho
si postavili celý dom, či záhradnú
chatku. Vždy som sa čudovala,
kde klebetné tetky chodia na
takéto „teórie“ a vykonštruované
„zaručené pravdy“, ktorými celkom
určite aj vtedy, aj im podobné dnes

– ľuďom ubližujú – a bez dôkazu
ohovárajú, škodia... Akonáhle však
niekto, koho poznali a pokým žil a
ho ohovárali jedna radosť, zomrel,
odrazu bol opisovaný ako ten
najlepší človek... Dalo sa s ním vraj
dobre podebatovať, dokonca nie
on bol na vine, že sa s ním žena
rozviedla, alebo aj susedia, ktorí mu
dovtedy nevedeli prísť na meno,
odrazu rozprávali, aký „on bol dobrý
chlap“... Hodnotenie po smrti dobre
poznáme aj zo spravodajských
šotov, keď nás televízia zaplavuje
„správami“ o vražde, násilnostiach,
prepadoch a nečakanej smrti – a
redaktor sa pýta na mikrofón
okoloidúcich susedov, známych, že
či poznali dotyčného, zomrelého,
zomrelú.... Odrazu ich všetci poznali
len ako dobrých ľudí... Že by sa
všetci smrťou povahovo zmenili

v pravý
opak? Všimli
ste si túto
slovenskú
špecialitu, či
až „tradíciu“?
„Kým žiješ,
málokedy
sa Ti ujde
uznanie také
pozitívne
– ako po
smrti“.
Nuž, faloš
je v našej verejnosti „zažraná až
do kosti“. Za života sa úspech a
láskavosť – málokedy uzná, ale po
smrti sme všetci anjeli....?
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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„Šaliansky okres si zaslúži, aby samosprávny kraj venoval šalianskemu
zdravotníctvu oveľa väčšiu pozornosť a vážnosť, lebo doterajší postoj
a kroky Nitrianskeho samosprávneho kraja k tejto otázke vnímam
ako alibizmus“, hovorí poslanec Nitrianskej župy Mgr. Zsolt Baranyay.

Poslanec Nitrianskej župy Mgr. Zsolt
Baranyay pochádza a zároveň býva
v Žihárci, má 35 rokov, je ženatý.
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave, neskôr v roku
2008 zložil odbornú justičnú skúšku na
Justičnej akadémii v Pezinku. Do funkcie
poslanca Nitrianskeho samosprávneho
kraja bol zvolený v novembri 2013. Náš
Žurnál ho v tejto súvislosti požiadal
o nasledujúci rozhovor.
o Aké sú Vaše osobné postoje
k súčasnému stavu v štáte, na Slovensku?
Aký bol hlavný dôvod pri kandidatúre
do župných volieb v novembri 2013
– v ktorých ste boli úspešný? Ako
hodnotíte súčasnú úroveň života na
Slovensku, čo tvorilo Váš volebný
program?
- Do zastupiteľstva VÚC Nitra som
kandidoval so zámerom ovplyvniť činnosť
a plnenie úloh tejto úrovne verejnej
správy. V predvolebnej kampani sme
spolu s mojimi straníckymi kolegami,
na rozdiel od niektorých ďalších
uchádzačov, nesľubovali „nesplniteľné“
veci, na ktoré župná samospráva nemá
dosah. Sústredili sme sa na oblasti,
kde za predpokladu spravodlivejšieho
prerozdelenia a efektívnejšieho nakladania
so zdrojmi, by bolo možné reálne očakávať
posun v prospech občanov. Spravodlivé
prerozdelenie verejných zdrojov, s ktorými
disponuje Nitriansky samosprávny kraj,
medzi jednotlivými okresmi a regiónmi,
bolo aj hlavným mottom nášho
volebného programu. Sme totiž toho
názoru, že v našom okrese ani zďaleka
neboli preinvestované prostriedky, ktoré
by nám zo župného rozpočtu prináležali.
Volebný program sme si vypracovali spolu
s ostatnými kandidátmi SMK z okresu, ktorý
ako celok bol zverejnený na Facebooku,
v skrátenej podobe aj v mesačníku Strany
maďarskej komunity s názvom „Hírvivő“.
Jedenásť konkrétnych aktivít bolo heslovite
uvádzaných v maďarskom, aj slovenskom
jazyku, na našich predvolebných
propagačných materiáloch. Pozornosť sme
venovali predovšetkým zdravotníctvu,
správe a výstavbe cestnej siete, školstvu
a regionálnemu rozvoju.
o Ste nováčikom v regionálnej politike,
ľudia vítajú, ak sa objavujú nové tváre
v politike, lebo na niektorých našich
politikov sa už doslova nedá pozerať,
ktorí sú napr. aj v slovenskom parlamente
ešte od roku 1993 a nevedia akosi opustiť

svoje poslanecké stoličky, pritom nič
dôležité a vážne pre občana neurobili. Čo
si Vy myslíte o tejto skutočnosti?
- Súhlasím s názorom, že vo väčšine
poprevratových politických strán sa
nevenovala dostatočná pozornosť výchove
novej generácie mladých politikov, ich
postupnej príprave a vyprofilovaniu
v podobe vytvorenia adekvátnej druhej
línie osobností, ktorí by v prípade potreby
boli pripravení prevziať zodpovednosť
za politické dianie. Ba dokonca, možno
aj z obavy o svoje pozície, v niektorých
prípadoch dochádzalo k zámernému
tlmeniu takýchto snáh. Z hľadiska
jednotlivých politických strán, ako aj
spoločnosti, to považujem za krákozraké
konanie.
o Ktoré priority ste si Vy určili vo svojej
práci župného poslanca za šaliansky
okres? Poďme sa troška rozprávať
konkrétnejšie. (Investície, spoločenský
život, školstvo, zdravotníctvo, sociálny
program...)
- Svoje priority som si určil podľa toho,
kde nás „tlačí topánka“ najviac z hľadiska
plnenia úloh župnej samosprávy. Za veľmi
problematické hodnotím zdravotníctvo
nášho okresu (VÚC má v zmysle zákona
povinnosť vytvárať adekvátne podmienky
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti).
Doterajší postoj a kroky VÚC-ky v tejto
otázke vnímam ako alibizmus. Vedenie
samosprávy sa v tejto záležitosti musí
oveľa významnejšie angažovať. Náš okres
si tiež zaslúži, aby sa samosprávny kraj
venoval tunajšiemu zdravotníctvu s plnou
vážnosťou. Myslím si, že ako zástupcovia
obyvateľov okresu Šaľa, sa nemôžeme vzdať
myšlienky oživenia lôžkovej zdravotnej
starostlivosti v šalianskej nemocnici,
aj keď to z krátkodobého hľadiska nie
je reálne. V tejto súvislosti by sme mali
pouvažovať aj nad inými alternatívami, než
je všeobecná nemocnica s komplexným
spektrom lôžkových oddelení. Naše úsilie
bude v súčasnosti smerovať ku kompletnej
rekonštrukcii minimálne poliklinickej časti
budovy nemocnice. Predpokladám, že
väčšina čitateľov bude súhlasiť s názorom,
že stav ciest druhej a tretej triedy v našom
okrese je nevyhovujúci. Na cesty sa
síce sťažujú aj v iných okresoch nášho
VÚC, myslím si, že samosprávny kraj sa
venoval našim cestám najmenej. Na tento
neudržateľný stav musíme bezpodmienečne
nájsť riešenie. Aj keď všetci poslanci nášho
okresu sú v opozícii, pevne verím, že sa nám
podarí o správnosti týchto úvah presvedčiť
aj koaličné strany.
o Ako hodnotíte sám seba, aký ste človek,
keby ste sa mohli predstaviť tým, ktorí
Vás zatiaľ nepoznajú?
- Aj keď je pomerne ťažké hodnotiť sám
seba, človek by sa mal snažiť vnímať
svoje pozitívne a negatívne stránky, aby
sa v prípade tých druhých mohol pokúšať
o zmenu. Samozrejme, ako žiadny z nás,
ani ja nie som dokonalý. To, čo pozitívne
hodnotím na sebe, je snaha o spravodlivosť
a o čo najobjektívnejší prístup, zásadovosť,
a fakt, že názory si nemením zo dňa na deň
a hlavne, nie bez dostatočného dôvodu.
o Čo je Vašim životným mottom?
- Nemám žiadne jedinečné životné krédo,
ktorým by som sa riadil. Som kresťan
a snažím sa dodržiavať princípy, ktoré pre
človeka vyplývajú z kresťanskej náuky.
o Aký máte cieľ života?
- Čo sa týka osobnej sféry, chcem žiť
plnohodnotný rodinný život. Mám svoj

domov, založil som si rodinu a budem
sa usilovať o jej blaho. Profesionálne
ciele nemám pevne stanovené, avšak
každopádne sú spojené s vylepšovaním
životných podmienok spoločnosti – či už na
úrovni miestnej, regionálnej alebo národnej.
o Najbližšie kroky v práci župného
poslanca budú ktoré? Konkrétne v tomto
roku?
- Keďže som v regionálnej politike nováčik,
chcem sa bližšie oboznámiť s prácou
jednotlivých odborov Úradu, so stavom
realizácie bežiacich, ako aj pripravovaných
aktivít. Na januárovom zasadnutí
zastupiteľstva bol schválený harmonogram
práce zastupiteľského zboru, najbližšie
zasadnutie sa uskutoční 24. marca. Ešte
predtým bude usporiadané prvé zasadnutie
Rady Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktorej som tiež členom. V tomto roku
musíme na každom fóre (úrad, rada,
zastupiteľstvo) otvoriť otázku riešenia
problematických okruhov nášho okresu,
keďže správanie sa orgánov samosprávy
je také, ako keby mnohé z nich ani
neregistrovali.
o Aké podmienky podľa Vás majú na
Slovensku pre svoj život vytvorené mladí
ľudia, ja osobne som presvedčená o tom,
že nie práve najlepšie, možno aj v oblasti
zamestnanosti, pretože pracovné
zaujímavé miesta napr. v štátnej správe
neustále blokujú už v dôchodcovskom
veku dôchodcovia a tak častokrát mladí
perspektívni ľudia odchádzajú do
zahraničia, alebo rezignujú na takýto
stav zamestnávania ľudí v mladom
a produktívnom veku. Bolo by dobré
v tejto oblasti skutočne zmeniť zákon
o zamestnávaní v štátnej správe
a v štátnej službe, lebo sa nepohneme
ďalej v spoločnosti. Čo hovoríte na tento
veľmi vážny problém Vy?
- Nie som síce odborníkom na oblasť
zamestnanosti a trhu práce, ale pokúsim
sa zodpovedať aj na túto otázku. Súhlasím
s Vami, absolventi škôl a vo všeobecnosti
mladí ľudia, ktorí majú málo skúseností, si
na trhu práce nachádzajú uplatnenie oveľa
ťažšie, než priemerní uchádzači o prácu.
V tomto smere by som však problém
nezúžil na oblasť štátnej správy, myslím
si, že to isté platí pre väčšinu odvetví
hospodárstva. Ba dokonca nejde ani
o slovenské špecifikum, v krajinách EÚ,
kde je miera nezamestnanosti aktuálne
najvyššia, na úrovni 25 %, v prípade
mladých ľudí, absolventov sa toto číslo
pohybuje niekde pri hrôzostrašných 50
percentách. Správanie sa zamestnávateľov
je za danej situácie pochopiteľný,
z ponuky na trhu práce si vyberajú to
zdanlivo najlepšie. Samozrejme, rôznymi
opatreniami by sa dali zamestnávatelia
prinútiť k zamestnávaniu väčšieho počtu
mladých ľudí. Keďže ide o celoeurópsky
problém, Európska únia rozbehla viacero
programov na podporu zamestnanosti
mladých, ktorých sa zúčastňuje aj Slovenská
republika. Prostriedky sú využívané na
organizovanie rekvalifikačných kurzov a na
podporu vytvorenia pracovných miest pre
mladých. Avšak systémové riešenia tohto
problému podľa môjho názoru spočívajú
v riešení vysokej miery nezamestnanosti vo
všeobecnosti. V tejto súvislosti je potrebný
komplexný prístup vlády k problematike,
keďže mieru nezamestnanosti ovplyvňuje
politika takmer každého odvetvia výkonnej
moci.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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A Vágsellyei járás polgárai megérdemlik, hogy a megyei önkormányzat
komolyan foglalkozzon a járás egészségügyének helyzetével, mert
az eddigi hozzáállás és lépések csak alibizmusnak minősíthetők
- szögezi le Mgr. Baranyay Zsolt, megyei képviselő.

Mgr. Baranyay Zsolt, Nyitra megyei képviselő
Zsigárdról származik, ott is él. Nős, 35 éves.
A Komenský Egyetem Jogi Karán végzett,
majd a bazini Igazságügyi Akadémián
szerezte meg bírói szakminősítését 2008ban. A Nyitrai megyei önkormányzatba
2013 novemberében választották. Lapunk
ezzel kapcsolatban kérte fel az alábbi
beszélgetésre.
o Mi az Ön véleménye Szlovákia
társadalmi viszonyait illetően? Mi volt az
indítéka annak, hogy jelöltesse magát
a 2013-as választásokon, ahol aztán
sikeresen szerepelt? Hogyan értékeli
Szlovákia jelenlegi életszínvonalát, mi
alkotta az ön választási programját?
A megyei önkormányzatba azzal a céllal
jelöltettem magam, hogy hogy aktívan
részt vehessek a közigazgatás eme
szintjének működésében, feladatainak
ellátásában. Párttársaimmal együtt a
kampány során, néhány más jelölttől
eltérően nem ígértünk teljesíthetetlen
dolgokat, olyanokat, amelyek nem a megye
hatáskörébe tartoznak. Azokra a területekre
összpontosítottunk, ahol a források
igazságosabb elosztása és hatékonyabb
felhasználása mellett tényleges elmozdulást
érhetünk el a lakosság életkörülményeinek
javítása érdekében. Éppen a megyei
közpénzek igazságos elosztása volt a
mottója választási programunknak, ugyanis
véleményünk szerint járásunk a megyei
költségvetésből az elmúlt időszakban nem
részesült az őt megillető arányban. Választási
programunkat, amelyet az MKP többi
képviselőjelöltjével közösen dolgoztunk ki,
a választók megtalálhatták a facebookon,
és a párt Hírvivő című kiadványában
is. Cselekvési tervünk tizenegy konkrét
pontját választási jelszavak formájában
szlovák és magyar nyelven is közzé tettük
propagációs anyagainkban. Elsődlegesen az
egészségüggyel, az úthálózat felújításával és
karbantartásával, valamint az iskolaüggyel
és a régiófejlesztéssel foglalkoztunk.
o A regionális politikában új embernek
számít. Az emberek örömmel fogadják
az új arcokat, mert nagyon sok olyan
politikusunk van, akik, például a
parlamentben, 1993 óta nem tudják
feladni képviselői helyeiket, miközben a
polgárok érdekében semmi érdemlegeset
nem tettek. Mi a véleménye erről a
megállapításról?
Egyetértek azzal a véleménnyel, mely szerint
a rendszerváltó politikai pártok többsége
nem figyelt oda az új politikus generáció
nevelésére, az úgynevezett második
vonal személyiségeinek biztosítására, akik
szükség esetén felkészülten vehetnék
kezükbe a politikai történések irányítását.
Sőt, bizonyára volt példa arra is, hogy
pozícióféltés végett, tudatosan elfojtották
ezeket a törekvéseket. Véleményem szerint
ez rövidlátóságról tanúskodik és nem a
társadalom érdekeit szolgálja.
o Mint a Vágsellyei járás képviselője
megyei munkájában mit tart
elsődlegesnek? Konkrétabban: a
beruházások, a közélet, az iskolaügy, az
egészségügy, a szociális programok…
terén.
Azokat a problémaköröket tartom kiemelten
fontosnak, ahol a megyei teendők terén a
legjobban szorít bennünket a cipő. Ezek
közül is a járási egészségügy helyzetét
tartom a legfájóbb pontnak. (A törvény
értelmében a megyei önkormányzat
kötelessége az egészségügyi ellátás

feltételeinek biztosítása.) Konkrétan,
a megye hozzáállását és lépéseit az
egykori vágsellyei kórház ügyében
alibizmusnak tartom. A megyének sokkal
aktívabb fellépést kell ebben az ügyben
tanúsítania. Járásunk is megérdemli,
hogy a megyei önkormányzat komolyan
vegye az egészségügyi ellátás helyzetének
megoldását térségünkben. Úgy gondolom,
hogy mint a Vágsellyei járás képviselői,
nem mondhatunk le végérvényesen a
fekvőbeteg-ellátás felújításáról a sellyei
kórházban még akkor sem, hogy ha ez
rövidtávon nem megvalósítható. Ezzel
kapcsolatosan a teljes üzemelésű kórház
mellett más, sokkal inkább megvalósítható
lehetőségeket is fontolóra kell venni.
Jelenlegi igyekezetünk arra irányul, hogy
legalább a kórház poliklinikai részlegét
teljes mértékben fel tudjuk újítani.
Feltételezem, hogy az olvasók többsége
egyetért velem abban, hogy a másod- és
harmadosztályú közutak járásunkban
rossz állapotban vannak. Más járások
polgárai is panaszkodnak az utak állagára,
véleményem szerint azonban erre a megye
a mi járásunkban költött a legkevesebbet.
A tarthatatlan állapotra megoldást kell
találnunk. Annak ellenére, hogy járásunk
képviselői ellenzékben vannak a megyei
testületben, remélem, meg tudjuk győzni
a koalíciós képviselőket a helyzet javítása
érdekében mindkét említett esetben.
o Hogy értékeli Önmagát, hogyan
mutatkozna be azoknak, akik nem
ismerik Önt?
Viszonylag nehéz az embernek Önmagát
értékelni, pozitív és negatív tulajdonságait
elemezni. Senki sem tökéletes, s ugyanígy
értékelem Önmagamat is. Igazságos
és objektív szeretnék lenni, elvhű és
véleményemben kitartó.
o Mi az Ön életfilozófiája?
Nincs semmilyen egyedi életfilozófiám, ami
irányítana. Keresztény vagyok, igyekszem
betartani azokat az elveket, amelyek az
ember számára ebből a meggyőződésből
adódnak.
o Mik az életcéljai?
Ami a magánéletemet illeti, szeretnék
teljes értékű családi életet élni. Meg van az
otthonom, családot alapítottam és annak
jólétéért szeretnék megtenni minden
tőlem telhetőt. Közéleti tevékenységem
céljai nem konkrétak, de a közösségért, a
társadalomért szeretnék dolgozni – helyi,
regionális vagy össznemzeti szinten.
o Mint megyei képviselőnek mik a
legközelebbi konkrét céljai ebben az
évben?
Mivel a regionális politikában új vagyok,
szeretnék közelebbről megismerkedni
a megyei hivatal egyes részlegeinek

munkájával, a már folyamatban lévő,
illetve a készülő programok, aktivitások
állapotával. Januári ülésünkön jóváhagytuk
az önkormányzat féléves munkatervét,
ennek értelmében a következő ülésünkre
március 24-én kerül sor. Előtte ülésezik
Nyitra megye önkormányzatának tanácsa,
melynek jómagam is tagja vagyok. Ebben
az évben minden fórumon (hivatal, tanács,
képviselőtestület) szeretnénk a járásunkat
érintő fontos kérdéseket megnyitni, mert
úgy tűnik, sok mindenről nincs tudomásuk
a járásunk határain túlról származó
képviselőtársaimnak.
o Véleménye szerint Szlovákiában
milyenek a fiatalok életfeltételei? Én úgy
látom, hogy nem a legmegfelelőbbek,
főleg a foglalkoztatottság terén, hiszen
az érdekessebb munkahelyeket, pl.
az állami közigazgatásban, gyakran
nyugdíjas korú munkavállalók töltik be,
így a tehetséges fiatalalok más lehetőség
híján külföldre távoznak vagy feladják
a szélmalomharcot. Talán a törvényt
kellene módosítani? Mi a véleménye
erről?
Nem vagyok a munkaerőpiac szakértője,
de megpróbálok válaszolni a kérdésre.
Egyetértek Önnel abban, hogy a
pályakezdők és általában a kevés
tapasztalattal rendelkező fiatalok,
sokkal nehezebben érvényesülnek
a munkaerőpiacon, mint az átlagos
munkakeresők. De nem szűkíteném le ezt
a kérdést csak az államigazgatás szintjére.
Úgy gondolom, hogy ez a gazdaság
ágazatainak többségére érvényes. És ez
nem csak szlovák állapot, hanem európai
is egyben, azon EU-tagállamokban, ahol
a munkanélküliek aránya 25% körüli, a
fiatalok, végzősök esetében a döbbenetes
50%-ot is eléri.
Adott körülmények között a munkaadók
viselkedése érthető, a munkapiaci
kínálatból a számukra legjobbat választják.
Természetesen különböző intézkedésekkel
a munkaadók kényszeríthetőek lennének
nagyobb számú fiatal alkalmazására.
Mivelhogy összeurópai gondról van szó, az
EU több különböző programot indított el a
fiatalok elhelyezkedésének támogatására,
melyekben Szlovákia is részt vesz. A források
különböző átképzések szervezésére, és a
fiatalok számára kialakított új munkahelyek
létrehozására használhatóak fel.
Véleményem szerint azonban a probléma
a munkanélküliségi kérdés általános
megoldásának függvénye. Ebben a
mindenkori kormányzat átfogó hozzáállása
szükséges.
kérdezett: Mgr. Alena Jaššová
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Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

„Ľudia sa nedajú jednoznačne zaškatuľkovať, ale určite
existujú ľudia schopní, neschopní a všetkého schopní“,

- hovorí Ing. Drahomír Maron, prednosta Okresného úradu Šaľa.
Ing. Drahomír Maron je prednostom
Okresného úradu Šaľa, keď bol Uznesením
vlády SR č.349/1912 dňom 10. júla 2012
predsedom vlády SR vymenovaný do funkcie.
Šaľania ho iste dobre poznajú, pretože i keď sa
v Šali nenarodil, (narodil sa v Nitre) vyrastal a v
Šali strávil doterajší život.
Nechajme však hovoriť jeho, ako si on sám
spomína na svoje detstvo, neskôr roky
tínedžera a aký má vlastne vzťah k Šali.
- Šaľa mi veľmi prirástla k srdcu a zanechala
vo mne plno neopakovateľných zážitkov
a spomienok. Patrím k tým, ktorí si ešte
pamätajú na také postavičky mesta ako bol
Šaliansky “Schöne Náci“ Karol Šmida. Vždy
oblečený v bielom obleku s motýlikom, v bielych
rukavičkách a v bielom klobúku. Viem, že niektorí
ľudia mali pred ním rešpekt a deti sa ho báli,
pretože niekedy mal stavy, keď sa ponáhľal,
neustále si niečo šomral a nadával. Inokedy sa len
tak prechádzal po Hlavnej ulici a zdravil všetkých
naokolo. Myslím si, že bol vyučený technik. Bol
známy aj tým, že od skorej jari do neskorej jesene
často plával sám vo Váhu a my šarvanci sme
ho spoza kríkov sledovali. Spomínam si aj na
miestneho zabávača, ktorého prezývali „Obracaj“,
jeho meno som bohužiaľ zabudol. V lete či v zime
stále mal obuté čierne gumáky s vyhrnutou
sárou. Či nemého Ička Gremeňa, zamestnanca
pohrebníctva, o ktorom sa medzi deťmi
povrávalo, že spáva v truhle v sklenenom koči,
ktorý ťahali ako uhol čierne kone a na hlavách
mali niečo, čo mi teraz pripomína pomôcku na
utieranie prachu. No najradšej si spomínam na
„Pali Báčiho“ miestneho furmana, ktorý s malým
vozíkom, ťahaným dvoma somárikmi, rozvážal
po Šali uhlie a všakovaký materiál. Bol veľmi
zhovorčivý, mal rád deti a zavše nás aj povozil.
Ku koloritu patrili aj obyvatelia mestečka
s typickým šalianskym nárečím (zo súčasne
žijúcich občanov ja osobne poznám dvoch,
ktorí ho ešte používajú) chlapi, odetí v čiernych
rajtkách, košeliach so stojačikom a v nablýskaných
čižmách. Ženy v objemných nazbieraných
sukniach, kde prevládala čierna farba,
s pruclíkmi (akási vesta), upnutými až po krk a
s neodmysliteľnou šatkou. Možno to znie divne,
ale Šaľa okrem toho, že bola zablatená, mala aj
svoju neopakovateľnú vôňu a niektoré miesta
mi ju stále pripomínajú. V mieste, kde sa teraz
nachádza kvetinárstvo a vchod do cintorína,
sídlila pekáreň a celá ulica rozvoniavala od stanice
až po Baťku“ (predajňa potravín) v miestach, kde
sa v súčasnosti nachádza „Emili.“ Smerom do
centra mesta sa striedali vône predajne „Chema“
s typickou špiritusovou vôňou, vôňa nafty od
malej čerpacej stanice oproti (Andrea Shop),
výrobňa sódy a suchého ľadu vo dvore oproti
Budovateľskej ulici, mäsiarstvo Mazík so svojimi
údenárskymi výrobkami. Nasledovala lekáreň
s obrovskou striebornou pokladňou, kam som
často chodieval ako šarvanec za ujom Bártom
a tetou Menzelovou. Nasledovalo zdravotné
stredisko s vôňou tak typickou pre zdravotnícke
zariadenia, ktorá sa miešala s vôňou pukancov.
Nasledovala predajňa rýb a neverili by ste, vôňu
malo aj kino „Hviezda“, pošta, či Dom osvety...
Mne ale najviac voňal Váh, ktorý neviem prečo,
ale tú typickú vôňu z mojich detských rokov
stratil. Spomínam si, keď sa po prvý krát spustilo
verejné neónové osvetlenie. Vtedy sa snáď
celá Šaľa zišla na Budovateľskej ulici a vytvorila
z nej doslova „kúpeľnú“ kolonádu. Ľudia sa

tam vyobliekaní prechádzali do noci. Mal som
možno v živote šťastie, že som mal strašne
dobrých učiteľov, či už to boli na ZDŠ pani
učiteľka Štefaneková, Michalíková, Pleidelová,
Petrová či Melicherčíková. A na gymnáziu pod
vedením pána profesora Jelenčíka ma učili takí
pedagógovia ako Bošňák, Rusina, Mutkovič,
Melicherčík, Marcinková, Tóthová, Morávek, Major
a ďalší. Musím povedať, že to bola garnitúra
„starých“ kantorov, ktorá bola náročná a prísna,
v mojich spomienkach sú zapísaní niečím
krásnym, príjemným a neopakovateľným. I keď
som bol skôr živé dieťa a neskôr aj rebel, mal
som pocit, že moje nie vždy vhodné chovanie
tolerovali. Rád spomínam aj na spoločné debaty
a filozofovaní o živote. V kolektíve som mal úlohu
akéhosi hovorcu. O mojom meste a detstve by
som dokázal veľa hovoriť, prežil som tu obrovské
množstvo neopakovateľných zážitkov. Dokonca
aj v tom veku som sa podieľal na zveľaďovaní
okolia, či už to boli brigády a výsadba zelene. Na
sídlisku, kde som vyrastal, všetci nás prezývali
„činžákoši“ a volalo sa Za MsNV, pod vedením
uja Bórika či pána profesora Bošňáka sme
ako deti pomáhali vysádzať stromy a polievať
trávnik. Dobrovoľné boli aj brigády pri budovaní
„ Kastelán klubu“ a podobne. Dá sa povedať, že
aj vďaka výnimočným rodičom som tu prežil
jedno prekrásne detstvo a stal sa zo mňa veľký
lokálpatriot. V minulosti, keď mi zamestnávateľ
ponúkal byt a možnosť presťahovať sa do
Bratislavy, ja som chodil na komisiu a žiadal
členov bytovej komisie, aby ma presunuli na
koniec poradovníka. Nechápali to a len krútili
hlavou. Na otázku prečo sa nechcem presťahovať,
som im s humorom odpovedal: “Lebo tu nikoho
nepoznám!“ V Šali prejdete pár metrov a stretnete
toľko známych, s ktorými si máte čo povedať
alebo len tak sa vzájomne pozdraviť.
o Neskôr ste študovali v Žiline...
- Vyštudoval som VVŠTTZ v Žiline, odbor

organizačno–ekonomický so zameraním na
pohonné hmoty a mazivá. Po skončení školy
v roku 1978 som nastúpil na pozíciu náčelníka
laboratórií PHM a inšpektora kvality v okruhových
skladoch PHM v Čechách. Po troch rokoch
som bol ustanovený za NŠ týchto skladov. Po
šesťročnom pôsobení pod rezortom MNO som
v roku 1983 prišiel pracovať do Bratislavy do
pôsobnosti Federálneho štábu Civilnej obrany
ČSFR a neskôr pod rezort MV SR. V roku 1986,
keď sa vytvárali nové okresy a Šaľa sa stala tiež
sídlom, som bol na základe odporúčania MV SR
menovaný do funkcie vedúceho odboru Civilnej
ochrany Okresného úradu v Šali a pôsobil tu až do
31.12.2010, kedy som bol vtedajším prednostom
odvolaný bez uvedenia dôvodu a následne
prepustený.
o Ako po rokoch, keď porovnávate svoje
pracovné pozície, hodnotíte svoje získané
skúsenosti?
- Do dnešnej doby mám, ako sa hovorí ,
„odkrútených“ 36 rokov v štátnej službe. Od
skončenia vysokej školy som vždy viedol menšie,
či väčšie kolektívy, učil sa s nimi pracovať
a vzhľadom aj k svojej profesii spoločne zvládať
zložité situácie. Za toto obdobie som ani raz
nebol disciplinárne riešený a pri kontrolách od
nadriadených za moju prácu nebol vystavený
mne alebo kolektívu protokol. Vždy to bol len
záznam o kontrole. Sám jedinec by nič v živote
nedosiahol, keby nebol obklopený schopnými
a pracovitými ľuďmi, ktorý rozumejú svoje práci
a táto práca ich zároveň napĺňala. Celý život sa
snažím spoznávať ľudí a zároveň im aj rozumieť
a priznám sa, že niekedy je to dosť zložité.
Podriadení musia cítiť, že za nimi stojí človek,
ktorý má pre ich niekedy nie malé problémy
pochopenie a je ochotný sa ich zastať. Majú
potom pocit istoty a určitým spôsobom ich to
motivuje.
o Funkcia šéfa okresného úradu – je nesmierne
vážna a zodpovedná. Predstavuje vlastne
vládu štátu na území okresu. Čo všetko táto
funkcia predstavuje v konkrétnom obraze pre
občana okresu Šaľa?
- Okresný úrad ako miestny orgán štátnej správy
riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta
okresného úradu, pričom štátnu správu
vykonávajú odbory alebo iné organizačné útvary
tohto úradu.
o Okres Šaľa zastrešuje 12 obcí + mesto Šaľa.
Ide o menší okres, avšak ľudia tu majú tie
isté potreby ako ľudia vo veľkých okresoch.
Napriek tomu došlo k zrušeniu mnohých
štátnych inštitúcií a občania šalianskeho
okresu musia dochádzať kvôli vybaveniu
úradných záležitostí do Galanty, do Nitry,
do Nových Zámkov. Rozdelenie štátnych
kompetencií dosť schizofrenicky postihlo Šaľu,
ktorá prišla napríklad o súd, o prokuratúru,
o úrad práce, atď...
Ako to vyzerá do budúcna, je takéto „šetrenie“
na mieste? Lebo ako občan si skôr myslím, že
je to na škodu občanovi, a ak sa štát rozhodol
zriadiť okres na určitom území, mal by tento
mať skutočne všetky náležitosti okresu, či ide
o malé, alebo väčšie územie. Aký je Váš názor?
- V územnej pôsobnosti Okresného úradu
Šaľa je 12 obcí a mesto Šaľa. Sídlom okresu
Šaľa je od 24.júla 1996 Šaľa. V čase vzniku mal
vtedajší Okresný úrad Šaľa 16 odborov a iných
organizačných útvarov. Dnešná, tzv. Harmincova
budova na Hlavnej ulici v Šali, sa stala sídlom
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úradu na jeseň 1997. Kompetencie a postavenie
tohto orgánu miestnej štátnej správy ovplyvnila
reforma miestnej verejnej správy, ktorá bola
vytýčená v stratégii decentralizácii a reformy
verejnej správy. V jej prvej etape došlo k presunu
pôsobnosti z okresných a krajských úradov
na obce a vyššie územné celky (1.1.2001 – 1.1.
2004). V ďalšom procese dochádzalo k zmenám
na miestnej úrovni, pričom na tejto úrovni
od 1.1.2004 výkon miestnej štátnej správy
zabezpečovali úrady bez právnej subjektivity
a to už ako miestne orgány špecializovanej
štátnej správy. Tento model sme mali možnosť
sledovať až od 1.októbra 2013 (II. etapa ESO), kedy
konkrétne katastrálny úrad, pozemkový a lesný
úrad, cestná doprava a pozemné komunikácie
a životné prostredie – ako vtedajšie obvodné
úrady boli pričlenené k bývalému obvodnému
úradu a teraz tvoria odbory Okresného úradu
Šaľa (tak, ako do konca r.2003). Dnešný Okresný
úrad Šaľa má tak 8 odborov, pričom 5 z nich
sídli v budove na Hlavnej ulici v Šali, katastrálny
odbor na Staničnej ulici, odbor starostlivosti
o životné prostredie na Hlavnej ulici (vedľa TATRA
BANKY) a odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií v sídle Mestského úradu Šaľa. Žiaľ,
z priestorových dôvodov nebolo možné všetky
odbory dostať pod jednu strechu, pretože
v objekte, ktoré je sídlom okresného úradu,
je umiestnené i Okresné riaditeľstvo PZ v Šali.
Naším cieľom je dostať tieto odbory – okrem
katastrálneho odboru – do hlavnej budovy, kde
v tomto roku by malo byť zriadené aj klientské
miesto, ktoré by bolo ústretovým krokom pre
občanov pri vybavovaní ich záležitostí.
o Pán prednosta, aká je aktuálna situácia
s budovou šalianskej polikliniky? Aké sú s ňou
plány, zámery, koho je vlastne majetkom?
- O bývalej NsP mi neprináleží sa vyjadrovať
z dôvodu, že okresný úrad nie je zriaďovateľom.
Budova ako taká, je majetkom VÚC a pokiaľ viem,
tak časť polikliniky doteraz funguje a dokonca
v súčasnosti je vykonávaná rekonštrukcia.
Nemocničná časť je zakonzervovaná z dôvodu
nezazmluvnenia so zdravotnými poisťovňami. OÚ
nemá právomoc na to, aby zmenil účel využitia
tohto objektu i keď ja osobne, by som si vedel
predstaviť využitie týchto priestorov inak, ako ich
odpredajom.
o Veľa sa skloňuje aj budova v centre mesta,
v ktorej dnes sídli škola s vyučovacím
jazykom maďarským. Jeden čas sa uvažovalo
s presťahovaním školy do iných priestorov,
nakoľko by sa táto nádherná historická
budova dala využiť aj na iné účely, prípadne by
tu mohli sídliť štátne, či samosprávne orgány
Šale....
- Neprináleží mi vyjadrovať sa k tomuto objektu,
pretože vlastníkom nie je štát a je len na
orgánoch samosprávy mesta, ako so svojím
majetkom naloží.
o Prednosta okresného úradu bezprostredne
spolupracuje so starostami obcí a miest,
ktoré spadajú do jeho vplyvu. Ako to vyzerá
šalianskom regióne, ktorý je národnostne
zmiešaný? Zohráva tento fakt nejakú vážnu
rolu v bežnom chode každodenného života?
- Mal som to šťastie, že na tunajšom úrade som
pôsobil od roku 1996 s malou prestávkou a s
primátorom a aj starostami obcí som sa osobne
poznal už pred vymenovaním do funkcie. Tu
problém nevidím. V minulosti mal dokonca
prednosta zástupcu pre spoluprácu s obcami.
Prenesením výkonu štátnej správy na obce,
niektoré činnosti zanikli a obce si ich riešia sami.
Okresný úrad spolupracuje s obcami hlavne
v oblasti krízového riadenia, volieb a referenda,
matričnej činnosti a evidencie obyvateľstva,
transférov a dotáciií, dohľadom nad používaním
štátnych znakov a symbolov, pozemkových
úprav, životného prostredia, stavebného konania,
čiastočne aj v oblasti dopravy pokiaľ sú riešené
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otázky účelových komunikácií, dopravného
značenia, a samozrejme ako druhostupňový
odvolací orgán. Snažím sa zadeliť si svoje
pracovné povinnosti, ale aj súkromný život tak,
aby som sa zúčastňoval všetkých akcií, na ktoré
som pozvaný a organizuje obec. Nerobím rozdiely
a zatiaľ som vynechal len jednu akciu (Hájske)
z dôvodu, že som bol v čase konania mimo
územia republiky. I keď žijeme na zmiešanom
území, tu žiaden problém nevidím. Výkon štátnej
správy má rovnaké pravidlá, či je občan taký alebo
onaký.
o Ktoré dôležité úlohy stoja pred štátnou
správou, ktorú predstavuje v okrese práve
úrad, ktorému šéfujete práve Vy, ktoré by sa
mali uviesť do praxe v najbližších mesiacoch?
- V prvom rade nás čakajú voľby za prezidenta,
po nich budú nasledovať voľby do Európskeho
parlamentu a na jeseň komunálne voľby.
Z hľadiska reformy verejnej správy ESO (efektívna,
spoľahlivá, otvorená) je prvoradé vybudovanie
a personálne obsadenie klientského miesta
(KAMO) do konca roku 2014. Personálne
obsadenie KAMA bude zabezpečované zo
súčasného stavu zamestnancov okresného
úradu. Občanovi, by malo ušetriť cestovanie,
čas i financie. Občan z okresu Šaľa si bude
schopný vybaviť svoje záležitosti v klienskom
mieste v hociktorom okresnom meste na území
Slovenska. V tomto roku by pod úrad mala prejsť
aj Regionálna veterinárna a potravinová správa
Šaľa a plánovaný bol aj prístup Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny, ktorého termín z dôvodu
úprav v legislatíve bude zrejme posunutý.
o V tomto roku nás čakajú troje volieb
(prezidentské, do európskych inštitúcií,
komunálne voľby), to je obrovská finančná
záťaž ako pre štát, tak aj pre daňových
poplatníkov, ale je to aj veľký stres pre
občanov, ktorí kandidujú, resp. budú
kandidovať, ale aj pre samotných voličov. Ako
sa Váš úrad pripravujete na uvedené závažné
skutočnosti?
- Okresný úrad nemá právnu subjektivitu
a je preddavkovou organizáciou, čiže aj
finančný tok ide vlastne zhora a je stanovený
na jednotlivé kapitoly a položky. My ho
upravujeme a prerozdeľujeme v závislosti
od počtu okrskov, počtu členov volebných
komisií a počtu voličov v jednotlivých okrskoch.
Všetky náklady spojené s voľbami sú hradené
z prostriedkov štátneho rozpočtu. Okresný
úrad je garantom organizačného materiálnotechnického zabezpečenia, prípravy a vykonania
volieb. Samotné vyhodnotenie výsledkov
zabezpečuje v spolupráci so sumarizačným
útvarom Štatistického úradu. Obvodná volebná
komisia sídli v budove Okresného úradu,
v ktorej je umiestnený aj sumarizačný útvar.
Pre prezidentské voľby delegovali politické
strany a petičné výbory piatich nominantov
do obvodnej volebnej komisie, čo je najnižší
možný počet. Na deň 17.február som v súlade
so zákonom zvolal prvé zasadnutie ObVK,
vymenoval navrhovaných nominantov, na
základe čoho zložili sľub a boli vylosovaní
predseda a podpredseda komisie. Chcel by som
vyzvať voličov v okrese, aby sa zúčastnili volieb
a využili svoje občianske práva, ktoré im zaručuje
Ústava SR.
o Človek v štátnej funkcii je aj človek. Ste
bežným smrteľníkom čo Vás trápi ako bežného
občana?
- Najviac ma trápi zmenšený záujem občanov
o riešenie vecí verejných a ochotu otvorene
poukazovať na ne. Do nášho spoločenského
života sa vkradla anonymita a ľudia často nenájdu
odvahu poukazovať na nedostatky a krivdy.
Častokrát sa začne konať, až sa na vec verejne
poukáže prostredníctvom médií. A pritom je
to tak jednoduché. Štátny zamestnanec môže
robiť len to, čo mu zákon ukladá, pričom občan

môže robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje.
Mrzí ma tiež veľká miera nezamestnanosti,
ktorá má v konečnom dôsledku za následok
plno ďalších a ďalších negatívnych javov,
využitie potenciálu mladej generácie, životné
istoty sociálne odkázaných občanov a istoty
dôchodcov atď. Z občianskeho života sa vytráca
ľudská spolupatričnosť, vzájomná podpora
a ochota pomôcť. Za posledné obdobie sa veľa
vecí v okrese vybudovalo, zrekonštruovalo
a zmodernizovalo. Ruka v ruke s tým nastúpil
vandalizmus, poškodzovanie vecí a pouličná
kriminalita.
o Máte za sebou nejaký ten rôčik, takže už
máte aj „svoje životné pravdy“, ktorými sa
riadite a podľa ktorých žijete, prezradíte nám,
čo sa Vám „osvedčilo“?
- Snažím sa žiť tak , aby som nerobil to, čo
nechcem aby druhí robili mne. Určite aj mne
sa niektoré veci nepodarili, resp. som v niečom
pochybil, povedal niečo, čo som si dobre nezvážil
..., ale vždy som sa snažil byť čestný a úprimný.
Nie som zberateľ „ bónmotov“, ale na odľahčenie
dva mám vždy poruke. Držať sa zásady, že kôň
je nebezpečný zozadu, baran spredu a ľudská
hlúposť zo všetkých strán. Ani ľudia sa nedajú
jednoznačne zaškatuľkovať, ale určite existujú
ľudia schopní, neschopní a všetkého schopní.
o Pôsobíte vyrovnane. Ako viete docieliť
takýto pohodový stav, pretože musím priznať,
aj ja sa dobre cítim vo Vašej prítomnosti. Na
nič a nikoho sa nehráte, úplne prirodzene sa
bavíte aj s ľuďmi, tak Vás totiž hodnotia. Takže
ako to robíte, že ste taký pohoďák?
- Ďakujem. Pohoďák? Ťažko povedať, či som alebo
nie som. V minulosti som bol búrlivák až cholerik
a niekedy som sa prejavoval ako neriadená strela.
Prešiel som zamestnaniami, ktoré ma niečo
naučili a mal som to šťastie, že som spolupracoval
s ľuďmi, ktorí ma formovali aj v tejto oblasti.
V minulosti, ako som už spomínal, som bol dosť
prostoreký a v návale emócií som mnohokrát
povedal i to, čo som nemal a potom ma to mrzelo.
Povedať niekomu prepáč, s tým som nemal
nikdy problém. Čo by mi pomohlo, ak by som
niečo predstieral, veď ľudia a spolupracovníci
by to veľmi rýchlo odhalili. Pozícia štátneho
úradníka a verejného činiteľa je služba občanovi,
ktorá zaväzuje a tak by mal štátny zamestnanec
vystupovať a nehrať sa na niečo, čo v skutočnosti
ani nie je. Ľudia sú všímaví, hodnotia, ale
málokedy zabúdajú.
o Oddeľujete osobný život od pracovného
života?
- Snažím sa, a aj keď viem, že sa to nepatrí
odpoviem protiotázkou: „Dá sa to?“
o Máme ľudí rôznej kvality – aj keď sa možno
nebude takéto moje hodnotenie každému
páčiť, ale je to fakt. Kvalitní ľudia spoločnosť
a iných ľudí obohacujú, budujú, tvoria – tí
druhí naopak devastujú, ničia – čo sa dá. Aký
je podľa Vás, alebo by mal byť kvalitný človek,
človek, bez ktorého by bolo iným ľuďom
smutno a ťažko zároveň?
- Vidím, že Vaša náročnosť otázok graduje. Zjavne
jednoduchá a priama otázka, ale zložitá a aj
obsahom ťažko zodpovedateľná. Keď sa nad tým
zamyslím, tak vlastne ste už na ňu aj odpovedala
v druhej časti. Človek by mal svoj život žiť a konať
tak, aby ľuďom, keď už raz nebude, v kútiku duše
trošku chýbal a sem tam si na neho v dobrom
spomenuli. Mal by žiť životom, aby mu raz
ľudia vystavili vysvedčenie, za ktoré sa jeho deti
nebudú hanbiť.
o Ktorá ľudská vlastnosť je Vám vrcholne
odporná a ktorá naopak srdcu najbližšia?
- Jednoznačne najbližšia mi je úprimnosť, od
ktorej sa odvíjajú aj ostatné kladné vlastnosti
a idú v podstate ruka v ruke. Vrcholom zlých
vlastností? Asi faloš a intrigánstvo, ako nadstavba
ostatných negatívnych vlastností.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

osobnosti Galantského a Šalianskeho regiónu ... osobnosti Galantského a Šalianskeho regiónu ...
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„ Vydávať za úspech schválenie rozpočtu vo februári,
ktorý mal byť prijatý ešte minulý rok, je nedostatočné, až
smiešne“, hovorí Mgr. Jozef Belický, bývalý poslanec MsZ v Šali.
o Mgr. Jozef Belický.
Šaľania ho poznajú
dlhé roky ako šéfa
mestskej polície,
neskôr prednostu
MsÚ v Šali. V roku
2010 kandidoval za
primátora Šale, čo mu
však nevyšlo. I keď bol
jedným z úspešnejších
kandidátov, pretože z
ôsmich sa umiestnil na
2. mieste. Prehru zobral
racionálne, vyrovnal
sa s tým a venuje sa
podnikaniu, v ktorom
je viac než úspešný.
Hovoria o Vás tí,
ktorí Vás poznajú, že
„čo chytíte do ruky“,
všetko sa Vám podarí urobiť, vybaviť, je to určitým spôsobom
znak úspešnosti človeka, alebo vytrvalosti? Alebo ste dieťaťom
šťasteny?
- Neviem, čo o mne hovoria iní, ale nepovažujem sa za nijako
výnimočne úspešného podnikateľa. Normálne pracujem a borím sa
s problémami, ktoré život aj podnikanie prinášajú. Zamestnávam
šikovných ľudí a snažím sa ponúkať zákazníkom produkty, o ktorých
som sám presvedčený, že sú kvalitné. Za najväčšiu hodnotu
firmy považujem zamestnancov a tomu podriaďujem väčšinu
svojich rozhodnutí. Nepokladám sa za dieťa „šťasteny“, ale som
presvedčený, že ak sa snažíte a dokážete nájsť uspokojenie v tom,
čo robíte, tak sa niekedy aj to šťastie pritrafí. Mám šťastie na dobrú
rodinu a priateľov a toto považujem za podstatné.
o Ako hodnotíte svoj doterajší pracovný život, spoločenské
postavenie?
- Narodil som sa v Šali, tu som vyrástol a neviem si predstaviť, že by
som žil niekde inde. Pracoval som v živote aj manuálne a myslím, že
si viem vážiť prácu a dostal som od Šaľanov aj dôveru, ktorú som sa
snažil nesklamať. Či to už bolo vo funkcii náčelníka mestskej polície
alebo prednostu úradu, či poslanca mestského zastupiteľstva.
Dodnes sa rád stretnem so svojimi bývalými spolužiakmi, s ľuďmi,
s ktorými som pracoval. Teším sa, ak majú úspechy a ak potrebujú
moju pomoc, rád im pomôžem. Jednoducho nič výnimočné.
Neviem, čo myslíte spoločenským postavením, ale žijem ako
normálny Šaľan, som spokojný vo Veči, kde bývam, teším sa mojej
rodine a som rád, že sa v Šali cítim doma.
o Ktoré obdobie bolo pre Vás určitým spôsobom bolestivejšie,
resp. väčším náporom na nervy?
- Každú prácu, ktorú som robil, som robil rád. Nikto ma nenútil
a snažil som sa ju robiť čo najlepšie. Samozrejme, že byť vo verejnej
funkcii je často stresujúce. Veď k vašej práci sa vyjadruje verejnosť,
často anonymne a niekedy sa podaria aj nesprávne rozhodnutia.
Neverím, že niekto dokáže pracovať neomylne správne, ale každý
omyl sa dá napraviť. Skúsenosti a vedomosti o problémoch vás
vyvarujú väčšiny chýb, ale neustála kritika anonymných „živiteľov“
sociálnych sietí určite nepridáva na pohode verejných činiteľov.
Dnes je „moderné“ rozumieť všetkému lepšie ako tí, ktorí za to nesú
zodpovednosť.
Konštruktívnych riešení je v rámci kritiky len veľmi málo a toto asi
najviac stresuje službu verejnosti. Ak pracujete pre seba, tak každé
rozhodnutie sa týka len Vás. Na druhej strane máte minimálne
možnosti ovplyvňovať veci verejné. A aj to Vás niekedy hnevá.
o Stresové záťaže sú u každého z nás zvládateľné inak. Ako
sa s nimi vyrovnávate Vy? – pretože podľa doterajšieho
života a dosiahnutých pracovných úspechov a výsledkov –
sa bezpochyby radíte medzi tie silnejšie osobnosti, a teda
aj s náročnými prekážkami v živote rátate a zrejme Vás
neprekvapujú, či?
- Vždy sú veci, ktoré Vás prekvapia, ale často aj pozitívne. S tými
negatívnmi mi pomáha vyrovnať sa moja rodina, priatelia, moje
záľuby, pri ktorých relaxujem. V poslednom období som si obľúbil
rybárčenie. Spoznal som pri tom množstvo skvelých ľudí, ktorí
nezištne dokážu popri svojej práci aj zlepšovať životné prostredie
pre nás všetkých. Nie nadarmo sa vraví, že ticho lieči. V tomto
považujem pobyt v prírode za nekonečnú možnosť relaxovania.
o Aj keď ste od roku 2010 nepracovali vo verejnej funkcii, ani
v samospráve mesta Šaľa, iste sa živo a pravidelne zaujímate
o chod mesta. To by Vám asi ani „nedalo“, keďže ste veľa rokov
v samospráve pracoval. Nemýlim sa? Sledujete, čím žije Šaľa?
A ako ste s jej smerovaním spokojný? Či nespokojný?

- Popravde v poslednom období nie celkom rozumiem tomu, kam
Šaľa smeruje. Ja som presvedčený o tom, že Šaľa má potenciál byť
mestom, ktoré poskytuje pracovné možnosti, ale aj možnosti na
vzdelanie, kultúrne a športové aktivity, na oddych. Prosto mestom,
kde je dobre žiť. Myslím, že sa spravilo málo pre podporu nových
pracovných príležitostí a že sú zanedbané bežné služby, ktoré
poskytuje samospráva občanom. Či sú to cesty, chodníky, osvetlenie
mesta, bezpečnosť, ošetrovanie zelene. To sú všetko veci, ktoré
obyvatelia dennodenne užívajú a malo by sa viac investovať do
ich kvality. Netvrdím, že sa nerobí nič ale mohlo by sa viac načúvať
skutočným potrebám ľudí a nezamestnávať verejnosť problémami
samosprávy ako inštitúcie. Vydávať za úspech schválenie rozpočtu
vo februári, keď inde sa prijal minulý rok, je nedostatočné.
Nehovoriac o tom, že schválenie rozpočtu mesta nie je žiadny cieľ,
ale len prostriedok ako minúť peniaze v prospech obyvateľov. To,
koľko peňazí v tomto rozpočte je skutočne určených na riešenie
základných potrieb každého občana, nech si vyhodnotí každý sám.
Teoreticky je všetko parádne, transparentné a logické. Praktický
výsledok – stačí sa poobzerať okolo seba. A to tu ešte pôsobia rôzne
občianske združenia, ktoré aspoň v rámci svojich možností bez
nárokov na rozpočet zlepšujú niektoré verejné zariadenia.
o V minulosti, pred pár mesiacmi ste sa aj osobne angažoval
v proteste učiteľov, keď sa uvažovalo o zrušení ZŠ na
Bernolákovej ulici v Šali – Veči. Nebudeme teraz rozoberať tento
konkrétny problém, skôr by ma zaujímalo – ako by ste možno
Vy riešili situáciu v oblasti škôl a školstva, ktoré spadá pod
riadenie mesta Šaľa?
- Niektoré základné školy boli s pomocou prostriedkov z eurofondov
pekne opravené, do niektorých bolo investované málo a do
niektorých nič. Nebyť diskusie o školách vo Veči tak neverím, že
na Hollého škole by bolo vymenených aj tých niekoľko okien.
V budúcnosti bude ale asi nevyhnutné, aby sa prehodnotilo
priestorové využitie škôl. Aby sme neplatili prázdne priestory, ale
aby sa tieto prostriedky využili na zlepšenie pracovných podmienok
pre učiteľov, ale najmä na skvalitnenie vybavenia, ktoré slúži žiakom.
Toto je obrovská výzva do budúcnosti a verím, že sa nájde riešenie,
ktoré bude vyhovovať väčšine.

o Čomu sa konkrétne pracovne venujete od roku 2007, aké
máte pracovné aktivity, ale aj čo sa týka spoločenského života –
žijete naplno?
- Od roku 2007 sa venujem nehnuteľnostiam, ale od roku 2009
sú možnosti v tejto oblasti takmer nulové, tak sa viac venujem
predajniam športu, ktoré prevádzkujeme v Šali a v Dunajskej
Strede. Máme to ako rodinnú firmu a snažíme sa našim zákazníkom
poskytovať kvalitné športové potreby. Sme partnerom Interšportu,
čo je líder na trhu najmä čo sa týka, zimných športov, ale aj vo fitnes,
či masových športoch. Táto práca je náročná na čas, ale snažím sa
čo najviac venovať rodine. Máme krásnu vnučku a čoskoro budeme
mať aj druhú. Nie veľmi často, ale nájde sa príležitosť byť s priateľmi,
stretnúť sa so Šaľamni alebo Večanmi a porozprávať sa o bežných
veciach. Spoločne s rodinou prekonávame bežné problémy ako
každý, ale teším sa zo života a myslím, že sme šťastní.
o Aké máte plány v osobnom živote, ale tiež v pracovnom
v nasledujúcom období?
- Asi rovnaké ako každý človek. Sústrediť sa na to, aby nebolo horšie
ako doteraz. To sa týka aj osobných plánov, aj práce. Samozrejme
uvažujem aj o tom, ako byť prospešný nielen pre svoje plány, ale aj
vo verejnom dianí, ale zatiaľ to nejako konkrétnejšie neriešim.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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Stanovisko Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.:
„Dvaja poslanci za stranu MOST-HÍD z Trnavského samosprávneho kraja šíria nepravdivú informáciu,
že zastavili v našej nemocnici tender takmer za 700 tisíc eur. Nie je to pravda, iba obyčajné vytĺkanie
politického kapitálu na úkor dôveryhodnosti nemocnice. Upozorňujeme, že táto nezodpovednosť
spochybňuje nielen dobré meno nemocnice, ale aj zneisťuje pacientov a ich príbuzných.
Skutočnosť je taká, že nemocničný informačný systém je požadovaný ako podmienka od zdravotných
poisťovní a v našej nemocnici bol proces jeho zavádzania rozplánovaný na štyri roky. Pre tento účel sme
sa pokúsili získať zdroje predajom nadbytočného majetku. Posledné ponukové kolo na takýto predaj
skončilo 31.1.2014 a vzhľadom na nezáujem verejnosti sme nezískali dostatočné množstvo prostriedkov
na spustenie I. etapy nemocničného informačného systému. Z tohto dôvodu bol aj tender na informačný
systém z verejného obstarávania stiahnutý.
Takéto riešenie v plnom rozsahu korešponduje so zámerom hľadania strategického partnera
pre nemocnicu, ktorý by následne takéto kroky riešil vo vlastnej kompetencii.
Je poľutovaniahodné , že existujú jedinci, ktorí spochybňujú prácu lekárov, sestričiek, nemocničného
personálu a ľudí, ktorí pracujú v spoločný prospech občanov nášho mesta, okresu, kraja a nakoniec
i širšieho regiónu. Bolo by žiadúce, aby statočná práca nebola sústavne znevažovaná nenaplnenými
politickými ambíciami nezodpovedných jedincov. Pre kolektív pracovníkov nemocnice je prvoradá
starostlivosť o zdravie občana a spokojnosť ľudí. Odmietame, aby sa na nás priživovali a našu prácu
znevažovali nekorektné a nezodpovedné vyjadrenia.“

Obec Hájske vytvára dostupné bývanie pre mladé rodiny

Prvým predpokladom pre rozvoj obce je
schválený Územný plán, ktorého sa obec
Hájske dočkala až v roku 2013 vďaka úsiliu
obecného zastupiteľstva. Proces tvorby
programu rozvoja obce je interaktívnym
procesom, na ktorom participujú predstavitelia rôznych sektorov obce, obyvatelia,
podnikateľské subjekty a iné záujmové
skupiny.
Následne je žiadúce vypracovať aktuálny

Plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce, z
ktorého je možné (vzhľadom na obmedzené zdroje)
vybrať prioritne ciele, ktoré
zodpovedajú strategickému
zámeru rozvoja obce na
najbližšie roky.
Napriek všeobecnej nelichotivej bytovej situácii v SR je
prioritou obecného zastupiteľstva obce Hájske zlepšovanie podpory mladých rodín v oblasti bývania. Preto
program rozvoja bývania v
Hájskom vychádza z dvoch
základných faktov:
- v trhovom hospodárstve
občan nesie primárnu
zodpovednosť za obstaranie
vlastného bývania
- úlohou obce je najmä vytvárať optimálne podmienky pre bývanie a napomáhať jeho rozvoju.
Výsledkom spoločného
pôsobenia občana, obce,
štátu a súkromného sektora
v oblasti rozvoja bývania by
mal byť vyvážený bytový trh
a dostatok bytov zodpovedajúcich požiadavkám a
možnostiam obyvateľov obce.
Samospráva obce Hájske má v uvedenej
oblasti na nasledujúce roky tieto priority:
- vytvoriť v obci trvalo udržateľné podmienky pre zabezpečenie lepšej dostupnosti a
kvality bývania pre rôzne skupiny obyvateľstva so zameraním na mladé rodiny
- uspokojením dopytu po bytoch stabilizovať domáce obyvateľstvo a priaznivo

ovplyvniť
demografický
vývoj obyvateľstva
- prilákať
do obce
súkromných
investorov
pre bytovú
výstavbu
- vytvoriť
podmienky
pre revitalizáciu obytných zón a zvýšiť tak
kvalitu života obyvateľov obce výstavbou
nových ciest, chodníkov a zelených zón.
V súčasnej dobe realizujú súkromní
investori:
- výstavbu bytovej jednotky s celkovým
počtom 6 bytov v členení: 5x -2 izbový byt a
1x-1 izbový byt.
- zámer výstavby ďalších nájomných bytov
prestavbou budovy bývalého obecného
úradu s počtom 7 nájomných bytov.
Obec plánuje v r.2015 všetky byty od investora odkúpiť a využiť poskytnutie úveru
zo ŠFRB a dotácie z MD V a RR SR na rozvoj
bývania v obecných nájomných bytoch.
Obec Hájske sa v posledných rokoch stáva
vychytenou lokalitou pre individuálnu bytovú výstavbu vďaka dostatočnému množstvu
stavebných pozemkov za veľmi atraktívnu
cenu. Pre individuálnu výstavbu rodinných
domov je Územným plánom zabezpečený
dostatok voľných stavebných pozemkov.
Atraktívne prostredie, bokom od ruchu mesta a predsa v jeho blízkosti, s dostupnosťou
po diaľnici, je výhodou, na ktorej obec mieni
stavať svoje plány do budúcnosti.
pripravil: Jozef Matušica, starosta obce Hájske

Galantský a Šaliansky Žurnál

- 10 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Stredná odborná škola tech
„Projekt TVORIVÉ DIELNE na Strednej odbornej škole technickej v Galante pomohol priblížiť
strojárenské profesie žiakom základných škôl,“ konštatuje Ing. Ivan Igrici –riaditeľ školy.
Automobilový priemysel, strojárstvo,
ale aj tradičné poľnohospodárstvo sa
stávajú stále významnejšími odvetviami
nášho regiónu. Preto sú na trhu práce
hľadaní predovšetkým absolventi
strojárskych a poľnohospodárskych
odborov – opravári, mechanici,
zvárači, vodiči, obrábači kovov,
zámočníci, sústružníci či servisní
technici poľnohospodárskych strojov
a zariadení...
o Pán riaditeľ, ako zabezpečiť tieto
nedostatkové profesie pre trh práce ?
- Klesajúci záujem o štúdium
strojárskych a poľnohospodárskych
odborov, zapríčinený nie dostatočnou znalosťou obsahu štúdia týchto
odborov, bol dôvodom, prečo ministerstvo školstva zaviedlo na základných
školách predmet Technika. Jeho súčasťou je ovládanie základov techniky
- jednoduchého ručného obrábania materiálov, základov technickej
komunikácie – čítanie technických výkresov , najmä posilnenie manuálnych
zručností žiakov.
o Sú základné školy dostatočne materiálne pripravené na vyučovanie
tohto predmetu ?
- Vyučovanie tohto predmetu však spôsobilo takmer všetkým základným
školám na Slovensku nemalé problémy. Školám chýbajú nielen priestory,
či materiálovo-technologické zabezpečenie plnohodnotného vyučovania
tohto predmetu, ale na mnohých aj kvalifikovaní učitelia.
o Boli ste úspešní v projekte TVORIVÉ DIELNE, čo bolo jeho náplňou ?
- Finančné prostriedky získané z projektu TVORIVÉ DIELNE poskytli
možnosť spropagovať strojárenské profesie a možnosti ich štúdia na
Strednej odbornej škole technickej v Galante, v rámci projektu mohli žiaci
základných škôl nielen nahliadnuť do zámočníckej, sústružníckej ,montážnej
,elektrotechnickej, mechanizačnej alebo do zváračskej dielne , ale priamo si
prácu v týchto dielňach vyskúšať, vyrobiť konkrétny výrobok a pochváliť sa
ním doma alebo kamarátom.
o Mali možnosť sa do projektu zapojiť aj školy mimo Galanty ?
- Keďže sme v rámci projektu získali finančné prostriedky aj na dopravu,
vedeli sme zabezpečiť dovoz aj odvoz žiakov z okolitých škôl. Takto sme
pripravili dopoludňajšie tvorivé dielne pre žiakov ZŠ J. Murgaša zo Šale a ZŠ
z Horných Salíb.
o O vašej škole je známe, že úzko spolupracuje so základnými školami v
Galante
- Nad rámec projektu sme ponúkli galantským základným školám možnosť
absolvovať vyučovanie predmetu Technika priamo na našej strednej
škole. Škola ponúkla nielen dielne školy, majstra odborného výcviku, ale
aj zabezpečenie cvičného materiálu pre žiakov, výkresovú dokumentáciu,
pracovný postup alebo model.
o Aká bola odozva ?
- Vedeniu mesta Galanta, ako zriaďovateľovi základných škôl je jasné, že
galantské firmy a okolití dodávatelia sú väčšinou strojárskeho zamerania
a správna voľba povolania bude mať vplyv na uplatnenie sa v regióne. Po
konzultácii s vedúcou oddelenia školstva, kultúry a športu MÚ v Galante
a riaditeľmi galantských základných škôl sa rozbehla dovtedy neobvyklá
spolupráca, dovolím si tvrdiť, že na Slovensku ojedinelá.
o Ako prebiehalo vyučovanie ?
- V školskom roku 2012/2013 absolvovali predmet Technika so svojimi
vyučujúcimi v odborných dielňach Strednej odbornej školy technickej žiaci
zo ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP a ZŠ G. Dusíka pod odborným vedením majstrov
odborného výcviku. Po úvodnom školení bezpečnosti pri práci , absolvovali
žiaci základy ručného spracovania kovových i nekovových materiálov,
dokonca aj základy zvárania plastov a domov si odniesli vlastnoručne
zhotovený výrobok. Pod vedením učiteľa odborných predmetov, získali aj
základy kreslenia v AutoCADe a čítania technických výkresov.
o Pokračuje táto spolupráca aj v tomto školskom roku ?
- V školskom roku 2013/2014 pokračuje spolupráca so ZŠ Štefánika a ZŠ
SNP. Hľadáme alternatívne riešenie aj pre ZŠ G. Dusíka, pretože pre veľkú
vzdialenosť zaberá presun žiakov veľa z vyučovacieho času. Tu ponúkame
možnosť blokového vyučovania tak, ako sme ho zrealizovali so školami zo
Šale a z Horných Salíb.

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
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
o A čo okolité základné školy ?
- Sme otvorení všetkým základným školám v regióne, ktoré by mali záujem
o využitie tejto ponuky, kým si nevybudujú vlastné dielne vybavené
základným náradím. Mnohé obce disponujú vlastnými autobusmi a nemal by
byť pre zriaďovateľa problém zabezpečiť dopravu žiakov napr. raz štvrťročne
na blokové vyučovanie v plnohodnotne vybavených odborných dielňach
pod vedením kvalifikovaných majstrov odborného výcviku, či učiteľov
odborných predmetov.
o Skutočne je táto vaša aktivita ojedinelá a realizujete niečo, o čom sa
vo väčšej miere len hovorí..
Nie je priestor na teoretizovanie. Vďaka spolupráci s ÚPSVaR v Galante
a s okolitými firmami, pre ktoré pripravujeme našich žiakov vieme, ktoré
profesie sú v regióne nedostatkové. Nedostatok remeselníkov avizuje aj
Ministerstvo školstva . A tí budúci sú ešte na základných školách.
o Takže prepojenie školy s praxou ?
- Takáto spolupráca je dôkazom toho, že už na základných školách môže
dochádzať k prepojeniu školy s praxou . Prináša nielen riešenie pre základné
školy ,ako zabezpečiť plnohodnotné vyučovanie predmetu, ktoré je finančne
náročné , ale má zvýšiť záujem o strojárske profesie a remeslá, o ktoré
je v našom regióne vďaka rozmachu strojárenského, automobilového
priemyslu, ale aj poľnohospodárstva najväčší záujem.
otázky: redakcia
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hnická v Galante informuje
„Narastá záujem o absolventov poľnohospodárskych odborov“,
konštatuje vedenie Strednej odbornej školy technickej v Galante.
V poslednom období je všeobecne známy
fakt, že poľnohospodárske podniky majú
akútny nedostatok kvalifikovanej obsluhy
mechanizačnej techniky - traktoristov,
kombajnistov, opravárov poľnohospodárskej
techniky, mechanikov strojov a zariadení
. Zhovárali sme sa s vedením jedinej
strednej odbornej školy v okrese Galanta
aj v širšom regióne, ktorá má vo svojom
vzdelávacom programe popri strojárskych aj
poľnohospodárske odbory, zamerané práve na
mechanizáciu, jej obsluhu, údržbu a opravy.
o Naozaj chýbajú absolventi
poľnohospodárskych odborov ?
- V posledných rokoch zaznamenávame
dopyt po našich absolventoch zo strany
poľnohospodárskych podnikov, či fariem až do
takej miery, že počet končiacich absolventov
nepostačuje pokryť všetky ponúkané pracovné
miesta.
Záujem je predovšetkým o absolventov učebného
odboru agromechanizátor, opravár, ktorí počas
štúdia okrem výučného listu získali vodičský
preukaz T,B,C a zváračský preukaz. V rámci
učebného odboru získavajú vedomosti nielen
z prevádzkovej spoľahlivosti poľnohospodárskych
strojov a zariadení, ich obsluhu, údržbu a opravy,
ale aj základy rastlinnej výroby, živočíšnej výroby
či ekonomiky. V dvojročnom nadstavbovom
štúdiu mechanizácia poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva majú možnosť získať aj
maturitné vysvedčenie.
o O vašej škole je známe, že spolupracujete
so zamestnávateľmi a vaši žiaci vykonávajú
odbornú prax priamo v podnikoch. Máte
takúto spoluprácu aj s poľnohospodárskymi
podnikmi ?
- V súčasnosti považujeme takúto prípravu za
nevyhnutnú. Našim cieľom je, aby si žiaci už
počas štúdia našli svojho zamestnávateľa a aby si
zamestnávateľ sám vyformoval svojho budúceho
zamestnanca. Zákon o odbornom vzdelávaní

umožňuje odmeňovať žiakov za produktívnu
prácu, a tak si majú možnosť šikovnejší žiaci už
počas štúdia privyrobiť.
Našich žiakov môžete stretnúť v BIOLIFE spol.
s r.o.Galanta, AGROFRUKT spol. s r.o. Čierna Voda,
Agrovok – servis s.r.o. Galanta, , PD Javorinka,
Šintavan s.r.o. Šintava, PD Hrušov, Zeltop spol.
s.r.o Mostová, Agroconsulting spol. s r.o. Jatov, PD
Topoľnica, Agro Divízia s.r.o Selice, Petrov Grunt –
Agroturistický areál Košúty.
o Ste skutočne jediná škola v okolí
s poľnohospodárskymi odbormi so širokým
uplatnením nielen v mechanizácii, ale aj
v rastlinnej či živočíšnej výrobe.Ponuky na
spoluprácu zo strany poľnohospodárskych
podnikov asi pribúdajú...
- Záujem nás teší, ale aj zaväzuje. Črtá sa nám
perspektívna spolupráca so spoločnosťou UNITED
INDUSTRIES a.s., ktorá sa venuje širokému spektru
poľnohospodárskej výroby. Prezident spoločnosti
Dr. Eduard Šebo ponúkol možnosť absolvovať
odborný výcvik na ich stredisku v Nebojsi, ktoré
patrí pod firmu Chateau Modra s.r.o pre žiakov 2
- ročného učebného odboru poľnohospodárska
výroba ,ale aj ostatných žiakov, ktorých zaujíma
práca v poľnohospodárstve. Samozrejme
s možnosťou zamestnať sa po absolvovaní štúdia.
o Takže absolventi poľnohospodárskych
odborov sa s veľkou pravdepodobnosťou
hneď zamestnajú. Okrem výučného listu či
maturitného vysvedčenia majú vodičský
preukaz, zváračský preukaz. Prečo ich je tak
málo ?
- Spôsobila to konkurencia „ atraktívnejších“
odborov, ktoré možno ani nekopírovali
požiadavky trhu práce nášho, dovolíme
si povedať, aj poľnohospodárskeho
regiónu , ale aj nezáujem Ministerstva
pôdohospodárstva o zachovanie tak
špecifického poľnohospodárskeho školstva.
Generačná výmena však vyžaduje nových
absolventov, schopných pracovať so zložitými

poľnohospodárskymi mechanizmami
v rastlinnej výrobe alebo plnoautomatizovanými
zariadeniami v živočíšnej výrobe.
Poľnohospodárske učebné či študijné odbory
znovu získavajú na svojej atraktivite, najmä
pre obrovský záujem zo strany budúcich
zamestnávateľov.
pýtala sa: redakcia Galantský a Šaliansky Žurnál

Žiaci našej školy na Majstrovstvách Európy v halovom
veslovaní stredných škôl v Kodani skončili na 4. mieste.
O tomto netradičnom športe sme sa porozprávali s Mgr. Lukášom
Kordošom – učiteľom telesnej výchovy
o Prečo práve halové veslovanie?
- Na začiatku bol úplne obyčajný cieľ. Spestriť hodiny telesnej výchovy
a vzbudiť u žiakov záujem o športovanie. Naši chlapci radi trávia čas
v školskej, slušne vybavenej posilňovni , venujeme sa aj silovému trojboju
a päťboju. Preto som nezaváhal, keď nám Slovenská asociácia halového
veslovania bezplatne zapožičala
zariadenie pre halové veslovanie.
o Ako prijali túto novinku vaši
žiaci?
- Už prvé triedne kolá súťaže
v tejto disciplíne na začiatku tohto
školského roka ukázali, že máme
obrovský potenciál žiakov a tí
najlepší by usilovným tréningom
mohli dosiahnuť pekné výsledky.
A tie v priebehu pár mesiacov
prichádzali.
o Kedy prišli prvé vážne
úspechy?
- Najväčšiu silu ukázali chlapci na
Majstrovstvách stredných škôl
Trnavského samosprávneho kraja
vlani v novembri, na ktorých naše
obe družstvá – starší i mladší
žiaci v disciplíne 4x500 m obsadili
prvé miesta . Zvlášť zaujali svojim
výkonom mladší žiaci – naši
prváci Szabolcs Kertézs, , Árpád
Polgár, Vojtech Farkaš a druhák
Dominik Hajdák . Ich čas 6,05 – bo
najlepší v rámci Slovenska.
o A hneď nasledovala pozvánka
na Majstrovstvách Európy

stredných škôl v Dánsku?
- Keďže sme chceli aj ostatným žiakom školy ukázať, že športovať sa oplatí,
nezostávalo nám nič iné ,len prijať túto ponuku a dúfať, že sa nájdu sponzori,
ktorí nám pomôžu aspoň čiastočne vykryť nemalé finančné náklady
.Štartovné zaplatila Asociácia halového veslovania, prispeli rodičia našich
reprezentantov aj Združenie rodičov školy, pán Peter Paška, ktorý na vlastné
náklady zabezpečil odvoz aj dovoz žiakov na letisko do Viedne. Finančnú
pomoc prisľúbil aj zriaďovateľ –
Trnavský samosprávny kraj – veľký
podporovateľ športových aktivít
stredných škôl.
o Ako prebiehala samotná súťaž?
- Natrénovaní a namotivovaní
chlapci odchádzali s veľkými
ambíciami. . Keďže sa súťažilo
v akejsi kategórii zmiešaných
družstiev stredných škôl – za ich
svaly a vyšportované telá dostali
časový hendikep 1,51 minút. Aj
napriek najlepšiemu času 6,03,
ktorým vylepšili svoj rekord ,
obsadili po pripočítaní uvedeného
času z 9-ich družstiev 4. miesto.
o Ak začali s týmto športom vlani
v septembri, je to skutočne veľký
úspech...
- Práve preto ich považujeme za
našich hrdinov. Obyčajní chlapci,
ktorí ešte pred niekoľkými mesiacmi
ani nevedeli čo je to halové
veslovanie, našli zmysluplné využitie
voľného času, zapracovali na
sebe a sme radi, že z radov svojich
spolužiakov majú nasledovateľov.
-r-
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... pre Spojenú školu, Nivy 2, Šaľa to platí rovnako ako pre všetky stredné odborné školy!
Preto sa predstavujeme, čím sme rovnakí a zároveň i iní:
•snažíme sa byť aktívnou školou 21.storočia a intenzívne pripravujeme žiakov na pracovný
trh v elektrotechnických, ekonomických i strojárskych odboroch;
•vyučujeme 170 dní ročne podľa školských vzdelávacích programov a dávame podnety,
podporujeme činnosti žiakov i mimo vyučovania - v SOČ (Stredoškolskej odbornej
činnosti), v projektoch, vo výzvach, v súťažiach i v cvičných firmách;
•vychovávame k práci, žiakov učíme k využiteľným zručnostiam, pracovať v tíme i na
vlastnom, odbornom raste, v čom pomáha pedagógom i žiakom školská psychologička;
•80% pedagógov používa na vyučovaní rôzne informačné technológie;
•pedagógovia vypracovali v priebehu posledných sedem rokov štyri veľké projekty, dva
v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie s celkovým prínosom cca 700 000,- €
, tretí v rámci výzvy Comenius s prínosom 21.000,- € a štvrtý v rámci výzvy Nórskeho
finančného mechanizmu vo výške cca 51.000,- €; vďaka týmto a ďalším projektom sa
približne 50 žiakov dostalo a absolvovalo časť štúdia na zahraničných školách a 50 %
z uvedených prostriedkov sa investovalo do materiálno-technického vybavenia školy;
•učíme z klasických učebníc, máme veľkú knižnicu a vlastné publikácie, ktoré striedame
s videodiskami a PC programami ako vyučovacími prostriedkami;
•podporujeme, povzbudzujeme záujmy žiakov založené viac na myšlienkach, nápadoch,
výkonoch ako na čase strávenom v triedach; („Najlepší nápad“ – výzva, do ktorej sme
spolu už zapojili 25 žiakov s úspešnými projektami)
•naša škola je dvadsaťštyrihodinové školské zariadenie so stálou prevádzkou a športovým
areálom, prístupným i mimo vyučovania a cez víkendy;
•školu budujeme ako otvorený systém, do ktorého nechávame zasahovať odborníkov
z praxe, firiem vysokých škôl, bánk,....

Chlapci z III.E pri prezentácii svojho výskumu v rámci
výzvy - Najlepší nápad v Bratislave

Takto to vyzerá pri prezentáciách cvičných firiem
v KS v Šali - 5.ročník Veľtrhu cvičných firiem - 5.2.2014

Takže, skôr ako budete chcieť využiť právo na prácu, vyberte si z našich odborov:

štúdium v elektrotechnických odboroch:
4-ročné s maturitou elektrotechnika
4-ročné s maturitou a výučným listom mechanik elektrotechnik
3-ročné s výučným listom elektromechanik

štúdium v ekonomických odboroch:
4-ročné s maturitou obchodná akadémia
4-ročné s maturitou technické a informatické služby v elektrotechnike
štúdium v strojárskych odboroch:
4-ročné s maturitou a výučným listom:
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
3-ročné s výučným listom strojný mechanik

Jozef Vivodík žiak II.E pri preberaní ceny za 1.miesto
na Krajskom kole v súťaži ZENIT v elektrotechnike
(9.miesto na celoslovenskom kole)

Pre žiakov končiacich trojročné štúdiá máme pripravené
pokračovanie v dvojročnom nadstavbovom štúdiu príslušného
zamerania a končiace maturitnou skúškou.

Svet hľadá ľudí, ktorí vedia niečo urobiť, nie ľudí,
ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili.
H. Rowlandová

Chlapci z III.E pri prezentácii svojho výskumu v rámci
výzvy - Najlepší nápad v Bratislave
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Revolučná novinka z tlačiarne vo Vozokanoch pri Galante

Dynamicky sa vyvíjajúca spoločnosť NAVI GRAF z Vozokán
len pred dvomi rokmi zdokonalila technológiu výrobného
procesu tak, že sa dostala do päťky najväčších tlačiarní
na Slovensku. Dnes ako prvá na Slovensku investovala do
najnovšej technológie digitálnej tlače, ktorá nie je dostupná ani
v Českej Republike, Rakúsku či Ukrajine, aby jej klienti dostali
najkvalitnejší produkt a ušetrili svoje investície. O prevratnej
novinke, ktorá môže pomôcť aj kandidátom v najbližších
komunálnych voľbách, sme sa porozprávali s majiteľkou
tlačiarne Natáliou Bugyi Vicsápiovou.

o Ešte si spomíname, ako ste spustili do prevádzky nový
tlačiarensky stroj. A zase máte novinku vo vašom podniku,
môžete nám o nej prezradiť viac podrobností?
Je známe, že je ľahšie sa na vrchol dostať, ako na ňom dlhodobo
zotrvať, preto neustále hľadáme nové možnosti, aby sme boli
konkurencieschopní a mohli zachovať súčasný stav zamestnanosti.
Preto sme opäť investovali do najnovšej technológie digitálnej tlače,
ktorú v strednej Európe nepoužíva ešte ani jedna tlačiareň.
o V čom je táto technológia inovatívna?
Predovšetkým nám dáva možnosť tlačiť malé série už od jedného
kusu a pritom za sympatické ceny. Sme pripravení na efektívnu
dotlač, sme rýchli a pre našu spoločnosť nevytlačiteľné už

jednoducho neexistuje. Dokážeme tlačiť s reliéfnym efektom bez
hĺbkotlače, Breilovo písmo, na matný aj štruktúrovaný papier, ale
aj na plasty a fólie, môžeme použiť širšiu farebnú škálu, máme
možnosť farebného lakovania od vlasových čiar po lakované body
a plochy, možnosť tvoriť štruktúrované efekty, vystupujúcu tlač,
digitálne vodoznaky a takisto glitry – tlač s trblietavými efektmi
a mnohé ďalšie výhody, ktoré doteraz na Slovensku v polygrafickom
priemysle chýbali.

o Ako vaša nová technológia môže byť nápomocná starostom
a primátorom v nadchádzajúcich komunálnych voľbách?
Môžeme im ponúknuť prednosti personalizovanej digitálnej tlače.
Každý kandidát často oslovuje svojich voličov rôznymi letákmi, ktoré
im rozdávajú do schránok. Naša spoločnosť je schopná na každom
jednom letáku uviesť konkrétne meno voliča a tak sa mu prihovoriť
jednotlivo – osobne. Takto môžu kandidáti ušetriť a pritom pozitívnu
zmenu pocítia ja voliči.
o Čo z vašej ponuky môže využiť široká verejnosť?
Všetci radi robíme radosť svojim blízkym, či už pri príležitosti
narodenín, svadby, výročiach a podobne, a preto ponúkame
možnosti personalizovaných pozdravov, pozvánok, fotoalbumov,
kalendárov, kde obdarovávaní nájdu aj fotografie svojich blízkych
v najlepšej kvalite.
o Na koho sa môžu záujemcovia obrátiť?
Stačí si vyhotoviť objednávku cez internet na www.papierre.
eu alebo nás kontaktovať mailom na marketing@navigraf.sk,
obchod@navigraf.sk alebo na telefónnom čísle: 0907 951 129,
0907 952 130. Sme rýchli a spoľahliví. Prekážkou nie je ani príprava
vzoriek, ktoré naša technológia umožňuje tlačiť bez dodatočných
nákladov.
-r-

Vážení starostovia obcí, podnikatelia, inštitúcie a organizácie nášho regiónu, skúste vyskúšať naše nové služby!

VYŠE TISÍC OBYVATEĽOV ŠOPORNE SA ROZLÚČILO
S FAŠIANGAMI A OSLAVOVALO SVIATOK ŽIEN

Vyše tisíc obyvateľov obce Šoporňa v okrese Galanta sa v sobotu rozlúčili s fašiangami a zároveň predčasne oslávili Medzinárodný deň žien. Šoporňania súťažili o najkrajšiu masku a zároveň
pochovali aj basu. Vyvrcholením popoludňajšieho programu, v
ktorom vystúpili šopornianske súbory Važinka, Važina, Važinár,
Veselí starci a skupiny Frozen Band či STOP, bolo vystúpenie
speváka Otta Weitera s partnerkou Andreou Fischer Uhríkovou.
Počas ich vystúpenia bol kultúrny dom naplnený takmer do
posledného miesta. “Často vystupujeme na obecných slávnostiach, ale málokde majú vystúpenia takú skvelú atmosféru ako v
Šoporni,” povedal O. Weiter po vystúpení. Na pódiu sa pri hitoch
známych najmä z relácie Repete vystriedali nielen miestne
deti, ale aj niekoľko speváckych talentov spomedzi obyvateľov
pokračovanie str. 14.
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Šoporne. Počas tejto fašiangovej akcie dostávali
deti i dospelí malý užitočný darček – reflexný pásik s
logom obce a kľúčenku s reflexným svietidlom. Ženy
boli k MDŽ obdarované kvetinovým darčekom.
Úspech tohtoročného záveru fašiangového obdobia
umocnilo aj slnečné jarné počasie. Atmosféru si pochvaľoval aj starosta Šoporne Milan Vlček. Zdôraznil,
že akcie ako táto dávajú obyvateľom obce pocit
spolupatričnosti a dokážu spojiť celú obec.

Oblastná konferencia Futbalového zväzu Galanta
hodnotila činnosť oblastných futbalových klubov
V decembri 2013 sme sa zúčastnili oblastnej konferencie Futbalového
zväzu v Galante, ako poverení delegáti Futbalového oddielu ŠK
Šoporňa prezidentom ŠK Šoporňa Mariánom Kosom. Na konferencii
bolo prítomných 32 delegátov z jednotlivých futbalových klubov.
Delegáti jednohlasne zvolili za predsedu Mgr. Ervína Kissa.
Tejto konferencie sa ďalej zúčastnili:
Ján Kováčik - prezident Slovenského FZ, Ladislav Gádoši prezident Západoslovenského FZ, Ing. Štefan Korman - predseda
Oblastného FZ Nitra, Vladimír Hracho - predseda Oblastného FZ
Trnava.
Každý z delegátov, resp. predsedov oblastných futbalových zväzov,
vystúpil s hodnotením činnosti futbalových zväzov.
Touto cestou ďakujeme novozvolenému predsedovi Oblastného
FZ Galanta Mgr. Ervínovi Kissovi za jeho kladné hodnotenie
činností oblastných futbalových klubov a prajeme mu veľa síl do
volebného obdobia. Zároveň chceme vyzdvihnúť mimoriadne kladné
povzbudivé slová prezidenta SFZ Jána Kováčika, ktorý všetkým
poprial veľa úspechov do ďalšej práce.
Na konferencii sme videli a radi skonštatovali, že prezidenta SFZ a funkcionárov SFZ zaujímajú stretnutia, problémy
a vyhodnotenia aj nižších futbalových súťaží. Za tento príkladný záujem a riešenie daného stavu im patrí úprimná vďaka, ku
ktorej sa pripája aj starosta obce Šoporňa Mgr. Milan Vlček a výbor ŠK Šoporňa s hráčmi.
pripravili: Pavol Pirschel a Jozef Bělčík, členovia výboru ŠK Šoporňa
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§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

Prenajal som byt rodine, ale táto mi ho doslova devastuje...
Prenajal som byt rodine s dieťaťom. Na dobu určitú, na jeden
rok. Nechcel som zatiaľ na dlhšie, lebo neviem, ako sa budú
nájomcovia chovať. Moja zlá predtucha sa naplnila. Rodina je
veľmi netolerantná, dieťa neustále behá po byte s topánočkami,
ktoré búchajú, takže „spodný“ sused je už hotový s nervami.
Sám som to počul, takže si nevymýšľa. Okrem toho dosť
nešetrne sa správajú aj k zariadeniu v byte, na dverách
som zbadal už rozbité sklo. Upokojujú ma s tým, že nech sa
neobávam, že škody spôsobené nimi riadne zaplatia, ale že
dieťa nevedia ustrážiť. Minule však poškodili sprchu, musel
som ju urýchlene ako prenajímateľ opraviť, rovnako tiež WC.
Poškodili dávkovač vody a tak voda vkuse tiekla do záchoda.
Zistil som to len náhodou, keď som tam opravoval kľučku na
okne. Im to bolo jedno, že nech tečie... Urobil som aj ja chybu, že
im byt prenajímam za pevnú cenu – teda vrátane energií – a tak
ich takéto veci – ako tečúca voda nerozhodili. Chcel som im dať
už okamžitú výpoveď, ale obraňujú sa tým, že prenájom majú
na dobu určitú!. A že majú dieťa, takže porušujem práva dieťaťa,
atď... Poraďte mi prosím, ako by sa dali okamžite vysťahovať,
aké náklady mi to spôsobí, alebo – čo mám robiť, lebo oni mi
ten byt totálne za rok zdevastujú! Ako sa v budúcnosti ochrániť
pred takýmito „kazisvetmi“ ? Nech je môj problém výstrahou
pre iných „za dobrotu na žobrotu“.
Predmetná otázka sa týka nájmu bytu, ktorý je upravený v ust.
§§ 685-716 Občianskeho zákonníka; podporne sa tiež aplikujú
všeobecné ust. o nájme v §§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
Neodporúčala by som Vám radikálne kroky, ako je „okamžité
vysťahovanie“, pretože nájomcovia a najmä bytov, ponímajú
zákonnú ochranu podľa občianskeho zákonníka. Ukončenie
nájomného vzťahu zo strany prenajímateľov nie je úplne
jednoduché, preto treba mať kvalitnú nájomnú zmluvu.
V prvom rade si prečítajte Vašu nájomnú zmluvu, v akých
prípadoch máte nárok na odstúpenie od zmluvy, resp. výpoveď
od nájomného vzťahu. Ak Vám zmluvu písal advokát, tak v zmluve
Vám určite nastavil aj riešenie situácie, keď nájomca poškodzuje byt
alebo zariadenie bytu a predpokladám, že Vám zmluvne nastavil
aj tzv. kauciu (zábezpeku). Ak ste si zmluvu
stiahli z internetu (čo je bežnou praxou),
tak si musíte naštudovať zákon, komentár
k zákonu a bežnú súdnu judikatúru aké
máte ako prenajímateľ práva a ako nájomcu
ochraňuje zákon, pretože tieto internetové
„vzory“ zmlúv sú spravidla len všeobecné. Čo
sa týka výpovede, tak zákonné výpovedné
dôvody máte uvedené v §711 Občianskeho
zákonníka, k čomu si ale určite pozrite §712
a §712a Občianskeho zákonníka, kde sú
riešené bytové náhrady.

Premýšľate aj nad okamžitým
skončením zmluvného vzťahu (v
otázke ste to nazvali ako „okamžitá
výpoveď“), ale pri tomto právnom
úkone sa určite treba poradiť
s právnikom. Okamžité ukončenie
zmlúv má prísne pravidlá a ak
tento postup nemáte riadne
právne upravený v zmluve, tak Váš
právny úkon voči nájomcom môže
byť neplatný a spôsobíte si tým iba
kodu.
Pokiaľ Vám vzniká škoda
na majetku, tú si uplatňujte
o nájomcov hneď, nie je dôvod
čakať na skončenie nájmu. Čo
poškodia, nech dajú do pôvodného
stavu ihneď (rozbité dvere), resp. Vám uhradia náklady (oprava WC,
dávkovač vody, kľučka). Škodu si uplatnite písomne a odporúčam
vždy pri zistení škody urobiť si fotodokumentáciu a protokol, ktorý
podpíše nájomca. Lehotu na náhradu škody si samozrejme stanovte
vo výzve alebo v protokole. Odstránenie závad taktiež upravuje
Občiansky zákonník viď. § 691 až §692.
V prípade, ak sa na Vašich nájomníkov sťažujú susedia, nájomníkov
písomne upozornite, nakoľko následne viete aplikovať §711 ods.
1 písm. c) Občianskeho zákonníka, ale v tomto prípade máte
povinnosti podľa §712 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Tvrdenia
nájomcov, že v prípade ukončenia nájmu porušujete práva dieťaťa,
sú irelevantné. Naopak, pokiaľ rodičia tvrdia, že svoje dieťa nevedia
ustrážiť, existujú na to príslušné orgány, ktoré ich dieťa ustrážia,
resp. poradia rodičom ako vychovávať dieťa, pokiaľ svoje dieťa
nezvládajú.
Pýtate sa: „ako sa chrániť pred kazisvetmi“... Jednoducho....treba
mať vypracovanú kvalitnú nájomnú zmluvu, ktorá ráta s rôznymi
životnými situáciami prenajímateľa; v rukách prenajímateľa má byť
kaucia; vždy si osobne vyžiadajte referencie
o potenciálnych nájomcoch u bývalých
prenajímateľov a bývalých susedov. Pokiaľ
Vám potenciálny nájomca nechce oznámiť
bývalých prenajímateľov, resp. adresu,
kde býval doteraz, je treba hľadať nejaký
háčik a skôr nájomnú zmluvu neuzatvárať.
V zahraničí sú referencie od bývalých
prenajímateľov bežnou praxou.
Samozrejme v živote môžu nastať situácie,
s ktorými nemôžete rátať, a ani v nájomných
zmluvách ich nie je možné všetky upraviť.

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

Vysoká obezita mladých žien
spôsobuje nepravidelnú menštruáciu
V poradni u gynekológa:

Mám priateľku, ktorá má okolo 25 rokov, ale je nadmerne tlstá. Váži skoro 160kg. Posťažovala sa mi, že má
problémy s menštruáciou. Raz ju má, inokedy nie. Potom zas trvá aj tri – štyri týždne. Potom sa z toho dostáva
až do depresívnej nálady a musí vyhľadať odborníka psychiatra, takže užíva aj antidepresíva. Aj keď bola u
svojej gynekologičky, situácia s krvácaním sa zlepšila len málo. Môže mať vysoká obezita vplyv na hore uvedený stav? Priateľka je slobodná, zatiaľ nerodila a ani nemá partnera. Aká je Vaša rada, aby menzes dostala do
normálu?

Obezita je častokrát jedným z prejavov mnohopočetných
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
endokrinologických porúch ako u muža, tak u ženy. Alebo
MUDr. Pavol Hartel
je to aj jeden z príznakov naznačujúcich endokrinologickú
porúch u ženy, ako je to napríklad pri syndróme polycystických
Bajzova 8401/48A; Žilina;
vaječníkov /porucha vzťahujúca sa aj na nepravidelnosti
Tel.: 041/500 7800
menštruačného krvácania, okrem iných príznakov, napr.
anovulácia, nadmerné ochlpenie…/.
V začiatku riešenia stavu vzťahu obezity a porúch
Odbornú poradňu, konzultáciu,
menštruačného krvácania musia byť vylúčené v prvom rade:
-organické podklady nepravidelného krvácania u ženy vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
vyplývajúce z detailného gynekologického vyšetrenia /nádory
stanovenie diagnózy, liečbu...
maternice, vaječníkov../
žliaz je nesmierne potrebná
- potom analýza všeobecného endokrinného stavu žliaz ako
diagnostická spolupráca gynekológa,
je hypofýza, štítna žľaza, nadobličky, pankreas
praktického lekára, endokrinológa.
-účasť vzťahu liekov, ako sú antidepresívna ku prípadnej
Samozrejme začatie liečby nepravidelnosti porúch menštruačného
zvýšenej chuti do jedla a v poslednom rade komplexná analýza
cyklu začína na gynekologickej ambulancii a postupnou analýzou
endokrinného stavu vaječníkov /tvorby ich hormónov/.
pokračuje spoluprácou s praktickým lekárom, internistom,
Takže zhrnutím všeobecnej a špecifickej analýzy stavu endokrinných špecialistom endokrinológom a prípadne i so psychiatrom.

Objednajte sa na:
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Opýtali sme sa starostky v Čiernej Vode,
Mgr. Zuzany Csadyovej, aký bol rok 2013 v jej obci ?
- Mám radosť z toho, že máme za sebou ďalší úspešný
rok. Možno niektorí budú prekvapení, keďže hodnotenie
začnem s tým, že v druhom polroku sme odovzdali
zrekonštruovaný dom smútku a vytvorili sme aj chodník
v cintoríne v našej obci. Myslím si, že už bol najvyšší
čas na to, aby sme sa mohli rozlúčiť s našimi drahými
zosnulými na dôstojnom mieste, patričným spôsobom.
Spomínam to na prvom mieste iba preto, lebo stav
domu smútku a cintorína odzrkadľuje rebríček hodnôt
každej obce. To, ako si uctieva svojich predkov, v akých
podmienkach sa s nimi rozlúči po tom, ako dokončili
svoju životnú púť. Finančnú podporu na rekonštrukčné
práce sme získali od Ministerstva pôdohospodárstva,
konkrétne od Pôdohospodárskej platobnej agentúry na
základne úspešného projektu združenia Mikroregión
Dudváh. Musím pripomenúť, že tento projekt mohlo
využiť predchádzajúce obecné zastupiteľstvo ešte
v roku 2008 a v tom prípade by sa tento návrh mohol
zrealizovať oveľa skôr. Žiaľ, minulé vedenie obce to
nepovažovalo za dôležité. Presne tak, ako ani neuhradili ročný poplatok
obce určený pre Mikroregión Dudváh. Preto nemohli predložiť projekty
dotácie, pričom aj v tom období bolo na to viac možností, ktoré sme nemali
premeškať. Musím poznamenať, že v roku 2008 a 2009 bol celkový dlh obce
4 796 Eur, ktorý moji predchodcovia „zabudli“ zaplatiť. Touto cestou by som
chcela poďakovať tým 11-im obciam Mikroregiónu Dudváh, ktoré urobili
výnimku a umožnili, aby sme tento dlh uhradili v roku 2011 dodatočne, preto
sme mohli odovzdať aj projekt v marci roku 2011. Prvé historické písomnosti
našej obce pochádzajú z roku 1113. Okrúhle, 900. výročie tejto udalosti
sme teda oslavovali v predchádzajúcom roku a snažili sme sa ju spraviť
nezabudnuteľnou. Pri tejto príležitosti sme odovzdali nový zvon obce,
umieračika, ktorý nesmie meno sv. Jozefa. Jeho považujeme za patróna
univerzálnej cirkvi. Je patrónom robotníkov, nakoľko aj on sám vykonával
manuálnu prácu – bol tesárom, cestovateľom (počas úteku svätej Rodiny do
Egypta), a v neposlednom rade, „dobrej smrti“, keďže podľa tradície zomrel
skôr ako Ježiš a Mária. Tento plán by sa nemohol uskutočniť bez morálnej
a finančnej podpory našej partnerskej obce Mosonszolnok. Tento zvon
bude aj v budúcnosti vzácnym dôkazom dobrej spolupráce dvoch obcí. Pri
každej príležitosti, keď sa zvon rozozvučí, spomenieme si na našich priateľov
z obce Mosonszolnok. Naša vďaka patrí súčasne aj ďalším podporovateľom:
AKT s.r.o., Agrofruct s.r.o., Tomáš Renczes s rodinou, Ladislav Gasparovics
s rodinou, majiteľ spol. NJ Stavex – Jozef Nagy, Zoltán Forró s rodinou,
Roland Lauko s rodinou, Michal Csady s rodinou, Karol Szalonnás s rodinou,
Ladislav Király s rodinou, Gášpár Deák s rodinou. Srdečná vďaka všetkým!
Pri príležitosti 900. výročia sme usporiadali výstavu v dome nebohej Irmy
Ivancsík, kde sme si mohli obhliadnuť rôzne starožitnosti, predmety, ktoré sa
používali v dávnej minulosti, tradičné pracovné náčinie, pamiatky a relikvie
našej obce. Som vďačná za revitalizáciu tejto výstavy všetkým, ktorí pomohli,
najmä Angéle Kocsis z obce Mosonszolnok.
o Ste aj z niečoho smutná?
- Som však smutná z toho, že sú aj takí občania, ktorí nevidia v rámci týchto
udalostí spolupatričnosť a úctu k našim blízkym, našim predkom a minulosti,
ale ďalšiu príležitosť na intrigy. Na obecný úrad v obci Mosonszolnok bol
doručený anonymný list, v ktorom našu obec vykresľujú v zlých farbách.
Chcela by som všetkým dať na vedomie, že pracujem pre našu obec,
v záujme jej občanov, pokiaľ má niekto výhrady, som pripravená o tom

kedykoľvek diskutovať, ale nepripustím, aby bola naša
obec akýmkoľvek spôsobom zdiskreditovaná.
o Poďme však opäť k Vašim obecným úspechom...
- V predchádzajúcom roku bolo dokončené ihrisko, som
hrdá na to, koľkým deťom a mamičkám sme tým urobili
radosť, veď majú možnosť ísť niekam von, stretávať sa
niekde a podebatovať s ostatnými mamičkami, kým
sa ich ratolesti môžu zahrať do sýtosti a bezpečne. Aj
touto cestou by som chcela využiť príležitosť a zdôrazniť,
že tu umiestnené hojdačky a preliezačky sú určené
malým deťom, ak ich poškodíme alebo zdevastujeme,
oberieme naše deti o možnosť zábavy. Nezabudnime,
pokiaľ sa nebudeme starať o tieto veci, ani naše deti
a vnúčatá sa raz nebudú môcť kde hojdať. Vedľa
trhoviska sme vytvorili šatne so sprchou, umývadlami
a s novou zasadacou miestnosťou, ktorú môžu využívať
aj naši občania. Samozrejme, aj to sa nám podarilo
prostredníctvom projektu. Vďaka podpore Michala
Pethő-a, v šatniach, ktoré sú na futbalovom ihrisku,
sme vymenili okná, obnovili a vymaľovali sme vnútorné steny. Aj týmto
spôsobom by som sa chcela poďakovať za podporu. Zamestnanci obce
urobia všetko pre to, aby bol na ihrisku, v záhrade kostola, ako aj v celej obci
dodržaný poriadok a čistota, ale zároveň by som chcela poprosiť aj občanov,
aby sme sa starali o ochranu a údržbu nášho okolia, keďže odpady a smeti
kazia pohľad na vlastné bydlisko.
o Obec Čierna Voda a kultúrny život...
- V minulom roku sme zorganizovali viacero akcií. Už tradičným podujatím
je Deň obce, ktoré Národnostné – menšinové oddelenie Úradu vlády SR
podporilo finančným príspevkom vo výške 1000 Eur. Veľmi ma teší, že táto
udalosť láka čoraz väčší počet obyvateľov obce. Snažili sme sa zorganizovať
deň, kde sa každý cíti dobre a kde si každý môže nájsť vhodnú zábavu.
Pre najmenších bol zabezpečený nafukovací skákací hrad, pre väčšie deti,
v prvom rade pre chlapcov sme pripravili strelnicu. Mohli si zastrieľať
Airsoft-om a môžem povedať, že záujem bol mimoriadne vysoký, viacerí
si to vyskúšali. Popoludní nasledovali kultúrne programy, vystúpenia
renomovaných umelcov, hudobníkov, ktorí zaručili kvalitnú zábavu pre
všetkých. Nevšednou udalosťou v živote našej obce bolo vystúpenie
„Lávákövi Roadshow“, na pódiu sa striedali umelci od skorého popoludnia
až do neskorej noci, zabezpečujúc dobrú náladu a zábavu. Klub dôchodcov
„Őszirózsa“ z obce Mosonszolnok na jeseň oslavoval svoje 35. výročie vzniku.
Pri tejto príležitosti pozvali dôchodcov z našej obce na malé pohostenie, kde
im pripravili rôzne programy. Som presvedčená, že sa každý cítil príjemne.
Zásluhou podnikateľov z Čiernej Vody je každoročnou príjemnou udalosťou,
keď Mikuláš zavíta do našej obce, pričom malým darčekom obdarúvame
deti žijúce v našej obci. Príchod Mikuláša je rodinnou udalosťou, keďže
podnikatelia pripravili prekvapenie aj pre rodičov vo forme vareného vín
a a teplého čaju.
o A ešte nezabudnime na dôležitú skutočnosť, ktorá sa bude týkať
najmä mladých rodín...
- Áno, onedlho sa začne výstavba nájomných bytov. Podarilo sa nám nájsť
a vyčleniť vhodnú nehnuteľnosť pre tento účel – konkrétne priestor za
športoviskom. Plány sú už hotové, má sa postaviť 2x9 bytov spolu s ihriskom
a parkoviskom.
- spracované podľa obecného časopisu z Čiernej Vody -

Štyri otázky pre plastického chirurga...
o Mám 20 rokov a problém s asymetriou
prsníkov. Rozdiel je taký evidentný, že
podprsenku si musím na jednej strane
vypchávať. Neviem či sa mám rozhodnúť pre
zmenšenie prsníka alebo implantát. Ktorá
z možností je bezpečnejšia, jednoduchšia a
finančne menej náročná?
- Rozhodnutím by som počkal až po konzultácii
s odborníkom. Často postačuje argumentácie
vloženie implantátu do menšieho prsníka, ale
rovnako častá je aj kombinovaná korekcia,
kedy jeden prsník podvihujeme a do druhého
vkladáme implantát. Každá klientka je iná a preto
o tom, čo je najvhodnejšie, musí rozhodnúť
veľmi skúsený chirurg. Tieto výkony patria medzi
najnáročnejšie v plastickej chirurgii! Samozrejme,
klientka sa rozhodne sama, či jej navrhovaný
spôsob vyhovuje, pretože ju zaujíma aj finančná
stránka, tak práve rozhovor s odborníkom
pomôže nájsť najefektívnejšie riešenie. Len na
okraj poviem, že už viackrát som sa stretol s
tým, že najlacnejšie riešenie bolo tehotenstvo a
následné kojenie dieťatka.
o Ako dieťa som mala tri krát zlomený nos. Nie
je extrémne krivý, skôr širší s menším hrboľom.
Zaujímalo by ma, či môžem podstúpiť operáciu,
aj keď som mala viacero úrazov alebo, či sa tým
zvyšuje riziko, že operácia sa nepodarí?

- Práve to je úlohou plastickej
chirurgie: napravovať
poškodenia rôzneho charakteru.
Predchádzajúce úrazy môžu
ovplyvniť prienik lokálnej
anestézy do zjazvených častí,
ale to sa dá vyriešiť zvolením
celkovej anestézy pre operáciu. A
samozrejme rozsah
predchádzajúceho poškodenia
musí zhodnotiť plastický chirurg
a vtedy vie povedať,
aké sú riziká. Zo skúseností viem,
že sa korekcie nosa hoja veľmi
dobre.
o Mám čerstvú jazvu po cisárskom reze, chcela
by som vedieť, v akom štádiu hojenia by som
mala absolvovať konzultáciu o jej korekcii. Je
lepšie prísť čo najskôr, alebo stačí, keď sa jazvy
úplne zahoja, aby bol výsledok čo najlepší ?
- Jazva vyzrieva pol roka, dokonca sa v literatúre
popisuje, že môže vyzrievať až 18 mesiacov. Počas
vyzrievania je možné ovplyvniť jeho priebeh.
Preto je vhodné sa prísť ukázať čím skôr! Po
vyzretí jazvy a nepriaznivom estetickom vzhľade
je možná jej chirurgická korekcia. Výsledky bývajú
často až prekvapivo pekné.
o Pred štyrmi mesiacmi som absolvovala

zmenšenie prsníkov, ale mám
pocit, že nie sú rovnako veľké.
Je možné podstúpiť ďalšiu
operáciu? Je to možné hneď
alebo musím ešte počkať?
- Štyri mesiace sú veľmi krátka
doba na zhodnotenie výsledku.
Často sa konečný efekt dostaví
až po šiestich a viac mesiacoch.
Rozmery prsníkov treba presne
zmerať. Ak ide iba o pocit, na
ten sa klientky často sťažujú.
Napr. že cítia väčšie napätie v jednom prsníku.
Ten stav sa tiež časom upraví. S ďalšou operáciou
doporučujem počkať aspoň rok..
MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
lekárskej kozmetiky

e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

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

radí...

Potkany sú spoločenské tvory

Ako sa treba starať o maličkého potkančeka,
čo sa týka stravy, hygieny, návštev u
veterinára, lebo sestra kúpila už tretieho,
nakoľko jej dva predtým zdochli. Neviem však,
či ona nerobí niečo nevhodné, lebo nechá
ho po celom byte behať, on hocičo zožerie,
aj jej synovia mu čo to hodia( šunku, syr),
on si stravu aj ukladá do skrýší, ktorá tam
zosmradne, znehodnotí sa, mne sa to moc
nezdá.... Aj s tou hygienou, ako to je? Sestre
sa trošku zhoršila kožná choroba..., môže to
súvisieť s tým, že sa s potkančekom bozkáva
na papuľku? Ešte pripomeniem, že keď
vstúpim do jej bytu, vždy cítim trochu smrad z
tohto zvieraťa. Dá sa tomu zabrániť?
Potkan ako iste viete, patrí medzi hlodavce. Pri
voľbe tohto zvieratka je dobré na tento fakt
myslieť. Pri nedostatku možností na hryzenie, sa
celkom určite pustí aj do vecí, ktoré Vás nepotešia.
So zdravým potkanom návšteva u veterinára nie

je vyslovene nutná. Nutnosť
návštevy by mal majiteľ zvážiť
pri zmene správania, príjmu
jedla a vody, kondície srsti atď.
Strava v domácnosti chovaných
potkanov sa v dnešnej
dobe najjednoduchšie rieši
pomocou špeciálnych zmesí
(granúl). Neodporúča sa kŕmiť
granulami, ktoré sú určené
všeobecne hlodavcom.
Kŕmenie sa može spestriť
rôznym ovocím, zeleninou,
suchým pečivom, prípadne
mliečnými výrobkami. Ideálne je, keď aspoň 90%
dávky tvoria granule.
Potkany sa kúpať neodporúča. Sú veľmi čistotné,
veľa času trávia očistou. Výnimka
je len pri kožných chorobách,
keď sa koža musí ošetrovať
lokálne. Tieto zvieratá majú
svoju typickú vôňu, ktorá sa
nemusí páčiť každému. Zápach
okolo nich môže vychádzať aj
z nedostatočne udržiavanej
klietky-málokrát vymenená
podstielka, zvyšky jedla v
rozklade, atď... Čo sa týka
chovu, odporúčal by som ich
vo väčšine dňa držať v klietke
.(Musí byť ale dostatočne
priestranná a vybavená). Až keď
je človek doma a môže sa s nimi
zaoberať, respektíve mať ich pod

kontrolou, by som ich odporučil
púšťať do bytu. Pri taktomto
riešení je menšie riziko, že v byte
urobia škodu. Nezabúdajme ani
na to, že sú to spoločenské tvory
a kvôli socializácii je ideálne držať
aspoň dvoch jedincov rovnakého
pohlavia- pri samotároch skôr
hrozia poruchy správania. Čo sa
týka kožných problémov , človek
môže mať alergiu na epitélie
alebo srsť potkana. Od potkanov
môže chytiť človek aj plesňové
ochorenie kože -musia byť ale
viditelné kožné zmeny aj na
zvierati.

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

Rok 2014 iste priniesol v ČSOB poisťovni nové veci, novinky, ponuky
nových poistení – pre jednotlivcov, či firmy, spoločnosti, motoristov.
Každý začiatok
roka prináša nejaké
zmeny. Tie môžu byť
pozitívne, aj negatívne.
V našej poisťovni
nastali tiež zmeny
v poistení životnom aj
neživotnom. Našťastie
môžem hovoriť o zmenách pozitívnych.
Ako prvé by som spomenula poistenie
motorových vozidiel, ktoré sme rozšírili
o veľmi zaujímavú ponuku asistenčných
služieb. Tie klientom povinného zmluvného
poistenia a aj havarijného uľahčia nepríjemné
situácie spojené so škodovou udalosťou.
Naďalej platí, že klienti ktorí majú u nás oba
druhy poistenia, môžu služby asistenčnej
služby využívať z oboch poistení naraz. Tak
napríklad sme rozšírili služby o opravu defektu,
už neposudzujeme vek vozidla pri asistencii
a zvýšili sme sumu, ktorá je klientovi uhradená
pri poistnej udalosti. Pri povinnom poistení
sme naďalej ponechali úrazové poistenie detí.
Havarijné poistenie sme rozšírili o nové riziká,
ako je plnenie pri poškodení hlodavcami,
plníme aj podpálenie vozidla. Klient má
možnosť si vybrať 4 výšky spoluúčasti. Každý
klient má zadarmo úrazové poistenie pre päť
osôb, môže si dokúpiť poistenie všetkých skiel.
A tiež veľmi zaujímavé je preplatenie celej
opravy po poistnej udalosti, to znamená, že
nemáme limit na hodinovú sadzbu servisu.
V poistení nehnuteľností majú klienti možnosť
vybrať si z dvoch balíčkov, ktoré sú rozdielne
iba vo výške limitov. Ako novinku máme

asistenčné služby, ktoré sú
veľmi zaujímavé pre klienta.
Hradíme z nich napríklad
otvorenie dverí po zabuchnutí
alebo strate kľúčov, pokazené
potraviny v chladničke po
poistnej udalosti, opravy
malých spotrebičov,
patrolovanie nehnuteľnosti po
poistnej udalosti, prevoz osôb
do náhradného ubytovania,
náklady na uniknutú vodu,
elektromotory. Tiež plníme aj
prepätie elektriny, nepriamy
úder blesku a atmosferické
zrážky. Zvýšili sme limity
v poistení zodpovednosti.
V životnom poistení sme tiež
priniesli novinky, a to hlavne v rizikovom
poistení. Poistíme klientov, ktorí si berú
hypotéku za veľmi dobrú cenu a klienti majú
široké možnosti poistenia. Rozšírili sme
rizikové poistenie o asistenčné služby, ktoré
zahŕňajú napríklad dopravu zo zdravotného
zariadenia, konzultácie s lekárom po telefóne
a pod. Klienti majú možnosť vybrať si poistenie
so sporením , aj bez sporenia. Poistenie
invalidity sme upravili aj výšku 40%, kde
klientovi vyplatíme celú poistnú sumu, ak sa
stane čiastočne invalidným. Denné odškodné
v prípade úrazu vyplácame už od prvého
dňa liečenia a nie je podmienka byť na PN.
V prípade vážnej choroby alebo invalidity
si klient môže vybrať poistenie renty, kde
mu každý rok až do skončenia poistenia

poisťovňa posiela na účet
sumu, ktorú si klient dojednal.
Ak má klient záujem, môže si
dojednať poistenie pre prípad
hospitalizácie, PNky, vážnych
chorôb, trvalých následkov
úrazu, poistenie pre prípad
úmrtia. Toto posledné riziko
plníme dvojnásobne, ak úmrtie
nastane následkom dopravnej
nehody. A tiež sme upravili
cenu poistenia. Klient si môže
kúpiť poistenie už od 5 eur.
Poistenie detí sme vynovili
poistením vážnych ochorení
a deti do 15 rokov majú
dvojnásobné plnenie v prípade
úrazu. Tak ako sa trh neustále
vyvíja, aj naša poisťovňa reaguje na potreby
trhu.

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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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!

Ošetrite si vlasy po zimných mesiacoch...

MARIMONT s.r.o.

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

0905 231 901, 0905 943 125
marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád, zateplenie striech,
obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov,
maliarske práce, stavebné práce

Vyše 20 ročná tradícia, výborná kvalita, skvelé nápady, primerané ceny...

Cukráreň Kataríny Filovej v Horných Salibách

031/785 2473
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MONTÁŽ ÚK,
VODA, PLYN

VANKÓ Imrich

VAREMONT

• Odstraňovanie stavebných materiálov,
obsahujúcich azbest v interiéri
  a exteriéri budov
• kompletná dodávka a realizácia TZB
• plynové kotolne a výmenníkové stanice
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...

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!
Chovateľské potreby
Edita Kollerová

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: 0905 / 162 949
Otváracia doba: Po - Pia: 9.00 - 16.00 * So: 8.00 - 12.00

• Konzervy pre mačky a psy •
Granule pre psov a mačky •
• Šampóny rôzne •
• Výstroj pre psov a mačky •
• Maškrty pre psov •
• Klietky rôzne • Krmivo pre exoty
+ výbava • Rybárske potreby •
• Krmivo pre akvarijné ryby +
výbava • Kŕmne zmesi na výkrm •
Prísady do kŕmnych zmesí

NÁBYTOK
C zafík

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny.

To je 25 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA
Predám RD v Čiernej Vode č. 459,
10 km od Galanty. Dom je dvojpodlažný,
objekt z roku 1995 o zastavanej ploche
126 m2, napojený na plyn, vlastnú studňu
a žumpu. Výmera pozemku je 598 m2.
Cena: lacno.
Informácie tel.: 0907 87 11 30,
e-mail: dusanbobek@centrum.sk

Prenájom lukratívnych
obchodných
a kancelárskych priestorov
a predaj bytov s veľkou terasou
na námestí mesta Galanta.
tel.: 0908 150 136
0905 521 867

