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„Spoločným 
úsilím chceme 
ďalej rozvíjať 
a modernizovať 
naše regióny“ 
- hovorí Ing. 
Štefan Lancz, 
predseda 
MASDudváh, 
str. 4.

„Domov 
sociálnych 
služieb Šoporňa 
– Štrkovec ďakuje 
Združeniu miest a 
obcí Galantský a 
Šaliansky región“, 
hovorí Mgr. 
Mária Tóthová, 
riaditeľka 
zariadenia, 
str.12.

Spoločný 
športový deň 
ZMO  
GA-ŠA región 
v Dolnej 
Strede na 
bowlingovom 
kurte,  
str. 11.
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Ing. Július Karabinoš, PhD. je 
trénerom I. triedy (FTVŠ UK), 
majiteľom Fitnescentra FK 
Milénium Nitra, osobným trénerom 
– špecialistom na premenu 
a chudnutie, tvorca tréningových 
a stravovacích programov. Od roku 
2001 usmerňoval viac ako 2800 
klientov (od roku 2009 už aj spolu 
s trénerkou, životnou partnerkou, 
Lenkou Bórikovou). 
Inžiniera Karabinoša sme poprosili 
o nasledujúci aktuálny rozhovor: 
o Ste organizátorom spolu s Viliamom 
Rigom - významného športového 
sviatku naturálnych kulturistov 
v tomto roku, už o pár týždňov. 
- Ide o Majstrovstvá sveta federácie 
INBA v naturálnej kulturistike mužov 
a fitnes žien, ktoré organizuje Slovenská 
asociácia naturálnej kulturistiky SANK 
v Nitre (Mestská športová hala na 
Dolnočermánskej ulici)) v sobotu 
28.6.2014. Muži súťažia v niekoľkých 
výškových , ale tiež aj vekových 
kategóriách, máme aj kategóriu Ultra 
Masters (nad 60 rokov), plus kategória 
Mr. Physique a Fitness classic. Ženy 
súťažia v kategóriách Fitness Classic, 
Fitness Figura, Fitness Model, Fitness 
Bikini a Ms. Physique. Na programe 
je aj kategória zmiešaných párov 
a dve kategórie detí. Vzhľadom na to, 
že náklady  si účastníci hradia sami, 
očakávame, že gro účastníkov bude zo 
Slovenska, Maďarska a Českej republiky. 
Prídu aj pretekári z iných európskych 
štátov, ako napríklad z Veľkej Británie, 
Nemecka, Talianska, Belgicka, Grécka a Ruska. 
Zo zámoria očakávame pretekárov z USA, Indie, 
Pakistanu a Austrálie. Hovoriť o konkrétnych menách nie je jednoduché, 
nakoľko uzávierka prihlášok bude až po nominačných súťažiach v tej 
ktorej krajine. Napríklad Medzinárodné majstrovstvá Slovenska budú 
v Kolárove 7.6., MM ČR 14.6. v Brne a MM Maďarska 21.6. v Tatabányi. 
Záujemcov o toto športové podujatie však môžem ubezpečiť, že na 
pódiu MS uvidíme niekoľkých aktuálnych majstrov sveta, majstrov 
kontinentov a medailistov z týchto podujatí. Majú sa na čo tešíť.
o Kto podporuje súťaž finančne, materiálne, mediálne, atď... 
- Generálnymi sponzormi podujatia sú JEEP Motor-Car a TEMPEST IT 
makes sence. Hlavnými sponzormi sú KPM CONSULT, MC Microcomp, 
SAM Shipbuilding and Machinery, Vúje, ďalej sú to sponzori s doplnkami 
výživy Kompava, FIT PLUS a AVITA. Mediálnymi partnermi sú 
MUSCLE&FITNESS, Svět kulturistiky, Galantský a Šaliansky ŽURNÁL, MY 
Nitrianske Noviny, TV TA3 a TV CENTRAL. Z klubov SANK treba spomenúť 
podporu Fitness Power Senica, ŠK Victoria Veľký Grob, Fitness Centrum 
Ján Berdy a FK Milénium Nitra.  
o Ako sa presne súťaž volá, ktorý ročník, a na základe čoho to 
dospelo k tomu, že sa vôbec zorganizovala? Pod akou hlavičkou 
je súťaž organizovaná? Kto súťaž zastrešuje – čo sa týka športovej 
organizácie, zväzu...? Kto prišiel na tento nápad zorganizovať 
majstrovstvá sveta...?
- Ide o Majstrovstvá sveta v naturálnej kulturistike a fitnes federácie 
INBA, ktorej prezidentom je Američan 
Denny Kakos. Do roku 2011 sa konali 
ako súťaž Mr. Universe výlučne v USA. 
V roku 2012 sa konali v Karlových Varoch, 
pričom muži súťažili v 9 kategóriách a ženy 
v 3 kategóriách. Z pretekárov SANK sa 
majstrami sveta stali Erik Tóth, Igor Vlačuha 
a Katarína Tomášová, pričom absolútnym 
víťazom sa stal Šaľan Erik Tóth. Minulý 
rok v gréckom Zakynthose sa súťažilo už 
v 16 kategóriách mužov a 14 kategóriách 
žien. Zo slovenských pretekárov si dva 
tituly vybojoval Pavel Novák, pričom sa stal 
tiež absolútnym víťazom. Iveta Hauserová 
zvíťazila vo Fitness Figure a stala sa tiež 
absolútnou víťazkou. Ja som získal titul 
majstra sveta v kategórii Ultra Masters 
nad 60 rokov. Nápad zorganizovať MS na 

Slovensku skrsol myslím v hlave prezidenta 
ČSNS a INBA Europe Tomáša Procházku, 
organizátora MS 2012. V Zakynthose 
sme to oznámili a niektoré detaily som 
potom dohodol osobne s prezidentom 
Kakosom v Kalifornii v novembri 2013 
počas súťaže NATURAL OLYMPIA. Súťaž 
z poverenia INBA GLOBAL organizuje INBA 
Slovakia, čo je vlastne Slovenská asociácia 
naturálnej kulturistiky (www.sank.sk), 
ktorej prezidentom je Viliam Rigo (známy 
tréner naturálnych kulturistov, organizátor 
viacerých ročníkov súťaží v naturálnej 
kulturistike a starosta obce Veľký Grob – 
pozn. redakcie), ktorý bude tiež riaditeľom 
týchto majstrovstiev. Záštitu nad 
podujatím prevzalo Mesto Nitra, pričom 
naše poďakovanie patrí predovšetkým 
primátorovi Jozefovi Dvončovi. 
Prisľúbenú máme aj záštitu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 
o Aké ceny sú pripravené...?
- Pre úspešných pretekárov sú pripravené 
vecné ceny v podobe doplnkov športovej 
výživy od sponzorov. Okrem toho účastníci 
MS INBA dostanú diplomy a špeciálne 
medaily vyrobené pre toto jedinečné 
podujatie. Pretekári budú ubytovaní v hoteli 
AUTO JAS, ktorý je vzdialený vari len 200 m 
od odbočky z R1 Nitra – juh. V tomto hoteli 
bude v piatok 27. júna aj prezentácia a tiež 
záverečný banket po podujatí v sobotu 
večer.  
o Trošku k Vám – Vy sa tejto športovej 
záľube venujete už veľa rokov, a hoci 
máte „svoje roky“ – môžu Vám Váš 

entuziazmus závidieť mnohí mladí, v podstate tým 
prezentujete aj svoj životný štýl, nemýlim sa? 
- Cvičiť s činkami som začal ako 14-ročný chlapec v roku 1967. O desať 
rokov som bol rozhodcom, trénerom i funkcionárom. Nikdy som však 
v kulturistike nesúťažil, ba neskôr som cvičenie asi na pätnásť rokov 
prerušil. Naštartovala ma až súťaž DO FORMY s MUSCLE&FITNESS, 
v ktorej som v roku 2000 zvíťazil. Opäť som sa vrátil ku pravidelnému 
cvičeniu a začal pracovať ako tréner. Venujem sa predovšetkým bežným 
ľuďom každého veku, ktorí potrebujú schudnúť, respektíve vyformovať 
svoju postavu. Ako klientka, ktorá potrebovala schudnúť, prišla za 
mnou v roku 2009 Lenka Bóriková zo Šale, ktorá sa zakrátko stala mojou 
životnou partnerkou a dnes mi pomáha ako trénerka nielen v praxi, 
ale aj pri vypracovávaní tréningových a stravovacích programov. 
V máji 2007 v Prahe som sa ako pretekár  zúčastnil svojej prvej súťaže 
v naturálnej kulturistike. Na významnejšie úspechy som však musel 
čakať až do minulého roku, keď som vo svojej kategórii vyhral niekoľko 
súťaží vrátane majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta. Mojou zatiaľ 
poslednou súťažou bola NATURAL OLYMPIA v San Diegu, kde som 
ako jediný Európan v konkurencii desiatich štartujúcich obsadil druhé 
miesto za víťazným Austrálčanom Robertom Walkleyom. Moja cesta za 
športovými úspechmi bola naozaj veľmi dlhá, ale o to zaujímavejšia. 
Musel som vlastne na sebe pracovať po celý svoj život. Nemenil by som 

ju však za kratšiu.   
o A aj Vy vraj budete v tejto súťaži 
pretekať?
- Áno, pripravujem sa. Príprava je však veľká 
fyzická a psychická záťaž. Po šesťdesiatke 
človek nikdy nevie, čo môže prerušiť jeho 
snaženie. Verím, že to za pomoci Lenky 
zvládnem a 28. júna vystúpim na pódium 
pred zrakmi svojich rodákov v meste pod 
Zoborom. V Nitre žije v súčasnosti najviac 
aktívnych naturálnych kulturistov po 
šesťdesiatke na svete. A keby aj neprišiel 
nikto zo zámoria, verím, že sa nám podarí 
vytvoriť podobnú atmosféru v hľadisku, aká 
býva v Nitre na hokeji.   

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Ing. Július Karabinoš, PhD.

www.zurnaly.sk 
www.karabinos.sk 

Majstrovstvá sveta federácie INBA  
v naturálnej kulturistike mužov a fitnes žien.

Nitra - 27.-28. júna 2014

Julo Karabinoš (v spoločnosti šťastnej Lenky 
Bórikovej) so striebornou medailou  

na NATURAL OLYMPII 2013 v San Diegu. 

Podaním ruky s prezidentom INBA Dennym  
Kakosom v Kalifornii sa definitívne potvrdilo,  

že MS INBA 2014 sa uskutočnia v Nitre.
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Viete, čo pre rozvoj Vášho regiónu 
môže urobiť miestna akčná skupina? 

O tom, čo v praxi znamená práca 
takejto organizácie, sme sa zhovárali so 

starostom obce Veľká Mača a zároveň 
predsedom združenia Miestna akčná 

skupina Dudváh, Ing. Štefanom 
Lanczom.

o Pán starosta, môžete nám priblížiť 
dôvody vzniku Miestnej akčnej 
skupiny Dudváh? Kto všetko tvorí toto 
združenie, aké je jeho poslanie, a aké sú 
pravidlá jeho fungovania? 
- Začiatkom roka 2007 založilo dvanásť 
obcí okresu Galanta (Čierna Voda, Čierny 
Brod, Dolná Streda, Gáň, Kajal, Košúty, Malá 
Mača, Matúškovo, Mostová, Topoľnica, 
Váhovce a Veľká Mača) združenie 
MIKROREGIÓN DUDVÁH.  Všetky členské 
obce sa rozprestierajú na Podunajskej 
nížine, v Trnavskom samosprávnom kraji, 
presnejšie na území okresu Galanta. 
Cieľom tohto združenia bolo na súvislom 
území členských obcí s celkovou  rozlohou 
16 438,5 ha a s celkovým počtom približne 
18 000 obyvateľov spolupracovať na 
poli regionálneho rozvoja  a zabezpečiť 
prípravu integrovanej stratégie rozvoja 
územia týchto obcí. Združenie sa úspešne 
uchádzalo o podporu Trnavského 
samosprávneho kraja, a po dlhej sérii 
verejných stretnutí s občanmi členských 
obcí, so zástupcami miestnych organizácií 
a podnikov, s poslancami  obecných 
zastupiteľstiev, s podnikateľskými 
subjektami a starostami obcí pod 
vedením manažérskeho tandemu Ing. 
Judity Tóthovej a Ing. Ľudovíta Kovácsa 
bol pripravený strategický dokument 
(Integrovaná stratégia rozvoja územia), 
ktorý na základe požiadaviek obyvateľov 
regiónu  určil najnutnejšie rozvojové 
priority na území dvanástich členských 
obcí.  Súbežne s prípravou integrovanej 
stratégie uvedené obce a spolupracujúce 
neziskové organizácie v roku 2008 
založili aj občianske združenie MIESTNA  
AKČNÁ  SKUPINA  DUDVÁH (v ďalšom len 
MAS Dudváh). Takéto typy občianskych 
združení, teda miestne akčné skupiny, sú 
vytvárané na území celej Európskej Únie, 
a aj slovné spojenie v názve  „miestna 
akčná skupina“ je prekladom z anglického 
originálu „local action group“ . Podľa 
legislatívy EÚ všetky občianske združenia  
uchádzajúce sa o finančnú podporu 
z EÚ musia mať vo svojom  názve toto 
označenie a musia pracovať na základe 
rovnakých pravidiel.  MAS Dudváh sa 

uchádzala o finančnú podporu z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
2007-2013 prostredníctvom osi 4 Leader. 
Miestne akčné skupiny v celej Európe 
tvoria celoerópsku sieť pre rozvoj vidieka 
a Leader je jedna z iniciatív, ktoré sú 
financované z fondov EÚ, s úlohou 
pomôcť vidieckym činiteľom zlepšiť 
dlhodobý potenciál ich miestneho 
regiónu, podporovať rozvoj stratégií pre 
trvalo udržateľný rozvoj a podporovať 
partnerstvo a sieť výmeny skúseností. 
MAS Dudváh v roku 2009 sa úspešne 
uchádzala o podporu z Programu rozvoja 
vidieka SR 2007 – 2013 a na realizáciu 
vypracovaného rozvojového plánu na 
území členských obcí sme získali podporu 
v celkovej výške 2 500 000,- EUR. Tieto 
finančné prostriedky sa musia použiť na 
rozvojové projekty na území členských 
obcí a schválené projekty musia byť 
plne v súlade s podporenou rozvojovou 
stratégiou. Prácu MAS riadi výkonný výbor, 
chod miestnej akčnej skupiny zabezpečuje 
manažment. Každoročne viackrát sa 
koná valné zhromaždenie členských obcí 
a spolupracujúcich subjektov. Realizácia 
schválenej rozvojovej stratégie na 
území uvedených obcí sa uskutočňuje 
prostredníctvom výziev, ktoré presne 
v súlade s cieľmi zakotvenými v schválenej 
stratégii, vyhlasuje vedenie MAS. Od 
konca roku 2009 už bolo vyhlásených 
20 výziev, členské obce môžu na svoje 
rozvojové projekty a zámery získať 
podporu na svoje projekty podávané 
do týchto výziev. Celú administráciu 
výziev, prijatie a kontrolu podávaných 
projektov, prípravu monitorovacích 
správ zabezpečuje kancelária MAS, 
projekty prijaté v jednotlivých výzvach 
ohodnotí hodnotiaca komisia. Projekty 
touto komisiou navrhnuté na schválenie 
schvaľuje výkonný výbor MAS, a projekty 
takto navrhnuté na podporu kontroluje 
ešte raz Pôdohospodárska platobná 
agentúra SR, ktorá na takto schválené 
a realizované projekty po kolaudácii 
diela vypláca schválenú finančnú 
podporu. Prístup Leader takto zabezpečí 
to, aby miestne akčné skupiny mohli 
zabezpečiť rozvoj svojho územia podľa 
svojich rozvojových priorít a na základe 
požiadaviek obyvateľstva, a aby financie 
predurčené do daného regiónu sa použili 
skutočne na potreby obyvateľov a obcí 
a takto sa mohla zvýšiť kvalita života 
miestnych obyvateľov prostredníctvom 
využívania miestneho a regionálneho 
rozvojového potenciálu. 
o Aké sú konkrétne výsledky práce MAS 
Dudváh za posledné roky vo Vašom 
regióne?
- Na základe schválenej rozvojovej 
stratégie v rámci doterajších 20-tich 
doteraz vyhlásených výziev sa mohlo 
podporiť množstvo projektov, ktoré 
v mnohých prípadoch umožnili skrášlenie 
obecných verejných 
priestranstiev, ako 
aj rekonštrukčné 
práce mnohých 
obecných budov. 
V obci Čierna 
Voda sa podarilo 
pomocou Leadra 
zrekonštruovať 
dom smútku, 
vynoviť budovu 
obecného úradu, 
vybudovať 
detské ihrisko pre 
najmenších, ako aj 

„Spoločným úsilím chceme ďalej rozvíjať 
a modernizovať naše regióny“, - hovorí Ing. Štefan Lancz.

Čierny Brod-Rekonštrukcia budovy obecného úradu

Dolná Streda - Dom smútku, 
obradné a vstupné priestory

Kajal - Rekonštrukcia námestia

odovzdavanie - Dom smútku Čierna Voda - OBNOVA

zasadnutie valného zhromaždenia MAS Dudváh 13.02.2014 vo Veľkej Mači
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vybudovať 
chodníky s novým verejným osvetlením. 
V obci Čierny Brod sa podporila rekonštrukcia 
obecného úradu, vybudovalo sa nové detské 
ihrisko s upraveným verejným priestranstvom. 
V Dolnej Strede sa z tohto fondu podarilo 
zrekonštruovať dom smútku s obradnými 
a vstupnými priestormi, vybudovalo sa 
športovo – komunitné centrum a vybudovalo 
sa aj multifunkčné ihrisko. V obci Gáň sa tiež 
podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko. 
Obec Kajal rekonštruovala svoje verejné 
osvetlenie, námestie, ako aj časť miestnych 
komunikácií. V obci Košúty sa zrekonštruoval 
obecný úrad, tak isto aj verejné priestranstvo 
Hlavného námestia, zrekonštruovalo sa detské 
ihrisko, a vybudovala sa viacúčelová spevnená 
plocha za kultúrnym domom. V Malej Mači sa 
zrealizovala prístavba a rekonštrukcia domu 
smútku a opravila sa budova obecného úradu. 
Obec Matúškovo zabezpečila z týchto fondov 
rekonštrukciu obecného úradu a vybudovanie 
internetovej miestnosti s knižnicou v dvoch 
etapách. V Mostovej sa zrekonštruovala 
centrálna zóna, vybudoval sa park s verejným 
osvetlením a vymenili sa okná a dvere na 
kultúrnom dome. V Topoľnici sa taktiež 
zrekonštruoval dom smútku a zrekonštruovala 
sa časť miestnych komunikácií. Vo Váhovciach 
sa uskutočnila prestavba obecnej stavby na 
spoločenské zariadenie a upravilo sa verejné 
priestranstvo v okolí tejto stavby. V obci Veľká 
Mača sa zrekonštruovala centrálna zóna obce, 
zrekonštruovala sa budova obecného úradu 
a koncom mesiaca sa začne realizovať projekt 
zastrešenia a prístavby domu smútku. Okrem 
investičných projektov ale boli podporené aj 
projekty, súvisiace s vytvorením vhodných 
podmienok pre rozšírenie cestovného ruchu. 
Takýmto projektom bolo „Naštartovanie 
propagácie vidieckeho cestovného ruchu 
na území MAS Dudváh prostredníctvom 
vytvorenia informačného systému“, „Po 
farebných stopách cestovného ruchu na území 
MAS Dudváh“, „Zabezpečenie marketingu 
vodnej turistiky na území MAS Dudváh“, „Po 
stopách histórie na území MAS Dudváh“. 
Okrem uvedených podporených aktivít 
jedným z priorít schválenej integrovanej 
stratégie územia bolo aj zabezpečenie 
podpory pre celoživotné vzdelávanie 
obyvateľov regiónu. Z výziev súvisiacich 
s touto tematikou boli podporené projekty 
ako „Moderný EUROOBČAN“, „Inovatívna 
komunikácia na vidieku“, a v procese 
schvaľovania je aj projekt „Energetická 
efektívnosť budov a využitie obnoviteľných 

zdrojov energie“. 
o Spomínali ste, že práca miestnych 
akčných skupín v prístupe Leader je aj 
o spolupráci a o výmene skúseností. 
Máte aj Vy partnerské organizácie, 
s ktorými spolupracujete pri riešení 
svojich projektov?
- Samozrejme. Už od vzniku nášho 
združenia máme veľmi korektné 
vzťahy s niekoľkými inými skupinami. 
Tu musím predovšetkým spomenúť 
„susedné“ združenie MAS Stará Čierna 
Voda, v ktorej je 5 ďalších obcí okresu 
Galanta (Dolné Saliby, Horné Saliby, 
Kráľov Brod, Tomášikovo a Vozokany) 
a obec Jahodná z okresu Dunajská Streda. 
Dlhodobo úspešne spolupracujem aj 
s Ing. Pavlom Dobosym, predsedom 

uvedeného združenia. Počas posledných 
rokov tieto dve susedné združenia spolu riešili 
niekoľko projektov. Z mnohých by som chcel 
vyzdvihnúť projekt VIA BOHEMICA, v rámci 
ktorého sme spolu  organizovali  I. FARMÁRSKE 
TRHY v okrese Galanta, množstvo konferencií 
a vydaných spoločných publikácií súvisiacich 
s bohatou históriou tejto tradičnej obchodnej 
trasy a aj nášho regiónu.  Pri tomto projekte 
musím spomenúť aj partnerskú MAS Moravský 
kras z Českej republiky, ktorá tiež participovala 
na projekte VIA BOHEMICA, ako aj na mnohých 
iných projektoch v minulosti. Už od začiatku 
činnosti nášho združenia sme sa snažili 
o zmapovanie malých výrobcov a subjektov 
poskytujúcich najrôznejšie služby v oblasti 
turistiky. Uvedené 3 MAS-ky spolu v minulosti 
vydali aj iné publikácie 
a organizovali spoločné 
konferencie ohľadne 
histórie našich vodných 
aj veterných mlynov, 
pekárskych, cukrárskych 
a iných tradičných 
spracovateľských 
technológií. V tomto 
roku sme pristúpili 
k udeľovaniu 
regionálnej značky 
„REGIONÁLNY PRODUKT  
MALODUNAJSKO 
– GALANTSKO“ pre 
najlepších producentov 
a remeselníkov a na 
ubytovacie a stravovacie 
služby podľa prísne 
stanovených kritérií. 
Pridelenie regionálnej 
značky prebehlo na 
základe rozhodovania 
medzinárodnej odbornej 
poroty pod vedením 
riaditeľa Regionálnej 
poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory 
v Galante, Ing. Gabriela 
Perleczkého. Najlepší 
producenti s tradičnou 
výrobou môžu hrdo 
označovať svoje 
ocenené výrobky s touto 
regionálnou značkou 
a takto zároveň aj rozlíšiť 
najkvalitnejšie produkty 
na trhu.
o Určite máte 
pripravený aj program 

do budúcnosti. Prezradíte?
- Súčasné obdobie prístupu Leader na 
Slovensku ukázalo, že miestne akčné skupiny 
vedia zodpovedne narábať s pridelenými 
finančnými prostriedkami z EÚ, a že rozvojové 
aktivity obcí a neziskových organizácií môžu 
byť efektívne podporené tak, že financie, 
určené vidieku, skutočne sa do posledného 
centu pretavia do rozvojových zámerov 
podľa najnutnejších potrieb vidieckeho 
obyvateľstva. Práca našich MAS-iek je jasným 
príkladom toho, že sa oplatí tvrdo pracovať 
za prospech regiónu a po tvrdej práci sa 
výsledky dostavia. Možno to chcelo aj trochu 
času, kým obyvatelia a podnikateľské subjekty 
pochopia význam práce miestnych akčných 
skupín, a že spolupráca v rámci MAS-iek slúži 
k dobru nás všetkých. Som presvedčený o tom, 
že táto doteraz úspešná spolupráca medzi 
našimi obcami sa rozšíri aj na iné oblasti (napr. 
organizovanie spoločných festivalov alebo 
iných kultúrnych alebo športových podujatí), 
aby sa obyvatelia našich obcí živo zaujímali 
o dianie v našich regiónoch, aby si častejšie 
vymieňali dobré skúsenosti s obyvateľmi 
iných regiónov, a aby im táto úzka spolupráca 
pomohla pri nadväzovaní obchodných 
a nových kontaktov z iných regiónov.
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Veľká Mača - odovzdávanie 
obecného úradu

Slávnostné odovzdávanie certifikátov na regionálnu značku 
Ing. Ľudovít Kovács, Ing. Pavol Dobosy,  

Zoltán Kubík, Ing. Gabriel Perleczky

Slávnostné odovzdávanie certifikátov na regionálnu značku 
Ing. Ľudovít Kovács, Ing. Pavol Dobosy,  

Renáta Tokovicsová, Ing. Gabriel Perleczky



Pracujeme iba na objednávku!

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.

Salón ÚSMEV

Cukráreň Kataríny Filovej v Horných Salibách

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

031/785 2473

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

MARIMONT s.r.o.
Ošetrite si vlasy po zimných mesiacoch...
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Galantská nemocnica je v súčasnosti v našom 
galantsko-šalianskom regióne jedinou 
zdravotníckou inštitúciou tohto typu, ktorá 
poskytuje ošetrenie obyvateľom regiónu. Po 
zrušení šalianskej nemocnice pacienti, aj keď 
môžu navštevovať nitriansku, či novozámockú 
nemocnicu, akosi úplne prirodzene utekajú 
do Galanty. Táto ošetrí, pomôže, odporučí. 
A to je dobre, pretože nestratil sa vzťah Šale 
ku Galante, ale aj okolité obce, ktoré do GaŠa 
regiónu patria, vrátane Serede a Sládkovičova, 
a ich obyvatelia vedia, že tu nájdu pomoc. 
Nemocnica sv. Lukáša v Galante navyše 
nestagnuje a neustále sa modernizuje, čo 
sa týka prístrojov, prostredia, pracuje tu 
kvalifikovaný personál. Nechajme však hovoriť 
samotného riaditeľa NsP sv. Lukáša Galanta, a.s. 
MUDr. Jána Stratinského, akými významnými 
modernizáciami prešlo toto zdravotnícke 
zariadenie v minulom roku.....
Hovorí MUDr. Stratinský:
- V roku 2013 boli zrealizované nasledovné 
rekonštrukčné, stavebné  a  maliarske práce 
- Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie na 10. poschodí: bola vykonaná 
celková rekonštrukcia kúpelní pre pacientky, pokládka novej podlahy, 
vymaľovanie celého oddelenia, výmena 11 ks  plastových okien, oprava 
strechy 
- Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie na  9. poschodí: kompletné 
vymaľovanie celého oddelenia 
- Neurologické oddelenie - cerebrálna jednotka: výmena  pôvodných 
okien  za     plastové 
- Výmena elektrických svietidiel na jednotlivých poschodiach v monobloku 
nemocnice 
- Zhotovenie a montáž mreží na chirurgickom, ortopedickom, internom 
a neurologickom oddelení z dôvodu zabezpečenia ochrany pacientov 
V priebehu roka 2013 boli nakúpené nasledovné prístroje: 
hematologický analyzátor INTERLAB 26; defibrilátory; odsávačky telových 
tekutín, inhalátory; ultrazvukový prístroj, C- rameno na ortopédiu, na 
chirurgickú operačnú sálu–laparoskopická zostava, 2 operačné lampy,  
externý kardiostimulátor
    Nákup prístrojovej techniky a rekonštrukcia jednotlivých oddelení  boli 
financované z predaja dubiózneho majetku.
o Oddelenie traumatológie a ortopédie: 
Pod vedením primára MUDr. Jána 
Kaysera (na snímke vpravo) sme  na 
oddelení úrazovej chirurgie a ortopédie 
začali používať pri operáciách náhrad 
kolenných kĺbov prístroj balancer. Ide 
o metódu vyvažovania kolena, ktorá 
ma docieliť dokonalejšie  vyváženie 
kĺbu a tým aj lepší funkčný výsledok 
operácie. Zaradili sme sa tak k 6 
pracoviskám na Slovensku, ktoré tento 
postup používajú. Lekári absolvovali  
školenie a praktické ukážky používania  
prístroja na Ortopedickej klinike 
v Martine. Tieto operácie sú plne 
hradené zdravotnými poisťovňami. 
Pri úspešnom a nekomplikovanom 
priebehu umožňujú návrat pacientov 
k nebolestivému pohybu a výrazne 
zlepšujú kvalitu ich života. Najnovšie 
postupy sú zavádzané aj na ďalších oddeleniach,  ako napr. kĺbne náhrady 
bedra a kolena, mini - invazívne operačné zákroky na ramene, očnej, 
brušnej chirurgii a urológii. Vysoký kredit má taktiež rehabilitácia, intenzívna 
starostlivosť na internom oddelení, cerebrovaskulárnej jednotke, intenzívnej 
jednotke operačných odborov, intenzívnej medicíny a anesteziológie. 
o Doriešila sa situácia s parkovaním vozidiel
- V priestranstve pri parku sme vytvorili ďalší  priestor pre parkovanie 
vozidiel bez poplatku. Na platenom parkovisku sme boli nútení zakúpiť novú 
automatickú pokladňu, nakoľko pôvodná bola už znehodnotená a to hlavne 
zásahmi vandalov, ktorí sa opakovane pokúšali k násilnému vyberaniu tržby 
z automatu.
V areáli nemocnice máme v súčasnosti cca 200 parkovacích miest bez 
poplatku a 100 na platenom parkovisku.
o Nemocnica získava aj dary od sponzorov, napríklad od COOP Jednoty 
Galanta, s.d., ale iste aj ďalších... 
- Sponzorským darom nám každoročne prispieva COOP Jednota Galanta 
s.d.. V roku 2013 nám prispeli sumou  18 000 €, ktorú sme použili na nákup 
prístrojovej techniky. Samsung Elektronics Slovakia, s.r.o. nám v roku 2013 
daroval 30 chladničiek, ktoré sú umiestnené na lôžkových oddeleniach 
nemocnice, prispel sumou 24 000 € na zakúpenie sonografického prístroja 
na urológiu a zakúpil operačnú lampu na chirurgickú operačku v hodnote 
15 000 €. Sponzorom sme veľmi vďační za ich dary a  ústretovosť pri 
zabezpečovaní prístrojovej  techniky, ktorá je využívaná pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

o Samozrejme, pri chode takéhoto kolosu, 
ako je nemocnica, vzniknú aj problémy, 
nedorozumenia, nie vždy sa podaria veci, nie 
každý pacient je spokojný, ľudia sú predsa rôzni, 
takéto veci neobchádzajú skrátka ani galantskú 
nemocnicu. Riešite nejaký aktuálny problém 
v súčasnosti? 
- Tak ako u väčšiny iných nemocníc, aj u nás sa 
vyskytnú pacienti, ktorí nie sú spokojní, avšak 
treba toto chápať tak, že je to ich subjektívny 
pocit, pacient má isté očakávania, ktoré sa nie 
vždy musia stotožniť s jeho predstavou. Našou 
prioritou je predovšetkým vysoká spokojnosť 
pacientov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a tým dosiahnutie významného miesta medzi 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Neustále 
bojujeme s nedostatkom lekárov a naša nemocnica 
nemôže konkurovať fakultným nemocniciam, 
kde pracujú inak platení lekári, ale aj sestry a ďalší 
zdravotný personál. Naši zdravotnícki pracovníci 
to vidia a poukazujú na túto diskrimináciu. Sme 
závislí od platieb zo zdravotných poisťovní, nakoľko 
príjem od nich tvorí 90% podiel z celkových 

príjmov. Objemy, ktoré sú zazmluvnené od poisťovní spravidla bývajú 
nepostačujúce a každý ďalší odhospitalizovaný pacient, ktorý je nad zmluvný 
objem, nám poisťovňa neuhradí, tieto náklady musí znášať nemocnica.  
Zdravotné poisťovne pristupujú na model plánovania pacientov, avšak 
nie vždy je možné naplánovať a predvídať koľko pacientov do nášho 
zariadenia príde v danom mesiaci a s akým závažným ochorením. Pacienti 
na Slovensku sú zvyknutí, že ak prídu do nemocnice,  tak ich zdravotný stav 
sa bude riešiť okamžite a nie plánovať. Pri plánovaní sa zvyčajne stretávame 
s nepochopením zo strany pacientov, ktorí nepoznajú problematiku 
financovania a netušia, že môžeme urobiť len toľko výkonov, koľko nám 
zdravotná poisťovňa zazmluvní  a aj následne v danom mesiaci uhradí. 
Môžeme sa pochváliť aj príjemnejšími skutočnosťami a to tým, že sme 
obdržali „Ďakovný list od ministerky zdravotníctva  Zuzany Zvolenskej“ 
v súvislosti s listom, ktorý jej bol adresovaný  od pacienta, hospitalizovaného 
v našej nemocnici na oddelení neurológie. V liste sa uvádza, že mu bola 
poskytnutá vysoko profesionálna zdravotná starostlivosť, vyzdvihuje kvality 
lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov a ich ústretovosť.  
Ďalším významným úspechom je, že sme sa pri hodnotení pôrodníc 
umiestnili z 54 pôrodníc na Slovensku na 7. mieste. V hodnotení expertov 
sme získali 3. miesto a v hodnotení služieb taktiež 3. miesto. Takáto pozícia je 
veľkým záväzkom  udržať  si vysoký štandard našej pôrodnice.
o Niektorí ľudia si „nedávajú pozor na ústa“ a neuvedomujú si, že 
slovo vie veľmi ublížiť. Naposledy na zasadnutí Združenia miest a obcí  
GaŠa regiónu odznela v dotazoch poznámka od starostu obce Dolné 
Saliby, ktorá naozaj – ak sa vyjadrí netaktne na verejnosti, môže veľmi 
poškodiť meno nemocnice a síce: že „z nemocnice idú ľudia domov 
s horším stavom, ako tam prídu“. Takéto vyjadrenie je iste „pritiahnuté 
za vlasy“, a možno by bolo vhodné zhodnotiť a presvedčiť sa pred 
takýmto vyjadrením sa, v akom skutočnom stave pacient prišiel do 
nemocnice. Lebo povedzme si otvorene aj to, že  niektorých pacientov 
donesú do nemocnice doslova v „totálke“ a pacient v nemocnici 
následne zomrie.  Nemožno takúto situáciu hodnotiť tak trochu aj 
ako ľudskú vypočítavosť, aby dotyčný nezomrel doma, resp. v ústave, 
v hospice, radšej nech je to v nemocnici...? Ako by sa dalo predchádzať 
podobným situáciám?
- Mrzí nás, že  z úst verejného činiteľa, v tomto prípade starostu spomínanej 
obce Dolné Saliby, sa prezentujú v „afekte „,inak si to neviem vysvetliť , 
uvádzané neprofesionálne, faktami nepodložené a hrubo osočujúce výroky 
na prácu geriatrického oddelenia našej nemocnice. Veď práve   sociálne 
zariadenia, nevynímajúc Domov dôchodcov v obci, kde pán starosta  pôsobí, 
sa pravidelne personál stretáva s problémami starých ľudí, či už z pohľadu   
zdravotného postihnutia , 
náročného ošetrovateľského 
režimu, alebo riešenia   pre  
mnohých  bazálnych, no 
pre nich kľúčových  otázok 
staroby, v čom sme aj 
my  dobrou spoluprácou 
nápomocní. Po viac ako 30 
ročnej  histórii existencie 
oddelenia s personálom s 
dlhoročnými skúsenosťami, 
vysoko profesionálnym 
prístupom a nutnou 
veľkou dávkou empatie, 
sú pre nás tieto výroky 
prinajmenšom pohoršujúce. 
Veď práve  na oddelení 
s vekovým priemerom u  
hospitalizovaných pacientov 
nad 80 rokov , dokonca  t.č.  
často dlhovekých /nad 90 
rokov/  s  prislúchajúcimi odd. neurológie

Nemocnica sv. Lukáša v Galante nestagnuje a neustále sa modernizuje,  
čo sa týka prístrojov, prostredia, pracuje tu kvalifikovaný personál.

pokračovanie na str.8.
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charakteristickými geriatrickými príznakmi, ako je multimorbidita, 
čiže prítomnosť viacerých kvalitu života ovplyvňujúcich ochorení, 
poruchy hybnosti,  výživy, udržania moču a stolice,  so závažnými    
poruchami zraku, sluchu, či poznávacích funkcií až do obrazu ťažkej 

demencie  , vyžadujúcich si súčasne riešenie akútne 
prítomného  ochorenia pri prijatí do nemocnice, 
je posúdenie  závažnosti celkového klinického 
stavu ľuďom profesionálne, či osobne v danom 
prípade nezainteresovaným, prinajmenšom ťažko 
hodnotiteľné. O to viac sú preto  pre  verejnosť 
uvádzané nepravdivé výroky zavádzajúce. Ako  
ste správne podotkli , často k nám prichádzajú 
na hospitalizáciu  pacienti v terminálnom  štádiu  
choroby, či staroby, či už z dôvodu snahy zmiernenia 
utrpenia , ktoré je traumatizujúce pre   rodinu  a 
blízkych, ale  možno aj z „alibizmu“ zabezpečenia   

starostlivosti o 
klienta, ktorý  je 
umiestnený v 
uvádzaných 
sociálnych 
zariadeniach,  čo si 

však  nedovolím absolútne zovšeobecňovať. 
Kde máme vtedy  hľadať my vinníka, ktorý je 
zodpovedný  za to, že  znášať úskalia staroby, 
súčasťou ktorej je aj proces umierania, nie je 
často  spoločnosťou  vzhľadom na citlivosť 
témy dostatočne prezentované ?   Fyzicky, ale 
predovšetkým  psychicky náročná práca  nás 
všetkých, pracujúcich so staršími pacientmi,  je   
vzhľadom na vek  a možnosť ich   vyjadrenia 
sa  iba slovne prezentovaná, čo si  však od nich  
nesmierne ceníme. Našu prácu a odhodlanosť  
si nemienime znechutiť  od ľudí, ktorí  sa 
osobne nezúčastňujú na riešení problematiky  
pacientov, či už v spolupráci s vedením nemocnice, alebo 
jednotlivých  oddelení..
o Ako je celkovo zabezpečená starostlivosť o ležiacich pacientov, ťažko 
chorých pacientov, ale aj pacientov vo vysokom veku? 
- Treba si uvedomiť,  že poskytovanie  zdravotnej starostlivosti o  

starších  pacientov a ťažko chorých  nie 
je len doménov geriatrov. Vyžaduje si 
multidisciplinárny prístup , na ktorom sa 
zúčastňujú prevažne všetky oddelenia 
podľa základnej diagnózy prijatého 
pacienta.  Starostlivosť o  týchto pacientov 
je nepochybne  náročnejšia , či už po 
stránke zabezpečenia  liečby i ošetrovacieho  
procesu. Vyžaduje si vzhľadom na imobilitu 
a poruchy  kontinencie  zvýšený hygienický 
režim, o čo sa stará celý kolektív  všetkých 
oddelení. Problémom je aj po zrušení  
Oddelenia  dlhodobo chorých, nielen v 
našej nemocnici, zabezpečenie následnej 
starostlivosti o pacientov po prepustení. 
Nie sú neobvyklé rehospitalizácie pacientov 
pri opätovnom  zhoršení klinického stavu 
v rámci  ťažkého  chronického postihnutia. 
Riešenie danej situácie si  vyžaduje nielen 

profesionálny, ale hlavne   „ ľudský  postoj „   vzhľadom na často ťažký klinický 
stav pacientov. Preto vzhľadom  k náročnosti   práce špecialistov   v danom 
odbore , teda geriatrie,   je   ich  nedostatok t.č. celoslovensky  prezentovaný 
. Tešíme sa z toho , že napriek uvedenej situácii dokážeme  zabezpečovať  
naďalej  túto špecializovanú starostlivosť nielen na oddelení, ale i formou 
našej  špecializovanej ambulancie.
o Aké aktuálne veci čakajú galantskú nemocnicu v najbližšom období?
- V II. polroku 2014 pripravujeme rekonštrukciu novorodeneckého oddelenia 
a v pláne investícií máme zaradenú postupnú výmenu výťahov, ktorú 
plánujeme dokončiť v intervale 4 rokov, nakoľko sa jedná o veľmi vysoké 
investície. Z dôvodu tepelných únikov a úspory energií by sme chceli 
zrealizovať výmenu starých okien za plastové, avšak toto závisí od dostatku 

financií.
     Od správneho vykazovania výkonov závisí 
fakturácia a príjem financií od zdravotných 
poisťovní. Zber dát je veľmi prácny, nakoľko naša 
nemocnica nemá nemocničný informačný systém. 
Druhou polohou je vykazovanie týchto dát 
v DRG – systéme (klasifikačný systém diagnosticko-
terapeutických skupín) , ktorý má začať fungovať 
už v r. 2016 a sním aj spojená platba za diagnózu. 
Od minulého roka prebiehajú školenia tzv. 
kóderov. Školenie zabezpečuje ÚDZS (Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) zo 
štrukturálnych fondov. Podmienkou zabezpečenia 
a správneho vykazovania je však už dlhodobo 
skloňovaný informačný systém, bez ktorého už 
nemocnica pracuje s veľkými obtiažami, tieto  
majú previazanosť na platby od zdravotných 
poisťovní.  Zabezpečenie všetkých oddelení 
internetom, zosieťovanie a nákup výpočtovej 
techniky, je prvým krokom, ktorý považujeme za 

nevyhnutný. Máme veľmi krátky čas na zabezpečenie preškolenia užívateľov 
systému, lekárov a sestier tak, aby vedeli dokonale pracovať s DRG systémom 
od roku 2016.  

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVA
foto: Eva Sudová

odd. pôrodnícke, gynekologické

odd. geriatrie

centrálny príjem

hovorkyňa galantskej 
nemocnice,  

Mgr. Pállyová

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

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na predaj nehnuteľného majetku

objekt v bývalých „kasárňach Váh“, ktoré sa nachádzajú v záplavovom území 
rieky Váh, zapísaný Okresný úradom v Galante, katastrálny odbor ako iná 

budova - bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“ č. 3723/19,, v 
k. ú. Sereď. na LV č. 591.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 1176/10, 926 01 
Sereď,

- prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 15.04.2014

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a 
služieb v Galante, ako príslušný správca TTSK, 

oznamuje
zámer priameho prenájmu učebne školy na 

školiace účely, vzdelávacie kurzy
pre výučbu autoškoly  

od 01. októbra 2014 do 30. septembra 2019.
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Samostatná príloha pre Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu

Náš galantský a šaliansky
región

Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu v apríli 2014 
hodnotilo svoju minuloročnú činnosť, ale riešilo aj dôležité  

a aktuálne podnety občanov obcí a miest regiónu
Združenie miest a obcí galantsko-
šalianskeho regiónu (ďalej ZMO GAŠA 
región) malo svoje zasadnutie 3. apríla 2014 
v Galante. Zasadnutie otvoril a prítomných 
privítal Ing. František Gögh, predseda ZMO 
GAŠA regiónu. Za Nitriansky samosprávny 
kraj sa rokovania zúčastnil Ing. Horváth a za 
Trnavský samosprávny kraj Ing. Tibor Mikuš 
(on je viac menej pravidelným hosťom 
týchto zasadnutí - pozn. redakcie). V úvode 
sa tak ako býva zvykom prezentovali 
firmy, ktoré chceli starostom a starostkám 

ponúknuť svoje 
služby a spoluprácu. Prítomní si schválili 
svoj pracovný program, zvolili návrhovú 
komisiu a overovateľov zápisnice. Hneď 
po týchto bodoch o slovo požiadal  Ing. 
Tibor Mikuš, ktorý povedal: „Je mi cťou, 
že môžem pozdraviť toto stretnutie 
starostov a primátorov. Všetci ste totiž 
ľuďmi v prvej línii a Vaša práca je naozaj 
veľmi náročná“. Ďalej pokračoval napríklad 
o výzvach, Eurofondoch a o ich čerpaní, ale 
tiež o tom, že mnohí starostovia zareagujú 
na výzvy, spracujú podklady a nakoniec 

je efekt nulový, lebo výzva bola zrušená. 
Aj takto u nás žiaľ, pracujú kompetentné 
orgány. „Keďže je tento rok volebným 
rokom a koncom roka budú aj komunálne 
voľby, tak sa treba pripraviť, aby boli 
dobre zvládnuté a ak kandidujete do 
funkcie, želám volebný úspech! Je veľmi 
dobre, že sa naše mestá a obce menia 
stále k lepšiemu,“ pokračoval Ing. Tibor 
Mikuš. Predtým boli naozaj zanedbané, 
zničené, mnohé obecné subjekty, napríklad 
školy,  domovy soc. služieb, ihriská, cesty, 
teraz sa veci zveľaďujú a opravujú. Ing. 
Tibor Mikuš povedal aj tieto dôležité 
slová: „Vstúpili sme do posledného 
unikátneho plánovacieho obdobia na 
čerpanie eurofondov, nemali by sme to 
ako štát premrhať, lebo naša krajina, 
naše mestá, obce, občania, tieto peniaze 
potrebujú k ďalšiemu zveľaďovaniu 
a modernizácii. My sami sme si 
hlavne strojcami rozvoja krajiny a aj 
prosperity, pretože zahraniční investori 
sú nie vždy stabilní. Ja som dokonca 
presvedčený, že samosprávy by mali 
začať podnikať. Prečo sa darí v Rakúsku 
obciam a mestám? Lebo si samy 
riadia a kontrolujú svoje samosprávy 
a efektívne hospodária“, dokončil Ing. 
Tibor Mikuš. Neskôr vyzval prítomných, 
aby sa pýtali, čo ich zaujíma, na čo vie, 
ako predseda TTSK odpovedať. Starostov 

zaujímali najmä 
rôzne reči, 
ktoré kolujú 
o galantskej 
nemocnici. Napr. 
starosta Dolných 
Salíb povedal, 
že dostať sa do 
tejto nemocnice 
je vraj „životu 
nebezpečné“, 
hovoria to 
ľudia, občania.... 
„Takéto šírenie 
dezinformácií a doslova 
poplašných správ naozaj nepomôže 
povesti nemocnice a veľa dobrej 
a statočnej práce lekárov a sestier sa 
hodí „do jedného vreca“ s lajdákmi. Na 
takéto „rýchle“ a povrchné hodnotenia 
by si mali dať ľudia pozor a zvažovať 
slová, pretože slovo môže veľmi ublížiť, 
ale aj potešiť. NsP sv. Lukáša v Galante 
je akciovkou. Vlastní ju Trnavský 
samosprávny kraj, žiadne iné združenie. 
Nikto nemal záujem riešiť zložité 
problémy nemocnice a zabezpečovať 
jej fungovanie, nikto nechcel byť 
predsedom Predstavenstva nemocnice, 
ktorá je akciovou spoločnosťou. Teraz, 
keď je nemocnica na tom relatívne lepšie, 

ozývajú sa „kuvičie“ hlasy, ktoré nasilu 
možno potrebujú nájsť chyby, aby sa 
aspoň takto prezentovali, keď doteraz 
to ináč nedokázali,“ povedal na podnet 
Ing. Tibor Mikuš. „Že vraj sa ľudia domov 
vracajú v horšom stave, ako keď tam išli“, 
pokračoval starosta Dolných Salíb. Otázne 

však je, v akom stave človeka rodina, alebo 
kamaráti, do nemocnice doviezli. Ak už 
naozaj „mlel“ z posledného, tak sa niet čo 
čudovať, že už ani lekár nevie pomôcť. 
Je treba naozaj objektívne posudzovať 
takéto vyhlásenia a názory ľudí, lebo 
môžu viac uškodiť ako pomôcť nemocnici, 
ktorá zas na druhej strane veľmi lojálne 
funguje vo vzťahu k pacientom aj z iných 
okresov, napríklad zo šalianskeho, kde 
nemocnicu zrušili už dávno a cítiť to! Skôr 
by bolo na mieste, aj povedať za veľa vecí, 
ktoré galantská nemocnica za posledné 
roky urobila v prospech skvalitňovania 
a vyšetrení a liečenia pacientov, a nielen 
kritizovať. Ako si sme všetci naučení len 

Ing. Tibor Mikuš

Ing. František Gőgh,  
predseda ZMO GA-ŠA región

Na snímke zľava: Gyula Borsányi, starosta Tešedíkova 
a podpredseda  ZMO GA-ŠA región

Ing. Horváth

pokračovanie 10-11-12.
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frfľať, nadávať a kritizovať, ale za niečo aj 
poďakovať, to dokáže len málokto. K slovám 
podpory galantskej nemocnice sa pripojil aj 
primátor Galanty, Mgr. Maťašovský, ktorý 
uviedol, že je nesmierne rád, že nemocnica 
je v mesta Galanta, a že 
tým aj okres Galanta 
má svoju nemocnicu, 
pretože takéto šťastie 
má málo miest. Ing. 
Tibor Mikuš doplnil: 
“Galantská nemocnica 
liečila a lieči pacientov 
aj z iných miest, 
regiónov Slovenska. 
To znamená, že má 
u nich dobré meno, 
inak by tu nechodili. 
Dokonca ako akcionárka 
vydržala aj ťažké 
obdobie, keď poisťovne 
nepreplácali úkony 
a zákroky. Vyriešili sme 
spaľovňu, vyčistili sme 
prostredie od odpadkov, 
konečne je únosná aj 
situácia s parkovaním. Keď 
sa inde zatvárali oddelenie, v iných 
nemocniciach, my sme zmodernizovali 
(ako kraj) oddelenia nielen v Galante, 
ale aj v Dunajskej Strede. Primári NsP 
Galanta vygenerovali čo potrebujú 
a možno sa to aj podarí v tomto 
roku, a možno už v polroku, vyriešiť. 
Samého ma mrzí, že ľudia sa naučili 
ubližovať a ohovárať bez dôkazov! 
A možno treba viac hovoriť a písať 
o dobrých veciach, o úspechoch, 
lebo to sa berie ako samozrejmosť – 
a pritom to rozhodne samozrejmosť 
nie je, lebo „to“ niekto musel vybaviť, 
zorganizovať, zaplatiť...“ Do rozhovoru 
sa pridal aj Ing. František Gögh: „Ak občan 
nedôveruje Galantskej nemocnici, 
nemusí sa tam liečiť, môže využiť služby 
inej v blízkom, alebo v ďalšom okolí, 

taktiež nemožno zrovnávať nemocnice 
v správe krajov a fakultné nemocnice, 
pretože sú rozdielne financované, aj 
inak vybavené.“  V ďalšej diskusii odzneli 
otázky týkajúce sa cyklotrás, čo je určitý 
problém, keďže nemáme majetkovo 
vysporiadané pozemky pod cestami II. a III. 
triedy Starosta Diakoviec – Bc. Hajdu 
– podporil myšlienku, že by obce mali aj 
podnikať, na čo Ing. Mikuš povedal: „Ak 
chce niekto niečo vybudovať v dnešnej 
dobe, musí si pomôcť aj cudzími zdrojmi, 

úvermi, nedá sa to riešiť 
iba z vlastných zdrojov.“ Po 

tomto bode vystúpil Ing. František Gögh, 
ktorý informoval prítomných, že Rada ZMO 
GAŠA regiónu zasadala v minulom roku 
celkom 4krát. Uskutočnilo sa pracovné 
stretnutie s pracovníkmi štátnej správy 

a obecných úradov, samosprávy regiónu, 
ale prebehli aj práce na projekte PRO REGIO, 
čo je integrovaná koncepcia cezhraničnej 
spolupráce združení samospráv Mikulovsko. 
Veľmi úspešná bola akcia I. veľká 
regionálna zabíjačka, išlo o Bruselský 
projekt, trojdňové podujatie, na ktorom 
bola veľká účasť občanov, kompletne všetko 
sa zjedlo (smeje sa Ing. Gőgh) a už teraz 
sa tešia na II. ročník regionálnej zabíjačky. 
Osvedčila sa aj akcia prezentácie ZMO GAŠA 
regiónu na Galantských trhoch, ale tiež 
pravidelné návštevy Domova sociálnych 
služieb v Šoporni – Štrkovec, tiež sa vydaril 
II. ročník spoločného športového dňa 
obcí o mieste pod hlavičkou ZMO GAŠA 
región, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Strede 
na bowlingovom kurte, kde panovala 
výborná nálada. Ing. František Gögh a Ing. 

Tomáš Nemček sú zároveň členmi 
RADY ZMO Slovenska, kde sa snažia 
pretlmočiť požiadavky obcí a miest zo 
svojho regiónu a „tlačiť“ tak vládu SR, 
aby ich splnila a tým pomáhala aj iným 
samosprávam pri ich činnosti a riešení 
problémov.
Neskôr nasledovala informácia 
o stave pohľadávok za rok 2013 na 
členských príspevkoch a bol prijatý 
plán činnosti ZMO GAŠA regiónu na 
rok 2014: 1/ zasadnutia Rady ZMO 
GAŠA štvrťročne, 2/ prezentácia 
ZMO GAŠA na GT 2014, 3/ realizácia 
projektu „MIKULOVSKO“, 4/ príprava 
projektu s Maďarskom, 5/ v mesiaci 
september zorganizovať spoločný 
športovo-zábavný deň pre členov 
ZMO GAŠA za účasti štátnej správy, 
6/ II. regionálna zabíjačka, 7/ účasť 
na obecných dňoch a podujatiach 
organizovaných obcami a mestami 
členov ZMO GAŠA, 8/ návšteva 

DSS Štrkovec, 9/ poznávací zájazd 
Mikulovsko.
Ďalej starosta obce Pusté Sady Ing. 
Tomáš Nemček, ako člen Rady ZMOS, 
poinformoval prítomných členov ZMO 
GAŠA o témach, ktoré boli predmetom 
rokovaní na ostatných zasadnutiach Rady 
ZMOS. Napríklad: Výkonný podpredseda 
ZMOS J.Turčány na 17. zasadnutí Rady 
ZMOS, ktoré sa konalo 16. -17. apríla 
2013, informoval o rokovaní k novele 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, upozornil na nové prvky, ktoré 
sú v zákone a obmedzujú rozhodovacie 
kompetencie obcí a miest. Členovia Rady 

ZMOS odmietli zasahovanie štátu do 
samosprávnych kompetencií a podporili 
vykonanie auditu kompetencií a finančné 
zabezpečenie. So znepokojením sledujú 
postup MV SR pri reforme verejnej správy 

(ESO), poukazovali 
na to, že sa deje bez 
predchádzajúceho auditu 
kompetencií, čo môže 
viesť k okliešťovaniu 
samosprávnych 
kompetencií 
a k centralizácii. K návrhu 
stavebného zákona 
hovorili prítomní 
o pozitívach zachovania 
stavebného úradu 
v kompetencii obce, ako aj 
o možnostiach vytvorenia 
spoločných stavebných 
úradov pre viaceré obce. 
M. Rejda, predseda 
sekcie financovania 
a informatiky Rady ZMOS 
vo svojom príspevku 
hovoril o podieli obcí na 

výnose dane z príjmu fyzických 
osôb. Navrhol, aby orgány ZMOS v záujme 
zabezpečovania samosprávnych funkcií 
vyvinuli snahu o rokovanie s vládou SR 
k návratu podielu obcí na výnose dane 
z príjmu fyzických osôb na výšku 70,3% 
obcí. Jeho návrh Rada ZMOS schválila. 
Medzi hlavné body rokovania Rady ZMOS 
na 18. zasadnutí Rady ZMOS 1.-2.7.2013 
na Štrbskom plese patrila konsolidácia 
financií miest a obcí v roku 2013, návrhy na 
zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o stave prípravy 
rozpočtu verejnej správy na rok 2014. 
Informáciu predniesol podpredseda ZMOS 
V. Bajan. Podľa Memoranda o spolupráci 
by dosiahnutý prebytok hospodárenia za 
všetky obce mal dosiahnuť sumu 136,2 
mil. €. Na základe finančných výkazov 
k 31.3.2013 predložených obcami MF SR 
konštatovalo, že spolu 2812 obcí a miest 
rozpočtuje schodok hospodárenia v sume 
cca 10,8 mil. € (schodok cca 3,7 mil. € obce 
nad 2000 a schodok 7,1 mil. € obce do 
2000 obyvateľov), čo je v porovnaní s RVS 
v sume 136,2 mil. € zhoršenie o 147,0 mil. 
€. Preto pre 309 miest a obcí vykazovaných 
ako nekonsolidujúce Kancelária ZMOS 
zorganizovala odborné stretnutia zamerané 
na problematiku konsolidácie verejných 
financií a monitoringu Memoranda 
o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej 
politiky na rok 2013 v podmienkach miest 
a obcí. Rada ZMOS vzala na vedomie 
Stratégiu komunikácie ZMOS a návrh 
Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie 
telekomunikačných služieb pre okrskové 
volebné komisie s odporúčaním pre 
predsedov RZ informovať o návrhu členov 
RZ. Prvý podpredseda ZMOS M. Sýkora 

Samostatná príloha pre Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu

Návrhová komisia pracovala v zložení starostov obcí 
Mačicová (Košúty), Racsko (Kráľov Brod) a Ivančíková (Gáň)

Ing. Tomáš Nemeček

Bc. László Hajdu
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v súvislosti s telekomunikačnými službami upozornil na skutočnosť, 
že Telekom plánuje odpojiť v obciach verejné automaty. V rôznom boli 
v centre pozornosti: audit kompetencií verejnej správy, komunálna 
reforma, novela zákona o sociálnych službách a stav implementácie 
národného strategického referenčného rámca (NSRR) a príprave 
programového obdobia 2014-2020. Na 19. zasadnutí Rady ZMOS 
20.augusta 2013 v Bratislave prerokovali Vývoj rozpočtu obcí 
a miest v roku 2013 a návrh rozpočtu na roky 2014-2016. Na úvod 
rokovania vystúpili predseda vlády SR Robert Fico s príhovorom, 
v ktorom pozitívne hodnotil spoluprácu so ZMOS pri spoločnosti 
hľadaní nástrojov konsolidácie verejných financií, ktoré je základným 
predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. Ďalej hovoril 
o plnení zámerov vlády SR v oblasti hospodárskej politiky, stabilizácie 
a konsolidácie verejných financií v roku 2013 a v nasledujúcich rokoch. 
Vyzval obce a mestá na plnenie záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú 
z Memoranda o spolupráci. Vyjadril nádej, že sa samosprávam podarí 
memorandum naplniť a nebude potrebné vyvodzovať opatrenia voči 
nekonsolidujúcim samosprávam. 
Rokovanie 25. snemu Združenia miest a obcí Slovenska sa podľa 
záverov Predsedníctva ZMOS bude konať v dňoch 28. - 29.mája 
2014 v Bratislave. Delegačný kľúč v pomere 1:7, t.j. 9 delegátov 
zo ZMO GAŠA.  Valné zhromaždenie ZMO GAŠA 3. apríla 2014 
schválilo účastníkov na XXV. snem ZMOS: Diakovce – Bc. Lászlo 
Hajdu, Galanta – Mgr. Ladislav Maťašovský, Gáň – Denisa 
Ivančíková, Košúty – Mgr. Zdenka Mačicová Neded – Ing. Štefan 
Jancsó, Pusté Sady – Ing. Tomáš Nemeček, Šalgočka – Helena 
Mésárošová, Tešedíkovo – Gyula Borsányi, Veľké Úľany – Ing. 
František Gögh. 
Správu o hospodárení ZMO GAŠA región za rok 2013 na Valnom 
zhromaždení predniesol predseda kontrolnej skupiny ZMO GAŠA 
región Bc. Lászlo Hajdu, starosta Diakoviec.

spracovala: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Eva Sudová  

a starostovia obcí GAŠA región

Spoločný športový deň ZMO GA-ŠA región v Dolnej Strede  
na bowlingovom kurte

I. veľká regionálna zabíjačka - Bruselský projekt, trojdňové podujatie  
s veľkou účasťou v roku 2013, organizované ZMO GA-ŠA región

Samostatná príloha pre Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu



Domov sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec ďakuje  
Združeniu miest a obcí Galantský a Šaliansky región

Domov sociálnych služieb 
pre deti a dospelých Šoporňa 
– Štrkovec poskytuje celoroč-
nú a dennú starostlivosť 59 
poberateľom sociálnej služby 
s primárnou diagnózou  
mentálna retardácia. Máme 
57 chlapcov a dve dievčatká.  
Ako jediné zariadenie nášho 
druhu na Slovensku sme zria-
dili oddelenie pre deti od 0 do 
troch rokov a mnohí obyvate-
lia u nás prežijú celý život.
Žijeme v zrekonštruovanej 
budove kaštieľa v osade 
Štrkovec od roku 1971. Počas 

tohto obdobia sme si v rámci sociálnej integrácie našich klientov našli v 
širokej verejnosti množstvo priaznivcov, sponzorov, priateľov a partnerov, 
medzi ktorých v posledných rokoch patria aj členovia ZMO GA-SA. Jeho 
členovia, najmä Ing. František Gögh – starosta obce Veľké Úľany a zároveň 
predseda tohto združenia, Ing. Tomáš Nemeček  - starosta obce Pusté Sady, 
Bc. Ladislav Hajdu – starosta obce Diakovce, Ing. Roman Súkenník  - sta-

rosta obce Zemianske  
 Sady a Mgr. Denisa Ivančíková 
– starostka obce Gáň, navšte-
vujú naše zariadenie niekoľko 
krát do roka. Emočne najsilnej-
šie bývajú stretnutia v  období 
Vianoc, zanechávajú v našich 
srdciach pocit lásky, spolu-
patričnosti a vzájomnej úcty, 
podčiarknutej čarom jedinečnej 
vianočnej atmosféry, kedy sú 
všetci k sebe láskavejší, myslia 
viac na to, „koho“ okolo seba 
majú a nie na to, „čo“ majú. 
Dostávame balíčky sladkostí, 
ovocie, drobné darčeky a rozdávame nefalšovaný záujem, priateľstvo, predvedieme sa 
kultúrnym programom, či milými výrobkami, ktoré chalani zhotovili.
Najbližšie sa stretneme v júni 2014 na medzinárodných rybárskych pretekoch 
pre mentálne postihnutých ZLATÁ RYBKA a všetci sa na toto stretnutie tešíme.

spracovala: Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka zariadenia  (na snímke vľavo hore)

Samostatná príloha pre Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu
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Mgr. Mikuláš Cilling pochádza z rodiny, 
v ktorej rodičia sa snažili vychovať svoje štyri 
deti síce vo veľmi skromných podmienkach, 

ale v láske, vzájomnej úcte, čestnosti 
a s takými charakterovými vlastnosťami, 

aby v živote boli schopní obstáť. Jeho ranné 
detstvo bolo limitované obdobím, v ktorom 
žili. Je to skromný človek, ktorý sa však do 

novodobej histórie Serede zapísal iste veľmi 
pozitívne. Aj preto mu venujeme priestor 

v rubrike osobnosti galantsko-šalianskeho 
regiónu. 

Hovorí Mgr. Mikuláš Cilling:
- Základnú školu, „meštianku“ som ukončil 

v roku 1954. V rokoch 1954-1957 som absolvoval 
Jedenásťročnú strednú školu /JSŠ/. Pár mesiacov 

pred maturitnými skúškami nás v nedožitých 
50.-tich rokov života opustila mamička. Bremeno 

domácnosti musela prevziať moja 15 ročná 
sestra. Táto skutočnosť ovplyvnila aj moje 

budúce povolanie. Rodinná rada sa rozhodla, 
že ma budú podporovať v mojom snažení 

vyštudovať Vysokú školu pedagogickú /VŠP/ - 
odbor matematika – ktorú som veľmi obľuboval. 

Po úspešnom zvládnutí VŠP v roku 1961 a po 
následnom absolvovaní Základnej vojenskej 

služby v rozsahu 25 mesiacov, som 28. septembra 1963 nastúpil ako 
učiteľ predmetov matematika a deskriptívna geometria na Strednej 

všeobecnovzdelávacej škole /SVŠ/ v Seredi. Na tejto škole, ako 
gymnáziu, som odučil nepretržite 38 rokov, až kým som v roku 2001 

ukončil moje pôsobenie odchodom do dôchodku.
o Ako ste sa vôbec ocitli v Seredi....?

- Nakoľko v školskom roku 1957/58 na VŠP neotvárali aprobáciu 
Matematika – Telesná výchova zvolil som si predmety Matematika 

– Deskriptívna geometria. Počas štúdia na VŠ som aktívne športoval 
– hral futbal – pod vedením pána trénera Emila Pažického. Po 
absolvovaní ZVS v Škole dôstojníkov v zálohe /ŠDZ/ som začal 

svoju kantorskú dráhu vo vojenskej prípravke v Bratislave a neskôr 
v Seredi, ako učiteľ matematiky. Informácia o mojom športovom 

pôsobení v Bratislave sa dostala aj do Serede. Po vybavení formalít 
som na jeseň v roku 1962 začal hrávať futbal v Seredi.

o Ako Sereď Mgr. Mikuláša Cillinga prijala - ako sa tu cítite? 
- Myslím si, že svojimi povahovými vlastnosťami som „zapadol“ 

do prostredia jednak ako vojak miestnej posádky, ale aj ako 
budúci učiteľ na miestnej strednej škole. Nemalú úlohu zohrala aj 
skutočnosť, že som sa tu „zahľadel“ do svojej budúcej manželky 

Jozefíny, s ktorou máme dve deti, syna Mariána a dcéru Andrejku. 
Dnes máme už aj nevestu Zuzanu a vnučku Zuzanku a snažíme sa 

o vytvorenie dobre fungujúcej rodiny.
o Je známe, že Vaša rodina, pán Cilling, tvorí akýsi súdržný 
pakt, vzájomne sa podporujete. Aký je Váš recept na dobre 

fungujúcu rodinu, je jasné, že dobre fungujúce vzťahy musia 
budovať všetci jej členovia, nielen niektorí a ostatní len „berú“. 

Stotožňujete sa s mojim názorom?
- O tom, ako súdržná je moja rodina, by mali, podľa môjho názoru, 
hovoriť všetci jej členovia. Jedno je však isté, že to so mnou nemali 
vždy ľahké. Častokrát sa stávalo, že od školských povinností som sa 
odreagoval doma – moja výbušná povaha im dáva doteraz zabrať. 

Máte úplnú pravdu v tom, že fungujúce vzťahy musia budovať všetci 
jej členovia.

o Čo Vám Vaša práca dala, čo ste sa pri nej naučil?
- Moja pedagogická práca ma presvedčila o tom, že učiteľstvo je 

poslanie, nie zamestnanie. Musíte do tejto činnosti vložiť celú svoju 
dušu a výsledok je potom náramne hrejivý. Nesmie sa táto činnosť 
odflákať, žiak si to všimne a jeho reakcia v jednotlivých situáciách 
vám to dá jasne najavo. V neposlednom rade moje skúsenosti ma 

presviedčajú, že v žiakoch pred katedrou vždy treba vidieť „partnera“ 
na úrovni, od ktorého sa dá mnoho užitočných poznatkov podchytiť. 
Nikdy som sa nepasoval za vševeda, ale bol som prístupný dobrým 

nápadom zo strany žiakov.
o Ako Vás vnímali Vaši žiaci, keď ste ich učili, prihovoria sa Vám 
aj dnes - po rokoch? Ako Vás vnímajú teraz, s odstupom času?
- Myslím si, s odstupom času a podľa môjho vzťahu v správaní sa 
navzájom, že môžem byť s odvedenou prácou spokojný. Teší ma 

skutočnosť, že sa mi prihovoria aj tí, ktorých si už nepamätám. 
Pochvália sa svojimi úspechmi, rodinou, niekedy pridajú rôzne 

príhody z čias ich stredoškolského štúdia.

o Riaditeľ to nemá nikdy v škole 
jednoduché. Predsa však škola kedysi, 

pred 20-30 rokmi, bola iná ako tá dnešná. 
Inak fungovali vzťahy škola – rodič, učiteľ – 
žiak, deti sa chovali slušnejšie, rodičia viac 

spolupracovali so školami, ale treba tiež 
zdôrazniť, že aj učitelia inak pristupovali 
k svojim povinnostiam a nedívali sa tak 
ako dnes v mnohých prípadoch, len na 
to, aby mali všetky aktivity zaplatené. 

Aj ten výchovno-vzdelávací proces 
mal ucelenejší systém ako ten dnešný 
a povedzme si pravdu, že sme v škole 

trávili oveľa viac času a dní, ako je tomu 
teraz, čo tiež nebolo na škodu deťom 

a teenagerom. Dnes je, aj podľa názoru 
mnohých rodičov, veľmi veľa školského 

voľna. Aký je Váš názor?
- Plne súhlasím s Vašim konštatovaním 

o vzťahu v dnešnom školstve. Kde sú tie 
časy, keď žiak, alebo rodič prišiel za triednym 

učiteľom požiadať o radu, poprípade riešiť 
rodinný problém žiaka. Nespomínam si, že by 
na dverách kancelárie visel oznam „Prijímanie 

sťažností“. Ako pedagogický dozor som 
absolvoval viac „letných aktivít“. Niekoľkokrát 

som sa dostal do rozporu s rodinou, že sme museli posunúť 
nástup na spoločnú dovolenku. Tešil som sa na tie akcie /zaplatené 
almužnou/, lebo pri nich som spoznal skutočný charakter žiaka, ako 
súčasť môjho pôsobenia, nielen ako objekt sediaci v triede v lavici. 

Tieto akcie rozšírili môj obzor o nové poznatky. Čo sa týka mojej 
osoby, skoro osem rokov riaditeľovania mi ublížilo ako učiteľovi, 

nikdy viac by som do toho nešiel.
o Čo sa Vám na dnešnom živote nepáči a čo je možno hrozbou 

pre budúcnosť, čo sa týka vzdelávania?
- Čo sa týka vzdelávania, nepáčia sa mi príliš časté a unáhlené 

rozhodnutia. Ideme opäť zavádzať „technickú“ prípravu do škôl na 
strednej úrovni, ktorú sme nerozvážne pred časom zrušili. Bude 
pedagóg, ktorý nemá vrúcny vzťah k svojmu povolaniu, dobrým 
učiteľom po absolvovaní niekoľkých nedomyslených „atestácií“? 
Koľko rokov sa už hovorí o definitíve učiteľa, ale nie sme schopní 

podržať to legislatívou. Je pravda, že teraz školáci majú veľa 
prázdnin a vôbec voľna. Keď sú ale správne vedení, nemalo by byť 

problémom úspešne zvládnuť aj túto „nástrahu.“ 
o Keby ste sa mali rozhodnúť pri výbere povolania ešte raz, 

bolo by to opäť učiteľovanie? Ozaj, prečo  ste si vlastne vybrali 
v mladosti tento smer?

- Keby som sa mal rozhodnúť o budúcom povolaní teraz, opäť 
by som si zvolil učiteľstvo. Práca so živým „materiálom“ je úžasná 

a naplňuje človeka, ktorý do toho dáva celé srdce. Pedagogický smer 
som si vybral z dvoch dôvodov: 1. triednym učiteľom na základnej 

škole bol vynikajúci futbalista, ktorý ma učil matematiku, 2. na 
strednej škole som mal šťastie na vynikajúceho učiteľa matematiky, 

čo ma ovplyvnilo pri výbere tohto pedagogického smeru.
o Pri príležitosti 60. výročia gymnázia v Seredi – ste boli ako 

dlhoročný pedagóg a riaditeľ školy ocenený. Čo vo Vás vnútri 
„prebehlo“ v tej slávnostnej atmosfére, pri spomienkach, pri 

stretnutí sa s bývalými kolegami, žiakmi atď...?
- Ďakovný list, ktorý som dostal pri príležitosti 60. výročia založenia 
gymnázia v Seredi, ma veľmi prekvapil. Ja som predsa počas mojej 

dlhoročnej činnosti na tejto škole nič mimoriadneho neurobil. 
Snažil som sa vždy plniť si svoje povinnosti podľa svojho svedomia 
k spokojnosti svojich nadriadených v prospech mladej generácie, 
pričom som mal šťastie, že som pracoval počas dlhých desaťročí 

v kvalitnom kolektíve.
o Čo zaželáte do budúcna gymnáziu v Seredi, jeho pedagógom, 

žiakom a čo Vášmu mestu Sereď?
- Čo želať do budúcna gymnáziu v Seredi? V prvom a neposlednom 

rade kvalitných a oddaných, v práci vytrvalých, voči žiakom 
chápavých učiteľov. Želám si, aby sa na učiteľa pozeralo 

v spoločnosti pod zorným uhlom adekvátnym ich zásluhám aj od 
tých, ktorých naučili čítať a písať.

Mesto Sereď v poslednom období prešlo badateľnými zmenami. 
„Pánom“ mesta prajem šťastnú ruku pri výbere projektov a ich 

realizácii, štedrých sponzorov a veľa síl do budúcna. 
otázky: Mgr. Alena Jaššová

„Učiteľstvo je poslanie a nemalo by sa odflákať, žiak si to všimne a jeho reakcia 
v rôznych situáciách vám to v konečnom dôsledku vždy dá jasne najavo“,  

- hovorí Mgr. Mikuláš Cilling, bývalý riaditeľ gymnázia v Seredi, pedagóg. 

osobnosti Galantského a Šalianskeho regiónu ... osobnosti Galantského a Šalianskeho regiónu ... 
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Vysoká škola Danubius s.r.o. v Sládkovičove  
prichádza s novými príťažlivými študijnými odbormi.

Vysoká škola Danubius s.r.o. v Sládkovičove má v súčas-
nosti tri fakulty, Fakultu práva, Fakultu sociálnych štúdií 
a Fakultu verejnej politiky a verejnej správy. Zároveň  sa 
pripravuje k akreditácii celý rad nových študijných odbo-
rov, ktoré významne rozšíria spektrum štúdia v prípade 
získania akreditácie už v nasledujúcom akademickom 
roku, ako napríklad žurnalistika, cestovný ruch, hoteliér-
stvo, turizmus a služby. 
Vysoká škola Danubius s.r.o.  ponúka štúdium aj v rámci 
Vzdelávacích a informačno-konzultačných stredísk (VIKS) 
v Trenčíne a vo Vrútkach. Od budúceho akademického 
roka VŠD otvára ďalšie vzdelávacie centrá, a to v Bardejo-
ve a Rimavskej Sobote. Filozofiou školy je poskytovať štu-
dentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej 
úrovni v jednotlivých regiónoch Slovenska. 
Škola v tomto roku prichádza aj s ponukou sociálneho 
podporného programu, v rámci ktorého prijme desať 

študentov z radov sociálne odkázaných študen-
tov na finančnú pomoc, ktorí budú mať možnosť 
študovať bezplatne. Na získanie bezplatného 
štúdia je potrebné doložiť požadovanú doku-
mentáciu, ktorá je zverejnená na internetovej 
stránke školy. Vysoká škola si uvedomuje, že je 
potrebné poskytovať vzdelávanie aj deťom zo 
sociálne slabších rodín, medzi ktorými je obrov-
ský vzdelanostný potenciál a o ktorý náš štát 
zbytočne prichádza. 
Vysoká škola Danubius s.r.o.  je vysokou školou, 
kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny a 
vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom 
procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučova-
cie metódy, ktoré sú podporované súčasnými 
výdobytkami vedy a techniky. Pedagogický a 
akademický tím pracovníkov školy je skúsený a 
preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj 
zahraničných vzdelávacích inštitúciách.

Rozvádzame sa, môže nás zastupovať advokát bez našej prítomnosti?
§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

Chcem sa dať rozviesť s manželom, pretože sa mi veľmi odcudzil, 
máme však korektné vzťahy a chceli by sme to ukončiť v rámci 
slušných vzťahov. Zároveň by sme chceli popritom doriešiť aj 
naše majetkové vzťahy. Môžeme tieto záležitosti riešiť zároveň? 
A čo ak súd bude „naťahovať“ náš rozvod? Deti nemáme, takže 
tento fakt tiež hrá v prospech rýchleho rozvodu. Neexistujú 
u nás možnosti, dohody našich právnych zástupcov priamo so 
súdom, aby sme sa ani nemuseli pojednávania my s manželom 
zúčastniť? A ak by už k pojednávaniu došlo, môžeme žiadať 
súd, aby nebola prítomná na súde žiadna cudzia osoba, dá sa to 
zabezpečiť zo strany súdu?
Rozvod manželstva môže vykonať iba súd a upravuje ho zákon 
o Rodine č. 36/2005 Z.z., podľa ktorého súd môže manželstvo na 
návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi 
tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže 
plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie 
manželského spolužitia. Súd nemá dôvod „naťahovať“ Váš rozvod. 
Pred súdom opíšete priebeh Vášho manželstva a dôvody, prečo 
Vaše manželstvo neplní svoj účel. Spravidla sa uvádzajú dôvody ako 
rozdielne názory na život, citové ochladnutie manželov, manželia 
spolu nehospodária, spolu nežijú a intímne sa nestýkajú. V prípade, 
ak obaja manželia súhlasia s rozvodom a pred súdom uvedú 
dôvody, že manželstvo je vážne narušené a trvalo rozvrátené, 
súd vyhlási rozsudok spravidla na prvom pojednávaní. 
V prípade, ak nemáte zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov (ďalej aj ako „BSM“) súdom už počas manželstva, 
majetkové pomery môžete riešiť až po rozvode manželstva. 
Podľa § 148 OZ „Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov.“ Po zániku BSM rozvodom (dátum 

právoplatnosti rozsudku o rozvode) 
môžete pristúpiť k vyporiadaniu majetku, 
ktorý ste nadobudli počas manželstva.  
S manželom môžete mať pripravenú 
dohodu o vyporiadaní manželstva aj 
popri rozvode, avšak do finálnej podoby 
Vám ju notár alebo advokát upraví až 
po právoplatnosti rozsudku o rozvode 
manželstva. Ideálny stav je vtedy, keď sa 
dokážete dohodnúť mimo súdu, nakoľko 
súdne konanie o vyporiadaní BSM je 
finančne náročnejšie ako dohoda, ktorú 
Vám napíše advokát alebo notár.  
V prípade rozvodu by účastníci mali byť 
prítomní na súde, nakoľko práve oni opisujú priebeh manželstva 
a dôvody narušenia manželských vzťahov. Súd môže z dôvodov 
osobitného zreteľa, a to vo výnimočných prípadoch, udeliť 
výnimku a rozhodnúť aj v neprítomnosti niektorého z manželov na 
pojednávaní. 
Súd môžete požiadať, aby pojednávanie bolo neverejné, avšak 
je to na rozhodnutí 
sudcu, ako rozhodne. 
Podľa našich právnych 
predpisov sú 
pojednávania verejné 
a musia tu byť  zákonné 
dôvody, napr. podľa 
§116 OSP, aby sudca 
verejnosť vylúčil. 

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka 
Sídlo: Nivy 2, (areál Spojenej školy),  

3. poschodie, Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com
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Chcel by som sa 
bližšie informovať 
o pripoistení resp. o 
poistenie rizikových, 
civilizačných, chorôb 
vo Vašej poisťovni. 
Mám 55 rokov, 
životné poistenie 

mám, ale v inej  poisťovni.  Skúšal som 
toto pripoistenie aj inde, ale stretol som 
sa s odmietavým stanoviskom, že som už 
starý (?) a že zdravotný stav už nie je tak v 
poriadku, že prečo som sa nepoistil skôr, 
keď som bol mladší, atď... Aké sú možnosti u 
Vás, čo musím spĺňať? A popritom by som sa 
odrazu opýtal na poistenie tohto typu - lebo 
mám dospelých synov, tak aby to aspoň oni 
využili... Aké sú výhody takéhoto poistenia, 
do akej miery sa to oplatí a aké podmienky 
musí človek spĺňať, aby takáto poistka mala 
význam pre neho a nielen pre poisťovňu, 
teda – aby prípadné poistné plnenie bolo 
zaujímavé aj po finančnej stránke? A aká 
je vôbec finančná záťaž (výška platieb) zo 
strany poistenca? Nie sú platby poistky 
vysoké?
- Takýto druh poistenia je dosť populárny, 
nakoľko je mnoho ľudí, ktorí trpia rôznymi 
zdravotnými ťažkosťami. V našej poisťovni 
je možnosť poistiť si tieto ochorenia: infarkt 
myokardu, cievna mozgová príhoda, rakovina, 
nezhubný nádor mozgu, chronické zlyhanie 
obličiek, zaradenie na čakaciu listinu na 
orgánovú transplantáciu, operácia vencovitých 
tepien, slepota, hluchota, infekcia vírusom HIV 

v dôsledku krvnej transfúzie, 
Creutzfeldt-Jakobova choroba, 
encefalitída, kóma, ochorenie 
pľúc spôsobujúce dychovú 
nedostatočnosť, Parkinsonova 
choroba, paraplégia, 
tetraplégia, hemiplégia, 
skleróza multiplex, ťažké 
popáleniny, závažné ochorenia 
spôsobené prisatím kliešťa, 
bakteriálna meningitída, 
operácia aorty. Finančné 
prostriedky má klient hneď 
po stanovení diagnózy 
lekárom a to v plnej výške, 
akú si dohodol pri uzavretí 
poistenia. Je pravda, že do 
poistenia môže vstúpiť iba 
zdravý človek a hlavne do poistenia chorôb. 
Ak už náhodou trpí nejakým ochorením, 
ktoré je v zozname vážnych chorôb, tak na 
toto ochorenie sa už nemôže poistiť. Je z 
poistenia vylúčené a tiež je pravdepodobné, 
že bude poistenie drahšie ako pri zdravom 
klientovi. Čo sa týka ceny poistenia, tá je 
závislá od veku klienta, čím je starší, tým je 
poistenie drahšie, preto odporúčam zakúpiť 
si tento druh poistenia ešte v mladom veku. 
Vtedy je vyššia pravdepodobnosť že je klient 
zdravý. Tento druh poistenia poisťovňa kryje 
do veku 65 rokov, po tomto roku života už 
poistenie vážnych chorôb nie je možné. 
Význam takéhoto poistenia spočíva v tom, že 
ak človek vážne ochorie, príde o časť svojho 
príjmu, lebo bude dlhodobo na PN a je možné 

že sa dostane aj do invalidného 
dôchodku. Tiež je každá takáto 
liečba nákladná a rodina minie 
svoje dlhoročné úspory. Preto 
je toto poistenie významné z 
hľadiska financovania si liečby 
a klient si môže dovoliť aj 
nadštandartnú starostlivosť. 
Poisťovňa vyplatí celú sumu 
na účet klient a je na ňom ako 
a kedy prostriedky použije. 
Odporúčam sa poistiť aspoň 
na výšku jednoročného príjmu. 
To klientovi dokáže ochrániť 
jeho vlastné prostriedky. 
Samozrejme čím je poistná 
vyššia, aj cena za poistenie 
je vyššia. Znížiť si náklady na 

toto poistenie môže klient, ak si ho uzavrie v 
mladom veku, počas poistenia sa mu nemení.

Poistenie rizikových a civilizačných chorôb

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

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

József Nagy: Spravodlivú Európu
„Chcel by som vidieť na Slovensku usmievavé tváre“

Rozhovor s kandidátom do eurovolieb za Most-Híd, poslancom 
NR SR a bývalým ministrom životného prostredia.
o Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Europarlamentu?
- Sedíme v národnej rade, predkladáme dobré zákony, ale z opozície za radom nám 
nič neprechádza. Mojím cieľom v Bruseli je riešenie tých domácich otázok, ktoré sa 
nám za desať rokov členstva v EU nepodarilo dostať na civilizovanú úroveň.
o Hovoríte o tom, aby silní ochraňovali slabších…
- Chcem, aby sa ľudia z „nových“ členských krajín necítili druhora-
dými občanmi Európy. Po integrácii a vytvorení spoločného trhu, 
po zatvorení našich tovární, zrušení pracovných miest v poľnohos-
podárstve, je nevyhnutné zaviesť spoločnú európsku sociálnu poli-
tiku, ktorá bude motivačná, ale aj  spravodlivá. 
o Prečo je treba ochraňovať práva našich občanov z Bruselu?
- Lebo v niektorých veciach sa zjavne nedočkáme zmeny bez von-
kajšieho nátlaku z EU. Ak chceme dôveryhodnú a fungujúcu justíciu 
a ochranu proti diskriminácii, ako to je v západoeurópskych 
krajinách normálne, bude treba  vytvoriť záväzné európ-
ske štandardy, najmä v oblasti spravodlivosti, justície,  
sociálnej politiky, ale aj v ochrane menšín.
o Ako to chcete dosiahnuť? 
- Dobre poznám, ako Brusel funguje. Som členom 
Výborov NR SR  pre európske záležitosti a pre soci-
álne veci, dva roky som pôsobil v Bruseli ako člen 
Rady ministrov. Moja úloha je preto jasná: to, 
čo už pre stovky miliónov Západoeurópanov 
je prirodzené, vyskúšané a fungujúce, zaviesť 
ako povinný štandard vo všetkých členských 
krajinách, a tak aj u nás. 

József Nagy, 46 rokov, ženatý, 4 deti
Manželka Petra Nagyová-Džerengová je úspešná spi-
sovateľka.
• Ekonóm a manažér, do politiky vstúpil v roku 2010 
a do 2012 bol ministrom životného prostredia SR. 
Presadil zákon na likvidáciu starých environmen-
tálnych záťaží a pomoc v protipovodňových opatre-
niach z Eurofondov. 
• Momentálne je poslancom NR SR za stranu Most-
-Híd a venuje sa zrušeniu diskriminácie starodô-
chodcov a v mladom veku ovdovelých. Chce zakázať 
zdaňovanie dôchodkov a spoplatňovanie nemoc-
ničných parkovísk. Presadil obmedzenie vyberania 
poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára.

• Ako poslanec Trnavskej župy 
presadzuje spravodlivé a transpa-
rentné rozdeľovanie zdrojov, zacho-
vanie potrebných nemocničných 
kapacít a zákaz tranzitu kamiónov 
cez obce.
• Je členom Rady Európy, kde je 
spoluautorom schváleného odpo-
rúčania v oblasti práv tradičných 
národnostných menšín, ktoré by 
malo tvoriť základ pre Európsku 
menšinovú smernicu.
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o Ktoré najčastejšie zdravotné problémy 
trápia psov a mačky? Môžete ich trošku 
bližšie popísať, a povedzme – ako sa dajú 
vypozorovať a čo treba robiť? Treba vždy 
ísť za odborníkom, alebo sa dá niektorým 
zvieratám pomôcť aj bez pomoci 
veterinára?
- Otázka je veľmi široko postavená, ale 
vo všeobecnosti sa dá povedať, že psy a 
mačky môžu mať všetky choroby, ktoré 
má človek. Vzhľadom na jarné obdobie si 
dovolím zamerať sa na tému vonkajších 
parazitov psov a mačiek. Vonkajšie 
parazity  predstavujú dve možné hrozby: 1. 
Alergickú reakciu organizmu na samotné 
poštipnutie, bodnutie. 2. Prenášajú 
pôvodcov chorôb,ktoré pre hostiteľa 
(pes,mačka) možu byť oveľa väčšou hrozbou 
ako samotné bodnutie. Medzi najbežnejšie 
vonkajšie parazity patria blchy, kliešte a 
bodavý lietajúci hmyz. Blchy môžu spôsobiť 
u precitlivelých jedincov alergiu s kožnymi 
prejavmi, ale prenášajú aj vývojové štádiá 
pásomníc. Kliešte prenášajú choroby ako 
Babezióza - krvný parazit „požierajúci“ 
červené krvinky, Lymská borelióza- 
prejavuje sa zápalom, opuchom kĺbov aj 
horúčkou (existuje možnosť preventívneho 
očkovania), menej časté sú bakteriálne 
ochorenia ako Anaplazmóza a Erlichióza. 
Bodavý hmyz, ako napr. komáre, prenášajú 
Dirofilariózu-srdcová červivosť, ktorá sa 
ku nám dostáva z južnejších oblastí. Proti 
samotným vonkajším parazitom môže  

majiteľ  aj sám  ošetriť 
svoje zviera použitím 
napr. špeciálných obojkov 
(ochrana 5-8 mesiacov), 
alebo spot-on prípravkov, 
ktoré sa aplikujú na kožu 
(ochrana do 1 mesiaca). 
Z menej účinných foriem 
ochrany sú dostupné 
šampóny a spreje. Choroby 
prenášané vonkajšími 

parazitmi však už je nutné liečiť pomocou 
veterinára. 
o Počas rokov praxe ste sa stretli iste 
s tým, že majitelia svojich štvornohých 
miláčikov tak milujú, že od lásky – čo 
si ani neuvedomujú – im niekedy viac 
škodia, ako pomáhajú, resp. aj keď 
sú upozornení, robia ich naďalej. Čo 
vyslovene škodí našim miláčikom, a čo 
napríklad psíkovia a mačky vyslovene 
neznášajú, resp. čoho sa boja? 
- Pri takto sformulovanej otázke asi 
väčšina veterinárov odpovie, že typickým 
príkladom je prekrmovanie a následná 
nadváha, až obezita psov aj mačiek. Riziká 
vyplývajúce z nadváhy sú rovnaké ako u 
ľudí: srdcovocievne problémy, zvýraznenie 
pohybových problémov, metabolické 
ochorenia ako napr. cukrovka. Takto 
prekrmeným zvieratám majitelia nechtiac 

zhoršujú kvalitu života a veľakrát im aj život 
skracujú. Zásadnou prevenciou je kvalitná, 
vyvážená strava v rozumnom množstve 
a dostatok pohybu. Preto majiteľom aj 
v ambulancii doporučujeme naučiť sa 
odolávať smutným „hladným“ očiam svojich 
miláčkov.  
o Čo je podľa Vás pre psíkov a mačky vo 
všeobecnosti najväčším nepriateľom, 
zlom, kedy najviac trpia, čoho sa najviac 
boja?
- Ak si odmyslíme týranie zvierat, tak 
jedným z najväčších strašiakov domácich 
zvierat sú ohňostroje a petardy, teda najmä 
Silvestrovské obdobie. Strach môžu vyvolať 
aj búrky. Väčšina psov aj mačiek (okrem 
poľovníckych plemien psov) prežíva toto 
obdobie s ťažkosťami. Zvieratá podliehajú 
panike a často sa stane, že utekajú z domu 
a strácajú sa.  Pre stratené zvieratá môže 
byť veľkou pomocou ich označenie čípom, 
alebo vysačkou na obojku. Veľmi dôležité 
je v tomto období zabezpečiť podmienky, 
ktoré čo najviac zmiernia stres (izolovaná 
miestnosť s hudbou, tesná blízkosť človeka). 
V krajných prípadoch sa môžu použiť  
prípravky na ukľudnenie zvierat- podávanie 
treba skonzultovať s veterinárom. 

Najčastejšie choroby  
na jar u psov a mačiek 

Zverolekár   radí...

o Po prvom dieťati mi úplne zmizli prsia. 
Rozmýšľam nad ich zväčšením, ale 
zaujímalo by ma, či prsia resp. bradavky, 
ostanú rovnako citlivé. Tiež by som sa 
chcela spýtať, či v prípade, že by som sa 
po niekoľkých rokoch rozhodla pre druhé 
dieťa, by bolo nutné implantáty vybrať.
 - Na našej klinike takmer 100% prsníkových 
implantátov vkladám pod  sval. Jemným 
prístupom ku tkanivám a nervom je zabez-
pečené, že nedôjde k  necitlivosti bradaviek. 
Tým, že je implantát oddelený od mliečnej 
žľazy  svalom je zabezpečené, že žena môže 
bez problémov kojiť a aj pri zmene  tvaru a 
veľkosti prsníka po kojení nie je potrebné 
implantáty meniť.  Súčasné implantáty sú na 
celý život a preto treba vyhľadať odborníka,  
ktorý ich vloží raz  a dôkladne, a klientka má 
potom pokoj celý život.
o Na tvári mám jazvu po odstránení 
znamienka, ktorá bola šitá pred dvoma 
mesiacmi. Teraz sa rozťahuje a vystupuje 
na povrch. Používam elastické náplaste, 
ale efekt nie je lepší. Je niečo, čo môžem 
podniknúť sama, aby sa jazva prestala 
rozťahovať? Prípadne dá sa jazva neskôr 

korigovať? 
- Je veľmi zvláštne to, čo 
popisujete. Pri dodržaní 
operačných zásad sa zna-
mienka na tvári hoja veľmi 
dobre. Z Vášho popisu 
nemožno zistiť kde sa stala 
chyba. Najlepšie je vyhľa-
dať vášho operatéra, ktorý 
má byť vzdelaný aj v riešení 
pooperačných komplikácií 
a Váš problém seriózny 
lekár vyrieši bezplatne. Ak 
nemá Vašu dôveru, rád sa 
na to pozriem. Je niekoľko 
možností korekcie vyzrievania jazvy. V naj-
horšom prípade je možné jazvu korigovať 
operačne ale to až minimálne po roku od 
predchádzajúceho zákroku.
o Zasekávajú sa mi prsty na ruke pri 
ohýbaní. Na jednej palec na druhej štvrtý 
prst. Navrhovali mi pichnutie injekcie, ale 
že to nie vždy pomôže. Chcem sa  opýtať, 
ako sa to dá liečiť? Počula som, že to 
robia plastickí chirurgovia.
- Áno, toto ochorenie spadá pod plastickú 

chirurgiu. Jediná efektívna 
liečba je chirurgická. Z asi 
centimetrového operačné-
ho prístupu sa urobí drobný 
zákrok na šľachovom pútku 
a uvoľní sa šľacha. Už na 
druhý deň po operácii 
pacientka nemá problém 
s  pohyblivosťou prstov. 
Pichanie injekcií do ruky 
všeobecne nedoporučujem. 
Môže narobiť viac  škody 
ako úžitku.

Tri otázky pre plastického chirurga

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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Ponúkame len to najlepšie

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

U NÁS CELÝ ROK !

VÝHODNÉ ZĽAVY

ZAUJÍMAVÉ AKCIE

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

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

Pohrebná služba ŠAĽA s.r.o. 
MÁRIA JUHÁSZOVÁ

Dolná 1, ŠAĽA

Tel.: 0905 571 985  !NONSTOP!
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Ako sme Vám v minulom čísle spomínali, do redakcie sa nám donies-
lo, že Galantská Jednota pripravuje priam výnimočný projekt. My 
sme pre Vás zisťovali informácie o tom, čo tento slovenský regionál-
ny reťazec pripravuje pre svojich zákazníkov.
To, že v dnešnej žijeme v uponáhľanej dobe vieme zrejme všetci. 
Nakupovanie potravín je činnosť, ktorej sa zrejme nikto z nás nevy-
hne. Niektorí z nás uprednostňujú menšie predajne a niektorí práve 
naopak väčšie supermarkety. Ale zrejme každý z nás chce do svojho 
košíka nakúpiť chutnú domácu zeleninu a ovocie, ktorá sa pomaly 
vytratila z našich pultov.  Práve toto bol jeden z podnetov, ktorý 
viedol COOP Jednotu Galanta k myšlienke výkupu ovocia a zeleniny 
od domácich lokálnych pestovateľov, prezentovaný pod názvom 
PRIAMO ZO ZÁHRADY. Už dnes sa môžeme na ich pultoch stretnúť 
s čerstvou zeleninou a ovocím, ktorú vykúpili, od lokálnych pestova-
teľov, práve možno od Vášho suseda. Každý jeden tovar, ktorý takto 
vykúpili je na pulte označený logom PRIAMO ZO ZÁHRADY spolu i 
s menom pestovateľa. Tieto produkty označené práve týmto logom 
Vám jednoznačne zaručujú kvalitu, čerstvosť a domáci pôvod pro-
duktu. Netreba asi nikomu z nás vysvetľovať, že takto vypestovaná 

zelenina a ovocie sú absolút-
ne čerstvé a cesta ktorou sa 
dostanú na pulty je krátka. 
Jednoducho povedané, tieto 
produkty, keď nakupujete, sú 
akoby ste si ich odtrhli priamo 
zo záhrady. Ich vôňa a chuť je 
práve taká, akú si pamätáme 
z nášho detstva. Okrem toho 
práve kúpou regionálnych 
produktov podporujeme náš región a ľudí, ktorí v ňom žijú. Tým, 
že cesta dodania tovaru je krátka a tovar sa nemusí prepravovať na 
veľké vzdialenosti, prispieva COOP Jednota Galanta a my  k ochrane 
životného prostredia.
Pre tých, ktorí by mali záujem ponúknuť svoju vypestovanú zeleninu 
a ovocie v prevádzkach Jednoty, stačí, ak sa priamo v predajni do-
hodnú s vedúcou a podpíšu partnerskú zmluvu. 
COOP Jednota Galanta takto podporuje hodnoty a miestne zdroje 
vo vzťahu k regiónu.

PRIAMO ZO ZÁHRADY ... Ako to v skutočnosti je ?

Obec Malá Mača podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy v Malej Mači
Kvalifikačné predpoklady:      
- vzdelanie podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
- osobitný kvalifikačný predpoklad (absolvovanie prí-
pravy vedúcich pedagogických zamestnancov),
- minimálne 5 ročná prax na úseku školstva,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- znalosť maďarského a anglického jazyka vítaná.

Požadované doklady:   
- doklad o vzdelaní a odbornej praxi,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- stručný profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia.

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi 
posielajte do 30. mája 2014 do 1200 hod. 

na adresu: Obecný úrad, ul. Hlavná č. 127/46, 925 21 Malá Mača

Obálku označte heslom  „MŠ – Výberové konanie“
Ing. František Hontvári 

starosta obce

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

NÁBYTOK
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Beszélgetés a Híd párt europarlamenti jelöltjével, parlamenti kép-
viselővel, volt környezetvédelmi miniszterrel.
o Miért szeretne Pozsonyból Brüsszelbe kerülni?
- Mert ülünk a parlamentben, dolgozunk, sorra terjesztjük be az emberek javát szolgáló 
törvényeket, de a Smer az ellenzéknek semmit sem hagy jóvá.  A célom Brüsszelben az 
olyan krónikus problémák megoldása, amit idehaza a 10 éves Uniós tagságunk alatt 
nem sikerült civilizált szintre hozni.
o Azt mondja: Erősen a gyengébbek védelmében…
- Azt szeretném, ha az új tagországok polgárai nem éreznék magukat Európában 
másodrangúaknak. Sem otthon, sem más tagországban. Az integráció és a közös piac 
kialakítása, a gyárbezárások és a mezőgazdasági munkahelyek megszűnése után jo-
gos felvetés egy olyan közös szociális politika létrehozása, amely egyben motivációs és 
igazságos is lesz.
o Miért kell polgáraink jogait Brüsszelből védelmezni?
- Mert láthatólag több kulcskérdésben külső nyomás nélkül soha nem érünk el érdemi 
változást. Utcai rendbontással, tüntetéssel bizonytalanabb elérni a változást a hatalmi 
elittel szemben, mint kötelező EU-s normák bevezetésével. Azok ugyanis kikényszerít-
hetőek, a támogatások visszatartásával.  Ha mi is szeretnénk működő igazság-
szolgáltatást, a diszkrimináció és a korrupció 
visszaszorítását, legalább a nyugati országok 
szintjén, nekünk kell harcolnunk a máshol jól 
bevált törvények és szabályok egységes beve-
zetése érdekében. Ez érvényes nem csak a 
belügy, a bíróságok, de a szociálpolitika 
és a kisebbségvédelem területére is.
o Hogyan szeretné mindezt elér-
ni? 
- Jól ismerem, hogyan működik a 
brüsszeli apparátus. Amellett, hogy 
ma is tagja vagyok az Európai és a 
Szociális Ügyek Parlamenti Bizott-
ságának, két évig dolgoztam az 
uniós Miniszterek Tanácsában. A 
feladatom egyszerű: be kell vezet-
ni a jól bevált standardokat, amik 
a nyugati tagországok lakosai szá-
mára már természetesek.

Nagy József, 46 éves, nős, 4 gyermek apja
felesége Petra Nagyová-Džerengová sikeres írónő, aki meg-
tanult magyarul.
• Közgazdász és vállalatvezető, 2010-ben lépett a po-
litikába, 2012-ig környezetvédelmi miniszter. Sikerült 
elfogadtatnia a régi környezeti terhek semlegesítéséről szóló 
25 éve várt törvényt, az árvízvédelmi rendszerek kiépítésére 
és felújítására európai alapokat használt és hátrányos hely-
zetű munkanélkülieknek adott megélhetést.
• Jelenleg, mint a Híd párt parlamenti képviselője, a 
nyugdíjak megadóztatása és a kórházi parkolás fizetőssé 
tétele ellen küzd, a fiatalon megözvegyültek nyugdíjpótlé-
káért és a parlagfű-allergiában szenvedők javára adott be 
több törvényjavaslatokat. A diszkriminatív feltételek mellett 
nyugdíjazottak érdekében alkotmánybírósághoz fordult és 
sikeresen elfogadták a kórházi fizetős időpontok korlátozá-

sáról szóló törvényét, amely május 1-én lép hatályba.
• Mint Nagyszombat megyei képviselő, a közpén-

zek igazságos elosztásáért, a kórházi kapacitások 
megőrzéséért és az elviselhetet-

len áthaladó teherforga-
lom kizárásáért küzd.
• Az Európa Tanács tag-
jaként Strasbourgban 
részt vett a Hagyományos 
Nemzetiségi Kisebbségek 
Jogait meghatározó doku-
mentum előkészítésében, 
amely alapja lehet egy Eu-
rópai Uniós kötelező érvé-
nyű kisebbségi irányelvnek.

Nagy József: Igazságosabb Európát 
„Mosolygós arcokat szeretnék látni“


