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Pracujeme iba na objednávku!

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.

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

Nádherné účesy na 
stužkové oslavy, 

rodinné posedenia 
a firemné stretnutia!
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Na Slovensku máme celé roky na čele politikov, 
ktorí nechávajú finančne ošklbávať vlastnú 
krajinu, pričom naši ľudia pracujú v porovnaní so 
západnými krajinami za doslova almužny!

Nechce sa mi ani veriť, koľko prekážok musí 
podstúpiť častokrát slovenský podnikateľ, 

kým si rozbehne vlastnú firmu. Zato cudzích 
investorov na Slovensko lákame na obrovské 
daňové úľavy, štátne dotácie a neviem ešte 

čo, pritom akoby sa zabudlo na pragmatické 
pravidlo, že ak chce cudzia súkromná firma 

expandovať (rozširovať sa) má na to mať 
pripravené vlastné zdroje – o tom predsa 

podnikanie je! Ak sa chce rozvíjať, tak sa jej 
pravdepodobne musí dariť a nie naopak. 
Z akého dôvodu potom máme ako štát 

pomáhať súkromnej firme peniazmi z daní 
našich ľudí? Nie je v tom „chorá“ logika? 

Ak cudzia firma potrebuje finančný stimul 
od nášho štátu – tak potom asi nie je až 
taká úspešná, alebo je v stave rozpadu, 
krachu, alebo sa len začína rozbiehať? 

Alebo je v tom iný háčik? Ako sa v tom 
má orientovať bežný človek, podnikateľ, 

živnostník, ak štát pomáha cudzím 
súkromným firmám ešte k väčším ziskom, 

kým naši ľudia pracujú za úbohé mzdy? 
Prečo podporujeme cudzie ekonomicky 

silné firmy, keď pri rovnakej finančnej 
podpore by spokojne mohol častokrát 

obdobné firmy založiť aj samotný štát, alebo 

naši podnikatelia, ktorí by vytvorili možno 
rovnaké pracovné miesta ako cudzie firmy, 
keď by ich vlastný štát rovnako podporil? 

Nebolo by to logickejšie? Mne naozaj 
niekedy zastáva zdravý rozum, keď vidím – 
v akom „pozore“ – či „predklone“ stoja naši 
vládni predstavitelia pred EÚ – a doslova 
skáču radosťou – keď ich nejaký politik, či 
úradník z inštitúcií EÚ potľapká po pleci, 

že ako sa to dobre na Slovensku všetko 
vyvíja.... Čo by nepotľapkal, keď vďaka 

dobrým pracovitým a skromným ľuďom, akí 
na Slovensku sú, sa plnia nenásytné kešene 

európskych inštitúcií a platy poslancov 
a úradníkov v EÚ, ďalej kasy cudzích 

bohatých firiem a ich majiteľov a manažérov, 
pričom naši ľudia pracujú v porovnaní so 
západnými krajinami za doslova almužny! 

Ak však bohatí cudzí investori pohrozia, 
že odchádzajú a zrušia fabriku, naša 

vláda (je jedno či „ľavá alebo pravá“), im 
skočí na tento obchodný trik a okamžite 
schvaľuje ďalšie finančné injekcie. Čo je 

toto? Férovosť? To je obchod, založený na 
princípe rovnosti a pomoci? A nie náhodou 
neférové marketingové vydieranie, keď 

si z nášho rozpočtu urobili cudzí investori 

„trhací“ 
kalendár 

a šklbú ho, 
keď sa im 
náhodou nejakým spôsobom začnú 

znižovať predpokladané zisky? Toto nie 
je obchodná, či partnerská spolupráca, ale 

tvrdý a reálny obraz cynizmu svetového 
kapitalistického biznisu, keď menšie 

a slabšie štáty ustupujú väčším a silnejším. 
Kto ešte môže veriť, že všetci máme v EÚ 
rovnaké postavenie a výhody? Je len na 
škodu, že na Slovensku máme celé roky 
na čele politikov, ktorí nechajú finančne 
ošklbávať vlastnú krajinu len preto, aby 

sa zapáčili cudzím a ešte sa mnohí tvária 
ako spasitelia našej ekonomiky, že to 

všetko sa robí pre občana a zamestnanosť 
na Slovensku. Nemal by práve rozvinutý 

kapitalistický západ a svet finančne 
podporovať „zaostalé“ krajiny východnej 
a juhovýchodnej Európy, ako o nás stále 
vyhlasujú a ako nás titulujú štáty a firmy 

„bohatého“ západu a sveta? 
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka

0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Nová kaviareň v Galante

Sympatický personál sa teší na Vašu návštevu, aby Vás mohol obslúžiť k spokojnosti  
a získaniu dobrého pocitu..., a môžete si posedieť v príjemnom prostredí 

s útulnou atmosférou a vychutnávať si s priateľmi drink podľa Vášho výberu!

ul. Esterházyovcov /pri Kauflande/

majiteľka: Mgr. Veronika Vargová
tel.: 0905 649 760

Ponúkame:
• teplé nápoje – kávové špeciality, 

bezkofeínovú kávu, horúcu 
• čokoládu, horúce nápoje (letná 

zmes)
• nealkoholické nápoje, vrátane 

100%-ných ovocných štiav
• destiláty a likéry
• pivo, víno, šampanské
• miešané nápoje a zmrzlinové 

poháre

Otvorené:
Pondelok až Štvrtok 8:30 h. – 20:30 h.
Piatok 8:30 h. – 21:00 h.
Sobota 9:00 h. – 20:30 h.
Nedeľa 9:00 h. – 21:00 h.

Vyše 20 ročná tradícia, výborná kvalita, skvelé nápady, primerané ceny...
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Niekedy si hovorím, že by voľby mali 
byť každého pol roka, aby sme mali 
poopravované ihriská, cesty a piesok 
do škôlok, aby si nemuseli nosiť rodičia. 
Keď tak sledujem ten predvolebný 
horúčkovitý stavebný zhon v našich 
mestečkách, obciach, jednoznačne za 
tým vidno snahu o prístup ku korytu, aj 
za cenu prezlečenia trička, či inej podlej 
finty. Veď ľudia majú takú krátku pamäť, 
že? Aj v predchádzajúcich voľbách sme 
zaznamenali, že príslušníci istej strany si 
pozastavili pred voľbami členstvo v strane, 
lebo to stanovy tejto strany umožňujú 
a kandidovali vo voľbách ako „nezávislí“ 
kandidáti. Čo si o tom máme myslieť? Je to 
porucha vlastnej identity? Alebo sa v nich 
pohlo svedomie a pravé pred voľbami zistili, 
že sa s líniou strany zrazu na prechodné 
obdobie jedného, či dvoch mesiacov, 
nestotožňujú? Alebo je to iba zákerný ťah 
podľa pravidla, že pre niekoho neplatia 
v politike žiadne pravidlá ani morálka? 
Už v predchádzajúcich voľbách vznikli 
podozrenia, že mnoho tzv. nezávislých 

kandidátov je financovaných najbohatšími 
stranami, aby mali strany zabezpečené aj 
zadné dvierka. „Malá domov“! - sa občas 
hodí , že? Hovorím, ako to náš najväčší 
boľševik povedal o štandardných stranách. 
To sú tie, čo štandardne nasľubujú voličom 
hory doly a potom si s nimi, vieme čo.... 
Nezávislý kandidát môže mať neviem akú 
úprimnú snahu zmeniť veci k lepšiemu, 
nemá inú šancu, len sa k niekomu 
z politického spektra pridať a tým okamžite 
končí jeho „nezávislosť“. Aj keby ľudia zvolili 
čisto len nezávislých kandidátov , títo 
by tvorili zhluk, ktorý bol pôvodne proti 
všetkému a všetkým, ale vlastne ani nevedia 
za čo a prečo. A po voľbách, ak chcú, aby si 
ich vôbec niekto vypočul, musia kolaborovať 
s tými, od ktorých sa tak okato, tvrdo 
a zasadne dištancovali. Ospravedlňujú to, 
že vraj pre dobro veci, aby presadili dobré 
myšlienky“. A sme tam, kde na začiatku – 
len pri sľuboch a korytách. Jedinú cestu 
k zmene vidím cez voľbu úplne nových tvárí, 
ktoré sa ale združujú do jasne vyprofilovanej 
nesprofanovanej strany. Čo bráni statočným 

a slušným ľuďom združiť sa do takejto strany 
a odovzdať svojim deťom lepšiu krajinu? 
Takú, akú sme ešte ako študenti chceli 
v roku 1989.

- MUDr. Regan Belovič -

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
e-mail: gszurnal@gmail.com;  www.zurnaly.sk;  mesačník/dvojmesačník
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Takto to vidím ja:
O nezávislosti nezávislých...



Písal sa rok 2003, úvodom ktorého 
vrcholila kríza BOXING CLUBU Galan-
ta (ďalej len skratka BCG), klubu s 34 
ročnou históriou, v tom čase jediného 
reprezentanta boxerského športu 
v Galante. Táto skutočnosť motivovala 
viacero miestnych boxerských 
činovníkov, ktorí zavelili k radikálnemu 
obratu a prišli s projektom obnovenia 
zašlého lesku boxu v meste. Členská 
základňa BCG si do svojho čela 
zvolila funkcionára s extraligovými 
skúsenosťami, podnikateľa  Juraja 
Sterna, ktorému asistovali nestori 
galantského boxu Imrich Vígh, Ivan 
Zelenák, Mgr. Pavol Hosnedl či Ing. 
Zoltán Horváth, ale aj bývalí úspešní 
boxeri, Tibor Haás a Tibor Stojka Bugár. 
Prvým krokom k zlepšeniu situácie 
v klube, bolo otvorenie siete boxerských prípravok na vidieku, 
osvedčenej metódy, ktorá bola klubu v minulosti vždy prospešná. 
V tom čase nastúpil do služieb obce Selice bývalý reprezentant 
Československa, viacnásobný majster Slovenska a finalista 
majstrovstiev Československa Imrich Csadi, ktorý podal pomocnú 
ruku a ujal sa prípravy mladých adeptov boxerského športu, žiakov 
tamojších základných škôl. Funkcionári BCG i začínajúci tréner, 
sa mohli oprieť hlavne o pomoc starostu obce Igora Mandáka, 
ktorý umožnil otvorenie boxerskej škôlky v priestoroch školskej 
telocvične. A tak na jar 2004 prekročili jej prah František Koller, 
Nikolas Šimčík, Leon Kurucz, Juraj Šimčík, Patrik Polák a ďalší elévi, 
rozhodnutí vyskúšať si ako chutí šport tvrdých mužov. Systematická 
práca trénera Csadiho so skúsenosťami z armádneho strediska 
vrcholového športu v Olomouci a extraligovej TJ OSP Galanta, 
ktorému pomáhal pri sfunkčnení celého procesu Gabriel Réső, 
priniesla po roku prvé ovocie v podobe športových úspechov 
svojich zverencov. Chlapci začali v nemajstrovských , neskôr 
v základných majstrovských a postupne sa prepracovávali do 
vyšších súťaží.
Prvým významným úspechom selických boxerov, boli žiacke ti-
tuly majstrov Slovenska, ktoré v roku 2005  získali Nikolas Šimčík 
a František Koller. A potom to už pokračovalo ako na bežiacom 
páse. V telocvični ZŠ sa pohyboval celý rad majstrov a finalistov 

majstrovstiev Slovenska, medzi 
ktorých patrili Patrik Polák, Július 
Dőme, Július Vizváry, Anton Lakatoš, 
Adam Rigo, Leon Krajčovič a ďalší.
Za obdobie uplynulých troch rokov, 
vyrástlo pod rukami trénera Csadiho 
niekoľko významných boxerov, pred-
stavujúcich v žiackych a mládežníckych 
kategóriách špičku boxu na Slovensku. 
Spomedzi nich treba spomenúť viac-
násobných majstrov Slovenska a Únie 
boxerských klubov Slovenska Patrika 
Dömeho, Mária Dömeho, víťaza medzi-
národného turnaja SOPRON CUP, finalis-
tu majstrovstiev UBCS 2014 Jozef Riga 
a Marcela Oláha, majstra UBCS, ktorý má 
vo svojej zbierke aj skalpy dvoch medai-
listov z Majstrovstiev Európy.
Dnes  pod taktovkou Imricha Csadiho, 

pravidelne trénuje v telocvični ZŠ Selice 12 žiakov a dorasten-
cov, pripravených nastúpiť do všetkých majstrovských súťaží 
na Slovensku. Najväčšou oporou tohto kolektívu je štvorná-
sobný majster Slovenska a majster UBCS 2014 Kristián Far-
kaš, do popredia sa však výrazne tlačia aj Alan Rigo, Peter Koller 
a Roman Ditrich.
Výsledky tohto vysunutého pracoviska BCG v Seliciach sú 
výnimočné, veď počas desiatich rokov činnosti získať 16 titulov 
majstra Slovenska a 5 titulov majstra UBCS, je úctyhodné. Podiel 
na týchto pozoruhodných výsledkoch majú aktívni boxeri, 
tréner, funkcionársky zbor klubu v zložení Marián Lauro, Mgr. 
Pavol Hosnedl, Juraj Stern , Marek Adamkovič a Eugen Czuczor 
. Významný podiel na tejto úspešnosti  má aj Obecné 
zastupiteľstvo Selíc a hlavne starosta obce Igor Mandák, ktorý 
je oporou oddielu už celé desaťročie. A tak nezostáva nič iné, ako 
pogratulovať a zapriať tomuto športovému kolektívu do budúcna 
veľa ďalších športových úspechov.        

pripravil:  Ivan Zelenák

Selickí boxeri získali počas desiatich rokov 16 titulov 
Majstra Slovenska a 5 titulov UBCS, obecné 

zastupiteľstvo v Seliciach a starosta Igor Mandák 
sú výraznou oporou tohto športu už celé roky!

Významný podiel na tejto úspešnosti  má aj Obecné 
zastupiteľstvo Selíc a hlavne starosta obce Igor Mandák, 

ktorý je oporou oddielu už celé desaťročie

Majstri Slovenskej republiky v kategórii starší žiaci - dekorovaní 
v Štúrove, oddiel Boxing Club GALANTA s predsedom Ivanom 

ZELENÁKOM (v strede) a Mgr. Pavlom HOSNEDLOM

CSÁDI za mladých čias

Majstri Slovenska družstiev starších žiakov pre rok 2011, boxeri Boxing 
Club GALANTA, zľava v hornom rade: tréneri Imrich CSADI a Miroslav 
RUSNÁK, v strednom rade Július HORVÁTH, Leon KRAJČOVIČ, Koloman 
DŐME, František ŠKRABÁK, tréner Ladislav TAKÁCS, Michal TAKÁCS a 
Jozef FERDINAND, v podrepe Kristián FARKAŠ a Marcel OLÁH
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Silvia Kováčová je zo Šale, tu 
aj žije  30 rokov. Po skončení 
štúdia pracovala v detských 
jasliach, ale aj v spoločnosti 
Synecta v Šali.  Má ukončené 
vysokoškolské vzdelanie I. 
stupňa  - ako pedagóg. Ako 
sama hovorí, v tejto sfére 
nenašla uplatnenie, asi to 
nebolo to „pravé orechové“. 

Pokračuje samotná Silvia Kováčová:
- Upútal ma inzerát realitnej kancelárie Directreal v našom 
meste.  Po osobnom pohovore som absolvovala niekoľko 
školení, kde som získala vedomosti ako celý systém funguje, 
ako hľadať nehnuteľnosti, záujemcov, ako efektívne využívať 
marketing pre zviditeľnenie sa, atď. Zistila som, že ma práca 
makléra oslovila, je zaujímavá, dynamická, každý prípad je rôzny. 
V mojej práci neexistuje stereotyp, čo ma veľmi baví, nakoľko 
som človek aktívny a mám rada pestrosť. Väčšinu času trávim 
v teréne, pri náberoch nehnuteľností, pri obhliadkach, je to 
vzrušujúcejšie ako sedieť 8 hodín za počítačom v kancelárii J. 
o Aký je v podstate systém – spôsob Vašej práce? 
Vyhľadávate si svojich klientov sama, alebo oni vyhľadávajú 
Vás, resp. oboje? Ako si zvyknete mapovať svoje obchodné 
teritórium? 
- Väčšinu svojich nehnuteľností naberám na základe osobného 
kontaktu, t.z. že mi zavolá známy, kamarát, sused, bývalá 
kolegyňa a pod., že by chcel/a kúpiť či predať nehnuteľnosť. 
Sú to ľudia, ktorí so mnou prežili nejaké to obdobie, poznajú 
ma a dôverujú mi. Komu zveriť do rúk nehnuteľnosť ak nie 
osobe, ktorej dôverujem? Čo sa týka kupujúcich, využívam 
takisto osobné kontakty, ale aj sociálne siete a tlačovú formu 
prezentácie.
o Aké je Vaše „spádové“ územie, čo sa týka predaja a kúpy 
realít? Pracujete pod hlavičkou veľmi úspešnej realitnej 
kancelárie DIRECTREAL, za ktorú hovoria tisícky spokojných 
klientov, ponúkate špičkové služby za veľmi rozumnú cenu. 
Ako sa Vy cítite vo Vašej realitnej kancelárii, vysoká kvalita 
práce iste aj Vás inšpiruje a zaväzuje, či sa mýlim?
- Directreal má 31 pobočiek po celom Slovensku. Veľmi ma teší, 
že môžem pracovať pre kanceláriu, ktorá sa dlhodobo drží v top 
5-ke v počte predajov - Directreal Family Šaľa. Máme na starosti 
nehnuteľnosti v okrese Šaľa.  Sme skvelý kolektív, momentálne 
čisto ženský. S kolegyňami spolupracujeme, vzájomne si 
pomáhame, čím sa zvyšuje efektivita našej 
práce.
o Ako sa vo všeobecnosti predávajú 
nehnuteľnosti v našom regióne v tomto 
roku? 
- V porovnaní s minulým rokom sa počet 
predajov zvýšil a to nielen v našej kancelárii, 
ale aj v ostatných kanceláriách Directreal na 
Slovensku, čo nás veľmi teší a vážime si dôveru 
našich klientov. Dôkazom ich spokojnosti je, že 
mnoho klientov riešilo prostredníctvom našej 
pobočky viacero obchodov, resp. odporučilo 
naše služby svojim rodinným príslušníkom.
o Orientujete sa vo svojej práci aj na 
prenájmy nehnuteľností? 
- Venujeme sa aj prenájmu nehnuteľností a to: 
bytov, domov, kancelárií, skladov a obchodných 
priestorov. Najväčší záujem je o prenájom 
bytov, čím ľudia preklenú prechodné obdobie, 

resp. sú v situácii, kedy 
nemôžu čerpať úver a 
dočasný podnájom im 
rieši situáciu.
o Aká je vlastne 
Vaša pracovná doba, 
ste ochotná vyjsť 
v ústrety klientom pri 
obhliadke kedykoľvek, 
ako to u Vás skrátka 
funguje?
- Klientom som k 
dispozícii každý 
pracovný deň, aj cez 
víkend po telefonickom 
dohovore. Obhliadky 
nehnuteľností závisia 
aj od pracovnej doby a 
vyťaženosti majiteľov 
nehnuteľností, ale 
viem sa prispôsobiť a 
ísť na obhliadku aj po 
20.00, ak to klientovi tak 
vyhovuje. 
A ešte sa opýtam na pár profesných otázok...:
o Pokiaľ zdedím nehnuteľnosť a následne ju idem predať, 
musím platiť daň z predaja?
- Pri posudzovaní povinnosti platiť daň z príjmu z predaja 
nehnuteľnosti  sa rozlišuje dedenie v priamom rade alebo 
dedenie v nepriamom rade. Pokiaľ sa jedná o dedenie 
v priamom rade /napr. po rodičovi/ je príjem od dane 
oslobodený za podmienky, že uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa 
nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa /
zomrelého/. V prípade dedenia v nepriamom rade /napr. po 
súrodencovi/ by bol takýto príjem oslobodený od platenia dane 
až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto 
nehnuteľnosť do vlastníctva dedič.
o Mám pred predajom nehnuteľnosť vymaľovať ?
- Odporúča sa to najmä vo veľmi zanedbaných bytoch a 
domoch. Celkový dojem je lepší. V prípade, že kupujúci mieni 
nehnuteľnosť rekonštruovať, je maľovanie zbytočné.
o Ako stanovím ideálnu cenu, za ktorú viem reálne predať 
svoju nehnuteľnosť ?
- Najčastejšou chybou pri stanovení ceny je porovnávať svoj byt/
dom so susedovým: keď sused predal za toľko, aj ja budem toľko 

„Veľmi ma teší, že môžem pracovať v Realitnej 
kancelárii Directreal, ktorá patrí k najlepším na 

Slovensku“, hovorí Bc. Silvia Kováčová.

1-izbový byt 
po rekonštrukcii 
na M.M.Hodžu

v Šali, 
cena: 36.500,-€

Bc. Silvia Kováčová, tel.: 0907 794 634, e-mail: s.kovacova@directreal.sk /
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pýtať. Každá nehnuteľnosť je špecifická, pri 
bytoch veľa ovplyvní lokalita, poschodie, 
balkón, rozloha a stav bytu. V našej RK robíme 
tzv. cenovú mapu, kde klientovi zmapujeme 
ceny v danej lokalite a podľa toho určíme 
primeranú cenu na jeho nehnuteľnosť. Ak 
chce klient vedieť presnú hodnotu svojej 
nehnuteľnosti, vieme mu zabezpečiť znalca 
v odbore nehnuteľností, ktorý mu vyhotoví 
znalecký posudok. Ten sa pohybuje od 110 
-200€.
o Aký význam má tzv. rezervovanie 
nehnuteľnosti?
- Pokiaľ sa kupujúci rozhodne, že nehnuteľnosť 
chce, rezervuje si ju. Pri podpise rezervačnej 
zmluvy zloží vopred stanovenú zálohu. 
Štandardne sa nehnuteľnosť rezervuje na 1 
mesiac, závisí od dohody medzi predávajúcim 

a kupujúcim. V období, kedy je nehnuteľnosť 
rezervovaná, ju nesmie predávajúci ponúkať na 
predaj. Ak ju v čase rezervácie predá, je povinný 
zaplatiť pokutu kupujúcemu, ktorý za ňu zaplatil 
zálohu. V opačnom prípade, ak kupujúci odstúpi 
od rezervačnej zmluvy, záloha mu prepadá v 
prospech predávajúceho.
o Kde Vás môžu nájsť záujemcovia o kúpu 
nehnuteľnosti? 
- Klienti nás nájdu v Šali na Hlavnej 45, čiže 
priamo na pešej zóne oproti Orange. Sme tu 
pre nich každý pracovný deň od 9:30 do 17:00, 
mimo otváracích hodín po telefonickej dohode. 
Kontakty na maklérov a kompletnú ponuku 
nehnuteľností nájdete na:
www.byty-domy-sala.sk alebo 
www.directreal.sk/family.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

5-izbový rodinný 
dom s nízkymi 

mesačnými 
nákladmi 

v Šali-Veči, 
cena: 93.000,-€

3-izbový byt  
s výhľadom na 
zeleň v Šali za 
dobrú cenu,

cena: 49.000,-€

Súťaž mladých záchranárov CO okresu Šaľa
Ešte v máji tohto roku sa v priestoroch športového areálu ŠK Tešedíkovo konal V. 
ročník okresného kola „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“. Vyhlaso-
vateľom súťaže bola Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, organizátorom Okresný úrad Šaľa v spolupráci s Územným spolkom 
SČK Galanta a Okresným riaditeľstvom HaZZ Nitra – hasičskou stanicou Šaľa. 
Podujatie malo športovo – vedomostný charakter, nadväzovalo na učivo „Ochra-
na človeka a zdravia“, pričom mladých ľudí pripravuje na možné riziká vyplýva-
júce najmä z pôsobenia následkov rôznych mimoriadnych udalostí, prebúdza 
v nich záujem o záchranárske aktivity, pohyb a pobyt v prírode, sebaochranu a 
vzájomnú pomoc. Pomáha im zdokonaliť si celkovú zdatnosť a formovať u nich 
zručnosti, ktoré budú môcť zúročiť aj v konkrétnom pôsobení spoločenského 
života a profesiách, pre ktoré sa v neskoršom veku rozhodnú. 
Do bojov o Putovný pohár prednostu okresného úradu a množstvo hodnotných 
cien sa zapojili 4  členné zmiešané družstvá z 9 základných škôl v okrese Šaľa. Sú-
ťažiaci museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti v 
disciplínach z oblasti civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, topografie, hasení 
malých požiarov a streľby zo vzduchovej pušky. V neľahkých poveternostných 
podmienkach si nakoniec víťazstvo vybojovalo družstvo ZŠ s VJM – Alapiskola 
Tešedíkovo, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ  Bernolákova Šaľa 
a bronzové umiestnenie získalo 
družstvo zo ZŠ s MŠ Vlčany. 
Podujatie podporili obce Tešedíko-
vo, Vlčany, Neded, Žihárec, Diakov-
ce, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad 
Váhom, Trnovec nad Váhom, Mä-
sovýroba VEPI s.r.o. Šaľa, AGROPOL 
- Ovocný sad Vlčany, Ernest Baluška 
– Reštaurácia Šaľa – Veča, TÓTH 
SLOVAKIA - Železo obchod TÓTH 
Močenok, PHOBOS Corporation, 
spol. s.r.o. Šaľa, FOCESA s.r.o. Šaľa, 
Ivan Blažo – IBEX Močenok, ZOTT 
s.r.o. Trnava, Reštaurácia DOMINO 
Šaľa, NIZO-STAV s.r.o. – Ladislav 
Somogyi, MÁHRMONT  s.r.o. Šaľa a 
Obvodná poľovnícka komora Šaľa. 

spracoval: Mgr. Peter Kovács – vedúci odboru krízového riadenia OÚ Šaľa

Bc. Silvia Kováčová, tel.: 0907 794 634, e-mail: s.kovacova@directreal.sk /
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Václava Jurčagu 
poznám viac rokov, 
najmä z obdobia, 
keď zastával funkciu 
starostu v obci Šintava. 
Spolupracovali sme 
spolu, keď bolo niečo 
potrebné a aktuálne 
o obci zverejniť 
a informovať tak 
verejnosť. Pán Jurčaga 
bol jedným z tých 
starostov, ktorí boli 
dochvíľni, plnili si 
dohodnuté termíny, ale 
aj dohovory – a s takými 
ľuďmi sa v obchodnom, 
verejnom, ale aj 
osobnom vzťahu 
spolupracuje a funguje 
dobre a spoľahlivo. 
Bola som preto rada, 
keď sme sa po dlhšej 
dobe spolu stretli 
a porozprávali sa o tom, 
ako a čím žil Václav 

Jurčaga uplynulé 4 roky, aj ako prežíval skutočnosť a ako si na 
ňu spomína, keď pred 4 rokmi zistil, že to vo voľbách na starostu 
obce vo volebnom období 2010-2014 „neuhral“.  
Hovorí Václav Jurčaga:
- Po pravde povedané, bol som trochu sklamaný, ale zobral som 
výsledok na vedomie, zdvihol som telefón a zablahoželal môjmu 
súperovi – víťazovi. Zároveň som mu ponúkol svoje skúsenosti 
a možnosť spolupráce. Ako sa však neskôr ukázalo, svoju činnosť si 
zabezpečoval inými poradcami a spôsobmi. 
o Čo potom nasledovalo – a ako sa uberal Váš život počas 
uplynulých štyroch rokov až po dnešok? 
- Uvedomil som si, že vo funkcii starostu budem už iba niekoľko 
týždňov, tak som sa snažil „dotiahnuť“ rozpracované akcie (aktivity) 
do dokončenia, aby nastávajúci starosta mal ľahší začiatok. Zároveň 
som začal uvažovať nad tým, že budem mať viac času venovať sa 
rodine, práci v rodinnej firme, ale najmä mojej záľube v cestovaní 
a poznávania iných krajín, svetadielov, prírody a spôsobu života 
ľudí. Doteraz som navštívil veľa krajín známych, ale i exotických. 
Videl som prenádherné miesta, jaskyne, ale bol som i na ľadovcoch 
z doby ľadovej a na činnej sopke. To sú zážitky, ale i skúsenosti zo 
spôsobu života ľudí, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Takže môžem 
skonštatovať, že určite som sa nenudil, skôr by som povedal, že pre 
nedostatok času som nestíhal. 
o Niekedy je možno aj dobré, ak sa udeje taká situácia – ako sa 
stala aj Vám., človek práve vtedy spozná skutočných priateľov, 
ale aj „hyeny“ – akoby sa nám v takýchto situáciách „vyčistil“ 
zrak... Zažili  ste aj Vy tento pocit, takúto skutočnosť?
- Máte trochu pravdy pani redaktorka, ale ja to beriem inak. Človek 
má priateľov, ktorí zostanú priateľmi v každej situácii. Tí ostatní sú 
„známi“, pretože chcú, alebo potrebujú, aby sa s vami poznali. Ja to 
neodsudzujem. Myslím, ak by sme sa navzájom viac poznali, bolo by 
to pozitívne a prospešné pre všetkých  a všetko. Možno to hovorím 
trochu diplomaticky, ale veď netreba všetko riešiť, treba nechať 
priestor na zamyslenie i ostatným. A možno sa zamyslia i takí, na 
ktorých svojou otázkou narážate.
o Niektorí porážku ťažko prežívajú, iných naštartuje k ďalšiemu 
zdokonaleniu seba samého a svojho okolia, alebo sa rozbehnú 
do vlastného biznisu. U Vás sa udialo zrejme to druhé, keďže 
prekypujete pohodou a vyslovene už na pohľad takou osobnou 
vyzretosťou a vyrovnanosťou. Čo hovoríte? 
- V predošlej otázke som hovoril, že som si uvedomil, že budem mať 
viac času na riešenie vlastných záujmov, no a ten čas som využíval 
na vylepšovanie už spomínanej rodinnej firmy, či už opravami, 
alebo úpravami priestorov, ale i pomocnými prácami potrebnými 
na chod tohto zariadenia. Viete pani redaktorka, celý živor som 
pracoval s ľuďmi a pre ľudí, takže viem, že ocenia každé vylepšenie, 
každé zdokonalenie a spríjemnenie, ktoré pre ich pobyt zrealizujete 
a zabezpečíte. Preto som sa snažil všetky moje skúsenosti, či už 
z ciest po svete, alebo z práce vo funkcii starostu, využiť na tieto 

ciele. Myslím si a som hrdý, že sa to podarilo. 
o Poďme však trochu do histórie.... Keď ste boli vo funkcii 
starostu obce Šintava, ako obec celkovo fungovala? 
Zaspomínajme si trochu, čo všetko sa pod Vašou taktovkou 
podarilo v obci urobiť? 
- Ja pani redaktorka, nerád hovorím o histórii, to nech posudzujú 
iní, aj keď je niekedy potrebné sa obzrieť späť a možno i čerpať 
poučenie z histórie. Ja sa radšej pozerám dopredu, do budúcnosti, 
pretože nič sa nedá vrátiť. Možno iba zhodnotiť. Nuž, ale keď nedáte 
inak, môžeme teda v krátkosti zhodnotiť roky môjho účinkovania vo 
funkcii starostu. Podotýkam, že to je moje videnie a niekto (vždy sa 
nájde) to môže vidieť úplne inak. Po mojom nástupe do úradu v roku 
2002 bola na tom obec dosť zle. Bolo treba riešiť školy, škôlku, dom 
opatrovateľskej služby, cesty a chodníky, čističku odpadových vôd, 
no v podstate všetko, čo táto obec vlastnila. Najväčší nedostatok, 
ako inak, peniaze... Štát presúval kompetencie na obce, ale akosi 
pozabudol na skutočnosť, že k tomu treba i to podstatné – 
finančné prostriedky!  
Uvediem jeden príklad: Domov opatrovateľskej služby s 20 
klientmi bol prevedený  do kompetencie obce s finančnou 
čiastkou 118 000 Sk na pol roka. Keď si uvedomíme, že z tej sumy 
bolo potrebné uhradiť všetky energie zariadenia a mzdy pre 5 
ošetrovateliek plus všetky odvody, tak zo 17 500 Sk na mesiac 
by to  nezvládol ani kúzelník. Z uvedeného príkladu bolo vidieť, 
ako bolo odovzdávanie kompetencií obciam a mestám v zákone 
nedomyslené.
Takže bolo treba v prvom rade zabezpečovať finančné prostriedky: 
na rozpracovanú rekonštrukciu čističky odpadových vôd, na chod 
spomínaného domu opatrovateľskej služby, na školu, škôlku, 
atď... Postupne sa podarilo: na dokončenie rekonštrukcie čističky  
1 000 000 Sk, na chod domu opatrovateľskej služby 2 000 000 Sk 
na každý rok plus valorizácia, na dostavbu 10 rokov rozostavanej 
prístavby domu opatrovateľskej služby viac ako 1 750 000 Sk a na 
vybavenie nábytkom a zariadením 800 000Sk. Ale bolo potrebné 
riešiť aj iné problémy: materská škola – havarijný stav. Bolo 
rozhodnuté premiestnenie škôlky do voľných priestorov školy. 
Úprava priestorov stále 460 000 Sk – zafinancovalo Ministerstvo 
školstva SR. Získali sme veľa grantov, z ktorých bola vybavená 
počítačová trieda na škole. Finančné prostriedky na rekonštrukciu 
sociálnych zariadení v základnej škole sme získali taktiež 
z Ministerstva školstva SR vo výške 500 000 Sk. Samozrejme, že 
sme zároveň riešili i iné problémy. Postupne sme obnovili asfaltové 
povrchy ciest na uliciach Hradná, Pivovarská, Priečna, Seredská, 
Proletárska a Kúpelná. Vybudovali sme verejné wc na štadióne, ale 
i z grantu 300 000 Sk sme opravili tribúnu futbalového štadióna. 
Ako jedna z mála obcí sme vybudovali na miestnom cintoríne 
verejné wc. Ďalej môžem spomenúť, že na rekonštrukciu strechy 
na telocvični a sociálnych zariadeniach, čo bolo v havarijnom 
stave, sme získali 7 000 000 Sk. Okrem toho bolo na školskom 
dvore vybudované multifunkčné ihrisko a nové oplotenie školy. 
Keďže budova školskej družiny bola v havarijnom stave, využili 
sme a upravili sme suterénnu časť školy na tieto účely a pôvodnú 
budovu sme kompletne zrekonštruovali a vytvorili priestory pre 
klub dôchodcov, pre výbor záhradkárskeho zväzu, výbor zdravotne 
postihnutých, ale i veľké priestory pre obecnú knižnicu a ešte zostali 
i priestory pre možný sklad CO. Svoju činnosť sme zamerali i na 
bytovú politiku, s cieľom stabilizovať mladých ľudí v našej obci. 
Vybudovali sme a v roku 2008 odovzdali do užívania 16 obecných 
bytov, postavených v rámci štátneho fondu rozvoja bývania a na 
ďalších 14 bytov sme pripravili projekt a všetkú dokumentáciu tak, 
aby ich bolo možné začať stavať v roku 2011.  S radosťou môžem 
skonštatovať, že sme zo získaného grantu vypracovali Územný plán 
obce, ale i Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce. Predtým, 
ako sme podali žiadosť o finančné prostriedky z EÚ na revitalizáciu 
námestia obce, sme doriešili vlastnícke práva na verejných 
priestranstvách, vrátane areálu školy. Pred získaním finančných 
prostriedkov z EÚ vo výške 620 000 € sme zrekonštruovali strechu 
požiarnej zbrojnice, vymenili okná a dvere za plastové a zateplili 
budovu. Rekonštrukčné práce na obnovu námestia boli ukončené 
v novembri 2010 a súčasne s nimi sme vybudovali i bezbariérový 
vchod na obecný úrad. V roku 2009 sme získali finančné prostriedky 
na výmenu okien a dverí v zariadení opatrovateľskej služby, ako 
i na zateplenie celej budovy a obnovy fasády. V roku 2010 bola 
zrekonštruovaná zasadacia miestnosť obecného úradu, vrátane 
sociálneho zariadenia a vykurovania. Budova bola kompletne 

Keď bol Václav Jurčaga starostom Šintavy, podarilo 
sa mu do obce dotiahnuť veľa financií, ktoré 

zmysluplne a užitočne občania využili a využívajú.
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zateplená a opatrená novou fasádnou. V roku 2010 bolo začaté 
zokruhovanie častí vodovodných rozvodov obce z dôvodu zlepšenia 
kvality pitnej vody v končiacich častiach vodovodnej siete. V roku 
2010  som ešte stihol doriešiť dotáciu na výmenu okien na budove 
školy. Prvá časť dotácie prišla v decembri 2010 v čiastke 140 000 €. 
No a samozrejme bolo treba riešiť bežné záležitosti, spojené 
s činnosťou obce.
o Podľa mojich informácií ste boli hodnotený medzi 
najúspešnejšími starostami regiónu. Vedeli o tom občania?
- Môžem povedať, že také hodnotenie ma vždy potešilo a ľudovo 
povedané „nakoplo“ k ďalšej aktivite, ale nechválil som sa s tým. 
Veď jedno porekadlo hovorí: Svetská sláva – poľná tráva. Ja som 
mal väčšiu radosť z výsledkov mojej 
práce. Myslím, že to hovorilo za všetko 
viac, ako nejaká informácia vyslovená na 
oficiálnych miestach. Pre mňa to tam nič 
neznamenalo, ja som uznával iba viditeľné 
výsledky.  
o Takže Vám sa podarilo dotiahnuť do 
obce naozaj pekný balíček financií, 
ktoré sa aj zmysluplne využili . Keďže 
ste nepredpokladali, že nevyhráte 
voľby v r. 2010, mali ste rozhodnuté 
iste aj ďalšie investičné akcie, ktoré? 
A ako dopadli po Vašom nezvolení do 
funkcie? Pokračovala obec v začatých 
záležitostiach?
- Áno, bola to už spomínaná výmena okien 
na škole a telocvični. To sa realizovalo, 
pretože  peniaze z Ministerstva prišli. 
Ďalej som podal žiadosť na Ministerstvo 
o finančné prostriedky na riešenie 
havarijného stavu strachy na školskej 
budove. Všetky stanoviská a posudky 
boli doložené, komisionálne odsúhlasené 
krajským školským úradom a po schválení 
KŠÚ odoslané na Ministerstvo. V akom 
stave sa táto žiadosť nachádza, mi nie 
je známe. Ďalej bolo mojim zámerom 
komplexne riešiť Dom smútku. Viem, že 
v súčasnosti je vymenený starý chladiaci 
box za nový. No a nemôžem opomenúť 
zámer prístavby zariadenia opatrovateľskej 
služby, ktorý som mal podľa projektovej dokumentácie rozšíriť za 
peniaze z Eurofondov o 4 izby v hodnote 340 000 €. Podpísaná 
zmluva ministerstvom bola na obecnom úrade, ale táto aktivita sa zo 
strany nového vedenia obce zatiaľ nerealizovala. Osobne si myslím, 
že na škodu veci, veď obec do pripravovaných projektových prác 
investovala dosť finančných prostriedkov, nehovoriac o venovanom 
čase, ale i možnosti postarať sa o ďalších 8 občanov.
o Ak sa pozrieme na súčasnosť, ako hodnotíte stav a úroveň 
života vo Vašej obci, pretože ako poslanec obecného 
zastupiteľstva fungujete aj  tomto volebnom období 2010-
2014?
- Na takéto otázky veľmi nerád odpovedám, pretože hoci som 
poslancom OZ, nemám úplný prehľad o tom, čo by bolo možné 
urobiť pre ešte lepší život v našej obci. Nikdy som sa nevyjadroval 
na adresu čo bolo, lebo som presvedčený, že každý starosta sa 
snaží urobiť všetko v rámci svojich možností a schopností pre 
spokojnosť občanov obce. Čo sa však týka  budúcnosti, tam sa dá 
ešte zlepšiť veľa vecí pre spokojnejší a plnohodnotnejší život našej 

obce. Sú to najmä chodníky, cesty, zeleň, ale i vzájomné podujatia 
na spoločenské vyžitie a to nemusí byť iba v našej obci, ale môžu sa 
organizovať zájazdy za takýmito podujatiami. Myslím, že priestoru  
na takéto aktivity je stále dosť. Záleží iba na ľuďoch a podmienkach.
o Ak ste sa rozhodli kandidovať na funkciu starostu obce 
Šintava opätovne, tak je to bezpochyby preto, že chcete 
niektoré veci pre obec doriešiť a dotiahnuť do zdarného konca..
- Áno, máte pravdu, aj keď nie vždy sa dá všetko dotiahnuť do konca 
a k úplnej spokojnosti. U mňa však znamená,, že kde iní končia, 
ďalší pokračujú, ako reálny. Veď život nekončí dosiahnutím jedného 
cieľa. Po ňom musí nasledovať ďalší. Takže rád by som pokračoval na 
dosahovaní ďalších cieľov pre rozvoj našej obce.

o Ak sa tak poohliadnete dozadu a celkovo 
sám pre seba zhodnotíte roky práce – ktoré 
ste odviedol spoločnosti, obci, rodine, 
ako ich hodnotíte? Ste aj trošku spokojný 
sám so sebou? Lebo ľudia dnes sa akoby 
báli hovoriť aj o svojich úspechoch, či 
prednostiach, hneď nastúpi závisť iných, 
ohováranie až súdne vyhrážky. Napriek 
tomu som presvedčená, že človek má 
poznať svoje kvality, schopnosti, a nemá 
sa hanbiť ich aj otvorene prezentovať, 
ak skutočne je o čom hovoriť, ak urobil 
kus práce pre spoločnosť a angažuje sa aj 
pre iných, nielen pre seba. Na Slovensku 
sa často, alebo oveľa skôr, prezentuje 
treťotriedna celebrita, ktorá viac menej 
vyzdvihuje len samú seba, svoj súkromný 
život a skutočne vzácni a pracovití 
ľudia ostávajú skôr v úzadí, pretože sú 
hanblivejší a myslia si, že o úspechoch, 
ktorými sa zdokonaľuje život aj iných ľudí, 
netreba hovoriť, že dobro sa chváli samo. 
Tu si však dovolím odporovať najmä preto, 
lebo ľudia na dobré a užitočné veci rýchlo 
zabúdajú, nevedia za ne poďakovať, berú 
ich ako samozrejmosť, kým na negatívne 
veci reagujú okamžite a ak môžu niekoho 
ohovoriť, alebo kritizovať, tak tam sa vedia 
„vyburcovať do ohromných rozmerov“.  
Takže ako to je vo Vašom prípade, aký máte 
názor na túto oblasť spoločenského života?

- Hovoril som, že to, čo je za nami, ma už neláka. Preto aj nerád 
hovorím a hodnotím, čo bolo... Nikdy som nečakal žiadne pochvaly, 
veď som to robil aj pre seba a moju rodinu. Ak mi niekto závidí, tak 
mu môžem povedať iba toľko, že i on mal možnosť, a možnosti sú 
vždy, nech to skúsi a potom môže poukazovať a riešiť. Každý by si 
mal najprv pozametať pred vlastným prahom. Ak by to mnohí 
urobili, bolo by menej problémov, ohovárania a závisti, lebo takto 
sa mi zdá, že ľudia radšej poukazujú na iných, aby sa nedajbože, 
neukázala skutočná pravda o nich samotných. Ja som toho názoru, 
že čo je dobré, resp. čo je urobené s dobrým úmyslom a pre väčšinu, 
sa chváli samo, bez akýchkoľvek invektív a postranných úmyslov. 
Závisť a poznámky plné vykonštruovaných  dohadov a ničím 
nepodložených poznámok a ohováraním typu „jedna pani povedala“ 
sú mi cudzie. Nech radšej tí, čo závidia a ohovárajú, ukážu svoje 
schopnosti na inom mieste, ako pomôcť občanovi a dobrej veci. 
Bude to určite užitočnejšie pre spokojnosť a spolunažívanie občanov 
v obci. Rád by som sa toho dožil.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová – Galantský a Šaliansky Žurnál

Chceš osloviť verejnosť a nech to má silu?

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

Váš regionálny časopis...

ŽURNÁLGalantský
Šaliansky

a
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NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. obdržala 
certifikát bezpečnosti a kvality.

Nadácia COOP Jednota opäť pomohla galantskej 
nemocnici a občanom nášho regiónu

16.júla 2014 prevzal od organizátora súťaže akreditovanej firmy B Braun 
riaditeľ NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. MUDr. Ján Stratinský certifikát o bez-
pečnosti a kvalite “ Bezpečná nemocnica“. 
Základným prísnym kritériom je zavedenie a dlhodobé používanie bez-
pečnostných zdravotníckych pomôcok, ktorými sa zvyšuje bezpečnosť 
zdravotníckeho personálu i pacientov. Medzi nadštandardné bezpečné 
zdravotnícke prostriedky patrí napr. bezpečnostná kanyla, ruptúrne sety, 
uzatvorená infúzna linka, ktoré zamedzia kontaminácii pacientov ftalátmi a 
baktériami, ktoré poškodzujú najmä pečeň, obličky a plod dieťaťa u tehot-
ných žien. Uzatvorenými infúznymi linkami sa výrazne zníži riziko šírenia 
nozokomiálnych infekcií. Ihly a kanyly sú vybavené špeciálnou konštruk-
ciou znemožňujúcou bodné, či rezné poranenia. Po použití ihly sa jej hrot 
automaticky uzavrie a úplne eliminuje riziko poranenia a následné možné 
infikovanie sestier. Len málokto si uvedomuje, aké riziko pri manipulácii s 
nimi zdravotnícky personál podstupuje, je vystavený riziku nákazy hepati-
tídou typu B a C, vírusom HIV alebo mnoho ďalších infekčných ochorení. 
Sestry absolvovali špeciálne sériové školenie na osvojenie si manipulácie s 
týmto špeciálnym materiálom. Manipulácia s novými kanylami a infúznymi 
setmi sa zdala na začiatku realizácie projektu náročná a zložitá, ale dnes po 
získaní praxe s týmto materiálom, je jednoduchá, rýchla a predovšetkým 
bezpečná. 
Do projektu „Bezpečná nemocnica“ sa prihlasovali dobrovoľne zdravotníc-
ke zariadenia, ktoré chceli zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pre svojich zamest-
nancov i pacientov. Potešilo nás, že sme prvou všeobecnou nemocnicou u 
nás, ktorá sa zúčastnila tohto projektu. 
Cieľom udeľovania certifikátu „Bezpečná nemocnica“ je podporovať ak-
tívny prístup zdravotníckych zariadení k ochrane personálu, pracoviska aj 
samostatných pacientov. 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. teraz patrí do zoznamu 
8 certifikovaných nemocníc na Slovensku, ktorým záleží na bezpečnosti 
zdravotníckeho personálu, či pacientov a tak zvyšuje kvalitu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti.

pripravila:  PhDr. Kvetoslava Tóthová, ved. sestra CJIS
foto: Eva Sudová

V galantskej nemocnici sv. 
Lukáša na neurologickom od-
delení pribudol nový prístroj, 

ktorý uľahčí prácu lekárom 
a pomôže pacientom. Ide o 

špičkový digitálny 2 kanálový 
EMG prístroj Nicolet VikingQu-
est, ktorý nemocnici venovala  
Nadácia Jednota COOP vďaka financiám, ktoré svojimi 

nákupmi v sieti predajní COOP Jednota pomohli vyzbie-
rať samotní zákazníci. Tento prístroj slúži na vyšetrenie 
nervov a svalov a jeho kúpou sa skráti čakacia doba na 

vyšetrenie z troch mesiacov na niekoľko dní.  Symbolický 
šek v hodnote 10.000 € na kúpu tohto prístroja odovzdali 
riaditeľovi nemocnice MUDr. Jánovi Stratinskému osobne 

Ing. Július Belovič - predseda predstavenstva COOP 
Jednota Galanta a Ing. Gabriel Csollár – predseda pred-
stavenstva COOP Jednota Slovensko. Nadácia Jednota 
COOP pomohla galantskej nemocnici už aj v minulosti, 
keď pred dvomi rokmi  zakúpila ultrazvukový prístroj 
na urologické oddelenie v hodnote 10.000 € a pred 

štyrmi rokmi videokameru s digitálnym spracovaním pre 
gynekologické oddelenie v hodnote 8.000 €. Poskytnutie 

takýchto finančných darov na zakúpenie drahých prí-
strojov pomôže hlavne pacientom tohto regiónu a zvýši 
sa kvalita poskytovaných služieb v nemocnici. Málokto 
si však uvedomuje, že finančné prostriedky do Nadácie 
Jednota COOP zbierajú vďaka svojim nákupom hlavne 

samotní zákazníci obchodného reťazca  COOP Jednota a 
takýmto spôsobom nepriamo pomáhajú svojmu regiónu 

a okoliu. 
Na fotografii: 

 MUDr. Ján Stratinský-riaditeľ nemocnice, Ing. Július Belovič – 
predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta,  Ing. Gabriel 
Csollár – predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko
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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

NÁBYTOK
Czafík

Email: lodenica.sintava@stonline.sk
WEB: www.lodenicasintava.sk 
FACEBOOK: Lodenica Šintava
tel.: 0908 739 929

Chatová osada LODENICA ŠINTAVA - 
poskytuje celoročné ubytovanie v  
4-lôžkových chatkách typu bungalov 
s kompletným vybavením (kuchynka, 
hygienické zariadenie, TV...) a vo Vile Fiesta 
pre 15 hostí. Klimatizovaná reštauračná 
sála Lodenica pre Vás usporiada rodinné 
oslavy, firemné posedenia, posedenia 
pre pracovné kolektívy, organizácie, 
kluby, spoločenské združenia až pre 120 
prítomných.

Lodenica Šintava
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Už sa vám stalo, že ste prišli na mestský úrad a odchádzali 
ste nahnevaní, že sa vám nepodarilo všetko vybaviť? To sa 
dá zmeniť. Stačí zriadiť miesto, kde vybavíte všetky potrebné 
veci na jednom mieste a nemusíte vystriedať desať kancelárií. 
Klientské centrum, kde si u jedného človeka vybavíte všetko, 
ako napr. u elektrikárov či plynárov, majú dnes už aj oveľa 
menšie mestá ako Šaľa. To je jeden z mojich hlavných bodov 
volebnej kampane a 15. novembra to budú práve občania 
Šale, ktorí si môžu vybrať.
Žijem v našom meste od narodenia a trápi ma, že Šaľa 
zaostáva v rozvoji za porovnateľnými mestami.  Netreba si 
dávať ruky pred oči a tvrdiť, že Šaľa je progresívnym mestom. 
Už niekoľko rokov prešľapujeme na jednom mieste a 
nevieme sa pohnúť dopredu. 
Šaľa je našim domovom a spája nás. Viac ako tisícročná 
história nám dodáva na pocite hrdosti, že žijeme práve tu. 
Či už sme boli alebo neboli okresným mestom, pocit byť 
Šaľanom má pre nás osobitý lesk. Najväčším bohatstvom 
Šale sme práve my – Šaľania a Večania. Hlavnými cieľmi 
mojej kandidatúry o post primátora je riešenie bytovej 
otázky pre mladé rodiny, vybudovanie cyklotrasy až k fabrike 
Duslo, modernizácia oboch kultúrnych domov, nová kvalita 
služieb obyvateľom na mestskom úrade a v neposlednom 
rade razantné a dynamické kroky pre realizáciu cestného 
obchvatu mesta v najvyšších politických kruhoch. Prednosť 
dávam osobnému kontaktu s tými, ktorí v tomto meste žijú a 
trávia mnoho času. Rád si ich vypočujem. Či to je podnikateľ, 
manažér, predavačka alebo bezdomovec. Aj preto som 
sa rozhodol, že sa budem pravidelne stretávať s občanmi, 
chcem počuť ich návrhy, nápady, postrehy, myšlienky, 
ktoré by sme mohli spoločnými silami realizovať. Vážim si 
dôveru ľudí, ktorú som dostal pred štyrmi rokmi a verím, 
že spoločnými silami Šaľu posunieme dopredu, aby nám 
okolité mestá mohli závidieť. A ľudia, ktorí Šaľu navštívili raz, 
aby prišli aj nabudúce. Šaľa má potenciál na to, aby sme tu 
mohli dôstojne žiť, pracovať vychovávať deti aj relaxovať. 
15. novembra 2014 budeme voliť primátora aj poslancov 
mestského zastupiteľstva. Prídite a voľte zmenu k lepšiemu!

S úctou, Jozef Belický

Mgr. Jozef Belický: „Chcem počúvať občanov“.

Poznáte pozemok na Kráľovskej ulici v Šali za nemocnicou? Keď prechádzam okolo, tak si tam 
predstavujem, ako by tam dobre vyzerali byty pre mladé rodiny s deťmi, kde by mohli za primerané 
nájomné žiť a vychovávať svoje potomstvo a pritom by sa nemuseli trápiť a zaťažovať hypotékou, 
pretože platy prevažnej väčšiny mladých ľudí sú tak nízke, že splácať hypotéku je pre mnohých 
doslova na hranici biedy a nedôstojnosti žitia celej rodiny. Áno, preto hovorím o nájomných bytoch, 
ktoré sa stavajú aj v okolitých obciach, len v Šali sa na ne akosi zabudlo...Určite by chátrajúci 
pozemok v tejto lokalite ožil, stal by sa užitočným pre veľa občanov, ktorí sa rozhodli si založiť 
rodinu, zostať bývať v našom meste a možno časom aj pre neho robiť niečo pozitívne, zmysluplné, 
čo slúži aj ďalším občanom. Čo na to hovoríte vy - občania? 

obrázky/ vizualizácia: Ing. Arch. Imrich Pleidel
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22. ročník celonárodného 
kresťanského festivalu

Gorazdov Močenok 
kvalitný pre inscenácie, 

bohatý na sprievodné akcie.
  „Tento je Vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských 

knihách a pravoverný, to buď Božia vôľa i láska Vaša, ako i 
moja“ – už tradične známy citát sv. Metoda, ktorý sa  skloňo-
val v rôznych podobách na jedinom festivale kresťanského 

divadla na Slovensku a ktorý  sprevádzal jeho organizátorov, 
dobrovoľníkov, divadelníkov a v neposlednom rade náv-

števníkov 22. ročníka celonárodného festivalu kresťanského 
divadla Gorazdov Močenok. Tento ojedinelý festival sa  konal 

v dňoch 24. – 27. júla 2014 v Močenku. 
     Návštevníci tohto jedinečného festivalu vzhliadli sedem 
súťažných a jedno nesúťažné divadelné predstavenie,  ale i 
bohatý sprievodný program. Organizátori tento rok mysleli 
aj na detského diváka. Močenský kultúrny dom  navštívili tri 
detské divadelné súbory zo Šale,  Bánoviec nad Bebravou, z 

Tepličky nad Váhom a jeden mládežnícky súbor z Partizánske-
ho. Fanúšikovia divadla poézie  Teatra Colorato z Bratislavy  

zhliadli v sále domu kultúry jedno z ich novších predstavení 
(ako nesúťažné predstavenie) s názvom Ó Sláva hviezd ó 

sláva v réžii nám veľmi dobre známeho a uznávaného diva-
delného režiséra Petra Weincillera. Nevšedné a nadčasové 

Erbenove verše predstavili na doskách, ktoré znamenajú svet 
močenskí ochotníci. Klasické divadelné predstavenia si diváci 

mohli pozrieť v podaní divadelných súborov z Rimavskej 
Píly alebo Bratislavy. Festivalová porota pod vedením Petra 

Weincillera udelila 3.miesto ex aequo DRK Kalorik z Bánoviec 
nad Bebravou a DS z Rimavskej Píly, 2.miesto získalo Divadlo 
Christoffer z Bratislavy a 1.miesto v tomto roku patrilo domá-

cemu Divadlu Dominus za inscenáciu Svadobné košele. „Ja 
mám veľkú radosť, že tento XXII. ročník Gorazdovho Močenku 
nás naozaj potešil kvalitou predvádzaných predstavení. Opro-

ti minulému roku, keď sme trošku váhali, že či udelíme prvé 
miesto, tentokrát sme mali opačný problém. Myslím, že sme 
videli veľa zaujímavých inscenácií a zaujímavých tém, ktoré 
tieto súbory priniesli. Nemal som na žiadnom predstavení 

pocit, že by som sa nejakým spôsobom nudil, alebo, že by ma 
to nebavilo, práve opačne, bavilo ma to a som za to veľmi, 

veľmi vďačný. Kiežby takýchto vydarených ročníkov bolo viac 
a keby tá kvalita tých súborov, ktoré prichádzajú do Močenka 
rástla“, vyjadril prianie predseda festivalovej poroty Mgr. art. 

Peter Weinciller.   Na festivale nechýbali prehliadky dokumen-
tárnych filmov o M.R. Štefánikovi, film o Cyrilovi a Metodovi, 

slovanských apoštoloch a taktiež premietanie záznamu z 
posviacky Kaplnky sv. Gorazda v Gorazdove z roku 1994 J. Em. 

Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom.  V rámci sprie-
vodného programu sa návštevník mohol tešiť na rôzne filate-

listické výstavy s uvedením príležitostnej poštovej pečiatky 
pod názvom „Od čias sv. Cyrila a Metoda žije Slovensko pod 
ochranou Panny Márie“, výstava venovaná M.R. Štefánikovi, 
výstavu Svetového združenia Slovákov venovanú Andrejovi 

Hlinkovi, výstavu fotografií Filipa Lašuta - 20.výročie posviac-
ky Kaplnky sv. Gorazda v Gorazdove“ a prezentáciu knihy 
Heleny Slávikovej-Rabarovej Cestami starého Slovenska. 

Milovníci turistiky putovali v prvý deň festivalu po starej ceste 
do starobylej Nitry, kde odniesli už po ôsmykrát festivalové 
posolstvo a pozvanie na podujatia nitrianskemu sídelnému 
biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi. V tomto roku, kedy sa 

konal už 22.ročník festivalu sa pred sochou svätého Gorazda 
stretlo akoby symbolicky 22 pútnikov.   Svoje zastúpenie na 
festivale mali i cyklisti z Močenku a zo Slovenského orla. Ich 
trasa viedla z Močenku cez Nitru, Branča až do osady Goraz-
dov.   Neodmysliteľnou súčasťou kresťanského festivalu  je 
každoročne aj duchovný program. Pre návštevníkov, dob-
rovoľníkov, ale aj účinkujúcich bola pripravená duchovná 
obnova.  Záverečná nedeľná festivalová svätá omša, ktorú 
celebroval Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, náš 

rodák, bola vysielaná v priamom prenose RTVS z rodiska sv. 
Gorazda,  osady Gorazdov.  Počas svätej omše   spieval  ŽSZ 

Cantica z Močenku a hrala DH Močenská kapela.
 Pravidelní návštevníci našej obce a jej festivalu si všimli, že 
v priestoroch historickej budovy kultúrneho strediska sa v 
priebehu troch rokov neuskutočnili sprievodné podujatia. 

Budova postavená v roku 1897 musela prejsť rozsiahlou re-
konštrukciou. Po troch rokoch rekonštrukcie sme opäť našich  
gorazdovcov privítali v novo zrekonštruovanej budove pod 
novým názvom Múzeum a galéria sv. Gorazda.  Pri realizo-
vaní takejto veľkej kultúrnej akcie, akou náš festival je, sú 

potrebné finančné zdroje. Podarilo sa nám získať prostriedky 
z Ministerstva kultúry SR a z Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, za čo im i touto cestou srdečne ďakujeme. Úprimne 
ďakujeme i miestnym sponzorom za ich štedrosť a pocho-

penie pre toto kultúrne podujatie.V tomto ročníku k odkazu 
svätého Gorazda pripájame aj slávenie Roku Sedembolestnej 
Panny Márie, patrónky Slovenska. O to radostnejšie sa brány 
našej obce otvárali s láskou všetkým návštevníkom festivalu. 

Našou snahou bolo vytvoriť spolu jednu obrovskú festivalovú 
rodinu, aby  sa každý  cítil ako doma. Či sa tak stalo,  posúdia 

festivaloví  účastníci.
 pripravila:   

Gabriela Borzová,  riaditeľka festivalu Gorazdov Močenok

1. Zástupcovia  divadelných súborov
2. Víťaz XXII. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla  
Gorazdov Močenok – Divadlo Dominus Močenok (zprava doľava : 
Monika Ternerová, Mária Blehová, Tomáš Danko).
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Posledný augustový piatok sa v Šoporni v Galantskom okrese niesol v duchu osláv. Obecné oslavy spojila samospráva s výročím 
Slovenského národného povstania (SNP) aj Dňom Ústavy SR. Pripravený bol bohatý kultúrny program s ohňostrojom, obyvatelia a 
návštevníci obce sa mohli  potešiť aj z vystúpenia Štefana Skrúcaného a Adama Ďuricu.  
„Je to už tradičné podujatie, ktoré je venované oslavám našej obce a tiež významným udalostiam novodobých 
slovenských dejín. Obete vojnového a fašistického režimu si uctíme položením vencov k pamätníku SNP. Pripravený je 
však aj bohatý kultúrny program, ľudová veselica a počas celého dňa rôzne atrakcie pre deti a občerstvenie,“ priblížil 
starosta Šoporne Milan Vlček.  
Program odštartoval o 10:00h pri Obecnom úrade Šoporňa na Rajčure, súťažou vo varení povstaleckého guláša, pripravené 
boli ukážky tradičných remesiel a na dobrú náladu zahrala country skupina Direct-band. Od 12:00h sa deti realizovali v 
tvorivých dielňach, zaskákali si na nafukovacom hrade, zajazdili na elektrických autíčkach alebo na kolotoči. Položenie vencov 
k pamätníku padlým v SNP bolo na programe o 15:00h, následne sa účastníkom predstavili folklórne súbory Šopornianska 
Lipka, Važinka, Važina a Važinár či superstárista Peťo Šrámek. Od 17:00h navštevníkov zabávať Štefan Skrúcaný a zaspieval 
Adam Ďurica. Večer sa rozhorela Vatra ústavy SR a program následne pokračoval ľudovou veselicou s hudobnou skupinou 
Stop.

Dni obce oslávili v Šoporni spolu 
s výročím SNP a Dňom Ústavy SR

Chceš osloviť verejnosť a nech to má silu?

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

Váš regionálny časopis...

ŽURNÁLGalantský
Šaliansky

a
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Milióny ľudí po celom svete sa venujú zdravému životnému 
štýlu. Niekoľko stotisíc z  nich sa venuje naturálnej 
kulturistike a  fitnes. Naturálna kulturistika je individuálny 
šport, dlhé hodiny tréningov, elaborovaná strava, 
vyčerpávajúce súťaže. Výsledkom je často naozaj len kúsok 
kovu – medaila. Avšak len 179 vybraných súťažiacich z 20 
krajín sveta sa v  22 kategóriách zúčastnilo Majstrovstiev 
sveta v naturálnej kulturistike a fitnes v Nitre koncom júna 
2014. Nesmierne pozitívna sila veľkej rodiny naturálnych 
kulturistov z celého sveta ukázala zdravý šport, krásu tela 
a sprítomnila ideály starej Sparty. Toto jedinečné podujatie 
svetového formátu sa uskutočnilo 28.júna 2014 v Mestskej 
športovej hale v Nitre . A bolo na čo pozerať, pretože prišli 
pretekári z USA, Austrálie, Európy, ale aj z takých krajín, ako 
je  India, Uganda, Rusko či Spojené arabské emiráty. 
Medzi svetovou špičkou nechýbali ani pretekári zo 
šaliansko- galantského regiónu, ktorí reprezentovali 
Slovensko. Už dlhoročným favoritom svetových 
a európskych podujatí je Erik Tóth zo Šale, ktorý po tretí 
raz obhájil titul majstra sveta v  kategórii muži nad 

180cm. Martin Vrbjár z Veľkého Grobu so svojou životnou formou v silnej konkurencii špičkovo pripravených pretekárov z 
Austrálie, Ugandy, Indie, Nemecka, Holandska a Maďarska obsadil tretie miesto v kategórii 
muži do 170 cm. Ing. Dr. Július Karabinoš, PhD. zo Šale vo svojich 61 rokoch obhájil svoj 
minuloročný titul z Majstrovstiev sveta zo Zakynthosu  v kategórii masters III 60+. Aby sme 

nezabudli na nežné pohlavie tohto športu, 
treba spomenúť Luciu Čurkovú zo Šale, 
ktorá na šampionáte v  kategórii Bikini 
nad 170 cm obsadila 6. miesto a  Jarmila 
Sýkorová z  Trnovca nad Váhom, 
nováčik na svetovom podujatí, 12. miesto 
v  kategórii Bikini do 170 cm. Rok príprav 
tohto šampionátu mal význam, veď privítať 
v  našej krajine športovcov z  celého sveta 
je azda česť pre každého organizátora. 
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky 
sa cíti poctená touto jedinečnou 
príležitosťou, ktorú dostala od prezidenta 
INBA GLOBAL Denny Kakosa a  prezidenta 
INBA EUROPE Tomáša Procházky. A na záver 
chceme poďakovať všetkým sponzorom a 
celému organizačnému tímu za ich pomoc 
a trpezlivosť.

pripravil: Viliam Rigo

Erik Tóth zo Šale – tretí krát majstrom sveta v naturálnej kulturistike!

Zľava:  Viliam Rigo prezident INBA Slovakia, Wayne McDonald více 
prezident INBA Global, Tomáš Procházka prezident INBA Europe, Denny 

Kakos prezident INBA Global

Prezident INBA Denny Kakos si s radosťou pozrel 
a vzal so sebou do Kalifornie GS Žurnál. Erik Tóth

Martin Vrbjar Lucia Čurková Jarmila Sýkorová Julius Karabinoš 
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Je naozaj zaujímavé, ale 
i burcujúce a udivujúce, 
ako ľudstvo odpradávna 
bojuje s alkoholickým, 
ale aj s inými opojeniami.   
Alkoholizmus je po fajčení 
druhou najčastejšou 
závislosťou. Na Slovensku 
aspoň príležitostne popíja 
alkohol 95 % dospelej 
populácie, väčšina ľudí 
však nie je závislá. Podľa 
odhadov je alkoholikov 
okolo 40 tisíc, liečbe sa 
však ročne podrobí asi 15 tisíc. Na otravu 
alkoholom ročne zomiera u nás asi 200 
ľudí, ilegálne drogy usmrtia ročne 20-30 
osôb. Podľa 6 ročného prieskumu Ústavu 
hygieny LFUK so 17 tis. respondentami sa 
k (takmer) dennej konzumácii destilátov 
priznáva iba 1,5 %, k vínu 1,4 %, a k pivu 
asi 40 % osôb. Jednoznačné je, že v našom 
svete, - za volantom, či v spojitosti 
s používaním zbrane, - je to médium, 
ktorého užívanie nás robí nebezpečnými. 
Dôvodov môže byť viacero, a môžu byť i vo 
vzájomnom súzvuku. Hlavnými sú znížená 
schopnosť pružne reagovať, zvýšená 
odvaha a agresivita, neschopnosť doceniť 

nebezpečnosť situácie, preceňovanie 
vlastných síl, narušená motorika, zhoršené 
zmyslové vnímanie, privodenie si pocitu 
únavy, a pod. Vonkoncom nie vždy musí 
byť alkoholik násilníkom, alebo asociálom. 
Veľa ľudí vedie normálny život, a plní si 
všetky povinnosti, ale majú problém s pitím. 
A liečba by im vtlačila spoločenskú stigmu, 
preto pomoc nevyhľadávajú. Platí totiž, že 
kým v krčme pil, nebol alkoholikom, a stal sa 
ním, až keď sa začal liečiť. Vo svetle humoru 
to vyzerá asi takto: „Keď som smädný, - to 
nevidí nikto, ale keď si vypijem, - to vidí 
každý!  V niektorých prípadoch sa pije 
hlavne kvôli tomu, aby sa jedinec dostal 
do niektorého z týchto stavov, inokedy 
zasa „od jedu“, na zabudnutie, zo zúfalstva, 
či zo sklamania, - ale najčastejšie je to zo 
zvyku, resp. pijeme v spoločnosti, kde 
je to normálne.   Alkohol je v Európskej 
únii zaradený medzi potraviny. Neliečený 
alkoholik má život v priemere o 20 rokov 
kratší. Na cirhózu pečene zomierajú 
už 30-roční, a alkoholici majú viac 
úrazov. Alkohol má tiež kontraindikácie 
s používanými liekmi, ktoré môžu vážne 
ohrozovať zdravie, či priamo spôsobiť smrť.   

Priemerný vek, osôb, ktoré sa 
podujmú podstúpiť liečbu je 
42 rokov, kedy nekontrolovane 
pije už aspoň päť rokov. Po 
preliečení 90 % ľudí začne 
abstinovať, a dve tretiny nich 
má tento problém dlhodobo 
vyriešený. Diagnózu závislosti 
možno preklasifikovať po roku 
abstinencie. Predpoklady, - 
a silné, však zostávajú. Preto 
treba nepokúšať osud s pitím. 
Iba malému percentu sa 
podarí neskôr kontrolovane 

príležitostne piť alkohol.
   

A KOĽKO TEDA VLASTNE  
PIJEME  (ČI INÍ PIJÚ) ?
Podľa údajov colného riaditeľstva sa 
na Slovensku ročne vypáli do milióna 
litrov čistého alkoholu. Prevádzkovatelia 
páleníc odhadujú, že v krajine je okrem 
120 oficiálnych pestovateľských páleníc 
okolo 15.000 domácich destilačných 
zariadení. Povedzme si o alkohole 
aj niečo iné než vystríhania lekárov 
a nadriadených, a pridajme k už známym 

veciam pár poznatkov, ktoré získate po 
prečítaní nasledujúcich riadkov.  Tak ako 
fajčiara zaskočí údaj, keď si prepočíta 
koľko vlastne prefajčí za nejaké obdobie, 
alebo tak ako gambler nepripustí  že na 
výherných automatoch sa v skutočnosti 
nedá vyhrávať, - tak i vás určite zaujmú 
číselné údaje z tohto článku.  Je to o 
človeku, ktorý si v roku 2000  (od polnoci 
na Nový rok do polnoci na Silvestra) zmeral 
svoju spotrebu alkoholu spôsobom, že nič 
neubral na svojom bežnom pití, ale ani 
sa nesnažil o rekordnú spotrebu. Značil si 
každú spotrebu čo do množstva v troch 
kategóriách – pivo, víno, a liehoviny. Súhlasil 
aby boli tieto údaje zverejnené.
Vtedy mal tento Nitran 45 rokov, 
vysokoškolák, ženatý, pôsobil vo sfére 
odborného vzdelávania a ako ho poznalo 
jeho okolie: alkoholu sa nevyhýbal, nemal 
s ním však problémy. Podľa jeho slov 
pije rád, nerád avšak dosiahne akýkoľvek 
stupeň opitosti. Ale ako vieme „stane 
sa“, a teda v priemere 1 – 3 x do roka 
pripúšťa podnapitosť, 1 x za 2 – 3 roky 
i riadnu opicu. Jeho telesná konštitúcia 
ho predurčuje k tomu, že znesie v tomto 

smere viac než väčšina ľudí. U nich na 
pracovisku sa samozrejme „nepije“. On sám 
má vinohrad, kde si dopestuje okolo 350 
litrov vína ročne, a keď potrebuje, tak sa 
nájde i destilačný prístroj na zúžitkovanie 
starého vína, zaváranín, či ovocia zo 
záhrady.    Najmenej obľúbené sú pre neho 
destiláty, tie sa totiž podľa neho „nepijú 
od smädu, či pre potešenie, ale hlavne na 
urýchlenie privodenia si alkoholického 
opojenia“. Nikdy nepije liehoviny s pivom. 
Pitiu sa nevyhýba, a v uvedenom roku 
2000 sa snáď nenašiel deň, v ktorý by 
nepil.  Tento úvod bol potrebný, pretože 
množstvá ktoré spotreboval sú skutočne 
zaujímavé, a keďže sa ráta za priemerného 
pijana, koľko potom vypijú špičkoví atléti 
v tejto disciplíne. Samozrejme podľa 
všeobecných kritérií je jednoznačne 
nadužívačom.   Uvedené spotrebované 
množstvá znamenajú, že v sledovanom 
období pil niekedy  denne aj pivo, aj víno, aj 
pálenku. Drahým reštauračným zariadeniam 
sa vyhýba, a celkovú spotrebu prepočítal na 
vtedajšiu menu – slovenské koruny v cenách 
v „bežných“ zariadeniach. Dnes sú tieto ceny 
samozrejme iné.
Tabuľka udáva kategórie alkoholu 
v litroch za jednotlivé mesiace:

Avšak prepočet na dnešné ceny 
v pohostinstvách by spôsobil, že tá výsledná 
suma za rok by bola približne 66.000.-Sk, 
resp. 2.190.- €, - a to už je údaj vskutku 
zaujímavý, pretože sa /v r.2010/ rovná 7,1 
násobku minimálnej mzdy, ktorú v dnešnej 
dobe pomerne veľa osôb za svoju prácu 
dostáva! (Vychádzalo 
by to každodenne bohu Dionýzovi poslať 
6 euro.)   Takže možno až takáto je „naša“ 
spotreba alkoholu. Do nej sa totiž musí 
započítať všetok skonzumovaný trúnok. 
Z uvedeného vidno, že alkoholik toho 
finančne z rodinného rozpočtu odčerpá 
dosť. Čo nás vedie k toľkému pitiu, to 
už nie je predmetom tohto príspevku, 
ale na zamyslenie sa nad týmito číslami 
by bolo vhodné nájsť si chvíľku času a 
prehodnotiť svoj postoj k tomuto fenoménu 
a jeho vplyvu na harmóniu v rodinách, 
postavenie na pracovisku či zamestnanosť, 
kriminalitu, násilnú trestnú činnosť, skutky 
z nerozvážnosti, alebo fyzické či psychické 
zdravie, resp. na (ne)schopnosť viesť vozidlo. 
Pozitív, ktoré prináša pitie alkoholu je veľmi 
málo, ale nájdu sa, - v malej miere totiž 
pôsobí priaznivo na zdravotný stav, uvoľňuje 

Koľko vlastne pijeme (či iní pijú)? – myslíme tým alkohol, nie vodu...

I. II. III.      IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Pivo 22,5 17,0 22,0 46,0 45,0 46,5 56,0 74,0 41,5 23,0 30,5 38,0

Víno 20,9 25,2 22,3 15,8 18,4 14,6 20,6 15,0 19,2 26,6 23,3 20,3

Lieh 2,48 1,95 2,90 2,30 2,60 1,68 2,80 2,20 2,50 2,05 3,55 2,90

V celkom za rok je to:  pivo  462,0   x 16.- Sk (za 0,5 l)  =  14.784.-Sk
                               
                                      víno 242,2    x 14.- Sk (za 0,2 l)  =  16.954.-Sk

                                       lieh.   29,91  x 13.- Sk (za 0,05 l) =   7.777.-Sk

                                               v Sk za rok je to celkom       39.515.- (1.311,66 €)
                                                                   to je mesačne         3.293.-    (109,31€)
                                                                     alebo denne            110.-         (3,65€)
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atmosféru v spoločnosti, v rámci liečby 
niektorých porúch je v malom množstve 
súčasťou niektorých tekutých liekov, 
tinktúr, či mazadiel. Negatív je samozrejme 
viac, napr. už v ústnej dutine spôsobuje 
znecitlivenie, vytvára povlak a zapríčiňuje 
stratu chuti, rozvádzaný krvou po tele 
ovplyvňuje v celom rozsahu účinky na 
nervovú sústavu, spôsobuje nepravidelnosť 
rytmiky srdca, zle vplýva na pečeň a cievnu 
sústavu.  Spôsobuje sociálne problémy 
na pracoviskách i v rodinách. Abúzus 
a závislosť patria medzi najzávažnejšie 
medicínske a spoločenské problémy. 
Pôsobením na psychiku a sociálne správanie 
negatívne vplýva na úroveň a psychiku 
správania, dodržiavanie morálnych noriem, 
ovplyvňuje spoločenský a profesionálny 
status, dopravnú nehodovosť, trestnú 
činnosť a rozvodovosť.    Už v malých 
dávkach znižuje prejavy pozornosti, reakčnú 
pohotovosť, a koordináciu pohybov, a pri 
vyšších dávkach vedie k výpadkom pamäti, 
vzťahovačnosti, agresivite a pocitom 

úzkosti.    Dlhotrvajúci abúzus a závislosť 
môže zapríčiniť vznik a rozvoj závažných 
psychických porúch, problémov s fyzickým 
zdravím, a náchylnosť k zraneniam. 
Mnohokrát je alkohol za volantom 
i predmetom humoru, a tak jeden pridávam.  
Pravidelné užívanie malých dávok alkoholu 
však znižuje výskyt chorôb srdca a infarktov. 
Ľuďom sa zdá, že v malých množstvách 
energizuje organizmus, a robí nás čulejšími 
a spoločenskejšími, - v skutočnosti je však 
jeho vplyv na centrálny nervový systém 
tlmivý a nie stimulujúci. Prejavy závislosti 
sú – silná túžba piť alkohol, neschopnosť 
kontrolovať pitie, pitie alkoholu má 
prednosť pred inými aktivitami a záujmami, 
abstinenčné príznaky pri prerušení 
prívodu alkoholu, a následky neliečenia 
závislosti sa prejavujú ako alkoholická 
psychóza   (delírium), alkoholická demencia 
(porucha intelektu a   pamäte), a vysoká 
samovražednosť. V sociálnej oblasti strata 
pracovnej pozície, či zamestnania, strata  
rodinného zázemia, až rozvod, a strata 

priateľov.  Záverom, - alkohol pôsobí ako 
ľahké anxiolytikum, pomáhajúce znižovať 
napätie, bolesť, a odstraňuje ľuďom zábrany, 
ale je typická spoločenská droga, od 
ktorej vzniká fyzická závislosť.   Vo vzťahu 
k vedeniu motorových vozidiel sú všetky 
uvedené negatíva spojené s užívaním 
alkoholu často dôsledkom toho, že 
kolízie opitých vodičov spôsobujú 
škody, ktorú utrpia oni sami na zdraví, 
či životoch, ako i materiálnu škodu, - ale 
naviac spôsobujú nenahraditeľné škody 
na zdraví, a životoch ďalších účastníkov 
cestnej premávky, a na osudoch ich rodín. 
   
A na záver trošku humorne:
   „Výzva - opití vodiči spôsobujú ročne 17 
percent dopravných nehôd. To znamená že 
83 percent nehôd spôsobili triezvi vodiči. 
Nemohol by niekto týchto nebezpečných 
gaunerov odstrániť z našich ciest?!!“
  

Podľa podkladov a štatistiky pripravil:  
Ing. , Mgr. Štefan Škrovánek

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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Vlastním pozemok 3000m2. Myslela som, že som absolútnou 
vlastníčkou, lebo v obci prebehla úspešná komasácia 
(úprava pozemkov) a aj s bratom sme mali kvôli tejto 
skutočnosti dodatočné dedičské konanie po zomrelej 
matke, ktorá vlastnila viaceré pozemky. Chcela som 
pozemok predať a zistila som, že vlastním 97% a v 3% stále 
ostala vlastníčkou zomretá mama. Upozornila som na to 
aj starostu, že čo to má znamenať, nevedel sa však k veci 
povedať, čo sa mohlo stať, skrátka – ako sa hovorí „chybička 
sa vlúdila“... Čo mám urobiť, aby som sa stala vlastníkom 
aj tých 3% pozemku?  Musím sa obrátiť na súd, alebo stačí 
požiadať kataster o zmenu zápisu, alebo kvôli 3% musím 
žiadať opäť o dedičské konanie? Čo by bolo najrýchlejšie? 
Ďakujem za odpoveď.
Vo Vašom prípade je nutné postupovať podľa §175x 
Občianskeho súdneho poriadku. Vždy, keď sa  po prejednaní 
dedičstva, (myslí sa tým právoplatné rozhodnutie o dedičstve), 
objavia nové aktíva (majetok), pri ktorom súdny komisár (notár) 
alebo súd nepotvrdili dedičskú následnosť, je nutné začať nové 
konanie o novoobjavenom majetku na príslušnom súde, ktorý 
prejednával dedičstvo. 
Dodatočné dedičské konanie je nesporové a rovnako tu platia 
zásady nesporového konania, ako sú zásady oficiality a zásada 
vyšetrovacia. Súd poverí súdneho komisára (notára), ktorý zisťuje 
novoobjavený majetok a vykonáva súpis aktív a pasív. Ak by sa v 
budúcnosti opäť objavil ďalší majetok po Vašej nebohej matke, 
zákon nestanovuje limity, ktoré obmedzujú počet konaní o 
novoobjavenom dedičstve. 
K Vašim otázkam.... Aby ste sa stali 
vlastníkom 3% pozemku (po Vašej 
nebohej matke), musí prebehnúť 
dodatočné dedičské konanie. Nestačí 
požiadať kataster o zmenu zápisu, 
resp. zápis len na základe Vašej žiadosti 
by Vám kataster nevykonal a musíte 
sa obrátiť s návrhom na prejednanie 
novoobjaveného majetku na súd.  Návrh 
na súd musí obsahovať všetky podstatné 

náležitosti podľa §42 ods. 3 a §79 
ods. 1,2 Občianskeho súdneho 
poriadku. V prípade, ak by ste aj 
návrh nenapísala správne, súd Vás 
samozrejme vyzve na opravu a poučí 
Vás. Iný spôsob, ktorý by bol rýchlejší, 
neexistuje.  
Ak máte kupcu na pozemok a 
bojíte sa, že nakoniec Vám od 
kúpnej zmluvy odstúpi, tak Vám 
odporúčam uzatvoriť zmluvu o 
budúcej zmluve. Spravidla ani súd 
ani notár samozrejme nebude 
konanie zdržovať úmyselne, ale nedá 
sa predpokladať dĺžka konania.
Ako ďalšiu alternatívu, aj keď menej obvyklú v praxi, máte 
možnosť požiadať súd o udelenie súhlasu na predaj pozemku 
podľa § 175r Občianskeho súdneho poriadku. Na udelenie 
súhlasu je potrebné, aby bol zistený okruh dedičov ( čo vo 
Vašom prípade je). Súd udeľuje súhlas formou uznesenia, aj 
keď takýto postup je menej obvyklý a samotné prejednanie 
novoobjaveného dedičstva môže trvať kratšiu dobu ako 
kým rozhodnutie o súhlase na predaj bude vydané súdom a 
nadobudne právoplatnosť. 
Odporúčam Vám obrátiť sa na notára, u ktorého sa prejednávalo 

dedičstvo, notár Vás poučí, aké poplatky 
budete platiť a aké dokumenty od Vás 
bude potrebovať, samozrejme Vám 
dokáže pomôcť aj s riadnym návrhom 
na súd. Súčasne si môže  pripravovať 
podklady k vydaniu osvedčenia k 
novoobjavenému majetku, čo urýchli 
celé konanie. Nakoľko je po letný 
prázdninách aj na súdoch, tak návrh 
podajte čím skôr. 

Vychádzal som z dvora môjho domu aj 
s autom. Bol vietor a stalo sa, že brána 
sa samovoľne zatvorila, pričom mi 
poškodila dvere na vozidle a to dosť, 
pretože som ich mal otvorené (zo stany 
šoféra) v čase, keď sa brána zatvárala 
a doslova mi dvere „vyštiepila“. V 
poisťovni mi povedali, že nemám nárok 
na úhradu škody zo zákonnej poistky. 
Havarijnú nemám. Ale nerozumiem 
tomu, veď aj keď nedošlo k búračke 
áut, auto mám poškodené ako po 
búračke. Asi som mal radšej klamať a 
bola by mi poisťovňa škodu preplatila. 
Poradíte mi?
- Princíp zákonného poistenie je poistenie 
zodpovednosti z prevádzky motorového 
vozidla. To znamená, že len tá škoda, 
ktorá nastane priamo v súvislosti s 
prevádzkou motorového vozidla, môže 
byť považovaná za škodu a aj to iba vtedy, 
ak je spôsobená inému na majetku alebo 
na zdraví. Škoda spôsobená na majetku 
môže byť škoda na inom vozidle, alebo na 
inom majetku ako napríklad na oplotení 
domu, poškodenie cestnej komunikácie 
a podobne. Za škodu na zdraví sa 
považuje poškodenie zdravia pri zrážke 
motorovým vozidlom, ale aj poškodenie 
zdravia spolujazdcov pri havárii. Vo vašom 
prípade bolo poškodenie spôsobené 
vašou bránou a preto poisťovňa 

nebola oprávnená plniť 
z povinného zmluvného 
poistenia. Takýto druh 
poškodenia sa uplatňuje 
z poistenia nehnuteľnosti 
a  to  zo zodpovednosti 
z držby nehnuteľnosti. 
Túto zodpovednosť si však 
môže uplatniť iba  druhá 
osoba, teda poškodený, 
ktorý nie je vlastníkom 
nehnuteľnosti. Ak by ste 
chceli uplatniť poistenie 
živlu víchrica, (uvádzate, 
že vietor zavrel bránu), 
musel by byť v prvom 
rade potvrdený stupeň 
vetra meteorologickou stanicou, museli 
by ste mať poistenie nehnuteľnosti 
vrátane oplotenia pre prípad živelného 
poškodenia. Ale nakoľko sa vám 
poškodilo motorového vozidlo, poistenie 
by ste aj tak nemohli použiť, lebo auto 
môže mať svoje vlastné havarijné 
poistenie a preto všetky veci, čo môžu 
mať svoju vlastnú poistku, ako autá, 
motorky, traktory, veci na podnikanie, nie 
sú zahrnuté do poistenia nehnuteľnosti 
a domácnosti. Jediný prípad, kedy je 
možné použiť poistenie zodpovednosti 
z držby nehnuteľnosti je vtedy, ak by 
vaša brána poškodila cudzie auto. A aj 

to by bolo iba vtedy, ak sa 
danému poškodeniu nedalo 
zabrániť – ako napríklad 
zaistiť uvoľnenie brány. 
Tam by potom ešte mohla 
pomôcť zodpovednosť 
fyzických osôb v 
občianskom konaní, ale aj 
to iba škoda na cudzom 
majetku a nie na vlastnom. 
Zodpovednosť fyzických 
osôb je pripoistenie k 
poisteniu nehnuteľnosti, 
alebo domácnosti.

Zákonné poistenie vozidla nie je havarijné poistenie

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 -

Musím žiadať o nové dedičské konanie?
§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

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

3. poschodie, Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com



o Chcel by som sa opýtať, ako sa čistí 
chrup zvierat, ako často, čo použiť, aký 
materiál, prostriedky – ako sa kontroluje 
stav chrupu u psa? A čo mačka, kocúrik? 
A ako sa treba starať o ich chrup? Ako 
často treba navštíviť aj odborníka, aby 
chrup skontroloval? Vyžadujú si nejakú 
špeciálu starostlivosť aj ušká týchto 
zvierat? Ako zistíme, že sú v poriadku? 
Ako sa čistia? Alebo si ich čistia zvieratká 
samostatne?
- U psov malých plemien aj u mačiek robí 
najčastejšie problém zubný kameň a z 
tohto vyplývajúce ďalšie problémy, tj.  zápal 
ďasien, paradentóza atď. U psov stredných 
a väčších plemien problémy s kameňom 
nie sú typické. Zubný kameň sa tvorí zo 
zubného plaku, ktorý sa začne usádzať 
hneď po najedení. Prevencia je zameraná 
práve hlavne na odstraňovanie plaku. 
Možností ošetrenia je viac: mechanické 
čistenie zubnou kefkou a pastou pre 
zvieratá, používanie enzymatických 
zubných pást. Existuje ďalšia rada možností, 
ktoré sa môžu využívať ako doplnkové 
ošetrenie napr.: kusacie tyčinky, prídavky 
do vody, špeciálne granule.  Zubný kameň 
sa dá úplne odstrániť len ultrazvukovým 
odstraňovačom zubného kameňa. Úkon 
vykonáva veterinár štandardne v narkóze 
a  je ideálne , keď sa po odstránení kameňa 

povrch zubov aj preleští.  
Veľmi často je  po takomto 
ošetrení chrupu potrebná aj 
antibiotická  terapia. Dĺžku 
a druh terapie určí veterinár 
podľa stavu ústnej dutiny.  S 
preventívnymi  ošetreniami 
je najlepšie začať  hneď 
po odstránení zubného 
kameňa, alebo u mladých 
zvierat, kým ešte nemajú 
viditeľnú   vrstvu zubného 

kameňa. U mačiek  sú okrem 
týchto problémov  časté aj zápaly ústnej 
dutiny z iných dôvodov, tieto problémy 
však potrebujú podrobnejšiu diagnostiku a 
komplikovanejšiu terapiu. Kontrolu chrupu 
odporúčam u veterinára 2x za rok, ale záleží 
aj od stavu chrupu daného jedinca. 
Čo sa týka uší, podľa môjho názoru v zásade 
pravidelné preventívne čistenie u zvierat 
nie je potrebné. Aj tu platí, že prehnaná 
starostlivosť môže viac uškodiť ako pomôcť. 
Uši zvierat majú „samočistiacu“ schopnosť a  
prítomnosť malého množstva mazu 
v zvukovode je fyziologické. 
Prejavom problémov  uší 
u zvierat okrem výrazne 
zvýšeného množstva 
mazu je škrabanie uší 
a trasenie hlavou.  Pri 
objavení takýchto 
príznakov je 
potrebné navštíviť 
veterinára, aby 
uši vyšetril a 
následne 
nasadil 
potrebnú 
terapiu. 
Uši by 
mali byť 

vyšetrené otoskopicky alebo  endoskopicky 
a maz z uší by sa mal vyšetriť aj pod  
mikroskopom. Príčinou zápalov uší u psov 
sú najčastejšie kvasinkové a bakteriálne 
infekcie. U mačiek  sú to parazity a to 
ušný svrab, ktorý je aj  prenosný medzi 
zvieratami. V letnom období sú reálnou 

hrozbou aj cudzie 
predmety v ušiach 
psov, ale aj mačiek. 
Najčastejšie je to 

klas z trávy. Podozrivé 
pre majiteľa by malo byť, 
keď domáci miláčik náhle 
a výrazne začne triasť s 
hlavou, prípadne prejavuje 
aj známky bolestivosti 

pričom nadmerný maz 
sa vo zvukovode 

hneď nepozoruje. 
Cudzí predmet sa 

zo zvukovodu 
odstraňuje v sedácií. 

Ako sa starať o zuby a uši 
našich psov a mačiek?

Zverolekár   radí...

Chcela by som vedieť, čo znamená z pohľadu lekára prvá prehliadka dospievajúcej dcéry 
(16-ročnej) u gynekológa? Z čoho pozostáva, ako prebieha? Dcérka je dosť uzavretá, 
hanblivá a ja nechcem, aby zažila stres, pretože potom ju bude sprevádzať celý život 
trauma. Chcem ju pripraviť postupne, pretože z môjho pohľadu matky – je takáto návšte-
va potrebná. Ďakujem.

V poradni u gynekológa:   Prvá prehliadka dospievajúcej dcéry u gynekológa

- Dospievajúce dievča po 15. roku života možno  
viesť v gynekologickej starostlivosti i na ambulancii  
všeobecného gynekológa. Samozrejme, prvotná 
návšteva – rozsah vyšetrenia, závisia od zdravotného 
stavu a ťažkostí menovanej. Prípadná prvo – 
návšteva, je len pohovorom a poučením zo strany 
lekára – gynekológa o významnosti pravidelných, 
preventívnych  gynekologických kontrolách a 
samozrejme upozornením na potrebné akútne 
kontroly pri ťažkostiach. Prvo - návštevy sa môže 
zúčastniť i matka menovanej, ktorá svojou účasťou 
môže doplniť a ozrejmiť významné anamnestické 
- zdravotné skutočnosti svojej dcéry. Rozsah 
gynekologického vyšetrenia sa obmedzuje na 
potrebnú nutnosť  a potrebné využitie diagnostickej 
techniky / ultrazvuk,../,  čo najlepšie a najrýchlejšie 
diagnostikovať prípadný akútny stav - bolesti, 
nepravidelné menštruačné krvácanie. Všetky 
podrobnosti o rozsahu a potrebe gynekologického 
vyšetrenia - pri konkrétnej ťažkosti - býva  
vysvetlené už na prvej návšteve v gynekologickej 

ambulancii, a je tiež samozrejmosťou 
ozrejmenie významnosti jednotlivých 
vyšetrovacích úkonov,  používania 
pomôcok ku vyšetreniu/ gynekologické 
zrkadlá, odberové štetôčky../ a ukázanie 
techniky - prístrojov používaných ku  
zobrazeniu orgánov v malej panve, brucha 
a  prsníkov /ultrazvuk/. Dohodne sa 
prípadná následná konzultačná kontrola 
s menovanou klientkou, kde dostane 
odpovede na otázky, ktoré si mladá 
klientka pripraví. Obmedziť potrebné a 
nutné vyšetrovacie metódy a techniky 
tak aby výsledok diagnostiky bol jasný a 
s minimálnou fyzickou a samozrejme psychickou 
traumou mladej ženy – raz budúcej matky, je 
samozrejmosťou každého zodpovedného lekára. 
Aby dojem mladej dámy - klientky z pobytu 
na gynekologickej ambulancii  - nadobudol čo 
najlepší pocit istoty ženy, že to robí pre svoje 
zdravie.

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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Ponúkame len to najlepšie

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

Športovať 
sa dá 
v každom počasí...

Prenájom lukratívnych 
obchodných 

a kancelárskych 
priestorov

a predaj bytov s veľkou 
terasou na námestí mesta 
Galanta. tel.: 0908 150 136

   0905 521 867

Najvýhodnejšia regionálna inzercia
v Galantskom a Šalianskom Žurnále! 

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

www.zurnaly.sk

UŽ 18 ROKOV

presne  cielená  inzercia 

na  Vašich  zákazníkov !

kontaktujte nás...


