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Faloš medzi ľuďmi má neuveriteľné 
rozmery, pozor však na hyeny, to je oveľa 
nebezpečnejší level!
Nie je nebezpečný ten, kto otvorene 
a napohľad možno tvrdo, ale bez 
vulgarizmov a kompetentne, racionálne – 
poukáže kriticky na veci, ktoré sa nerobia 
v súlade s právom. Nebezpečný je ten, kto 
sa pod rúškom dobrodinca hrá na ochrancu 
slušnosti, spravodlivosti a majetku iných, 
ale pritom psychopaticky manipuluje ľudí 
– len preto, že oni sa v určitej problematike 
a záležitostiach nevyznajú, a  na falošnú 
nálepku ochrancu mu naskočia. Vyšší 
stupeň takéhoto falošného dobrodincu je 
hyenizmus, keď sú mu cudzie absolútne 
základné princípy ľudskosti a psychicky týra svojich 
priateľov, či spolupracovníkov, a to tak, že oni sami si to ani 
neuvedomujú, lebo to robí vždy len „medzi štyrmi očami“, t. 
j. vždy chýba tretí do debaty, ktorý by mohol byť svedkom. 
Takáto hyena tak aj kšeftuje napríklad s majetkom tých, 
ktorí mu dali dôveru. Dohadzuje z peňazí iných obchody 
svojim kamarátom – avšak, za tučné provízie, o ktorých 
on samozrejme svojich spolupracovníkov alebo priateľov 
neinformuje. A keď, tak v duchu, „vybavil som takúto 
službu, ktorá je výhodná.“ A ak „pustí“ nejaký ten cent aj 
podriadeným a kamarátom, je to len preto, aby si ich držal 
v relatívnom pokoji a neodvrávaní, na „uzde“, v duchu 
„buď ticho, dostal si odmenu, tak sa nestaraj, ostatné ja 
zariadim...“ To, že veľký manipulátor riadi „svoje osobné 
obchody a kšefty“  vždy len z cudzích peňazí, vlastne 
ani podriadenému, či kolegyni, kamarátom spočiatku 
nedochádza. A niektorým to nedôjde nikdy. Po prvé – preto, 
že sa v obchodnej a „kšeftárskej“ sfére nevyznajú, lebo na to 
nemajú vzdelanie alebo vlohy, a ani skúsenosti, či chrbtovú 
kosť, a po druhé – slepo veria, že ich šéf je ten, ktorý vlastne 
všetkým chce len dobre... Nevedomosť alebo ležérnosť 
podriadených a kamarátov „šikovná manipulatívna 
hyena“ tak môže využívať v prospech seba a svojej rodiny, 
veď koniec  - koncov, má to ešte aj odsúhlasené alebo 
odobrené okolím. Je až do plaču, ako málo Slovákov rozumie 
a študuje právne normy a zákony a že vlastne častokrát 
nepoznajú, aké majú práva ako ľudia, občania, alebo členovia 
určitého zoskupenia. A tak „šikovným hyenám“ potom 
stačí, aby „eštebáckym“ konaním zmanipulovali okolie tak, 
že napr. do funkcií navrhnú „svojich“ ľudí, a tak sa dostanú 
k rozhodovaniu v podstate síce vzdelaní ľudia, ale už takí, 
ktorí sú ďaleko za profesným a produktívnym zenitom, alebo 
ich odbornosť je úplne iná, aby pochopili – o čo vlastne ide 
a hyena má vyhraté.   A aj keď zdraví jedinci sa postavia na 
odpor - dobré zdravé myšlienky sa nevedia veľmi dlho dostať 
na povrch, pretože úplatných, ľahostajných a obmedzených 
ľudí je vždy viac. Každá pravda a spravodlivosť sa ako 
v rozprávke žiaľ, len veľmi ťažko a pomaly prediera na 

povrch, ale nakoniec sa nečakane vyplaví, 
je to nezastaviteľný proces, tak ako pnutie 
látky. Každý tlak raz buchne, aj tlakovanie ľudí 
a  falošné vzťahy.  Len škoda, že kým hyena 
„zachrebe nožičkami“ alebo inak príde o svoje 
výsady, urobí nešťastných veľa ľudí, mnohých 
zničí zdravotne, profesne a niektorí pod 
psychickým tlakom skončia až fatálne (smrťou). 
O škodách na majetku a hodnotách pre 
budúce generácie, ktoré vybudovali iní ľudia 
a ktoré hyena zničí, ani hovoriť nebudeme. 
Hyena sa napr. nehanbí prísť ani na pohreb 
tomu, koho zničila, resp. vyhlásiť sa za blízkeho, 
či až za najlepšieho priateľa umretého kolegu, 

pritom ešte pred smrťou nenávistne viac rokov 
ohovárala jeho potomkov, a to pred samotným umrelým 
kolegom, čím ho prakticky psychicky ubíjala a deptala... 
Aj vyroniť falošnú slzu, či odpadnúť na fingovaný infarkt..., 
hyene problém nerobí. A zvlášť, aby toho svedkom bolo veľa 
ľudí, napríklad na schôdzi, alebo v kostole... Poznáte takéto 
hyeny vo svojom okolí? Na pracoviskách? A prečo mlčíte? 
Prečo sa im nepostavíte zoči-voči? Najlepšou zbraňou voči 
hyenám je jedine hovoriť pravdu, uvádzať argumenty, fakty, 
nedovoliť im hrať sa s vašimi citmi a nedovoliť im vyvolávať 
u vás emócie, cez ktoré hyena ovláda ľudí vo svojom okolí, 
aj ich myslenie. Hyena nič nerobí úprimne zo srdca ani 
s citom, ak nerátame jeho úprimnú nenažratú chuť 
po cudzích peniazoch a províziách. Hyena totiž city 
nepozná, je to len dobrý divadelník a falošný hráč so 
zvlčilým pohľadom chladnokrvnej šelmy.  Hyeny nemá 
nikto rád a okolie, aj podriadení v práci, či falošní kamaráti – 
lebo hyena faloš len priťahuje - len čakajú, kedy sa konečne 
hyena šmykne, aby jej to mohli všetko spočítať... Niekto na 
súde, niekto len tak preventívne v krčme bakuľou po chrbte, 
alebo opľutím... Niekedy aj to jednoduchému človeku stačí 
k tomu aby cítil zadosťučinenie za roky ubíjania. 
Želám Vám, vážení naši čitatelia, nech hyeny radšej 
nikdy nestretnete! Dovolím si Vám povedať ešte jedno 
dôležité úslovie, pred ktorým mám rešpekt: „Žiadny 
slušný a zásadový človek sa nesmie, resp. by sa nemal 
– ľahostajne prizerať a čušať, ak sa deje okolo neho 
nespravodlivosť, krivda, alebo ak niekto iného deptá 
a ničí z pozície spoločenského postavenia, či funkcie pre 
vlastný finančný prospech a pocit arogantnej nadvlády 
nad ľuďmi a ich ovládanie.“ Práve naša ľahostajnosť, 
či benevolencia, dáva hyenám v našom živote energiu, 
a pritom, keby sa včas zakročilo, tak by nemuseli napáchať 
toľkej škody, nešťastia a ľudskej bolesti!

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

Hyena nič nerobí úprimne zo srdca ani s citom, hyena totiž city nepozná. 
Je to len dobrý divadelník a falošný hráč 

so zvlčilým pohľadom chladnokrvnej šelmy.
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o Polícia v Šali – aká bola 
jej činnosť v minulom roku 
v rôznych oblastiach, ktorú 
vykonáva? 
- V priebehu r. 2014 bol zazna-
menaný pokles nápadu vo väčši-
ne sledovaných úsekov trestnej 
činnosti, nepatrné zvýšenie bolo 
zaznamenané na úseku lúpeží – 
o 1 prípad viac. Najväčší nárast 
bol zaznamenaný na úseku 
ekonomickej kriminality o 16 
prípadov (r. 2013- 110 prípadov, 
r. 2014 – 128) avšak objasnenosť 
bola o 10 prípadov viac, takže 
objasnenosť bola vyššia o 2,95 
% ako v r. 2013.
Ako príklad možno uviesť na 
úseku drogovej kriminality 

policajti odboru kriminálnej 
polície  v mesiaci august 2014 
v obci Žihárec v rodinnom 
dome  počas domovej 
prehliadky boli  nájdené 
rastliny Cannabis so šiškami 
v štádiu sušenia zavesenými 
na špagáte, igelitové tašky 
sušenej rastlinnej zmesi ako 
aj  ďalších menšie vrecúška 
s obsahom zelenej sušenej 
rastliny zmesi, ktoré na základe  
skúmania na KEÚ Bratislava 
predstavovali minimálne 
995 obvykle jednorazových 
dávok omamných látok. 
Počas domovej prehliadky 
boli nájdené aj  ďalšie 
predmety spôsobilé na výrobu  

a spracovanie omamných 
a psychotropných látok 
(semená, vzduchový filter, 
potrubie vzduchotechniky, 
ohrievaciu lampu a LED 
lampu, digitálnu váhu, obaly 
na balenie). Podozrivý sa 
k pestovaniu omamných látok 
ako aj k príprave na pestovanie 
marihuany v interiéri RD  priznal. 
Vzhľadom na to, že sa jednalo 
o obzvlášť závažný zločin, 
prípad prevzal vyšetrovateľ 
KR PZ v Nitre. Menovaného 
následne vzal sudca OS Galanta 
do väzby.
Policajti kriminálnej polície 
ďalej objasnili 12 prípadov 
sériových krádeží vlámaním 

do záhradných chatiek 
v záhradkárskej oblasti v katastri 
obce Kráľová n/Váhom pri rieke 
Váh, ku ktorým dochádzalo 
v priebehu prvého polroka 
2014 a povereným príslušníkom 
OO PZ v Šali bolo páchateľovi 
pochádzajúceho z Galanty 
v mesiaci august vznesené 
obvinenie, ktorý sa ku skutku 
priznal  a ktorý sa zdržiaval 
prechodne v obci Kráľová 
nad Váhom bez prihlásenia. 
V dôsledku narastajúcej uličnej 
kriminality zaznamenanej 
začiatkom roku 2014 v meste 
Šaľa bolo policajtmi OKP 
v  spolupráci s policajtmi 
obvodného oddelenia PZ 

V okrese Šaľa sa zlepšila bezpečnostná situácia v uliciach,
najmä v noci, čo vyvoláva pozitívny ohlas a uznanie u občanov

Polícia sa pre mnohých spája s tým, že keď zbadáme službukonajúceho policajta, alebo policajnú hliadku, vždy to 
v nás vyvolá určitý pocit rešpektu a akosi automaticky si skontrolujeme napr. v aute, či sme „zapnutý“, či „svietime“, 
pozrieme sa tachometer, stlačíme brzdu... To sa týka vodičov. U bežných ľudí sa spája polícia s dodržiavaním určitých 
noriem správania sa. Samozrejme, že mnohí, ktorí viac menej chronicky niečo porušujú a sú za to potrestaní, takí sa 
vyjadrujú na adresu polície nevraživo a s neúctou. Nič to však nemení na fakte, že chlapi v policajných uniformách to 
majú v práci naozaj náročné a toto povolanie je vôbec, nesmierne zaťažujúce na psychiku jedinca. Policajti zažívajú 
častokrát nemilé prekvapenie, nečakané útoky, vidia veľa úmrtí, ale aj mŕtvoly v rozklade... Sú vystavení útokom 
(fyzickým aj slovným) rôznych ľudí a rôznych primitívov, pritom musia vedieť zachovať chladnú myseľ a nenechať sa 
vyprovokovať. Je to povolanie náročné aj na sebaovládanie pocitov a nálad a len málokto našim policajtom za ich 
prácu a pomoc poďakuje. Nadávať na nich – to áno, to je náš akýsi „národný šport“, ale –aspoň niekedy oceniť ich 
nebezpečnú prácu – čo i len slovíčkom „ďakujem“, to sa stane veľmi zriedkavo. Nech je preto tento článok, ktorý pre-
zentuje prácu našej šalianskej polície, akýmsi poďakovaním za ich prácu pre verejnosť, ktorá naozaj nie je ľahká – ani 
jednoduchá. Začiatkom roku 2015 prišlo k dôležitej personálnej zmene na OR PZ v Šali, a to z dôvodu odchodu zá-
stupcu riaditeľa a súčasne riaditeľa odboru poriadkovej a dopravnej polície plk. Mgr. Ladislava Pappa . Jeho nástup-
com sa stala pplk. Mgr. Ing. Alexandra Klčovanská (na snímke), ktorá doposiaľ zastávala funkciu vedúcej oddelenia 
vyšetrovania na odbore kriminálnej polície OR PZ v Šali  a do uvoľnenej funkcie bola ustanovená k dátumu 1.2.2015. 
Svoju kariéru začala ako vyšetrovateľka OR PZ v Šali pred 15-timi rokmi. Túto dámu spolu s riaditeľom OR PZ SR v Šali 
mjr. Mgr. Romanom Révayom (na snímke), sme požiadali o nasledujúci aktuálny rozhovor. 
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Šaľa v mesiaci február 2014 
dokumentovaných  11 prípadov 
páchania násilnej trestnej 
činnosti, a to  vydierania, 
obmedzovania osobnej 
slobody, krádeží páchaných 
na osobe, nebezpečného 
vyhrážania a začiatkom mesiaca 
marec 2014 vznesené obvinenie 
viacerým osobám, z ktorých 2 
sú stíhané väzobne. Po týchto 
opatreniach došlo k rapídnemu 
zníženiu uvedenej kriminality 
v meste Šaľa ako aj k pozitívnej 
odozve od občanov, nakoľko 
sa zlepšila bezpečnostná 
situácia v uliciach mesta, najmä 
v nočných hodinách. 
V rámci preventívnych aktivít 
boli policajtmi operatívneho 
oddelenia OKP  v roku 2014 
vykonaných 13 prednášok 
spojených s besedou na Zák-
ladných školách a Gymnáziu 

v Šali so zameraním na trestnú 
činnosť páchanú mládežou a na 
mládeži, drogovej a majetkovej 
trestnej činnosti, šikanovaniu 
na školách a pod.. V rámci 
prednášok boli v 3 prípadoch 
prezentované ukážky práce slu-
žobnej kynológie - psovodov so 
špeciálne vycvičenými psami na 
vyhľadávanie drog.  Jedna pred-
náška na ZŠ Murgašova  v Šali 
na ul. Hornej bola vykonaná 
v rámci programu „Cvičenie na 
ochranu človeka a prírody“ pra-
covníčkou oddelenia prevencie 
a komunikácie KR PZ v Nitre kpt. 
Oľgou Mikovou a vedúcim ope-
ratívneho oddelenia OKP Šaľa 
pplk. Ing. Dušanom Ivanom, 
a to žiakom všetkých ročníkov 
uvedenej ZŠ.

o Do obvodu Šale patria aj 
pracoviská polície vo Vlča-
noch a v Močenku... 
- Štruktúru OR PZ v Šali okrem 
iných útvarov tvoria aj základné 
útvary, a to Obvodné oddelenie 
v Šali pod vedením riaditeľa 
mjr. Mgr. Reného Istenesa, 
Obvodné oddelenie v Močenku  

pod vedením riaditeľa kpt. Mgr. 
Richarda Klinku a Obvodné 
oddelenie vo Vlčanoch pod 
vedením riaditeľa kpt. Bc. 
Norberta Polgára.

o Koľko sa celkovo policajtov 
(počet) stará o bezpečnosť 
a poriadok v okrese Šaľa? Ako 
funguje spolupráca napríklad 
so susediacimi okresmi, s kra-
jom, aká je prepojenosť poli-
cajných útvarov pri rôznych 
zásahoch, ako funguje vzťah 
s mestskou políciou v Šali...?
- Počet policajtov  v okrese je 
presne stanovený v tabuľkách 
zloženia a počtov a s podporou 
Krajského riaditeľstva PZ v Nitre 
sa v minulom roku podarilo 
naplniť tieto stavy skoro na 
100%. Spolupráca  s okolitými 
okresmi je na štandardnej úrov-
ni  a nie sú to len okresy v Nit-
rianskom kraji. Máme úzku spo-
luprácu aj s Trnavským krajom. 

s OR PZ v Galante. z dôvodu 
priameho prepojenia na 
okresnú prokuratúru a okresný 
súd v Galante. Z dlhodobého 
hľadiska hodnotím spoluprácu 
s Mestskou políciou v Šali 
dobre. Aj samotní občania 
môžu aktívne spolupracovať 
s políciou aj upozornením 
prostredníctvom stránky na 
krpznitra@minv.sk, pričom 
podnety sa preverujú. 

o Postavenie polície v našej 
spoločnosti za uplynulé ob-
dobie podľa našich zistených 
informácii, ale aj občianskych 
skúseností ,získalo väčší výz-
nam v ponímaní verejnosťou, 
ale na druhej strane sa im aj 
neustále zhoršujú podmienky, 
v ktorých pracujú. Myslíme 
tým prostredie spoločnosti, 
ktorá je stále rafinovanejšie 
poprepletaná kriminalitou, 
nekalými aktivitami 
rôznych kriminálnych 
skupín, organizovaných 
zločinov, aroganciou 
vodičov, hrubým a násilných 
chovaním niektorých vrstiev 

obyvateľstva, vraždami, atď... 
Je to preto aj silný nápor na 
nervy našej polície a vyžaduje 
to aj stále väčšiu odbornú 
a psychologickú prípravu 
našich policajtov, Šaľu tým 
nevynímajúc, nemýlim sa?
- Práca policajta vyžaduje 
nasadenie celých 24 hodín 
a 365 dní v roku. Je to práca 
psychicky a nepochybne aj 
fyzicky veľmi náročná. Policajti 
sa popri svojej práci stretávajú 
s rôznymi formami trestnej 
činnosti a v dnešných časoch 
s vysoko sofistikovanými 
spôsobmi, na ktoré musia 
adekvátne reagovať. Máme 
prevažne mladý kolektív 
policajtov, ktorí musia aj 
takýmto činnostiam úspešne 
čeliť a zachovať profesionalitu. 
K tomu slúžia povinné 
previerky fyzickej zdatnosti 
a strelecké previerky, ktoré sú 
vyhodnocované a každý policajt 

ich musí absolvovať a zvládnuť. 
Ďalej policajti absolvujú 
aj psychologickú prípravu 
pod dohľadom skúsených 
psychológov. 

o Čo najbližšie pre verejnosť 
chystá polícia? Akcie pre 
vodičov, pre mládež, výchovu 

pre deti... 
- Dňa 18.septembra 2015 sa 
uskutoční pre verejnosť, ako 
i príslušníkov PZ, celoslovenská 
akcia Deň polície v Nitre. 
Výkon služby prispôsobujeme 
jednak  dopravnej nehodovosti 
a vývoju dopravnej situácie 
na cestách, ako aj vývoju 
bezpečnostnej situácie v okrese.  

o Ak by ste chceli niekomu 
vo svojich radoch /na polícii/ 
poďakovať, napr. pri odchode 
do dôchodku, resp. za výkon 
v službe, za výraznejšie 
úspechy pri výkone práce....
- Viac ako polovicu svojho 
života, počas ktorého si prešiel 
takmer všetkými služobnými 
postami plk. Mgr. Ladislav 
Papp. Počas tridsiatich rokov 

aktívnej služby v PZ odovzdal 
svoje skúsenosti, odbornosť pri 
plnení si svojich každodenných 
povinností. Preto si zaslúži od 
nás pozornosť a vďaku za takýto 
zodpovedný prístup k práci.

otázky: GaŠa Žurnál

plk. Mgr. Ladislav Papp

mjr.  Mgr. René Istenes kpt. Mgr. Richard Klinka kpt. Bc. Norbert Polgár
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Primátor  Belický  ani  nie  po  troch  mesiacoch  od  svojho  nástupu  
na  primátorskú  stoličku  „dotiahol“  do  Šale  premiéra  vlády  SR

Premiér vlády SR Róbert Fico prisľúbil pre Šaľu 
efektívnejšiu a pružnejšiu spoluprácu. 
27. februára 2015 sa uskutočnilo na pôde Mestského úradu v Šali osob-
né stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica s primátorom mesta Šaľa 
Jozefom Belickým. Išlo o jeho prvú oficiálnu návštevu mesta na poste 
premiéra. Za okrúhlym stolom rokovali o aktuálnom dianí v meste, najmä 

o veľkej investícii v spoločnosti 
Duslo, a. s., ktorá je priamo podpo-
rovaná vládou SR. Primátor mesta 
informoval predsedu vlády SR o 
starostiach i radostiach mesta. 
Témami rokovania boli najťažšie 
problémy trápiace nielen Šaľu, ale 
aj celý región, teda najmä obchvat, 
zdravotná starostlivosť a možnosť 
získania investora, ktorý by dokázal 
zamestnať aj vzdelanejšiu kategó-
riu zamestnancov. Diskutovali tiež 
o možnostiach zintenzívnenia 
stretnutí a ďalších spoločných 
aktivitách v meste v priebehu roka. 
Pán premiér ponúkol efektívnejšiu 
a pružnejšiu spoluprácu medzi 
vládou a miestnou samosprávou. 
Informoval o tom, že rovnako ďalší 
členovia vlády ako aj predseda 
parlamentu v blízkej dobe plánujú 
návštevu rôznych podujatí v Šali. 
Zároveň nevylúčil zaradenie nášho 
regiónu do zoznamu výjazdových 
rokovaní vlády, pretože spolupráca 
vlády a mesta môže priniesť pod-
statne lepšie výsledky pri riešení 
lokálnych problémov.  

 -r-

Úprimnej pokore sa nedá narýchlo naučiť
V čom tkvie pokora? Ale tá úprimná a pravá...? Nielen tá chvíľková a naoko, lebo dnes sa aj toto slovíčko 

používa medzi „celebritami“, najmä tými rýchlokvasenými, ako ich bežná súčasť slovníka a každodenného 
prejavu. Zvyknú s týmto slovom, ktoré je inak mimoriadne veľkej sily, „baštrngovať“ častokrát len pre to, 

aby boli zaujímaví – keď napr. hovoria o sebe, ako sa „ťažko“ dopracovali k svojim úspechom. Niekedy to je 
až jedna, či dve vydarené piesne – alebo, dobre sa vyspať s nejakým vplyvným a bohatým mužom, nechať 

si urobiť dieťa a vydať sa za neho. Nuž, takúto „obeť“ (?) – neprináša kde-kto, a treba mať najmä pri tej 
druhej dobrý žalúdok, aby sa to podarilo. Keď potom takéto „dámy“ začnú strúhať pózy slušných manže-
liek, dokonca s pevnými životnými zásadami a rituálmi, je mi zle a neviem či do smiechu, alebo do plaču. 
No a potom nasledujú tie „ich“ slová o pokore. Tomu môžu uveriť opäť len takí plytkí ľudia – ako sú ony 

samé. Slovo pokora je totiž symbolom úprimného uvedomenia si vlastnej osobnosti, svojho ja, je to pový-
šenie zodpovednosti a ľudského prístupu k celému životu a k ľuďom vo všeobecnosti na najvyšší piedestál, 
je to skromnosť, skôr tajomnosť, ako predvádzanie sa pred verejnosťou a „vyzliekanie“ sa zo svojho vnútra 
a vlastnej identity. Je to slušnosť, diskrétnosť, úprimnosť a pohoda, ktorá z človeka vychádza a nedá sa jej 
narýchlo naučiť. Pokore sa treba učiť celý život, ale len vtedy, ak to má človek aj geneticky dané. Falošná 

pokora – radšej žiadna! Nechcem, aby moje riadky vyzneli ako mentorovanie. Len som sa skrátka zamys-
lela nad zmyslom slova pokora a jej ponímania u ľudí. Myslím si však, že faloš je v ďalekom predstihu v 
srdciach mnohých ľudí viac zakorenená – ako pokora, a len tak ľahko svoje miesto slušnosti a úprimnej 

pokore neprepustí.
- Mgr. Alena Jaššová -
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osôb, organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt preto 
nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva. Vychádza podľa potreby regiónu mesačne, aj dvojmesačne.

Galantsko - Šalianske združenie miest a obcí rokovalo

19. marca 2015 sa v Galante uskutočnilo rokovanie  primátorov a starostov ZMO Galantsko-Šalianskeho regiónu, 
na ktoré prijala pozvanie aj šéfka Okresného úradu v Galante Mgr. Gálová, zastúpenie OÚ v Trnave predstavovala 

Mgr. Gubrická, Ing. Zbudila, riaditeľ sekcie vnútorných vzťahov zastupoval ZMOS, z Trnavského samosprávne-
ho kraja prišiel Mgr. Behúl. Prítomní rokovali o stave hospodárenia združenia, najväčším dlžníkom – čo sa týka 

nezaplatenia čl. poplatkov, je mesto Sereď..., ktoré nereagovalo na upomienku. Primátor Sládkovičova Ing. Anton 
Szabó ostro kritizoval tvorcov zákona o odpadoch, recyklačný fond. Prítomní tiež žiadali, aby štát prehodnotil 
zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý samosprávy zaťažuje veľakrát do takej miery, že kvôli nápo-
rom požiadaviek od občanov nevedia ich žiadosti zvládnuť do požadovaného termínu. Obec Selice požiadala 
o zrušenie členstva v ZMO GaŠa, a to dňom 19. marca 2015. O ďalších  krokoch v činnosti ZMO GaŠa regiónu 

budeme čitateľov priebežne informovať.
spracovala: redakcia podľa dodaných informácií

foto: Eva Sudová

Prezentačný, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných spoločností, 
štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností Galantsko-Šalianskeho regiónu
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Šetrite peniaze s nákupnou kartou COOP Jednota. Okrem úspory peňazí vám nákupná karta 
prinesie aj množstvo ďalších výhod. Od 27. 3. 2015 začíname vyplácať držiteľom nákupnej 
karty zľavy za rok 2014. Zľavu si môžete uplatniť formou ďalšieho nákupu v predajniach 
COOP Jednota. Za rok 2014 vyplatíme držiteľom nákupnej karty zľavy v celkovej výške 
7 870 198 €.

Nákupná karta COOP Jednota vám vráti peniaze z každého nákupu.

CO-15032 kampan Nakupna karta_A4.indd   1 23.2.2015   15:00:58
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Directreal Partner v Galante je správna voľba!
O kvalite našej práce a spokojnosti našich klientov  

svedčia naše referencie. www.directreal.sk/partner

Realitná kancelária
Directreal Partner
Vajanského 2385/20, Galanta

Predávate, či hľadáte 
nehnuteľnosť? 

Zaručíme Vám  

extra služby v realitách. 

Zavolajte nám a presvedčte sa sami. Už teraz sa na Vás tešíme.
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Novozvolení a staronoví starostovia, starostky a primátori v galantskom a šalianskom regióne
Galanta 

 
Peter Paška, 

primátor

Šaľa 

Mgr. Jozef  Belický 
primátor

Sereď

 
Ing. Martin Tomčányi,  

primátor

Sládkovičovo 

 
Ing. Anton Szabó,  

primátor

Topoľnica

 
Zoltán Szilvási, 

starosta

Horné Saliby

Ing. Pavol Dobosy, 
starosta

Matúškovo

Ing. Marta Mészárosová, 
starostka

Kráľov Brod 

PhDr. Pavel Racsko, 
starosta

Košúty 

Mgr. Zdenka Mačicová, 
starostka

Veľké Úľany 

Ing. František Gőgh, 
starosta

Dolný Chotár

František Dora, 
starosta

Tomášikovo

Mgr. Zoltán Horváth, 
starosta

Trstice  

JUDr. Juhos Ferenc, 
starosta

Dolná Streda 

Mgr. Ľuboš Šúry, 
starosta

Vlčany

Ing. Július Iván, 
starosta

Žihárec

Alajos Baranyay, 
starosta

Dolné Saliby

 
Ing. Ľudovít Kovács, 

starosta
Horná Kráľová

 
Emil Rábek, 

starosta

Pata 

PaedDr. Jozef  Berčík, PhD., 
starosta

Vozokany

PaedDr. Mikuláš Tončko,  
starosta

Pusté Sady

Ing. Tomáš Nemeček, 
starosta

Šalgočka

Helena Mesárošová, 
starostka

Zemianske Sady 

Ing. Roman Súkeník, 
starosta

Neded

Ing. Štefan Jancsó, 
starosta
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Novozvolení a staronoví starostovia, starostky a primátori v galantskom a šalianskom regióne
Jánovce

 
Ľudovít Dubaň, 

starosta

Malá Mača

 
Ing. Ferenc Hontvári,

starosta

Kajal

Lívia Farkasová, 
starostka

Močenok 

PaedDr. Roman Urbánik,
 starosta

Tešedíkovo

 
Gyula Borsányi, 

starosta

Váhovce

 
Mgr. Adrián Kubica, 

starosta

Mostová

JUDr. Tibor Rózsár, 
starosta

Selice

Igor Mandák, 
starosta

Kráľová nad Váhom

RNDr. Ferenc Bergendi,
starosta

Veľký Grob 

 
Viliam Rigo, 

starosta

Čierna Voda

Mgr. Zuzana Csadyová, 
starostka

Diakovce

 
Ing. Kristína Jakócsová, 

starostka

Dlhá nad Váhom 

MVDr. Pavol Tóth, 
starosta

Hájske

 
Jozef  Matušica, 

starosta

Hoste 

 
Ľuboš Karel, 

starosta

Gáň 

 
Mgr. Denisa Ivančíková, 

starostka

Veľká Mača

 
Ing. Štefan Lancz, 

starosta

Pusté Úľany

 
Henrich Čambál,   

starosta

Čierny Brod 

Ing. Pavel Nagy, 
starosta

Šoporňa 

Mgr. Adrián Macho, 
starosta

Šintava 

 
Miroslav Holička, 

starosta

Vinohrady nad Váhom

 
Ing. Eva Hanusová, 

starostka

Abrahám

 
Ing. Igor Németh, 

starosta

Jelka

Ing. Imre Farkas, 
starosta
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o Jednou z úspešných sta-
vebných firiem v našom 
regióne je MARIMONT, spol. 
s.r.o. Šaľa. Majiteľ spoločnosti 
Marián Magdalík hodnotí 
minulý rok v nasledujúcich 
riadkoch... Čím sa môže jeho 
spoločnosť pochváliť, čo sa 
podarilo urobiť ( zrekonštruo-
vať, vybudovať ) ? 
- V poslednom období sme rea-
lizovali viacero objektov, naprí-
klad  – na ul. Kukučínovej 1,3,5  
Šaľa, ul. Budovateľskej 2,4,6 
Šaľa, ul. J.Kráľa Sládkovičovo, 
ul. Zornička Galanta 
a v spolupráci  so spoločnosťou  
MB-EUROMONT s.r.o. sme  
zrealizovali  kompletnú 
rekonštrukciu na ul. Českej 
a SNP v Galante.  Veľmi ma teší, 
že sme sa presadili aj mimo 

regiónu Šaľa s pozitívnymi ohlasmi na kvalitu a rýchlosť nami 
vykonávanej práce.
o Kde všade máte“ rozbehnuté“ svoje staviteľské aktivity, 
a o čo ide?
- Momentálne máme rozbehnuté práce v Šali, v Galante 
a v Sládkovičove prevažne ide o zateplenie budov a ich 
rekonštrukciu. 
o Rok 2015 je už v plnom prúde, ako sa prejavuje pracovne 
vo Vašej spoločnosti? Čo Vás v tomto roku čaká ?
- Aktuálne realizujeme rekonštrukciu so zateplením na 
bytovom dome ul. Družstevná č. 386/18 Šaľa, taktiež sme 
boli  úspešní vo výberovom konaní a budeme realizovať 
rekonštrukciu a zateplenie objektu pre BYSPRAV Galanta, 
objekt JAS 932 a objekt Revolučná 959-962, tiež v Galante.  
V úzkej spolupráci so spoločnosťou MB-EUROMONT  s.r.o.  
budeme realizovať obnovu a zateplenie bytového domu na  
ulici Revolučná 973 Galanta. Keďže mám takúto možnosť – 
prezentovať sa v Galantskom a Šalianskom Žurnále, rád by 
som vyzdvihol prácu pána Petra Slamku, ktorý riadi všetky 
práce v mojej neprítomnosti a som spokojný aj s prácou ľudí 
v jeho partii. Taktiež by som pozitívne hodnotil prácu pána 
Maroša Bočáka a jeho partie. Touto cestou by som im  chcel 
tiež poďakovať.

otázky: redakcia GaŠa Žurnál

Stavbná firma MARIMONT, 
zo Šale sa úspešne prácou 
prezentuje aj mimo svojho 

materského mesta.

MARIMONT s.r.o.
Bernolákova 

1512/24, 

Š a ľ a
0905 231 901 

0905 943 125
marianmagdalik@gmail.com
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„Vlasy sú korunou krásy, preto je potrebné sa 
o ne patrične starať. Už od počiatkov vekov 
si ženy rady vytvárali z vlasov účesy, tým 
sa chceli odlíšiť ,byť výnimočné, jedinečné 
a originálne. Ostalo to až dodnes. Krásny 
účes si na žene všimne každý muž. Končí 
zima, začína jarné obdobie a preto treba 
brať ohľad na naše vlasy. Treba im venovať 
väčšiu pozornosť, hlavne ich starostlivosti. 
Starostlivosť o vlasy je dôležitá a netreba ju 
podceňovať, preto je vhodné aspoň raz do 
mesiaca navštíviť svojho kaderníka,“ hovorí 
sympatická Marcelka Bedecsová, majiteľka 
kaderníckeho salónu ÚSMEV v Horných Salibách.
o Poďme sa trošku porozprávať o dĺžke vlasov...
Dámy rozlišujú: krátke strihy vlasov, polodlhé strihy vlasov, dlhé 
strihy vlasov. Krátke vlasy vyzerajú sviežo, energicky a uberajú 
na veku. Starostlivosť o ne je však náročnejšia, ak chceme, aby 
nevyzerali fádne a ustato. Polodlhé  vlasy sú menej náročné na 
údržbu, sú zárukou elegancie a ženskosti. Dlhé vlasy sú krásne, 
snáď najkrajšie na žene, ale spája sa s nimi veľa práce, veľa 
starostlivosti. 
o Poradíte nám trošku aj čo sa týka starostlivosti o naše 
vlasy?

- Pri starostlivosti o vlasy nám pomáhajú rôzne 
prípravky, zábaly, masky, oleje, domáce masky 
na vlasy sú prírodné, výživné a účinnejšie. 
napr. CITRUSOVÁ MASKA- citrusy ako citróny, 
pomaranče, grepy sú účinné proti lámavosti 
(z ovocia dostaňte šťavu, namočte vlasy, 
keď nasiaknu šťavou, zabaľte ich do igelitu 
a uteráka. Nechajte pôsobiť pol hodinu. PIVNÁ 
MASKA na objem: ak máte vlasy tmavé, tak 
použite tmavé pivo, ak sú svetlé vlasy, tak 
svetlé pivo. Buď naliať na vlasy alebo naniesť 

pomocou hrebeňa, netreba umývať. Pivo zväčší 
objem vlasov. Aj bylinky pomôžu pridať na kráse 

vlasov. Na MASTNÉ VLASY pomáha – žihľava, ktorá zvyšuje 
lesk a zabraňuje vypadávaniu, Ďalej koreň lopúcha a taktiež 
harmanček. Pre SUCHÉ VLASY –napríklad púpava lekárska 
napomáha k regenerácii. Výživu poskytuje aj rozmarín a kvet 
bazy čiernej. Kvet ruže dodá lesk.
Tieto, ale aj ďalšie inšpiratívne odborné rady pred letnou 
sezónou získate v Salóne ÚSMEV u Marcely Bedecsovej. 
Navštívte, vyskúšajte.... a uvidíte, čo Váš nový účes 
a udržiavané vlasy medzi Vašimi priateľmi a v okolí urobí....

 - redakcia –

Sexi, elegancia, zmyselnosť! Účesy s takýmto nádychom vám 
vytvorí Marcela Bedecsová v Horných Salibách.

Sexi rovina 
Veľmi moderným účesom je účes rovný. Nie nadarmo si 
všetky vaše kamarátky s vlnitými vlasmi už dávno kúpili 

vlasovú žehličku. Rovné vlasy sú sexi, ak majú objem. 
Predtým než žehličku na vlasy použijete, môžete ich najskôr 

vyfúkať cez okrúhlu kefu. Ak sa vám aj napriek tomu zdá 
váš rovný účes trochu nudný, popremýšľajte, či by ste 

si nechcela zaobstarať ofinku, ktorá je teraz veľmi sexi. 
Mimo ofiny si môžete pohrať aj s cestičkou. Raz ju noste na 

strane, raz uprostred. Zakaždým tak budete iná, stále ale 
neskutočne štýlová. 

Sú chvíle, kedy chceme vyzerať inak – trochu viac sexi, trochu viac hogo-
fogo. A ak na to máme aspoň tých pár vlasov naviac, alebo dokonca 
nachystanú celú hrivu, je to tá pravá chvíľa, keby sme mali siahnuť po 
drdole. Pokiaľ ide o eleganciu a pôvab, nič neprekoná všestrannosť 
a prepracovanosť up-do účesov, alebo ak chcete drdolov. Hodia sa 
pre neformálne aj formálne príležitosti a s up-do účesom si môžete 
pohrať aj keď máte napríklad len stredne dlhé vlasy. Skúste trochu 
zaexperimentovať. Stáť vás to bude len pár minút pred zrkadlom, kde si 
môžete natrénovať a vyskúšať, aký štýl drdolu by vám pristal najviac.  

Zmyselný look vám zaručí 
dlhé účesy s objemom. 
Zabudnite na chvíľu na 

rozpustené vlasy a vyskúšajte 
vrkoč s hrčou na vrchole 

vašej hlavy. Ani rozstrapatené 
vlasy trčiace z účesu nie 

sú na škodu a urobia z vás 
divošku, ktorá sa vie baviť. So 

svojimi vlasy pred zrkadlom 
jednoducho experimentujte. 
Neulízávajte, neuťahujte, ale 

naopak povoľte a nadvihnite. 
Také sú pravidlá objemu. 

Tel.: 0908 165 964



- 14 - Galantský a Šaliansky Žurnál  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... 

Technické údaje:
r.v.: 2/2010, 1968cm3, 125kW (170PS), P, A6, Diesel, Euro 4, 4 dv., (4-miest-
ne), 179666 km, Hnedá tm. metalíza
Spotreba vozidla (v l/100km):
V meste: 7.8, mimo mesta: 5.1, kombinovaná: 6.1
Bezpečnosť:
Airbag 6X, Posilňovač riad., ABS, ESP(VDC), ASR(TC,EDS), DSC(DTC), Isofix, 
Natáčacie svetlomety, Senzor tlaku v pneumatikách
Komfort:
Centrál, El. predné a zadné okná, El. sedadlá, El. zrkadlá, Automatická 
dvojzónová klíma, Diaľkové ovládanie, Rádio/CD+MP3, ZEDER, Vyhrieva-
né predné sklo, Multifunkčný volant, Lakťová opierka, Vonkajší teplomer, 
Klimatizovaná priehradka, Ostrekovač svetlometov
Ostatné:
Hliníkové disky, Hmlovky, Imobilizér, Palubný počítač, Navigačný systém, 
Tónované sklá, Vyhrievané predné sedadlá, Vyhrievané zrkadlá, Fólie, Daž-

ďový senzor, Svetelný senzor, Sezónne prezutie, Bi-Xenónové reflektory, TV, 
LCD panel, El. otváranie kufra, Vyhrievané zadné sedadlá
Ďalšia výbava:
2 majiteľ, možnosť nastavenie podvozku (sport, comfort, normal), možnosť 
spárovania auto s mobilom, blue tooth, 4ks letných original pneu Michelin 
s hliníkovými diskami(235/45 r17), Zeder s dvoma kľúčami a certifikátom o 
montáži, fólie s certifikátom, komplet povinná výbava       
Stav vozidla:
Serv. knižka, Vyrobené v EU, Dovezené, Nikdy nebúrané, TOP stav !, 
Kontrola originality, Úplná servisná história
Poznámky:
Auto max. zachovalé bez ďaľších investícii. Po nefajčiarovi. Dovezené bolo 
z Nemecka. Garancia najazdených kilometrov - možné overiť. V prípade 
záujmu možnosť sa previezť aj na dlhšiu vzdialenosť, skontrolovať vlastným 
mechanikom, diagnostika. Treba vidieť a vyskúšať. 
EK a TK platná do 28.02.2016

Chceš jazdiť 
pohodlne 
a štýlovo?

Informácie:
0902 824 399

Nadštandardný 
3-izbový byt 
s kozubom, 

garážou 
a vlastným 

kúrením 
– novostavba 

v Šali!

Dva stavebné 
pozemky s IS 
v lukratívnej 

lokalite blízko 
Šale – Kráľová 

nad Váhom  
/cena na 

požiadanie/

Vkusne 
prerobený veľký 

3-izbový byt 
na Slnečnej 

v Šali 
– bez investícií

 Priestranný 
3-izbový byt 

84m2 
po rekonštrukcii s 

komorou 
a pivnicou 

v centre 
mesta Šaľa

Bc. Silvia Kováčová, 
tel.: 0907 794 634, 
e-mail: s.kovacova@directreal.sk 

/

Z mojej ponuky vyberám
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6. Kontraktačný deň cvičných 
firiem na Spojenej škole v Šali

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa sa vo februári už po 6 - ty krát stala organizáto-
rom kontraktačného dňa cvičných firiem v priestoroch DK v Šali, ktorý sa 
realizuje pod záštitou, Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja – odboru 
vzdelávania a kultúry, Slovenskej asociácie cvičných firiem v Bratislave a 
mesta Šaľa. 
Cvičná firma je voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku a funguje ako efektívne 
prepojenie teoretickej výučby s praxou. Žiaci si založia, spravujú a pracujú 
v cvičnej firme, ktorá simuluje podmienky reálnej praxe. Spája teoretické 
vedomosti z odborných predmetov ako podniková ekonomika, účtovníctvo, 
výpočtová technika s ich aplikáciami a žiaci majú možnosť pri obchodovaní 
využiť i cudzí jazyk. Vďaka práci v cvičnej firme sa zvyšuje samostatnosť 
žiakov pri práci, naučia sa vzájomne komunikovať, pracovať v tíme, rozví-
jajú kreativitu, podnikateľské zručnosti, naučia sa zodpovednosti za včasné 
a kvalitné splnenie úloh. Žiaci – zamestnanci cvičných firiem svoju činnosť 
prezentujú na celoslovenských a medzinárodných stretnutiach, zúčastňujú 
sa veľtrhov a kontraktačných dní v rámci školy, Slovenska a zahraničia. 
Do Šali si prišlo zmerať svoje podnikateľské zručnosti, schopnosti a zároveň 
odborné vedomosti 19  cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky. 
Cvičné firmy súťažili v kategóriách najlepšie logo, najlepší slogan, najlepší 
katalóg, najlepšia elektronická prezentácia, najlepší stánok, najlepšia vizitka 
a zároveň boli udelené  Cena odboru vzdelávania a kultúry Úradu nitrian-
skeho samosprávneho kraja, cena Čajovne na konci vesmíru, cena mesta 
Šaľa , cena spoločnosti DUSLO a.s. a cena ProCS.
Ďakujeme všetkým zúčastneným cvičným firmám za účasť a veríme, že sa 
budú s radosťou vracať opäť na ďalšie Kontraktačné dni, na ktorých môže-
me rozvíjať vzájomnú spoluprácu.                                                                                          

- vedenie školy - 

V poradni u gynekológa:  Pohovorme si o klimaktériu...
Klimaktérium /prechod, perimenopausa/ je 
obdobie prechodu medzi plodným vekom 
ženy a začiatkom sénia, v ktorom dochádza 
ku fyziologickému poklesu funkcie vaječní-
kov a tým k následným endokrinným, soma-
tickým a psychickým zmenám u ženy. Podľa 
WHO  toto obdobie začína približne  rok 
pred menopausou /posledné menštruačné 
krvácanie / a charakterizované je nastupujú-
cimi klinickými ťažkosťami. Fyziologicky sa 
vyskytuje medzi 45. a 60.rokom života ženy. 
Nástup tohoto procesu pred 40.rokom živo-
ta ženy označujeme ako predčasné zlyhanie 
funkcie vaječníkov v tvorbe ženských hor-
mónov.
 Menopausa je niekedy mylne chápaná v 
súvislosti s pojmom klimaktérium alebo 
“prechod”. Väčšinou tak označujeme 
posledné menštruačné krvácanie. Priemerný 
vek začiatku menopausy je 49-51 rokov u 
ženy.
Príčina klimakterických zmien a z toho 
vyplývajúce obtiaže je mnohofaktoriálna, 
ale základnou príčinou je vyčerpanie funkcie 
vaječníkov v tvorbe ženských hormónov - 
prevažne estrogénov.
Faktory ovplyvňujúce hranicu 
veku nástupu menopausy/posledné 
menštruačné krvácanie/:
•	vek - kedy nastúpila u ženy 1.menštruácia 

– čím skorší nástup tým, neskorší nástup 
menopausy

•	doba trvania menštruačného cyklu 
– čím dlhší menštruačný cyklus, tým 
neskorší nástup menopausy

•	počet pôrodov – pri väčšom počte 
pôrodov je nástup menopasusy neskorší

•	fajčenie – u fajčiarok je nástup 
menopausy včasnejší

•	rasa, zemepisná šírka 
a nadmorská výška 
ovplyvňujú nástup 
menopausy

•	socioekonomické 
faktory.

 
Rozsiahle príznaky 
klimaktéria u ženy sa delia 
na príznaky:
•	vegetatívne /poruchy 
vasomotorické - návaly 
horka, potenie sa, bolesti 
hlavy, pocity na odpad-
nutie, psychické – zmeny 
nálady, depresie, úzkosť, 
podráždenosť, strata 
libido, nespavosť, strata 
energie
•	organické /zmeny 
na koži-starnutie kože, 
suchosť kože a strata 
elasticity kože, zmeny na 
pohlavných orgánoch, 
prevažne na pošve a na 
vonkajších genitáliách-
-bolesti pri pohlavnom 
styku, svrbivé a pálivé 
pocity,  zmeny na  orgánoch dolného 
močového traktu... prevažne močový 
mechúr a močová rúra - časté nutkanie 
na močenie, častejšie nočné nutkania na 
močenie a únik moču, zmeny telesnej 
hmotnosti/
•	metabolické /ovplyvnenie 
metabolizmu tukov, zmeny  vedúce 
ku ateroskleróze, zmeny vedúce ku 
osteoporóze/

Vegetatívne príznaky znižujú kvalitu ži-

vota ženy, ale neohrozujú 
zdravie ženy, sú považované 
za akútne v nástupe. Orga-
nické a metabolické zmeny 
môžu viesť ku poškodeniu 
zdravia u ženy. Poruchy 
v zmenách tukového me-
tabolizmu, vedúcich ku 
aterosklerotickým zme-
nám na cievach i cievach 
vyživujúcich srdce - môžu 
až v konečnom dôsledku 
prispieť ku vzniku infarktu, a 
zlyhania srdca. 
Každá žena by mala byť 
seriózne informovaná 
cestou svojho gynekológa 
o vážnosti počínajúcich 
zmien v jej organizme vo 
vzťahu ku veku, dôsledne 
by mali byť príznaky pre-
hodnocované a prehod-
notené aj diagnosticky a v 
spolupráci s konzultantami 
špecialistami /internista, 
urológ, psychiater,…/ na-
vrhnúť optimálne riešenie 
a liečbu . 

Tak “zveľadiť”  a vylepšiť nielen  “ženskú 
kondíciu” , ale predovšetkým preventívne 
zasiahnuť do zmien v organizme, ktoré 
môžu významne ovplyvniť zdravie ženy 
a až v nemalej miere nedocenením stavov 
ohrozovať ženu na živote.  Riešenie, ako 
aj návrh liečby musia byť  vedené prísne 
individuálne a s rešpektom aj na priania 
ženy po dôkladnom jej upovedomení o jej 
stave a nálezoch.

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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o MVDr. Elemér Kálmán je veterinárnym 
lekárom, ktorý sa etabloval v Galante pred 
pár rokmi. Jeho ordináciu nájdete na Slád-
kovičovej ulici č.2 v Galante. Ako ho vere-
jnosť prijala a ako sa on cíti v Galante, to už 
je prvá otázka pre neho samotného.
- Za ten rok a pol, čo sme v Galante, máme 
od našich klientov zväčša pozitívne ohlasy. 
Samozrejme každému nevieme vyhovieť, ale 
snažíme sa na maximum. Najlepšie ohod-
notenie pre nás je , keď k nám prichádzajú 
noví klienti na odporúčanie známych, rodiny, 
atď., ktorí u nás boli spokojní so službami. Je 
to dobrý pocit, ale samozrejme aj zodpoved-
nosť, aby aj oni od nás odchádzali spokojní . 
V Galante sa cítime veľmi  dobre. Dvojjazyčné 
menšie mesto je pre nás ideálnym miestom  
a vďaka familiárnym vzťahom  s niektorými 
klientmi sa dostávame už aj  do obrazu o dianí  
v meste :).  
o Za uplynulé obdobie ste si určite robili 
aj nejakú osobnú štatistiku čo sa týka 
odborných zásahov u zvierat, ktorých 
majitelia Vás navštívili...Takže s ktorými 
najčastejšími problémami sa na Vás klienti 
obracali?
- Škála ochorení u zvierat je veľmi široká. Mož-
no najčastejšie sú  tráviace  ťažkosti  (vracanie, 
hnačka), dýchacie problémy (kašeľ, kýchanie), 
ale veľmi časté sú aj rôzne poranenia alebo 
krívania, choroby ústnej dutiny a kože. Stretávame sa však  aj 
s vážnejšími chorobami  najmä  neurologickými , onkologickými.  
o Ako celkovo môžete hodnotiť starostlivosť ľudí o svoje zvier-
atká? Ovládajú ju? Viac sledujú odbornú literatúru a počúvajú 
rady odborníkov alebo sa viac menej spoliehajú na to, že život 
ukáže riešenie...? Nechajú si poradiť od Vás, museli ste aj niek-
torých povedzme skritizovať?
- Ľudia sú rôzni, takže ani z hľadiska starostlivosti o zvieratá ich 
nemožno škatuľkovať.  Sú ľudia, ktorí sú až „prepchatí informácia-
mi z internetu“ a sú aj takí, ktorým musíme vysvetľovať všetko od 
základov.  Musím však  povedať, že naši klienti sa o svoje zvieratá 
starajú zodpovedne a počúvajú naše rady. Súčasťou  našej práce je 
aj neustála edukácia klientov v tejto oblasti.
o Robili ste počas svojej praxe aj nejaké extrémne zásahy? 
- Je to dosť relatívne, čo je extrémny zákrok/zásah. Z kategórie 
brušných zákrokov by som spomenul črevné operácie. Mali sme 
zaujímavý prípad mladej sučky , ktorej sme kvôli zauzleným črevám 
museli odstrániť hodný kus čreva , operácia sa však vydarila a sučka 
dnes robí radosť svojim majiteľom.   Operujeme  aj otočený žalúdok, 
čo je vážny akútny život ohrozujúci stav, takisto mávame operá-
cie močových kameňov a ortopedické operácie zlomením alebo 
vrodených chorôb  kostí a mohol by som pokračovať.   
o Čím Vás vaša práca obohacuje, lebo predpokladám, že je aj 
Vašim koníčkom, nakoľko 
liečiť zvieratá vyžaduje aj 
obrovský ľudský cit a empatiu.
- Áno, je to aj môj koníček. 
Naša práca sa nedá robiť len 
v danom čase od-do.  Veterinár  
pomáha či je deň, noc, fúka 
alebo mrzne. Rád pomáham 
zvieratám a tým nepriamo aj ich 
majiteľom. Staráme sa predsa 
o ich miláčikov, spoločníkov, 
členov rodiny. Zvieratá veľakrát 
nechápu, že človek im chce 
pomôcť, ale majitelia to vedia 
oceniť a za dobre odvedenú 
robotu sú potom vďační.
o Zažili ste počas rokoch svo-
jej praxe aj nejaké humorné 
situácie, na ktorých ste sa po-
bavili? Samozrejme so zvierat-
ami :) ... ?
- Spomenul by som jednu mini 
príhodu so stavačom ,ktorý po 
očkovaní zrazu z ničoho nič začal 

štekať smerom k dverám. Nikto však neprišiel, 
ani neodišiel. Za pár sekúnd sme spolu aj 
s majiteľmi  pochopili. Pes zaregistroval na 
dverách plagát s mačkou a keďže  stavač je 
poľovník do špiku kosti, nedalo mu trochu 
nezaštekať aj na túto 2D mačičku.
o Aké služby Vaša ambulancia pre zvierat-
ká bude ponúkať naďalej majiteľom zvierat 
a na čo sa budete špecializovať?
- Už od otvorenia našej ambulancie posky-
tujeme širokú škálu služieb pre spoločenské 
zvieratá. Okrem všeobecnej veterinárnej 
medicíny, sa naďalej budeme viac venovať 
oblastiam ako je dermatológia, stomatoló-
gia, ortopédia, neurológia, interná medicína, 
gynekológia, pôrodníctvo. Zúčastňujeme sa 
pravidelne na prednáškach a školeniach  zam-
eraných  práve na tieto oblasti. Z bohatého  
zoznamu nami poskytovaných služieb a 
vyšetrení, by som spomenul možnosť vyše-
trenia hladiny progesterónu u súk na zistenie 
ideálnych dní na párenie, špeciálne dermato-
logické vyšetrenia (napr. alergénodiagnosti-
ka), stomatologické zákroky (okrem bežného 
čistenia zubov, plombovanie, korekcie chrupu 
a pod.).
o Prečo je dôležitá pravidelnosť návštev 
so zvieraťom u veterinára, čo sa nesmie 
v žiadnom prípade podceňovať, ak chcú 
mať majitelia svoje zvieratá zdravé a aby sa 

dožili slušného veku.
- Pravidelné návštevy sú žiadané kvôli očkovaniam  proti rôznym 
chorobám. V závislosti od vakcín sú potrebné vakcinácie každý 
1,2,alebo 3 roky. Vakcinácie sú vždy spojené aj s prehliadkou zvier-
aťa, kedy je možné odhaliť niektoré choroby. Preventívne ošetrenia 
sú zamerané aj na odstránenie vonkajších a vnútorných parazitov. 
Vnútorné parazity spôsobujú hlavne tráviace problémy, vonkajšie 
parazity spôsobujú kožné  problémy, ale môžu prenášať aj rôzne 
choroby. Ideálne je, keď majiteľ svoje zviera pozná  a vie odhadnúť 
zmeny,  ktoré už sú dôvodom návštevy u veterinára. Toto je asi na-
jťažšie z hľadiska majiteľa. Radšej však prísť viackrát s drobnosťou 
,ako raz niečo brať na ľahkú váhu a potom žiadať o pomoc, keď už 
môže byť neskoro.
o Podľa Vás pán doktor, sú ľudia, ktorí majú pozitívny vzťah 
ku zvieratám, aj láskavejší k ľuďom? Sú citlivejší v chápaní 
druhých ľudí alebo to s tým nesúvisí a človek je slušný, dobrý, 
agresívny, zlomyseľný na základe svojich vrodených vlastností 
a génov...? Je to taká moja osobná filozofická otázka, aký máte 
na to názor, odpoveď ?
- Hovorí sa, že kto má rád zvieratá, nemôže byť zlým človekom. Mys-
lím si, že vo väčšine prípadov to aj platí.  Majitelia zvierat majú radi aj 
prírodu a všetko, čo je živé. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„Radšej treba prísť so zvieraťom viackrát s drobnosťou, ako 
raz prísť neskoro,“  hovorí veterinárny lekár MVDr. Elemér Kálmán.



Chodím na vysokú školu – denné štúdium. Som v 5-om ročníku. 
Mala som zdravotné problémy, ale aj v rodine sme riešili rôzne 
záležitosti. Nestihla som urobiť skúšky zo zimného semestra 
a  nakopili sa mi tak teraz v  letnom. Ale pravdepodobne -  ich 
nestihnem urobiť načas – do skončenia semestra, a  teda 
nebudem môcť urobiť štátnice v riadnom termíne. Na rektoráte 
som už túto záležitosť riešila, že si budem musieť predĺžiť dobu 
štúdia. Mňa zaujíma, či mám nárok /aj keď budem vlastne 
5-ročník opakovať, resp. dlhšie študovať/ na sirotský dôchodok 
aj po auguste 2015, kedy v podstate úradne končí magisterský 
5. ročník štúdia. Neviem, či je sirotský dôchodok ohraničený 
vekom, aj dĺžkou štúdia. Prosím, poraďte mi. 
Sirotský dôchodok patrí medzi tzv. pozostalostné dôchodky. Má 
naň nárok nezaopatrené dieťa po svojom zosnulom rodičovi alebo 
osvojiteľovi.  
 
Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po každom 
zosnulom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý: 
•	bol ku dňu úmrtia starobným alebo invalidným dôchodcom 

alebo 
•	ku dňu úmrtia splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, 

alebo 
•	ku dňu úmrtia získal potrebný počet rokov obdobia poistenia na 

vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo 
•	Zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

 
V zmysle zákona o sociálnom zabezpečení máte nárok na sirotský 
dôchodok, kým ste tzv. nezaopatrené dieťa.   
 
Kto je v zmysle zákona nezaopatrenie dieťa:  
1/ dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky 
•	povinná školská dochádzka sa končí uplynutím školského roka, 

v ktorom dieťa absolvovalo desiaty rok školskej dochádzky, 
najneskôr však uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšilo 16 
rokov veku.

2/ dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do 
dovŕšenia 26. roku veku, ak 
•	sa sústavne pripravuje na povolanie (napr. štúdiom na vysokej 

škole) 
•	sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie ani vykonávať 

zárobkovú činnosť z dôvodu choroby alebo stavu, ktoré si 
vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa zákona 

•	je neschopné sústavne sa 
pripravovať na povolanie alebo 
vykonávať zárobkovú činnosť 
pre svoj dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav 
(zdravotný stav dieťaťa na uvedený 
účel posudzuje posudkový lekár 
sociálneho poistenia Sociálnej 
poisťovne).

Za nezaopatrené dieťa sa 
nepovažuje dieťa, ktoré 
•	sa síce štúdiom sústavne 

pripravuje na povolanie, ale už 
získalo vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa a bol mu priznaný 
akademický titul alebo 

•	je poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu zníženia 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Kedy nárok na sirotský dôchodok zaniká? 
•	dňom, ktorým dieťa mladšie ako 26 ročné prestalo byť 

nezaopatreným dieťaťom, 
•	osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením tohto osvojenia 

vznikne nárok na výplatu dôchodku znovu,
•	dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého 

nezaopatrené dieťa úmyselne spôsobilo smrť rodiča alebo 
osvojiteľa, 

•	dňom, ktorým dieťa dovŕši 26 rokov veku. 
V prípade, ak budete opakovať piaty ročník a nedosiahnete 

vek 26 rokov, nárok na sirotský dôchodok Vám nezanikne. Ak 
pri opakovaní ročníka dosiahnete 26 rokov, nárok na sirotský 
dôchodok Vám dňom dosiahnutia 26 roku života, zanikne. 

§  Študujem na vysokej škole, dokedy mám nárok na poberanie sirotského dôchodku? §
§ 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
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Verejnosťou vyhľadávaná športová hala v Seredi
/Sereď/ Hádzanári, florbalisti, basketbalisti či hráči futsalu. To je 
len zlomok z množstva športových klubov, ktoré v rámci svojich 
aktivít vyhľadávajú športovú halu Obchodnej akadémie na ulici 
Mládežnícka 158/5 v Seredi. Máloktorí zo športovcov však vedia, 
že športová hala je okrem svojej veľkosti unikátna aj niečím ďal-
ším. A to ohrevom vody s pomocou solárneho systému. 

Ohrev vody vďaka slnku
Hala, ktorá je najväčšou v Seredi a jej blízkom okolí, ponúka vďaka 
svojím obrovským rozmerom široké možnosti športového vyžitia. Slúži 
aj pre športové kluby, aj pre zhruba 200 študentov Obchodnej akadé-
mie. Prípravu teplej vody pre športovú halu donedávna zabezpečovala 
centrálna kotolňa, pričom dochádzalo k veľkým tepelným stratám. Ve-
denie Obchodnej akadémie sa tomu chcelo vyhnúť a čo najviac ušetriť. 
„Priemerný počet slnečných dní v našom regióne je veľmi vysoký, preto 
nám projektant predostrel ako vhodné riešenie inštaláciu solárneho 
systému,“ vysvetlila Ing. Iveta Belányiová, riaditeľka Obchodnej aka-
démie v Seredi. Projekt sa následne podarilo zrealizovať s podporou a 
pridelením finančných prostriedkov z Trnavského samosprávneho kraja. 
Nová elektroinštalácia i osvetlenie
Obchodná akadémia vďaka prideleným finančným prostriedkom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovala v júli 2014 
v celom objekte športovej haly aj rekonštrukciou elektroinštalácie a výmenu svietidiel. Vďaka osadeniu úsporných zdrojov došlo k úspore 
spotreby elektrickej energie a to aj napriek zvýšenej spotrebe elektrickej energie na prevádzku elektrokotla na ohrev vody v prípade nedo-
statočného slnečného žiarenia. Zvýšil sa tiež komfort využívania športovej haly, nakoľko hlavný priestor haly je viacúčelový. Boli inštalované 
tri hladiny osvetlenia – 200 lx, 350 lx a 500 lx pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia. Pôvodné osvetlenie bolo osadené v podhľade, nové 
reflektory boli umiestnené ako nástenné vo výške cca 8,5 m pod podhľadom. Navrhnuté postranné osadenie svietidiel je vhodné pre prevá-
dzané športy v hale z dôvodu oslnenia.
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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

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

Nová kaviareň v Galante
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.
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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

Info :
Szaly,s.r.o.
Prevádzka:Štúrova 1,92701 Šaľa
Tel/Fax.:+421 031 7702014 
Mobil: 0910 405 007
Otv.hod.: Po-Pia   8.oo-17.oo

Predaj ,  Prenájom ,  Servis  kanc. techniky ,  Spotrebný materiál  ,  CopyShop , Čb- Color  A4 , A3 ,  Vizitky , Letáky   

Ceny sú uvádzané s DPH.
Akcia platí do 01.04.2015 

alebo do vypredania zásob.

Canon i-SENSYS 
MF211/ MF211W 132,- €

138,- €

Canon PIXMA 
MG3550 52,- €

Canon PIXMA 
MG5650 biela68,- €

76,- €
Canon i-SENSYS 
LBP6030

Print, Kopy čb laser A4, 
Sken A4 Farba , 

WiFi , 23 stran /min

Tlač, sken, 
kopy A4 farebne -atrament

Tlač A4 čb laser

PENZIÓN-REŠTAURÁCIA “Dori”; Hlavná č.:  129, DIAKOVCE; Telefon:+421(0)907 779 183, +421(0)908 066 489

E-mail:  info@penziondori.sk

Cukráreň Kataríny Filovej 
v Horných Salibách

Objednávky:
kedykoľvek osobne 

v cukrárni, alebo telefonicky: 

031/785 2473

Otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok: 10.00 – 20.00 hod.

Sobota:  8.00 – 21.00 hod.
Nedeľa: 10.00 – 21.00 hod. 

SPRACOVANIE 
Daňových priznaní FO a PO.

Rýchlo, zodpovedne a 
spoľahlivo!

Gabriela Šuľanová
tel.: 0911 219 830

e-mail: 
gsulanova@gmail.com



plastickachirurgia@gmail.com
mobil: 0905 822 333 

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave 

lekárskej kozmetiky

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

Potrebujete sa vylepšiť?

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. 
Už 26 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

NÁBYTOK
Czafík


