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„Vysoká škola
Danubius
v Sládkovičove
otvára nový
študijný odbor
žurnalistiku“,
hovorí
PhDr. Petronela
Šebestová,
PhD.
dekanka
Fakulty
sociálnych
štúdií VŠD,
str.9.

akcií je
Jednou z nádherných spoločenských
“, str.13.
v obci Pusté Sady „Vítanie detí do života

Na návšteve v
susednom okrese
Nové Zámky:
V Mojzesove u Mariána
Výberčiho a
v Černíku,
u Rózky Vráblovej, str.
15-16.

Ponúkame len to najlepšie

Priprav sa na dovolenku u nás!
Plutvy, potápačské sety pre deti,
nafukovačky, detské bazény
a iné letné veci pre dospelých i deti...
Sportstyle, Hollého 9, Šaľa - pri HM Tesco
Otvorené 7 dní v týždni do 20 00 hod.
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Jubilejný XXX. ročník
Galantských trhov sa blíži!
Bohatý kultúrny program, zábavné atrakcie nielen pre
malých, ale aj veľkých, výstavy rôzneho druhu, vínna

Predajná doba bude nasledovná:
7. augusta 2014 (štvrtok) od 9,00 hod. – do 19,00
hod., 8. augusta 2014 (piatok) od 9,00 hod. – 19,00
hod., 9. augusta 2014 od 9,00 hod. – 19,00 hod.
Čo sa týka predajcov občerstvenia na ulici Hlavnej,
bude predajná doba povolená maximálne do 23,00
hod. vínna ulička bude opäť umiestnená na nádvorí
neogotického kaštieľa. Predajná doba je stanovená
vo štvrtok a piatok od 13,00 hod. – do 01,00 hod.
a v sobotu od 13,00 hod. do 02,00 hod. Predajná doba
v amfiteátri bude zhodná s ukončením kultúrneho
a sprievodného programu. Obľúbená gastroakcia,
súťaž vo varení kotlíkových jedál, sa uskutoční
8.augusta 2014 v priestoroch nádvoria neogotického
kaštieľa. Na svoje si prídu aj návštevníci športových
podujatí. Súčasťou programu Galantských trhov bude
aj medzinárodný zápas v boxe či futbalový zápas

ulička, súťaž vo varení kotlíkových jedál, množstvo
predajných stánkov s pestrou paletou ponúkaného
tovaru, to je len zlomok z toho, čo čaká návštevníkov
jubilejného XXX. ročníka Galantských trhov. Okrem
tradičných každoročne sa opakujúcich podujatí, ktoré
sa organizujú počas Galantských trhov, pripravujú
organizátori aj novinky pre návštevníkov. Zberatelia
známok určite nevynechajú návštevu výstavy
GALAFILA, ktorá sa uskutoční v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Galante. Ide o národnú výstavu
druhej a tretej triedy s medzinárodnou účasťou.
„starí páni Mesta Galanta“ a „starí páni Mesta Šaľa“,
na ktorom sa stretnú bývalí futbaloví reprezentanti
uvedených miest. Záujemcovia o predaj počas
Galantských trhov nájdu prihlášku aj s cenníkom
poplatkov na webstránke mesta, resp. ďalšie otázky
je možné získať na tel. čísle: 031 7884372, resp.
e-mailoch: alena.deakova@galanta.sk. Bližšie informácie
k jednotlivým podujatiam, ktoré sa budú realizovať
počas Galantských trhov, je možné nájsť na web stránke
mesta: www.galanta.sk.
- mesto Galanta Mestský úrad zase vytvorí priestor pre uskutočnenie
výstavy, zameranej na zhodnotenie tridsiatich rokov
organizovania Galantských trhov. Mestský park bude
patriť prezentácii ľudových remeselníkov, pričom tento
rok bude uvedený priestor doplnený aj o prezentáciu
a podporu domácich regionálnych produktov
a značiek. Neogotický kaštieľ v Galante bude opäť
hostiť regionálnych záhradkárov so svojimi najlepšími
a najkrajšími produktami. Tohtoročné Galantské trhy
sa uskutočnia v dňoch 7. – 9. augusta, t.j. od štvrtku
až do soboty. Predajné stánky so širokou ponukou
rôznorodého sortimentu budú opäť situované na
Hlavnú ulicu.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Predaj, prenájom, sprostredkovanie
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V Spojenej škole v Šali sa držia kréda: „Ani jeden mladý človek nie je taký
nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednom predmete, ak je vytrvalý.“
o Školský rok 2013/2014
skončil. Aký bol z pohľadu
riaditeľky školy? V čom bol
možno iný - ako tie ostatné...?
Hovorí PaedDr. Alžbeta
Botorčeová, riaditeľka
Spojenej školy v Šali:
- Šk. rok 2013/2014
bol svojim
výchovnovzdelávacím
programom úplne rovnaký
ako tie predchádzajúce
– napĺňanie procesov
povinného vzdelávania
a ďalšou stovkou aktivít
pre záujmové, talentové
a športové vyžitie. Určite
bol iný v siedmich oblastiach:

výročiami „20“- rokov zavŕšila SPŠ a „45“- rokov
SOŠ (SOUCH) – dôstojné oslavy sme uzavreli spoločnou
akadémiou 06.11.2013
 výmenou okien, ktoré sme zvládli tiež do začiatku novembra
2013
 piatimi medzinárodnými návštevami – štyri stretnutia v rámci
projektu COMENIUS „Take the Green Way on two Wheels“ – Holandsko – Amsterdam (14.10. – 17.10.2013), Turecko - Izmir
(19.5. – 24.5.2014), Maďarsko - Budapešť (2.6. – 6.6.2014); - projektu Centra OVaP – Praha COPTH (8.-13.6.2014) a tradičnou
návštevou českých veľtrhov Cvičných firiem Sokolovo, Praha;
marec 2014
 najväčším počtom hostí zo zahraničia - 50-timi učiteľmi a žiakmi
zo 6-tich krajín a ôsmich stredných škôl – 31.3. – 4.4.2014
 dvoma veľkými prezentačnými stretnutiami: 13.12.2013 –
konferencia žiakov školy „Žijeme aktívne, ale zdravo!“ a 5.2.2014
– 5.ročník Kontraktačného dňa cvičných firiem pre 24 škôl Slovenska, Česka a Maďarska
 úspechom žiakov III.E projektom „Greevolution“, ktorý bol
ocenený ako najlepší vedecký projekt na Festivale vedy
a techniky 2013 (14. - 16.11.2013) a prezentovaný na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre (20. – 23.5.2014) a
 zaslúženými úspechmi našich žiakov na maturitných
skúškach v externom hodnotení maximálnym percentilom
– proste tými, od ktorých nebolo na Slovensku lepších (alebo
bolo veľmi málo): Amir Šakiri – z nemeckého jazyka 99,9%, Ján
Dobrovodský – z anglického jazyka – B1(99,3%), Denis Balogh –
z anglického jazyka B2 (96,8%) a Daniel Kováč – zo slovenského
jazyka a literatúry -96,3%.
Mne, ako riaditeľke školy, naplnil tento školský rok predsavzatia
k postupnému skvalitneniu komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi.
Považujem to v súčasnosti a našej vekovej kategórie žiakov 15-19
ročných za dôležitý krok, ktorý nám pomôže vytvárať vzdelávacie
podmienky, v ktorých by sa predchádzalo vzniku nežiadúcich sociálno-patologických javov (agresivita, šikanovanie, intolerancia, záškoláctvo, delikvencia, drogové závislosti), ale aj iné, ako narastajúci
stres, vyčerpanosť (z nočných facebookových komunikácií), napätia
a konflikty medzi rovesníkmi,... Jednoducho povedané: vytvárať čo
najoptimálnejšie prostredie pre vzdelávanie, rozvoj osobností a psychické zdravie žiakov i pedagógov. A musím dodať, že nám v tom
intenzívne pomáhali desiatky rodičov (i starých rodičov), ktorí
majú rovnaký záujem ako my. ĎAKUJEM !
o Akými významnejšími úspechmi sa môže pochváliť Vaša škola?
- Sedem základných úspechov som už vymenovala, dovolím si teraz
doplniť ďalšie - konkrétne úspechy žiakov a pedagógov:
 V decembri 2013 získal Jozef Vivodík (II.E) 1.miesto v Krajskom
kole ZENIT v elektrotechnike a reprezentoval nás na celoslovenskom kole 6. - 8.2.2014. V konkurencii talentovaných žiakov
slovenských elektropriemysloviek sa umiestnil na 9.mieste.
Spolu s ďalšími dvoma spolužiakmi F. Valábekom a F. Verešom vyrobili vodivý atrament a jeho aplikácie budú v ďalších projektoch
AMAVET-u zdokonaľovať.
 Jazykové úspechy okrem Amira Šakiri v nemeckej olympiáde
(1.miesto v okresnom kole) patrili i Denisovi Baloghovi,
ktorý ako víťaz okresného kola postúpil na krajské kolo, kde
získal 4.miesto.
 V matematických súťažiach (Pangea -76 000 žiakov/11 krajín
Európy; Klokan) sme získali desiatky úspešných riešiteľov, na-









júspešnejší boli: L. Krajčovič (I.A), R. Rakota (II.E), M. Takáč (III.E)
a M. Šutara (II.N).
Žiakom IV.TSE, ktorí praxovali v spoločnosti SAMSUNG
Electronics Slovakia s.r.o. bola ponúknutá praktická forma
odbornej zložky maturitnej skúšky priamo na prevádzkach
spoločnosti. Za prítomnosti 3 menovaných členov
predmetovej maturitnej komisie a ďalších štyroch odborníkov
a vedenia školy obhájilo svoju prácu (funkčnú časť zariadení) 7
žiakov zo IV.TSE a s prospechom výborný 3 žiaci: Marián Seleši,
Patrik Užovič a Dávid Tóth.
A keďže my na škole sa držíme kréda: „Ani jeden mladý človek
nie je taký nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednom
predmete, ak je vytrvalý“ – musíme pochváliť maturantov, ktorí
svoj úspech zažili úspešnou maturitou. Naše „odborné maturity“
majú v sebe skrytých desať odborných predmetov a získať
priemer 1,00 na maturitnom vysvedčení je priam zázrak – a tento sa v tomto šk. roku podaril 5-tim žiakom – už absolventom Hippová Kristína, Kuruczová Markéta, Vinczeová Michaela – IV.A,
Vargová Kristína, Vaššová Lucia zo IV.B, Kováč Daniel IV.T a Patrik
Režňák IV.E . Počas celého štúdia na škole študovali s priemerom
1,00 dve žiačky Vargová Kristína a Hippová Kristína.
Nedá mi nepochváliť sa i s našimi hudobnými a športovými
talentami. Mená ako Adriana Herenčárová, Kristína Partlová, Pavol Gyurík nás reprezentujú už tretí rok na všetkých
prehliadkach, programoch, súťažiach v rámci NSK –
skromne a ochotne sa podelili o svoje hudobné nadanie.
Všetky okresné športové súťaže stredoškolákov organizujeme
na našej škole (sú tu vhodné podmienky) a patrí za to poďakovanie ochotným učiteľom telesnej a športovej výchovy vedúcej PK – Mgr. I. Hajduovej a PaedDr. J. Kučerovi. Najlepšie
umiestnenia v krajskom kole sme získali ľahká atletika: Lukáš
Bobek – diaľka (627 cm) – 2.miesto, Erik Izsóf – beh 3000 m –
5.miesto; 2.miesto na Majstrovstvách kraja vo floorbale – družstvo chlapcov. Chlapci z III.E M. Čiernik, P. Farkaš a S. Vrabec nás
reprezentovali, ako víťazi krajského kola, na celoštátnom kole

Žiaci cvičných firiem na „6.veletrhu studentských fiktivních firem v Sokolově“

pokračovanie na str. 5.
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vedomostnej súťaže o olympizme 4. - 5.júna 2014.
Veľmi rada by som pochválila všetkých pedagógov, ktorí sa snažia
i klasické predmety oživiť neklasickými metódami, tvorivosť a talent
podporujúce schopnosti žiakov. Pod úspechmi žiakov sú podpísaní
i: Ing. M. Stachová – vedúca PK OP ELE; Mgr. A. Hazuchová – projektová manažérka projektu COMENIUS, Mgr. J. Klusa – garant projektu
„Londýn“ a kontaktný zamestnanec pre výchovných poradcov
základných škôl; Ing. J. Szabo – projektový manažér výmennej
stáže: Praha – Šaľa; Ing. M. Fintová a Ing. Z. Horváthová – koordinátorky SOČ; Mgr. K. Zimmermannová – garant projektu Mladý
tvorca; Mgr. H. Lovászová – vedúca PK PVP a garant matematických
súťaží; Mgr. A. Kecskésová ako aktívna pedagogička v práci so žiakmi
v oblasti prevencie nežiadúcich sociálno-patologických javov.
o Ako fungovali študijné odbory? Plánuje sa nejaká zmena v orientácii štúdia, doplnenie odborov..., lebo trh jasne ukazuje, že
niektorých študijných odborov je zbytočne veľa, iných naopak
chýba....?
- Naše súčasné študijné a učebné odbory prešli radikálnymi úpravami v roku 2006 pri spojení dvoch chemických stredných odborných škôl (SPŠCH a SOUCH) a SPŠ. V podstate všetky naše odbory
reagujú na všeobecné potreby nášho okresu → elektrotechnika →
mechanik elektrotechnik → obchodná akadémia → technické a informatické služby v elektrotechnike → mechanik strojov a zariadení
→ programátor. Dokonca to potvrdzuje i trojročný elektrotechnický
odbor elektromechanik – silnoprúdová technika, ktorý bol aktuálne
označený ako nedostatkový. Takže budúce dva roky o zmenách
v ponuke odborov neuvažujeme.
Dovolím si názor – z viacročného sledovania všetkých škôl v rámci
NSK: školy nemajú zbytočne veľa odborov. Všetci riaditelia škôl – ak
dali návrh na zaradenie „vhodnejšieho“ odboru do školy, podliehal
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tento schvaľovaciemu procesu. Každý riaditeľ prešiel celým legislatívnym procesom (trval cca 2 roky), len aby ho mohli žiakom základných škôl ponúknuť, napr. u nás v Šali – to boli obchodné akadémie.
Ak záujem o štúdium v odbore klesá, na školách sa hľadajú ďalšie
a nové odbory, napr. u nás pôvodné odbory - chémia, chemik –
operátor sa modifikovali na chemickú informatiku, tvorba a ochrana
životného prostredia. Spoločenská objednávka na žiaden odbor (okrem odborov automobilového priemyslu) v súčasnosti nie je, takže
na stredných školách reagujeme viac-menej na lokálne záujmy. Ale
určite sú školy prvými inštitúciami, ktorým záleží nielen na zaradení
nových odborov, ale i kvalitnom vzdelávaní (kvalifikácie pedagógov
a materiálno-technologické vybavenie) v nich.
o Slová pred prázdninami, bodka za školským rokom..., pani
riaditeľka?
-16. mája 2014 som položila všetkým prítomným žiakom na škole
rovnakú otázku: „Ak by ste NEMUSELI chodiť do školy, chodili by
ste?“ Odpovede asi nikoho neprekvapia. Z cca 500 žiakov 1. - 4.
ročníka dalo jednoznačne odpoveď ÁNO spolu 20 žiakov, t.j. 4 %.
Dávala som veľký pozor a musím skonštatovať, neboli to žiaci s najlepším prospechom.
Dávam sebe – našej škole (samozrejme všetkým zamestnancom)
a touto odpoveďou i výzvu všetkým: čím môže každý z nás – učiteľ, rodič, žiak, zriaďovateľ , verejnosť, médiá prispieť, aby „moje
deti a moji žiaci“ CHCELI CHODIŤ DO ŠKOLY a aby sa v škole
dôstojne, moderne, v príjemnej tvorivej atmosfére UČILI? Ak
každý čestne odpovie za seba (nie za inú kategóriu), môžeme už
budúci školský rok urobiť prvý krok k tomu, aby bol kvalitnejší a aby
sme i v medzinárodných meraniach dosiahli výsledky s vyššou
účinnosťou.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Centrum pre seniorov Antonius Sládkovičovo –
dom plný života, v ktorom sa neustále niečo deje

Centrum pre seniorov Antonius Sládkovičovo
je zariadenie, ktoré hneď na prvý pohľad
vyvracia predstavu o tom, že seniori
žijú v starých, smutných a depresívnych
zariadeniach, kde v letargii a nečinnosti trávia
dni svojej staroby.
Krásna nová budova, postavená takpovediac
seniorom na mieru, víta návštevníkov peknou
parkovou úpravou, posedením pod pergolou,
ktoré už v prvé jarné dni láka von, slnečnou
terasou, čistotou a vôňou.
Hneď za recepčným pultom každého
upúta vtipná jarná výzdoba, ktorú vyrobili
sami obyvatelia centra a obrovská tabuľa
s fotografiami zo všetkých akcií, ktoré spolu so
svojimi klientmi pripravujú odborní pracovníci
centra. Z jedálne sa linie vôňa chutného obeda,
na lavičkách posedávajú babičky a deduškovia,
ktorí sa chystajú sa na pracovnú terapiu.
Všade pobehujú usmiate sestričky, terapeutky
a všetci pracovníci centra sú 24 hodím denne
k dispozícii klientom.
Oslovili sme riaditeľku centra Ing. Milenu
Polákovú (na snímke), aby sme sa dozvedeli
niečo viac o tomto novom centre, ktoré ma za
sebou prvý rok a pol svojej existencie.
o Na úvod poprosíme o základné
informácie. Aké služby centrum poskytuje
svojim klientom a akú má kapacitu?

- Naše zariadenie
poskytujúce sociálne
služby má kapacitu
73 lôžok. Pod jednou
strechou poskytujeme štyri
druhy sociálnych služieb:
zariadenie pre seniorov,
domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie
a denný stacionár.
o Všade je vidieť, že
v centre pracuje veľa
odborníkov. Koľko máte
zamestnancov a aké sú ich
odborné profesie?
- V zariadení pracuje
na 38 zamestnancov
v pracovných zaradeniach
hlavná sestra, sociálna
pracovníčka, liečebná
pedagogička, zdravotné
sestry, fyzioterapeutka,
diétna sestra, opatrovateľky,
ergoterapeutky, hospodár, upratovačky.
Zamestnanci chránenej dielne zastávajú
funkciu recepčných, kontrolu kamerových
systémov. A keďže máme vlastnú kuchyňu
a práčovňu tak zamestnávame aj kuchárky
a obsluhu práčovne. Nakoľko v takomto
zariadení je veľmi dôležité, aby mali
zamestnanci okrem príslušného odborného
vzdelania aj zakorenenú empatiu, ochotu,
lásku, úctu a ďalšie pozitívne vlastnosti,
s radosťou konštatujem, že sa nám podarilo
počas nášho fungovania takýto kolektív
vybudovať.
o Akí sú vaši klienti? Alebo presnejšie
povedané, ako by ste charakterizovali
klientov pre ktorých je vaše zariadenie
určené.
- Naši klienti sú podľa druhu poskytujúcej
sociálnej služby prijímaní do nášho zariadenia
v zmysle zákona o sociálnych službách. Aj
keď hovoríme sami proti sebe chápeme, že
umiestnenie klienta do sociálneho zariadenia
je z ľudského hľadiska veľmi ťažké. Naopak
však musíme poukázať na to, že práve
v takomto zariadení sa jeho život kvalitatívne
zlepší, či už je to po stránke sociálnej alebo
zdravotnej. A nielen jemu, ale aj jeho rodinným
príslušníkom, ktorí sa o neho starajú bez

patričných skúseností či vedomostí a musia
chodiť ešte aj do práce. Žiaľ v našej spoločnosti
ešte často rezonuje veta „strčili ju do domova
dôchodcov“, ale nie je krajší dôstojný život,
s plnou starostlivosťou, v spoločnosti
seberovných s častými návštevami príbuzných
a známych, ako byť zavretý sám a čakať
kedy prídu deti z roboty. A to už nehovorím
o vystresovanom živote detí, ktoré majú celý
čas na mysli, čo asi ten jeho rodič sám doma
robí. Takže vrátim sa k pôvodnej otázke, z tohto
dôvodu sú našimi klientmi často aj ľudia
v poslednom štádiu choroby.
o Podľa fotografií na tabuli vidíme, že sa
tu stále niečo deje a seniori v centre majú
možnosť zúčastniť sa mnohých kultúrnych a
spoločenských aktivít. Čo všetko so svojimi
klientmi podnikáte?
- Napriek krátkemu pôsobeniu máme už
tradičné aktivity ako oslava v rámci dňa
úcty k starším, vianočné posedenie spolu
s rodinnými príslušníkmi, vítanie nového
roka, novoročný koncert, fašiangovú zábavu,
recitačnú súťaž, súťaž o najlepší vtip, športovú
olympiádu. Opäť sa chystáme oslavovať
veľkonočné sviatky, stavanie mája, majáles,
sládkovičovské hody. Okrem toho oslavujeme
meniny a narodeniny všetkých našich
klientov. Nakoľko máme zariadenie naplnené
je to cca 140 osláv do roka :-D. Vyzdvihnem
spoluprácu s mestom, ktoré nás pozýva na
svoje podujatia a taktiež ich aktívnu účasť na
našich podujatiach, čo si ceníme a vážime.
V neposlednom rade musím poukázať aj na
pravidelné sväté omše a služby Božie v našom
zariadení. Okrem toho „stíhajú“ naši klienti
aj aktívnu ergoterapeutickú činnosť, výrobu
drobných predmetov, zapájajú sa do hier,
tanečných posedení...
o Vidíme, že stále ešte niečo budujete. Na
dvore vzniká nové športovo-pohybové
zariadenie. Čo nového poskytne babičkám
a deduškom, ktorí tu bývajú?
- Vybudovanie terapeutickej záhrady, ktorá
bude umiestnená v parkovej časti nášho
zariadenia bude slúžiť klientom nášho
zariadenia k terapeutickému využitiu
starostlivosti o byliny, rastliny či dreviny a
bude napomáhať bojovať s príznakmi chorôb
a bolestí, zvýši energiu seniorov a bude
napomáhať udržovať nezávislosť na pomoci

pokračovanie na str. 6.
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od druhých. Aktívny pohyb zastaví niektoré
z príznakov starnutia organizmu a tiež omladí
ich myseľ a zlepší pamäť.
Aktívny pobyt v záhrade je totiž kľúčom
k zdraviu, k energii a k sile, ktoré sú stále
viac potrebné s pribúdajúcim vekom. Aj vo
vyššom veku je viac ako inokedy predtým
potrebné, aby človek vyznával zdravý životný
štýl. Je potrebné ich podporovať v nájdení
alebo v pokračovaní aktivít, ktoré pre nich
znamenajú zmysel života a pocit užitočnosti.
A práve medzi takéto patria záujmové aktivity
ako prechádzky, práca v záhrade, bicyklovanie,
cvičenie a podobne. Pre každého klienta
sociálneho zariadenia je dôležité niečo
robiť úmerne jeho veku, zdravotnému stavu
a kondícii. Navrhované aktivity im pomôžu
pri odbúraní ich depresívnych stavov, pocitov
osamelosti a umocnenia mobility. Zlepšením
a udržaním mobility našich klientov chceme
podporiť kontakt so životom aj mimo nášho
zariadenia poskytujúceho sociálne služby,
predísť izolácii od prirodzeného mestského
prostredia, zvitalizovať prirodzené sociálne
prostredie, aby sa stali súčasťou obecného
života a naďalej žili aktívne.
o Centrum zdobia krásne výtvarné práce
s jarnou tematikou, ktoré vyrobili klienti
pod vedením odborných pracovníkov. Je
táto pracovná terapia obľúbená?
- Žiadneho klienta sme nikdy do ničoho
nenútili. Naše pracovníčky ich denne informujú
akú aktivitu chystáme, v ktorej miestnosti sa čo
robí (máme dve veľké spoločenské miestnosti,
kaplnku a jedáleň, ktorú tiež využívame aj
na aktivity, nielen stravovanie...) a pozývajú
všetkých podľa ich rozhodnutia. Je veľmi
potešujúce sledovať, ako sa sami zapájajú do
prác a všetkých aktivít v zariadení.
o V centre Antonius vládne taká rodinná
atmosféra, ktorá mi trochu pripomína staré
časy, keď susedia spolu slávili, zabávali sa,
ale aj spoločne pracovali. Ako sa vám darí
budovať dobré „susedské vzťahy“?
- Keď prijímame klienta vždy dbáme na to , aby
sa nám čo najlepšie podarili spojiť „dvojice“,
ktoré sú si blízke vekom a zdravotným stavom.
Samozrejme, že nastávajú situácie, keď
prichádza sťahovanie z izby do izby. Máme
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z toho radosť, keď sa stretnú dve
rovnaké povahy, ktoré si rozumejú
a chcú spolu bývať. Sťahovanie
robíme vždy aj so súhlasom
rodinných príslušníkov. Ale okrem
spoločných izieb priateľstvá
vznikajú aj na prechádzkach,
spoločenských akciách, posede pod
altánkom či pri stole v jedálni.
o Môžete nám priblížiť
niektorých zaujímavých klientov,
ktorí sa obzvlášť aktívne zapájajú
do života v centre?
- Nerada by som niekoho
vyzdvihovala, lebo každý z nich
prišiel z iného prostredia, s rôznymi
záujmami a u niektorých veľmi
ovplyvňuje život aj zdravotný
stav. Máme klientov od 45 rokov
do 95 rokov a to je veľmi veľký
vekový rozdiel. Naše „dievčatá“ nehľadiac
na to, že v aktívnom živote boli učiteľky,
podnikateľky, kozmetičky, úradníčky keď
pripravíme suroviny všetky spolu spracujú
cestá a vypekajú výborné pochúťky pre celé
zariadenie. „Mládenci“, ktorí boli lekári, učitelia,
vysokoškolský pedagógovia, zverolekári,
železničiari, úradníci pri kartách svorne
rozoberajú otázky športu, či politiky. Všetci sú
si rovní, treba prísť pozrieť našu fašiangovú
zábavu, keď majú všetci masky... :-)
o Aká je v centre pre seniorov zdravotná
opatera klientov?
- Máme vlastného obvodného lekára, ktorý
nás pravidelne navštevuje, raz týždenne robí
u klientov „vizitu“. Okrem toho nás pravidelne
navštevuje psychiater. Na všetky odborné
vyšetrenia vozíme našich klientov v rámci
poskytovaných služieb. Naša hlavná sestra
vyštudovala lekársku fakultu a v spolupráci so
svojím zdravotným tímom zabezpečuje všetky
zdravotnícke úkony.
o Musíme sa opýtať aj na to, ako je
u vás postarané o tých klientov, ktorých
zdravotný stav si vyžaduje celodennú
odbornú opateru?
- Náš odborný tím zamestnancov má
presne stanovené postupy v zmysle
zdravotnej dokumentácie klienta v otázkach

zdravotných, hygienických, rehabilitačných
aj sociálnych. V práci im pomáha to, že naše
zariadenie je vybavené vo všetkých izbách
polohovateľnými posteľami s antidekubitnými
matracmi a všetky izby majú vlastné sociálne
vybavenie. Máme naištalované stropné
zdvíhacie zariadenia, ktoré nám pomáhajú pri
manipulácii s imobilnými klientmi. Stropný
zdvíhací systém máme aj v kúpeľniach. Na
chodbe máme dokonca zdvíhacie zariadenie
na nácvik chôdze, čím sa nemôže hocikto
pochváliť.
o A na záver osobnú otázku. Čo Vás vo vašej
práci v poslednom čase najviac potešilo?
- Krásna otázka :-)... Mňa každé ráno poteší,
že ma naši klienti vítajú do práce, dokonca
mám aj galantných pánov, ktorí pobozkajú
ruku.. Poteší ma, keď ma navštevujú v mojej
kancelárii, prídu len tak na kávičku, na kus
reči... Teší ma, že ma majú radi, tak ako ja mám
rada ich všetkých...
Ďakujeme za rozhovor a prajeme vám,
vašim klientom i všetkým pracovníkom
Centra pre seniorov Antonius
v Sládkovičove veľa zdravia a radosti zo
spoločných úspechov, ktoré spríjemňujú
a skvalitňujú zaslúžené roky oddychu
našich seniorov.
- Eva Sudová -

V Seredi majú opäť funkčnú starú studňu...,
a šetria tak financie pri polievaní priestranstiev.
Pre väčšinu sídiel ľudí platí, že kráčame po
svojej minulosti. Keď v júli 1997 kopali robotníci rýhu pre káblové rozvody v Seredi,
objavili pozostatky starých stavieb. Bližší
výskum ukázal, že ide o priestory dávno
zaniknutého gotického kostola, ktorý
vyhorel 2. augusta 1777. Archeologický
výskum tohto územia v roku 2005 odhalil
aj pozostatky bývalej farskej studne v
tesnej blízkosti tohto kostola. Zasypaná
bola asi 90 rokov . V rámci výskumu z nej
vybrali stavebnú suť a čiastočne vyčistili.
Spolu s oporným pilierom kostola, ktorý
bol prekrytý hrubým sklom sa stala
akousi stavebnou dekoráciou múzejnej
záhrady .
Vlaňajšie suché leto a reálna potreba
polievania trávnikov nielen v múzejnej záhrade, ale aj pred mestským úradom, nás podnietili k úvahe o využití vody, ktorú v starej studni máme
niekoľko rokov. V marci sme objednali odborníkov a po týždni čistenia a montáže vodovodných rozvodov dáva naša studňa po desiatkach rokov
opäť vodu. Celá vec má samozrejme okrem funkčného využitia studne aj svoj ekonomický rozmer, pretože polievanie trávy pitnou vodou je dnes už
vážnym a zbytočným luxusom.
Bc. Ľubomír Veselický, viceprimátor mesta Sereď
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Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
poskytuje 9 druhov sociálnych služieb.
V týchto dňoch
zverejnila
Organizácia sociálnej
starostlivosti mesta
Šaľa Výročnú správu
za uplynulý rok 2013.
Bilancuje v nej svoje
aktivity, hodnotí
ekonomické a
vecné výsledky. Na
základe číselných
ukazovateľov a faktov
približuje verejnosti
paletu a rozsah
poskytovaných
služieb a poskytuje
odpočet nakladania
s verejnými
financiami
Organizácia
poskytovala 9 druhov
sociálnych služieb
v 11 zariadeniach.
Najväčší záujem bol o poskytovanie opatrovateľskej služby
v domácnostiach občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných
úkonov, prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.
V priebehu roka v priemere 50 opatrovateliek poskytlo túto službu
130 klientom.
Z číselných a faktografických údajov, ktoré poskytuje Výročná správa
uvediem na ilustráciu aspoň niektoré:
- celkový počet klientov vo všetkých druhoch poskytovaných
sociálnych služieb bol 795, z nich bolo 541 žien, 28 mladých vo veku
do 18 rokov, 110 vo veku od 19 do 59 rokov a 657 vo veku nad 60
rokov;
- priemerné mesačné náklady vynaložené organizáciou na
služby pre jedného klienta predstavovali 87,54 eur, sú však veľmi
diferencované v závislosti od druhu poskytovaných služieb,
najnižšie sú priemerné náklady na klienta v denných centrách, kde
sa pohybujú okolo 5 eur a najvyššie v pobytovom zariadení pre
seniorov 645 eur mesačne;
- priemerné úhrady klientov za poskytované služby boli 4,78 eur
mesačne, tiež sú však výrazne diferencované v závislosti od druhu
poskytovaných služieb od bezplatnej služby v denných centrách do
304 eur za služby zariadenia pre seniorov;
- služby poskytovalo 92 zamestnancov organizácie, z nich bolo 80
žien a 12 mužov, ich prepočítaný stav na plný pracovný úväzok bol
86, všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej práce,
14 dosiahli základné vzdelanie, 43 stredné odborné, 26 stredné
odborné s maturitou, a 9 vysokoškolské vzdelanie;
- základom financovanie prevádzky OSS bol príspevok od
zriaďovateľa, ktorým je mesto Šaľa pokrývajúci 62,3 %, druhým
zdrojom bol príjem z vlastnej činnosti za poskytované služby, ktorý

Úcta k starším v Dennom centre

predstavoval 34,1 % a ostatné zdroje 3,6 % z celkových výnosov;
- finančné príjmy organizácie v uplynulom roku činili 825 567 eur,
z nich výnosy z vlastnej činnosti boli 281 537 eur a príspevok mesta
bol schválený vo 513 430 eur
- vynaložené náklady na prevádzku OSS v roku 2013 predstavovali
835 165 eur, z hľadiska prevádzkových nákladov bola najnáročnejšia
nepretržitá prevádzka domova dôchodcov a jeho jedálne, na
ktorú sme vynaložili 217 848 eur, najväčší objem finančných
prostriedkov 314 754 eur však bolo vynaložených na poskytovanie
opatrovateľskej služby
- na platy a odmeny zamestnancov vynaložila organizácia 454 599
eur pričom priemerný mesačný hrubý plat predstavoval 441,53
eur, ak sa k mzdovým nákladom pripočítajú i náklady na zákonné
sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady, predstavujú osobné
náklady až 76,7 % z celkových prevádzkových nákladov organizácie
- činnosť organizácie podporilo v uplynulom roku sponzorským
darom 96 fyzických a právnických osôb.
Zverejnenie výročnej správy bolo i príležitosťou poďakovať sa
v mene organizácie, jej zamestnancov i klientov všetkým, s ktorými
sme mohli spolupracovať a ktorí nás akýmkoľvek spôsobom
podporili. Využívam aj túto príležitosť opätovne im vyjadriť úprimné
poďakovanie za poskytnuté dary či pomoc. V pretrvávajúcej
zložitej ekonomickej situácii, ktorá nie veľmi praje terciárnej sfére
spoločnosti, je každá pomoc vítaná s osobitnou vďačnosťou.
Pre záujemcov o bližšie a podrobnejšie informácie o činnosti,
štruktúre, personálnom zložení či hospodárení organizácie je úplné
znenie Výročnej správy OSS za rok 2013 k dispozícii na webovom
sídle www.oss.sala.sk. Nájdu tam aj ďalšie užitočné informácie
o službách a cenách za ne, či potrebné kontakty.
spracoval: Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS Šaľa (na snímke)

Stavanie Mája pred Denným centrom

Kuchárky jedálne DSS chystajú obed pre stravníkov

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

Ponad môj pozemok vedú elektrické káble, ako sa ich zbaviť?
Cez môj pozemok v povetrí (nad domom a cez záhradu) vedú
podať písomnú Žiadosť o preložku,
elektrické káble (spoločnosti ZSE), ktoré dodávajú elektriku do
ktorá je umiestnená na www.zsdis.sk,
susediaceho domu. Ja som kúpil dom aj s pozemkom pred 10Záložka: Dokumenty – v časti: Žiadosti
imi rokmi, vtedy som si neuvedomoval tento stav, lebo v dome
1. Žiadateľ písomne vyplní Žiadosť o
som nebýval. Dom sme postupne rekonštruovali a až keď sme
preložku a podá osobne alebo pošle
ho dali s manželkou do úspešného končeného modelu, vrátane
poštou na adresu:
peknej záhrady, začal mi tento „problém“ vadiť. Zistil som, že
Západoslovenská energetika, a.s.
ani v kúpnopredajnej zmluve elektrické rozvody (ako ťarcha)
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
neboli uvádzané. Chcem sa tohto problému definitívne zbaviť,
2. Správca EZ má povinnosť vypracovať
aby si ZSE vyriešila dodanie elektriky z hlavnej ulice, ale mimo
stanovisko k Žiadosti do 30 dní.
môjho pozemku. Ako mám právne postupovať? Ďakujem za
Treba si dať pozor na to, že náklady na
radu.
preložku zo zákona znáša žiadateľ,
Ako máte správne postupovať? Presne tak ako ste písali, treba
ak sa strany nedohodnú inak.
sa obrátiť na ZSE, ak sú ZSE vlastníkom elektroenergetického
Podľa právnych predpisov
rozvodného zariadenia a podať žiadosť o preložku podľa §45 zákona a judikatúry Najvyššieho súdu SR
č. 251/2012 Z.z. o energetike.
elektroenergetické zariadenia sú zákonné vecné bremená,
§45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike znie:
ktoré sú inštitútmi svojho druhu, dané vo verejnom záujme a
(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely
patriace do sféry verejného práva. Ich podstata spočíva v tom, že
tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického
ide o verejnoprávne obmedzenie vlastníckeho práva alebo tiež o
rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
vymedzenie obsahu vlastníckeho práva verejnoprávnym predpisom.
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia
´vecné bremená´ “ vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/1957 Zb.,
je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník
resp. zo zákona č. 656/2004 Z. z. (pozn. autora ide o znenia zákonov
elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu
platné v roku 2005) sú inštitútmi sui generis; nemožno im priznať
preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického
povahu súkromnoprávnych opatrení, lebo ide o obmedzenie
rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo
vlastníckeho práva vo verejnom záujme a v zmysle verejnoprávneho
za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo
prepisu, čo umožňuje aj Ústava SR “.
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
Právne predpisy umožňujú za určitých podmienok jednorazovú
Západoslovenská distribučná má na svojej
náhradu za vecné bremeno podľa zákona
internetovej stránke k žiadosti o preložku
o energetike, avšak aby som priamo
uvedené pokyny ako treba postupovať,
k vášmu problému dala relevantné
pričom sa tam uvádza:
stanovisko, potrebovala by som viac
Pri riešení každej preložky energetického
informácii. Aj keď si myslím, že Vám určité
(areál Spojenej školy)
rozvodného zariadenia Západoslovenská
zákonné lehoty už uplynuli, viď. napr. §11
distribučná, a. s., (ďalej preložka) je
ods. 9,10 zákona o energetike. Informujte
potrebné postupovať v zmysle tohto
sa priamo u vlastníka zariadenia, najlepšie
postupu.
v písomnej forme, aby ste dostali aj
Žiadateľ, ktorý požaduje preložku
písomnú odpoveď, ku ktorej budete vedieť
energetického zariadenia, je povinný
zaujať stanovisko.

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka
Sídlo: Nivy 2,
,
3. poschodie, Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com

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

Dajú sa poistiť lesné pozemky a orná pôda?
V rámci dedičského konania som
zdedil lesné pozemky a ornú pôdu.
Dedičský podiel predstavuje 1ha čo
je v hodnote asi 2 mil. Sk (70 000Eur).
Keďže ako vlastník zodpovedám za
škody, ktoré sa mi môžu prihodiť
na parcelách – chcem sa vyvarovať
nečakaným veciam, požiarom, atď..,
ak by vznikli na mojom majetku a
prípadne by spôsobili škody ďalej.
Je možné a do akej miery poistiť
takéto dedičstvo? Aké sú podmienky,
možnosti, do akej výšky ceny môže byť
založená poistka, čo pokrýva, atď...?
- Pozemky sa ako také v bežnom poistení
samostatne poistiť nedajú, musí byť na
to špeciálny druh poistenia. V bežnom
poistení je možné poistiť nehnuteľnosť,
čo predstavuje nejakú stavbu a k nej sa
potom dá poistiť zodpovednosť z držby
nehnuteľnosti. Z poistenia zodpovednosti
za škody má poistený právo, aby v
prípade poistnej udalosti poisťovateľ,
čiže poisťovňa, za neho nahradil podľa
týchto poistných podmienok škodu, za
ktorú poistený zodpovedá. Poistenie
sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú v súvislosti s vlastníctvom
nehnuteľnosti inému: a) na zdraví vrátane
nákladov pri usmrtení, b) poškodením,
zničením alebo stratou veci, vrátane
ušlého zisku (iná škoda) vyplývajúceho

zo škôd uvedených v
písm. a) a b), v súvislosti
s výkonom vlastníckych
práv a povinností k
predmetu poistenia, za
ktoré zodpovedajú poistený
a spolupoistené fyzické
osoby podľa platných
právnych predpisov.
Spolupoistenými osobami
sú členovia domácnosti,
ktorí v zmysle ust. § 115
Občianskeho zákonníka
s poisteným spolu trvale
žijú a spoločne uhradzujú
náklady na svoje potreby.
Pri poistení Zodpovednosti
z držby nehnuteľnosti má poistený
právo, aby poisťovateľ za neho nahradil
poškodeným uplatnené a preukázané
nároky na náhradu škody, ktorá
vznikla poškodenému v súvislosti:
a) s vlastníctvom nehnuteľnosti, b) s
činnosťou poisteného ako stavebníka,
c) s činnosťou osôb, ktoré vykonávajú
pre poisteného stavebnú činnosť,
pričom sa to vzťahuje na nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v mieste poistenia
uvedenú v poistenej zmluve, ktorú
poistený užíva, s výnimkou poistenej
garáže na inej adrese. Poistnou udalosťou
je vznik povinnosti poisteného, prípadne

členov domácnosti
nahradiť škodu, za
ktorú zodpovedajú a
sú povinní ju uhradiť za
predpokladu, že vznikla
povinnosť poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie.
Podmienkou vzniku práva
na poistné plnenie je, že
škodová udalosť vznikla
v dobe trvania poistenia.
Výška poistnej sumy, do
ktorej je poisťovňa povinná
škody uhradiť, je 140.000
eur.

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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Vysoká škola Danubius s.r.o. v Sládkovičove
prichádza s novými príťažlivými študijnými odbormi

CHCETE ŠTUDOVAŤ PROFESIONÁLNU ŽURNALISTIKU?

Vysoká škola Danubius so
sídlom v Sládkovičove otvára
v akademickom roku 20142015 nový študijný program
Žurnalistika. Rozhodnutie
otvoriť tento študijný program
malo viacero dôvodov, ale
zvíťazil ten najhlavnejší a to,
že spravodajské organizácie
nesmú považovať informáciu
za druh tovaru, ale za
základné právo občana. V
tomto zmysle nesmú médiá
využívať podstatu správ, alebo
názorov pre účely zvýšenia
záujmu čitateľov, alebo publika
v záujme zvýšenia príjmov z
reklamy. Žurnalistika nesmie
meniť pravdivosť a nestrannosť
informácií, alebo ich využívať
pre účely médií v snahe
vytvárať, alebo ovplyvňovať
verejnú mienku, pretože jej legitímnosť zotrváva na skutočnom
rešpektovaní základného práva občanov na informácie ako súčasti
rešpektovania demokratických hodnôt.
Vzhľadom na veľmi špecifický vplyv médií, predovšetkým televízie,
na postoje mladých ľudí, médiá musia zabezpečiť, aby sa dodržiavali
pevné etické princípy zaručujúce slobodu vyjadrovania a základné
práva občanov na dostávanie pravdivých informácií a serióznych
názorov. Vysielané správy musia byť založené na pravdivosti, zaručené
vhodnými spôsobmi overenia a dôkazov a nezaujatosti pri podávaní
faktov, popisu a rozprávaní. Fámy sa nesmú pliesť so správami.
Spravodajské titulky a súhrny musia čo možno najvýstižnejšie
vyjadrovať podstatu úvodných faktov a údajov Názory, ktoré majú
formu poznámok k udalostiam alebo činom vzťahujúcim sa k
jednotlivcom alebo inštitúciám, nesmú mať snahu popierať alebo
zatajovať skutočné fakty alebo údaje. V profesionálnej žurnalistike
výsledok neospravedlňuje prostriedky, preto sa musia informácie
získavať legálnymi a etickými spôsobmi.
Z hľadiska komplexnosti procesu zabezpečovania spravodajských
informácií, ktorý je vo zvýšenej miere založený na využívaní nových
technológií, rýchlosti a stručnosti, od novinára sa požaduje, aby
mal primeranú profesionálnu prípravu. A práve túto požiadavku
v plnej miere zabezpečí študijný program Žurnalistika na Fakulte
sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius. Študent sa už v prvom
ročníku presvedčí, že štúdium žurnalistiky je zabezpečené skutočne
profesionálnymi odborníkmi z praxe, ktorá je primerane prepojená
s teóriou. Dôraz sa bude klásť najmä na regionálnu žurnalistiku,
tvoriacu základ vstupu do veľkých médií.
Študent sa naučí myslieť v širších súvislostiach, pretože nestačí vedieť
iba komunikovať, alebo tvoriť reklamu. Dôležité je robiť profesionálnu
žurnalistiku, ktorá má nepochybne významnú úlohu pri formovaní
osobných postojov občanov a vo vývoji spoločnosti - demokratického
života. Profesia žurnalistu obsahuje práva i povinnosti, slobodu,

Vedúca študijného oddelenia FSŠ VŠD
PhDr. Jana Drábiková
e-mail: jana.drabikova@vssladkovicovo.sk
Telefón: 031/7732873
Adresa
Fakulta sociálnych štúdií
Vysoká škola Danubius
Richterova č. 1171
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika

ale aj zodpovednosť. Špecifické a úzke prepojenie na reflexiu
a analýzu problematiky v danom regióne či komunite sa výrazne
prejavuje v orientácii absolventov na schopnosť uplatniť sa ako
novinár v regionálnych médiách, ktorý reaguje na aktuálne problémy
ľudí, prináša objektívne informácie a hľadá odpovede na otázky, ktoré
zaujímajú jeho čitateľov, poslucháčov a divákov.
V praktickej rovine sa štúdium dominantne orientuje na skúsenosti
s prípravou a realizáciou spravodajských a publicistických žánrov pre
tlač, rozhlas, televíziu či internet.
Teoretické znalosti získava aj z ďalších vedných disciplín ak je právo,
dejiny, etika a ekonómia, ktorých poznanie je pre úspešný výkon
novinárskeho povolania nevyhnutné.
Študenti už počas štúdia budú spolupracovať na tvorbe rôznych
žurnalistických žánroch a budú aktívne participovať na reálnych
mediálnych projektoch.
Bakalársky stupeň štúdia pripraví poslucháča aj na kvalifikované
naplnenie práce hovorcu a mediálneho odborníka na regionálnej
úrovni. Absolvent bude vedieť využívať celú sieť mediálnych
nástrojov na regionálnej a celoštátnej úrovni a bude sa vedieť
kompetentne rozhodovať pri ich výbere s cieľom dosiahnutia
maximálneho efektu.
Štúdium žurnalistiky na Vysokej škole Danubius zaručuje nový,
moderný trend, ktorý má za cieľ pretransformovať tento študijný
odbor tak, aby bola chránená sloboda médií, ale aj chránená sloboda
v médiách pred vnútornými tlakmi voči nim. Avšak tento náročný cieľ
môžu napĺňať iba profesionálni žurnalisti. Sme presvedčení, že táto
myšlienka je novou výzvou najmä pre tých, ktorí chcú byť súčasťou
mediálneho života už počas vysokoškolského štúdia.
Kurikulum predmetov ako napr. žurnalistické žánre, heuristika,
základy tvorby mediálnych produktov, teória masmédií, lokálne
médiá, sociálny networking, ekonomika lokálnych médií, psychológia
masovej komunikácie, sociológia významu, mediálny výskum,
marketing médií, fotožurnalistika, televízna žurnalistika, rozhlasová
žurnalistika, spravodajstvo, publicistika moderovanie, práca hovorcu,
mediálne autorské právo, lokálne publikum - subjekt mediálneho
produktu, médiá a verejná správa, public relations v lokálnom
prostredí, prezentačné a komunikačné zručnosti, svetové a domáce
dejiny žurnalistiky, printová tvorba, municipálne a komunitné
médiá, počítačová grafika, mediálne praktikum (kamera, strih, zvuk),
multimediálna žurnalistika, etické normy, projektový manažment
lokálnych médií, vás určite osloví.
Vysoká škola Danubius je excelentná súkromná vysoká škola
a je vašou najlepšou voľbou ako sa stať konkurencieschopným
vysokoškolským absolventom.
10 dôvodov, prečo sa určite rozhodnete študovať na Fakulte
sociálnych štúdií VŠD?
1. študent je náš klient
2. učiteľ je pre študenta
3. mastery learning (študent si volí vlastné tempo štúdia podľa
študijných podkladov, ktoré sa mu doručia e-mailom, ešte pred
začiatkom semestra: základné moduly predmetu, elektronická
učebnica predmetu, literatúra, otázky na skúšku), prax
v renomovaných médiách
4. akcent sa kladie na učenie, nie na vyučovanie
5. skúšky sú kreatívne rozhovory učiteľa so študentom aj
prostredníctvom IKT
6. kvalita vzdelávania je garantovaná kvalifikovanými pedagógmi
z praxe
7. štátne skúšky sú prezentáciou vedomostí študenta – dôraz sa
kladie iba na kolokviálnu obhajobu záverečnej práce
8. podporné služby k štúdiu (knižnica, reprografia, laminovanie,
väzba, internet, kníhkupectvo)
9. možnosť ubytovania a stravovania vo vlastných priestoroch
10. možnosť zriadiť konzultačné centrá (podľa bydliska uchádzačov)
materiál pripravila:
PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
dekanka Fakulty sociálnych štúdií VŠD
(na sknímke)
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Nielen Šaľa, ale celé Slovensko malo v Španielsku
výbornú reprezentáciu – Iveta Vaneková nesklamala!
14. až 18. mája 2014,sa uskutočnila prestížna Európska súťaž, ktorá
sa konala pod dohľadom IFBB prezidenta Rafaela Santoju. Súťaže sa
zúčastnilo mnoho reprezentantov z celej Európy. Konkurencia bola
obrovská a silná. Súťažiaci sa dostavili naozaj v super forme. Vidina
úspešného umiestnenia sa na prvých priečkach viedla reprezentantov
k vysokým výkonom. Víťazstvo bolo silnou motiváciou. Moja tohoročná príprava sa taktiež niesla v duchu: uspieť čo najlepšie! Disciplinované tréningy v posilňovni priniesli kladný výsledný efekt a moje telo
sa zmenilo. Nabralo na väčšom objeme svalov a krásne sa vyrysovalo.
Spokojná so svojou prácou som 14.mája 2014 odletela na miesto
konania prestížnej súťaže do krásneho mesta Santa Suzana v horúcom
Španielsku. Zúčastnených v mojej kategórii Masters bodyfitness dosiahol počet 28 súperiek z rôznych štátov Európy. Bojovnosť sa zvyšovala
a mojou myšlienkou bolo prejsť do výberového semifinálového kola
medzi 16 reprezentantiek a prebojovať sa do finálneho kola medzi
6-ticu najúspešnejších finalistiek. A stalo sa! Bojovala som vo finále za
slovenskú reprezentáciu a získala som 5 medailové miesto! Odchádzala som z dosiek pódia so spokojným úsmevom na perách. Moja prísna
príprava zožala úspech, na ktorý som patrične hrdá. Prebojovať sa do
finále s obrovskou konkurenciou už bolo veľkým úspechom. Moja úcta
však patri všetkým účastníkom súťaže MEUROPY- víťazom a aj porazeným, pretože naša príprava patri medzi najťažšie prípravy zo všetkých
športov. Ďakujem za podporu môjmu partnerovi a trénerovi Róbertovi
Babosovi, synovi Samkovi, rodine a priateľom, ktorí mi držali palce,
všetkým mojim sponzorom a predovšetkým klubu VIKTORY-FITNESS
ŠAĽA, kde som sa nerušene a na profesionálnej úrovni pripravovala na
súťaž.
A čo mi súťaženie dalo do života? Dalo mi mnoho skúseností a príležitosť stretnúť a spoznať veľa krásnych ľudí...
napísala: Iveta Vaneková, Šaľa
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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
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Zverolekár radí...
Zvieratá môžu byť nosičmi
rôznych ochorení

o Sú mačky citlivé na prievan? Ako sa to
prejavuje, ak „dostali“ prievan? A ako
potom pomôcť takémuto zvieratku?
- Mačky na prievan citlivé nie sú........ :-)
Môžu mať síce zápal spojiviek , zápal
horných dýchacích ciest, tieto sú však
spôsobené vírusovými a bakteriálnymi
pôvodcami(calicivirus, herpesvirus a
chlamýdie). Ľudovo sa týmto príznakom
hovorí „mačacia chrípka“. Typické prejavy
sú kýchanie , nádcha , výtok z očí . Choré
zvieratá treba preliečiť , ideálne je však
predchádzať vzniku ochorenia včasnou a
pravidelnou vakcináciou.
o Kúpil som dom na dedine, po dvore
mi občas prebehnú psíci a mačky, ktoré
nikomu nepatria. Mne nedá „srdce“, aby
som im do misiek nenalial jedlo – a tak
si trochu na mňa a moju rodinu zvykajú.
Nechytáme ich, ale napriek tomu mám
niekedy potrebu ich pohladkať, aby

pocítili trošku lásky.
Môžem od nich ochorieť?
Resp. – sú prenášačmi
nejakých ochorení?
Akých? Ako sa ochrániť
pred prípadnou nákazou?
- Samozrejme , že ochorieť
môžete. Zvieratá môžu byt
nosičmi rôznych ochorení
a tým, ktoré sú prenosné
na ľudí, sa hovorí zoonózy.
Najtypickejšia zoonóza
prenášaná psami sú
škrkavky , ohrozené sú najmä deti. Mačky
môžu prenášať plesňové ochorenie kože a
môžu byť nosičmi aj toxoplazmózy , ktorá je
nebezpečná najmä pre tehotné
ženy .Najznámejšia zoonóza
prenášaná mäsožravcami je
besnota , ktorá sa v našich
končinách momentálne
nevyskytuje .Pri dodržiavaní
základných hygienických
návykov (napr. umývanie rúk
po kontakte so zvieratami),
môžete väčšine ochorení
hravo predísť. Zvieratá, ktoré
si človek osvojí a žijú s ním v
tesnej blízkosti , treba určite
pravidelne ošetrovať proti
vnútorným aj vonkajším
parazitom a vakcinovať
minimálne proti besnote.

Ďalšie otázky pre plastického
chirurga MUDr. Regana Beloviča
o Dá sa napríklad po kojení a
tehotenstve prinavrátiť prsníku tvar len
podvihnutím, alebo je vždy nutné vložiť
implantáty?
- Tak, ako je tvar prsníkov individuálny,
tak aj ich úprava si vyžaduje individuálny
prístup.
Niektorým ženám neostanú po kojení
žiadne prsia a tu pomôže argumentácia,
iným je potrebné prsník zmenšiť či
podvihnúť. Pre každú ženu musíme
vymyslieť to, čo je pre ňu najvhodnejšie
a prinesie najlepší výsledok. Úpravu
môžeme robiť už po skončení kojenia,
ale doporučujem, počkať dlhšiu dobu,
pretože tvar prsníka a mliečna žľaza sa po
tehotenstve môžu dramaticky meniť.
o Mám pomerne veľa väčších
znamienok, ktoré si chcem dať odstrániť.
Bojím sa, že mi ostane veľa jaziev, preto
neviem či mám absolvovať chirurgické
odstránenie alebo odstránenie laserom?
- Otázka nie je správne položená.
Iné znamienka odstraňuje laser a iné
chirurg. Nezávisí to od počtu. Pri veľkom
počte znamienok by som doporučil
ich vyšetrenie a odstránenie len tých
najrizikovejších. Kombinácia veľkého počtu
znamienok a veľkého počtu jazvičiek nie
je najšťastnejšia. Doporučujem znamienka
ponechať a postupne vyberať len tie
rizikové. Pri odstraňovaní laserom si treba
uvedomiť, že nám neostáva vzorka na
histologické vyšetrenie a laser nemusí
odstrániť celé znamienko. Rana na povrchu

sa zahojí a v hĺbke
ostávajú zvyšky. Preto
v tomto prípade,
kedy je znamienok
veľa a vyberáme len
rizikové, doporučujem
chirurgické odstránenie
a histologické
vyšetrenie.
o Dajú sa
odstrániť jazvy po
popáleninách? Od
čoho úspešnosť
zákroku závisí?
- Táto tematika je
veľký medicínsky
problém a venujú sa jej
špecializované pracoviská popáleninovej
chirurgie. Je to rozsiahla téma. Poznatky
modernej medicíny a pestovanie
bunečných kultúr dokonca už aj kože,
dávajú optimizmus, že aj túto oblasť
budeme zvládať stále lepšie.
o Je možné chirurgicky odstrániť kruhy
pod očami?
- Áno, ale nie všetky. Napriek tomu väčšine
pacientov vieme veľmi efektívne pomôcť.
Existujú rôzne metódy od neinvazívnych až
po chirurgické. A konečný výsledok býva
veľmi dobrý a dlhodobý.
o Nášmu 6 ročnému synčekovi dosť
výrazne odstávajú uši. Rozmýšľame
nad operáciou, ale nevieme, či to nie je
zbytočné, vystavovať dieťa operácii?
Chcela by som sa opýtať, aké sú riziká

pri operácii a ako
dlho trvá celý proces
rekonvalescenie.
- Operáciu uší možno
robiť až vtedy, kedy chce
dieťa. Nakoľko operácia
prebieha v lokálnej
anestézie, vyžaduje sa
aj spolupráca dieťaťa.
6 ročne detičky ju
zvládajú veľmi dobre
po predchádzajúcom
zoznámení sa so mnou
a operačnou sestrou.
Operácia má veľký
význam práve v tomto
veku, pretože dieťa
prichádza do školy a stáva sa terčom
posmechu. A tomu sa ňou dá zabrániť.
Pri dodržaní pooperačnej starostlivosti sa
nevyskytujú komplikácie. Po operácii nosí
dieťa podpornú bandáž 3 týždne. Na celú
dobu liečby si treba rezervovať mesiac.
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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V Pustých Sadoch si vybudovali po celej dĺžke
hlavnej cesty nový chodník

o Starostom v Pustých Sadoch je
Ing. Tomáš Nemeček, ktorému sa
týmto na úvod nášho rozhovoru
ospravedlňujeme, že v minulom
čísle GaŠa Žurnálu sme nesprávne
uviedli jeho priezvisko (Nemček).
Tento mladý a veľmi kreatívny
starosta končí v tomto roku vo
svojej funkcii už druhé volebné
obdobie. Keď vstupujem do ich
obce, mám vždy pocit nesmiernej
útulnosti a pokoja. Neviem, či to
robí umiestnenie obce, akoby v
maličkej kotline, ale celkovo je tu
veľmi čistučko, upratané, vyčistenú sú kanály, občania majú pred
svojimi domami poriadok a panuje tu taká „dobrá energia“, obecná
atmosféra aspoň na mňa tak pôsobí obec Pusté Sady. Nechajme
však hovoriť jeho, čo všetko sa mu
podarilo aj s kolegami poslancami
a občanmi za uplynulé štyri roky
v obci urobiť, čím sa môžu v obci
pochváliť?
jednou z nádherných spoločenských akcií je
- Naozaj sa môžeme pochváliť tým,
v obci Pusté Sady „Vítanie detí do života“, starosta obce uprostred
že sa nám podarilo urobiť:
rekonštrukcia kultúrneho domu a
obecného úradu – Projekt zníženie energetickej náročnosti budovy, zateplenie
obvodového plášťa a nová fasáda, rekonštrukcia vnútorných priestorov – sály
kultúrneho domu – nové kúrenie, nové podlahy, omietky, zateplenie stropu,
nové pódium, nové vybavenie kuchyne. Najväčšou investičnou akciou v obci
v mesiaci jún bolo odovzdanie do užívania chodník na Hlavnej ulici v celkovej
dĺžke 1200 bežných metrov. Chodník je zrealizovaný po celej dĺžke hlavnej cesty
našej obce. Konštrukčne je zhotovený zo zámkovej dlažby. Týmto projektom
sme odstránili dlhoročný problém bezpečnosti chodcov. Čo sa týka materskej
školy, tu sme odstránili vlhkosti podrezávaním, vymenili sme okná a dvere za
plastové, nové opláštenie strechy + zateplenie, rekonštruovali sme aj kuchyňu (nerezové vybavenie), na miestnom cintoríne bola urobená rekonštrukcia
hlavného kríža + okolie: O ďalších investičných akciách, ktoré ešte dokončujeme
v obci, čitateľov a občanov budeme informovať nasledujúcich číslach časopisu.
Rovnako tiež podrobnejšie budeme informovať Vašich čitateľov o našom kultúrnom a spoločenskom živote v obci, nechávame si to po dovolenkách a prázdninách. Zároveň želám všetkým našim občanom, ale aj Vašim čitateľom, príjemné
...a takto nejako si Pusté Sady „pochovávali basu“
prežitie prázdnin v kruhu svojich rodín a dobre si cez dovolenky oddýchnite!
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Pani Mária Seléšiová, ďakujem, že ma viete vždy potešiť
dobrou náladou, ale aj vzácnymi životnými radami!
Sú ľudia, ktorí akoby s nami žili stále, lebo
prakticky denne ich stretávate, a keď ich potrebujete, vždy sa nám snažia pomôcť, poradiť
nám. Alebo, ak potrebujete len tak voľne sa
porozprávať o bežných veciach, možno sa aj
vyžalovať, oni Vás opäť neodmietnu. Máte
skrátka pocit, že sú tu vždy, vždy poruke – a je
Vám s nimi dobre. Aj ja jedného z takýchto ľudí,
príjemnú dámu a skromného človeka, poznám
a som rada, že som ju spoznala. Pani Mária
Seléšiová zo Šale - Veče. Ešte pred 26 rokmi,
keď som sa do Šale prisťahovala, som mala
tú česť – zoznámiť sa s ňou. Bola výbornou
krajčírkou a v podstate dodnes ňou je, lebo
vie nielen opraviť či upraviť odev a niekedy
splniť až „nemožné“ požiadavky. Ňou ušité
šaty, či blúzka lahodia oku. Chodí sa k nej radiť kde-kto a veru aj
náročnejšie dámy – a priznám sa, že ja osobne mám k nej stále
veľkú dôveru, lebo to, čo robí, urobí dobre a vie poradiť. Ona je
však milá aj ako človek, a keď ju navštívim, rada s ňou hovorím
o živote, o tom, čo prežívam..., veľmi rada aj ona povie svoje
životné skúsenosti, a nie vždy boli veselé....Vychovala tri deti aj
s manželom Gabrielom (už nebohým), žili statočný život bežne
pracujúceho človeka, za ktorý sa rozhodne nemusia hanbiť.
Dnes už partneri ich detí, vnúčatá a samotné deti, tvoria ucelenú

rodinu, ktorá si pomáha, navštevuje sa a pani
Seléšiová môže byť naozaj spokojná, že svoj život
žije príkladne a zodpovedne, deti vychovala dobre a tak sa právom môže tešiť z ich úspechov. Aj
oni svoju mamu a babku nadovšetko milujú. Pani
Mária Seléšiová sa v týchto dňoch dožila pekných
70-narodenín! Aspoň týmto malým článkom jej
chcem poďakovať za naozaj ľudský a citlivý prístup, ktorý vždy mala ku mne a ku mojej rodine
a naďalej sa veľmi teším, keď sa s ňou môžem
stretnúť a prehodiť pár slov. Je to vzácny človek,
ktorý nikdy zbytočne nehovoril do vetra, ktorý
nešíril intrigy, ale naopak, ak mohol – pomohol.
Medzi ľuďmi vymizla prirodzená úcta a radosť zo
života, priateľský pohľad a nezištná pomoc. Pani
Seléšiová však je tou prirodzenou a priateľskou
ženou, človekom, z akých by sme si mali brať príklad. Osobnosti
nehľadajme nielen tam, kde sú moc a peniaze, ale hľadajme ich
medzi nami, v bežnom živote. Skutočné osobnosti sú práve tie
- s citlivým srdcom a podanou ľudskou dlaňou. Mária Seléšiová
je práve takýto človek. Pani Mária, všetko najlepšie k Vašim
70-inám, veľa zdravia a pohody, aby ste stále mohli šíriť tú
správnu náladu a pokoj do svojho okolia, medzi nás, ktorí
Vás máme radi!
S úctou, Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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O čom bolo májové rokovanie poslancov Nitrianskej župy?

V máji 2014 sa konalo zasadnutie poslancov Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK). Šaľa je súčasťou tohto kraja,
preto sme sa Mgr. Zsolta Baranyayho, poslanca NSK – za
okres Šaľa opýtali, ktoré dôležité veci boli prerokované
a schválené, prípadne neschválené, ktoré sa týkajú nášho
Šalianskeho okresu, pretože Šaľania akoby boli „zabudnutým“
okresom v rámci Nitrianskeho kraja a o meste Šaľa, ani
nehovoriac. „Pohnú sa ľady“ a začne pre Šaľu konečne lepšie
obdobie? Najviac rezonuje oblasť zdravotníctva (objekt
bývalej nemocnice) – čo s ním, ale aj s prípadným oživením
zdravotníckych a ďalších sociálnych služieb v Šali? Ale sú
tu aj ďalšie problémy, nechajme však hovoriť p. Mgr. Zsolta
Baranyayho:
- Na májovom zasadnutí zastupiteľstva NSK bolo prijatých celkom 35
uznesení.
Medzi inými boli schválené: záverečný účet a výročná správa NSK
za rok 2013 (hospodárenie v danom roku skončilo s prebytkom vyše
10 miliónov EUR), harmonogram práce zastupiteľstva a rady NSK
a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra NSK na druhý polrok
2014 a zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva NSK a členov
komisií zastupiteľstva NSK, ktorí nie sú poslancami.
Zastupiteľstvo schválilo jedno VZN, konkrétne o úhradách za
poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a o výške finančného príspevku
pre neverejných poskytovateľov tlmočníckej služby, ktoré nahrádza
VZN č. 6/2009. Poslanci za okres Šaľa tento návrh nepodporili,
keďže napriek viacerým pozmeňovacím návrhom došlo k zníženiu
príspevku v prípade využívania tlmočníckych služieb (tlmočenie
v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie a taktilné tlmočenie)
cca. o štvrtinu a k zavedeniu nového (aj keď vzhľadom na odpor
opozičných poslancov zníženého) poplatku pre ubytovaných
v zariadeniach sociálnych služieb, za užívanie spoločných priestorov.
Zastupiteľstvo rozhodlo o dotáciách na obnovu národných
kultúrnych pamiatok a o finančných príspevkoch na projekty
v sociálnoprávnej oblasti, zamerané na predchádzanie vzniku
krízových situácií v rodine a na obmedzenie resp. odstraňovanie
negatívnych vplyvov takýchto situácií (žiadosti z okresu Šaľa
v týchto výzvach neboli podané). Na zasadnutí bola odsúhlasená
v poradí už štvrtá zmena rozpočtu NSK na rok 2014. Jej súčasťou
bolo okrem mnoho ďalších vecí schválenie spolufinancovania
projektu realizovaného v Strednej odbornej škole Šaľa, Štúrova 74,
Šaľa, z Operačného programu Vzdelávanie - „Moderná škola“ vo
výške 3 693 EUR. Napriek tomu však poslanci za okres Šaľa zmenu
rozpočtu v záverečnom hlasovaní nepodporili, a to aj vzhľadom k
nejasnosti okolo výberového konania na rekonštrukciu operačných
sál v nemocnici v Topoľčanoch v hodnote 2 700 000 EUR (čo bolo
tiež súčasťou zmeny rozpočtu, aj keď poslanecký klub SMK navrhol
rozhodnutie v tejto veci odsunúť na nasledujúce zasadnutie).
Z ďalších vecí sa nášho okresu týkali ešte nasledovné

rozhodnutia:
- zverenie majetku
NSK, vytvoreného
rekonštrukčnými
a modernizačnými
prácami v Gymnáziu
J. Fándlyho do správy
školy v hodnote
831 000 € (ide viacmenej o rozhodnutie
administratívnotechnického
charakteru), prenájom
priestorov v budove
nemocnice v Šali
spoločnosti SAPASK s.r.o. za účelom
zriadenia bufetu (v
časti priestorov bývalej
lekárne),
voľba zástupcov NSK ako zriaďovateľa do školských rád: SOŠ Šaľa,
Štúrova 74 (Ing. Viktor Mészáros – nominant stavovskej organizácie,
Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Mesároš, Alajos Baranyay), Spojená
škola, Šaľa, Nivy 2 (Ing. Jozef Vižďák – nominant stavovskej
organizácie, Ing. Helena Psotová, Mgr. Eva Syrová, MUDr. Martin
Alföldi), Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa, Školská 3 (Peter Hlavatý,
Ing. Helena Psotová, Mgr. Eva Schmidtová, Ing. František Botka).
Z ďalšej činnosti Úradu a poslancov stojí za zmienku, že na základe
petície cestujúcich a uskutočneného viacstranného rokovania
za účasti zástupcov ÚNSK, dopravcu, poslancov za okres Šaľa
a starostov dotknutých obcí, bol s účinnosťou od 1. mája 2014
na linke Šaľa – Kolárovo - Komárno zriadený nový autobusový
spoj v pracovných dňoch s odchodom zo Železničnej stanice Šaľa
o 18:50 h a príchodom do Nededu, zastávka ObÚ o 19:25 h. Ide
zatiaľ len o skúšobnú prevádzku a na základe vyhodnotenia počtu
prepravených osôb na konci roka bude opodstatnenosť spoja
prehodnocovaná. Na jar pokračovali opravné a rekonštrukčné
práce v budove nemocnice v Šali. Do konca februára sa uskutočnila
kompletná maľovka chodieb a čakární poliklinickej časti a postupne
sa rieši aj výmena sedačiek. Do súčasnosti došlo tiež k výmene asi
jednej štvrtiny okien poliklinickej časti a prebehla aj tretia etapa
opravy sociálnych zariadení v objekte. Pre (staro)nových nájomcov
boli zrekonštruované priestory dvoch chirurgických ambulancií.
Až na nasledujúcom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 30. júna,
sa bude diskutovať o novej žiadosti spoločnosti HOSPIC IBLV
s.r.o., ktorá už vo februári prejavila záujem o postupný prenájom
kompletnej lôžkovej časti budovy šalianskej nemocnice, za účelom
vytvorenia hospicu.

Salón KIKI v Tešedíkove je miestom pohody a krásy
SALÓN KIKI – je malým prijemným miestom relaxu, očisty,
„dobitia dobrej energie“ a kozmetickej úpravy svojho tela
a zjavu, keď sa hneď každý človek cíti ako znovuzrodený.
Hovoríme o kozmetických službách, ktoré tento salón
v Tešedíkove ponúka. Majiteľkou je sympatická mladá
dáma Krisztína Vargová a salón nájdete ako sme spomínali
v Tešedíkove č. 735, v budove lekárne. Krisztínka si ho
založila v roku 2012 a odvtedy sa teší rozrastajúcej sa
klientele, pretože služby robí na vysokej úrovni, vytvára tu
príjemné prostredie, lebo aj to je dôležité pre zákazníčku, či
zákazníka. Cítiť sa pohodovo, byť upravený, skrášlený – to je
krédo jej práce, ktoré denne svoju prácou napĺňa.
Hovorí Krisztína Vargová:
- Pracujem systémom objednávok. Klient zatelefonuje a
dohodneme termín. Samozrejme, že je to vždy pár dní vopred,
ako chce byť upravený. Pracujem aj v sobotu. Okrem toho
chodím za zákazníkmi aj k nim domov, ak si to želajú, ale len v
pondelok doobeda. Aj tu však upozorňujem, že tieto služby si
treba objednať dopredu telefonicky.
o Aké služby ponúkate?
- 3D a 4D mihalnice, kozmetika – Jamuna a Mary Kay, manikúra,
japonská manikúra, pedikúra, gélové a akrylové nechty (aj na
nohách), líčenie – s kozmetikou Mary Kay, depilácia s voskom,
hyalurónová kúra na vrásky, čistenie vákuumom, dermabrázia,
turbo solárium, predaj profesionálnej kozmetiky Mary Kay, predaj
darčekových poukážok. A robím už aj permanentný mejkap.

Teším sa na Vás, milé zákazníčky, zákazníci!
Krisztína Vargová
Tešedíkovo 735 (budova lekárne)
tel: 0907 798 530
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„Chcel by som sa včelárstvu venovať tak dlho, kým budem
vládať“, hovorí Marián Výberči z Mojzesova, včelár, srdcom i dušou.

Včelárstvo má na Slovensku dlhú
tradíciu, o čom svedčí i prvá písomná
zmienka o včelárení na našom území,
ktorá pochádza od gréckeho filozofa
Priscusa, ktorý na naše územie prišiel
v roku 448. Med patrí medzi prírodné
potraviny, priaznivo pôsobí na imunitný
systém človeka a zlepšuje celkové
zdravie. Potvrdzuje to i pán Marián
Výberči (54r.) rodák z Mojzesova, ktorý
sa včelárstvom zaoberá už od svojich
20-tich rokov. Je otcom troch dcér
a hrdým starým otcom jednej vnučky.
Včely chová na záhrade pri rodinnom
dome, kde spolu s manželkou
bývajú. „Včely som zdedil po otcovi.
V súčasnosti mám 20 včelích rodín. Je to
moja veľká záľuba, baví ma to, i napriek
tomu, že občas nejaké žihadlo utŕžim.
Včelárstvom sa zaoberám popri práci.
Ak by som sa chcel touto činnosťou
živiť, potreboval by som oveľa viac
včelích rodín. Hovorí sa, že 4 člennú
rodinu dokáže uživiť okolo 200 včelích
rodín. Takýto chov je však veľmi náročný
finančne i časovo. Pre mňa je to koníček,
ktorý mi prináša radosť. Včela nepozná
svojho pána, nie je domestikovaná
a predsa človeku pomáha“, uviedol
pán Výberči a dodal, že včely opeľujú
90% všetkých kvetov v prírode, ostatné
živočíchy a vietor zvyšných 10%
kvetov. Do istej miery tak potvrdzuje

domnienku, že ak
vymiznú včely, ohrozený
je i život človeka.
Chov včiel je dotovaný i
Európskou úniou, o čom je
potrebné sa informovať vo
včelárskych organizáciách.
„Áno je to pravda. Náklady
sú však oveľa vyššie ako
výška poskytnutej dotácie.
Určené sú najmä pre
začínajúcich včelárov,
ktorým dokážu preplatiť
okolo 35% nákladov,
poskytujú sa i dotácie na
náradie, či prednášky. Ja
sa však snažím potrebné
pomôcky vyhotoviť
svojpomocne. V Základnej
organizácii Slovenského
zväzu včelárov Šurany
pôsobím ako dôverník,
mám na starosť i okolité
obce a preto vnímam
klesajúci záujem ľudí o túto
oblasť. Včelárstvo nie je
výhradne doménou mužov,
venujú sa mu aj ženy, aj
v našej organizácii máme
dve. Klesá však záujem
najmä mladých ľudí, hlavne z dôvodu
finančnej a časovej náročnosti, ktorú
si táto oblasť vyžaduje. V Mojzesove
i v okolitých obciach je málo včelárov
a súčasný počet včeľstiev nedostatočne
pokrýva opeľovaciu činnosť v našej
oblasti“, hovorí pán Výberči, ktorý by
uvítal, keby sa o včelárstvo začalo
zaujímať viac ľudí. Včela je spoločenský
tvor, vytvára spoločenstvá zvané
včelstvá, ktoré tvoria matka, robotnice
a trúdy. „Robotnice zbierajú z kvetov
peľ a nektár, ktorý v medových vačkoch
odnášajú do úľa, tam ďalšie robotnice
tieto šťavy nasávajú do svojho
tráviaceho traktu kde sa zahusťujú,
odparuje sa z nich voda až vznikne
hustejšia látka, ktorú včely ukladajú
do voskových buniek nachádzajúcich
sa v pláste, ktorý následne zaviečkujú
voskom. Tieto plásty sa potom vytáčajú
vo včelárskych medometoch, v ktorých
vďaka odstredivej sile získavame med.
Tento sa potom uloží do fliaš a v takejto
podobe sa nám dostáva na stôl.
Vytáčanie je jediný zásah, ktorý robím
ja, inak je med čisto prírodný produkt“,
uvádza pán Výberči. Včely zbierajú peľ
zo všetkých kvetov a podľa toho, ktorý
kvet prevažuje rozlišujeme niekoľko
druhov medu (agátový, repkový
a iné). „V auguste sa vytáča posledná

slnečnica, čím vlastne zoberiem včelám
všetky zásoby, preto sa musia na zimu
dokrmovať cukrovým roztokom“, hovorí
pán Marián. Ako vlastne spoznáme
kvalitný med? „Je všeobecne známe,
že najlepšie medy sa dopestovávajú
práve na Slovensku. Kvalitu medu
môžeme rozoznať podľa chute a farby.
Každý med časom zhustne, čo však nie
je chybou. Veľa ľudí si myslí, že je to
zlé, je to ale prirodzená ochrana medu.
U nás v Mojzesove je obľúbený agátový
med. Ľudia majú radi i slnečnicový med,
ktorý má sladko-štipľavú chuť. Tento rok
bolo pomerne dosť repkového medu,
keďže kvitlo veľa repky. Vedci objavili,
že repkový med má protirakovinové
účinky. Veľmi cenný je medovicový
med, ktorý sa získava najmä vo
vysokohorských oblastiach a oproti
ostatným medom má tmavšiu farbu.
Vzácnym ho robí jeho nedostupnosť
a závislosť od prírodných podmienok
a počasia. Je ho zo všetkých medov
najmenej, obsahuje však obrovské
množstvo vitamínov a minerálov“,
uviedol pán Marián. Napriek tomu,
že mnohí z nás si med do čaju denne
pridávajú, málokto vie, čo všetko ešte
patrí medzi produkty včiel. „Včely
okrem medu, ktorý je ich hlavnou
výrobnou činnosťou, produkujú
propolis – využívaný v zdravotníctve,
napr. na liečbu zápalových ochorení,
materskú kašičku, ktorá je vhodná
na liečbu chudokrvnosti. Ďalej sú to
napríklad žihadlá, ktorých odberom
sa zaoberá iba málo ľudí, sú však
veľmi účinné na liečbu reumy. Taktiež
peľ je produktom včiel a využíva sa
v kozmetickom priemysle a vosk,
ktorý sa rovnako používa na výrobu
kozmetiky, v medicíne alebo na výrobu
sviečok“, uvádza pán Výberči, ktorý by
chcel upozorniť ľudí, aby nepostrekovali
stromy do kvetu, pretože ak včela
takýto nektár nasaje, uhynie. Je pravda,
že trvácnosť medu je neobmedzená?
„Áno, je to pravda. Trvácnosť medu
nie je časovo obmedzená. Našiel sa
i v pyramídach a stále bol jedlý. Med by
sme mali skladovať na tmavom mieste
v sklených fľašiach a najvhodnejšie
je naberať ho drevenou naberačkou.
Na teplote nezáleží, med zhustne
v chladničke i inde. Dôležité je, aby
do nádoby, v ktorej ho skladujeme,
nenapadali nečistoty, pretože začne
kvasiť. Málo ľudí tiež vie, že med by
sa mal do čaju pridávať, ak teplota
čaju nepresahuje 50 stupňov, inak
sa z neho vytrácajú výživné látky“,
pokračovanie na str. 16.

Na návšteve v susednom okrese Nové Zámky
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takéto užitočné záľuby, ktoré ich nielen
tešia, ale svojimi výsledkami práce
tešia aj druhých, pretože nám všetkým
umožňujú dostať sa ku chutnému a
zdravému produktu – medu. Som hrdý,
že ešte aj v našej obci máme takéhoto
obetavého včelára, lebo ich je naozaj už
len ako šafránu. Dúfajme, že budeme
môcť časom aj ako samosprávy
podporiť takýchto obetavých ľudí,
akými bezpochyby včelári sú, pretože
oni svojim koníčkom uspokojujú nielen
svoje pocity a majú radosť z toho, ale
potešia aj ďalších, pretože kvalitný med
je darom zdravia“.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková

uviedol pán Marián, pre ktorého je
včelárstvo celoživotnou vášňou. Bol by
rád, ak by v tejto činnosti pokračovali
i jeho zaťovia, či vnučka, ktorá vo veku
jedného roka dedka so záujmom
sleduje a ak sa neskôr tejto oblasti
rozhodne venovať, získa v osobe pána
Mariána dobrého učiteľa. „Mojím cieľom
je najmä udržať si súčasných 20 včelích
rodín, chcel by som sa včelárstvu
venovať tak dlho, ako sa bude dať, kým
budem vládať“, dodáva Marián Výberči.
o A ako sa pozerá na takúto už
takmer ojedinelosť /včelárstvo/ v
našich obciach, samotný starosta
obce Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík?
„Som rád, že ešte stále pestujú ľudia

Veľa zdravia a pohody do ďalšieho života,
pani Rozália Vráblová!
Ja osobne ju poznám ako pani
vedúcu predajne COOP Jednoty s.d.
Nové Zámky – v obci Černík. Prakticky
som ju nevidela nahnevanú. Či vie byť
až taká diplomatická a neukáže pred
zákazníkom nič, alebo ju jednoducho
nič nerozhádže, to neviem...
Rozhodne mi však bola sympatická
od prvého stretnutia s ňou v predajni,
skrátka taká pozitívna „baba“ - pani
Rozália VRÁBLOVÁ. Musím pochváliť
aj predajničku, pretože je vždy čistá,
tovar pekne poukladaný, čerstvý,
aj všelijaké domáce slovenské
špeciality tu nájdete, a tie si rada aj ja
nakupujem. Chcela by som preto milú
pani potešiť aj ja – za jej skutočne

profesionálny prístup ku práci, ku
zákazníkom, ktorý je taký ľudský...
Dnes sa viac stretávate so zlobou a
hrubosťou, čoraz menej s láskavosťou.
A tak mi padlo vhod, že 17. júna sa
pani Rózka dožila svojich 60-tych
narodenín. Nech jej tento malý článok
padne ako milá osobná gratulácia
odo mňa aj za ďalších zákazníkov,
ktorí radi do predajne COOP Jednoty
s.d, Nové Zámky v Černíku chodia.
Milá Rózka, želáme Ti veľa zdravia
a pohody, spokojnosť v ďalších
rokoch a radosť zo života!
Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka časopisu

Tento rok nás komáre potrápia viac ako inokedy

Teplé počasie láka Slovákov von. Cesta k vode však nemusí byť
najlepší nápad. Zvýšená vlhkosť vzduchu pri vodných tokoch,
jazerách alebo kúpaliskách je lákadlom aj pre komárov. Našťastie
nesadajú na každého rovnako. Vedci sa už celé roky snažia pochopiť,
prečo sú niektorí ľudia voči pozornosti dotieravých komárov imúnni a
iní ich priťahujú ako magnet. Ak si myslíte, že malý nepríjemný hmyz
cicajúci krv si vyberá obete podľa sladkosti krvi, ste na omyle. Najviac
ho priťahujú ľudia s krvnou skupinou 0 a nielen tí. Medzi cicavcami
nachádzajú korisť vďaka tomu, že cítia teplo a oxid uhličitý, ktoré
cicavce vylučujú. Tehotné ženy a tučnejší ľudia sú náchylnejší kvôli
tomu, že vynakladajú viac energie ako priemerný človek. Vedci zistili,
že čuchový systém komárov je oveľa komplikovanejší ako si mysleli a
komárom na love citeľne pomáha.
Komáre prenášajú nebezpečné choroby
Okrem toho, že naničhodná háveď cicia ľuďom krv, prenáša aj rôzne
nebezpečné choroby. Medzi najobávanejšie ochorenia patrí malária,
žltá zimnica, horúčka dengue, japonská encefalitída, západonílska
horúčka a ďalšie. Malária je jedna z najrozšírenejších infekčných
chorôb. Ročne na ňu ochorie takmer pol miliardy ľudí. Momentálne
sa na Slovensku nevyskytuje malária ani horúčka dengue, ktoré
prenášajú niektoré druhy komárov. V dôsledku klimatických zmien
sa však očakáva, že by mohlo dôjsť k zmene ich endemického
výskytu. Žltá zimnica sa neprejavuje len nepríjemnou horúčkou, ale
je sprevádzaná vnútorným aj vonkajším krvácaním. K šíreniu horúčky
dengue značne prispieva letecká doprava. Medzi sprievodné príznaky
choroby patrí aj ekzém. Pri japonskej encefalitíde hrozí porucha
chôdze, trasenie končatín až kŕče, ktoré môžu vyústiť až do kómy. Pri
západonílskej horúčke trpia pacienti bolesťami hlavy a hrdla. Na tele
a končatinách sa im vyhádžu množstvo vyrážok.
Ako sa brániť
Konzumácia cesnaku či vitamínu B určite nie sú skutočnou
pomocou. Škrabanie poštípaného miesta tiež nie je najlepším
receptom na úľavu. Komár zanecháva po sebe množstvo slín, ktoré
môžu spôsobiť len ďalšie komplikácie. Riziko uhryznutia komárom

dokáže výrazne znížiť už používanie antibakteriálneho mydla. Medzi
ďalšie spôsoby, ako predísť nepríjemným štípancom na ruke, je
obmedzenie pobytu vonku počas úsvitu a západu slnka. V prípade,
že vonku nevyčíňajú horúčavy, riziko znižuje aj oblečenie s dlhými
rukávmi či nosenie nohavíc. V neposlednom rade je potrebné,
najmä počas dlhších výletov do prírody, používať repelent. Ten
ochráni aj pred kliešťami a iným malým hmyzom.
A na záver trošku s humorom...
Komárov je na svete plno. Rasovo sa segregovali do viac ako 3 000
druhov. U komárov sa dá krásne vidieť ako je medzi pohlaviami
rozdelené dobro a zlo: Komárí chlapi (t.j. samce) sú veľmi
disciplinovaní jedinci, citliví a romantickí chlapíci, ktorí sa živia tým,
čo je normálnou potravou tohto hmyzu. Nikto neuverí, ale je to
nektár z kvetov. Komárice ženy (t.j. samice) sú rafiky, vyznačujú sa
úchylkou, ktorá sa nazýva „hematofágia‘“. „Hematofágia“ je krycí
názov pre sanie krvi, trpí ňou aj Drakula.
A čo je na cicavcoch najpríťažlivejšie (stupnica podľa komárov)
• čím viac sa vonku hýbete, tým horšie (priťahuje nás váš pot)
• ak pijete pivo, ste na našom zozname (láka nás zmena vašej
pokožky)
• páchnu vám nohy, zaslúžite si pochvalu (nebojte sa, skôr vás
uštipneme do ruky)
• ste s kamarátmi na večierku, prídeme sa zabaviť (viac ľudí, viac
oxidu uhličitého a tomu neodolávame)
• nepokosili ste si trávnik, stretávame sa často (hustú vegetáciu
jednoducho zbožňujeme)
• bývate pri rieke alebo jazere, sme u vás ako doma (milujeme
vlhkosť, naším rajom sú stojaté vody)
• išli ste von bez sprchy, budeme vám v pätách (pre nás ste
krásne voňaví, skrátka na zjedenie)
• ste v čiernom, vás žerieme (neodoláme žiadnej tmavej farbe)
• vybrali ste sa večer do mesta, počkáme si na vás (vyrážame na
lov, keď sa stmieva)
spracované podľa podkladov z internetu
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Prenájom
lukratívnych
obchodných
a kancelárskych
priestorov
a predaj bytov
s veľkou terasou
na námestí mesta
Galanta.
tel.: 0908 150 136
0905 521 867
OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82,
951 31 Močenok
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie
funkcie
riaditeľ Základnej umeleckej školy,
Školská 1697, Močenok
Plné znenie a podmienky výberového konania sú zverejnené na:
- úradnej tabuli obce,
- internetovej stránke obce: www.
mocenok.sk
- prípadne formou osobného
nahliadnutia záujemcu na sekretariáte starostu obce Močenok.
Konečný termín predkladania žiadostí
je najneskôr do 10. 07. 2014 do 10.00 h.

V poradni u gynekológa:

Čo je to vaginálna mykóza?

Často sa dnes skloňuje termín vaginálna mykóza. Čo to je za ochorenie z medicínskeho
pohľadu? Ako sa chrániť pred nakazením? A ak už ochorenie prepukne, akú liečbu doporučujete?
Kandidy – kvasinky sú druhým najčastejším
vyvolávateľom zápalov pošvy. Predpokladá sa, že 75%
žien v reprodukčnom veku - aspoň raz v živote prekoná
mykotický-kvasinkový zápal pošvy. Približne 45-50% týchto
žien sa z touto infekciou stretne dvakrát za život.
Kvasinky však nachádzame pri kultivačnom vyšetrení
pošvy približne u 20% - bezpríznakových žien.
Je niekoľko predispozičných faktorov a stavov , ktoré
zvyšujú frekvenciu kvasinkovej infekcie pošvy:
- tehotnosť, neliečný diabetes mellitus/cukrovka/,
kortisteroidná liečba/autoimuinitne ochorenia, alergické
ochorenia../, imunosupresívna liečba, tesne priliehajúce
spodné prádlo, celková antibiotická liečba, hormonálna
antikoncepcia, zvýšená frekvencia pohlavného styku,
pohlavne prenosné ochorenia, HIV infekcia
Klinický obraz mykotickej-kvasinkovej
infekcie väčšinou sprevádza výtok a svrbenie vonkajších
rodidiel a pošvy. Výtok nemusí byť vždy, ale vždy sprevádza
ochorenie svrbenie. Často býva prítomná bolestivosť
pošvy, pálenie vonkajších rodidiel, bolestivý pohlavný styk,
pálivé pocity pri močení, väčšinou sa nevyskytuje zápach.
V rámci menštruačného cyklu častejší nástup príznakov
mykotickej infekcie je v predmenštruačnom období. Na
opakovaní kvasinkovej infekcie pošvy sa môže podieľať
zvýšená virulencia kvasiniek, znížená slizničná imunita
pošvových stien, zvýšená citlivosť na kvasinky.
Doposiaľ nie je známe, že sexuálny prenos kvasiniek je

vyvolávajúcim faktorom ochorenia.
Diagnóza tohto ochorenia sa štandardne
stanovuje v gynekologickej ambulancii.
Liečba ochorenia a jej rozsah stanovený
gynekológom sa posudzuje podľa toho,
či onemocnenie je po prvýkrát, alebo sa
jedná o opakovanie onemocnenia. Z toho
následne vyplýva využitie len lokálnej
liečby /vaginálne krémy, čípky a tabletky
do pošvy/ alebo i pridanie celkovej
antimykotickej –protikvasinkovej liečby. U
opakovaných infekcií je nevyhnuté potvrdiť,
alebo vylúčiť predispozičné factory. U
žien s opakovanou mykotickou infekciou
- po zhodnotení predispozičných faktorov
- je dôležitá potreba i špecializovaného
imunologického vyšetrenia. V súčasnosti v
rámci akútneho zásahu v liečbe mykotickej
infekcie pošvy je množstvo vaginálných prípravkov,
ako i jednorázových protikvasikových krémov a čípkov
- voľne dostupných v každej lekárni. Najfrekventnejšie
používaný Canesten v kréme, alebo tablety do pošvy.
Samozrejme najdôležitejšiu účasť v návrhu liečby
môže ponúknuť len gynekologická ambulancia s
jednoznačnou diagnostikou stavu, ako aj návrhom
doporučenia v prevencii tohto ochorenia.

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

Objednajte sa na:

Odbornú poradňu, konzultáciu,
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu...
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Salón
ÚSMEV
Horné Saliby
Marcela Bedecsová

Tel.: Nedeľa
0908
165 964
- Pondelok: zatvorené
Utorok – Štvrtok: 10:00–17:30 h.
Piatok: 10:00–18:00 h.
Sobota: 8:30–13:00 h.

Pripravte sa na prázdniny a dovolenkový
oddych aj u svojej kaderníčky! Nezabudnite
si nehať správne ošetriť a upraviť vlasy pred
silným slnečným žiarením. Pekný účes vytvára
pocit sebavedomia. Odborníčka na tieto záležitosti Marcela Bedecsová Vám rada poradí. Pracujeme iba na objednávku!

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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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

Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa: novovytvorenú parcelu č . 64/6- zast. plocha vo výmere
32 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 8-4/2014 zo dňa 28.04.2014, overeným pod č. 669/2014, od pôvodnej parcely č. 121-ostatná plocha, zapísanej Okresným
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,
v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, za cenu: 10,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň
z pridanej hodnoty žiadateľom: Božena Kovárová, rod. Jašíková, bytom v Seredi, Vážska
1886/47 v podiele 5/8-ín, Mária Poláková, rod. Kovárová, bytom v Seredi, Komenského 3043/40 v podiele
1/8-ina, Peter Kovár, rod. Kovár, bytom v Seredi, Vážska 1886/47 v podiele1/8-ina, Renáta Čejteiová, rod.
Kovárová, bytom Dvorníky 571 v podiele 1/8-ina.
Zámer schválilo MsZ v Seredi dňa 17.06.2014 uznesením č. 98/2014.
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v.r.

