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Majitelia 
Reštaurácie 
a Penziónu DORI 
v Diakovciach sa 
veľkým úsilím a s 
potešením snažia 
o dokonalý súlad 
všetkých maličkostí 
vo svojej práci, čím 
vytvárajú moderné 
a útulné prostredie 
pre zákazníkov, a to 
ako v reštaurácii, 
tak v elegantných 
ubytovacích 
priestoroch / str.14.

Čítajte aktuálny rozhovor 
s prevádzkovou riaditeľkou COOP 
Jednota Galanta , s.d., Ing. Ivetou  

Schwarzovou na tému: COOP  
Jednota  Galanta – Najlepšie  

detské  potraviny / str.6.

V Šali sa konala Celoslovenská odborná 
konferencia učiteliek MŠ / str.11.

Vždy rada doporučím 

služby realitnej kancelárie 

DIRECTREAL, lebo má 

svoj štýl, úroveň  a najmä 

špičkový profesionálny 

prístup / čítaj na str.12.

Stavebné  bytové  družstvo  v  Šali 
získalo  „Certifikát AAA“,  ktorý ho radí  

medzi  stabilné,  seriózne  a  spoľahlivé  
spoločnosti  Slovenska / čítaj na str. 4.
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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. 
Už 26 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

NÁBYTOK
Czafík

4-izbový byt Šaľa, 
Družstevná, 
kompletná 

rekonštrukcia 
+ garáž v cene: 

59.900€

Rodinný dom 
Šaľa-Veča (1998) 
po rekonštrukcii, 

5 izieb, kozub, 
garáž, terasa: 

165.000€

Pozemok 
Tvrdošovce, 
Orechová, 

940m2: 
11.000€

1-izbový byt 
Šaľa-Veča, 
Nitrianska, 

50m2: 
31.500€

Rodinný dom 
Šaľa (1970), 

5-izbový, 
s kozubom, 

garážou, blízko 
centra: 

115.000€

3-izbový byt Šaľa, 
Vlčanská, 75m2, 
pôvodný stav: 

56.000€

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

/

Z mojej ponuky vyberám



Niekedy – keď tak filozoficky aj s priateľmi rozoberáme rôzne 
témy života v  spoločnosti, sme sa už párkrát zamysleli nad 
tým, čo možno ani nevyzerá ako problém pre ľudí, ktorí sa 
o  nič nezaujímajú, alebo sú tupšieho zmýšľania, resp. sú 
bez vzdelania, obmedzení a  odkázaní už len na to – čo, kto  
povie a  povedal, alebo vedia iba napodobňovať iných bez 
vlastného názoru, absolútne im pritom chýba znalosť – 
histórie, politických a  ekonomických súvislostí jednotlivých 
krajín a sú len holými pešiakmi v rukách vládnucích mašinérii 
v každej dobe, v každom politickom zriadení. V podstate nimi 
sme všetci, ale schopnejšie osobnosti sa aspoň vedia vzoprieť 
skrivodlivosti a vyjadriť sa, keď sa im niečo nepáči a nesúhlasia 
s  tým.  A  v tom je ten podstatný rozdiel medzi „človekom“ 
a človekom bez názoru a veľakrát aj bez charakteru. Ale vráťme 
sa k  podstate problému, o  ktorom sa chcem zmieniť bližšie. 
Zamysleli ste sa niekedy, vážení čitatelia, nad tým – kde všade 
nám v štáte „utekajú“ naše dane a odvody a povinné poplatky, 
ktoré zo zákona občan musí vždy zaplatiť a  v  termíne, inak 
sa pokute nevyhne? A to aj po rokoch!! Ešte aj s narátanými 
penálmi. Opačne to tak nefunguje.  Ak Vám má vrátiť štát, ten 
si veru načas nedáva.... Alebo niekedy aj úplne zabudne, ak si 
Vy nevypýtate. Tak ľahko vie operovať so spojením „neznalosť 
zákona neospravedlňuje,“, ktorým vás ubezpečí, že máte 
nárok už premlčaný. Ale v  zákonoch sa častokrát nevyznajú 
ani vcelku rozumní a  vzdelaní ľudia, alebo jednoducho 
pozabudli, alebo im nejako povinnosť voči štátu vyšumí na 
chvíľu z hlavy..., a už je tu problém a pokuta. Kto však bude 
pokutovať štát a liknavých úradníkov, ktorí mnohí sami 
nepoznajú zákony – lebo sa ich pri tom obrovskom tempe 
noviel a  ich zmien v  našom parlamente nestíhajú naučiť 
a absorbovať do praxe. Niekedy sú aj oni v podstate obeťami 
našich zákonodarcov – poslancov v NRSR, ktorí takéto neúplné 
a častokrát „choré“ zákony do života  uvádzajú. Povedia „A“, ale 
zabudnú na „B“. Potom musí nasledovať novelizácia – a tak to 
ide dokola... Ale – ani sa niet čo čudovať. Prečo (?) Všimnite si, 
koľko „rýchlo vykvasených“ právnikov nám sedí v parlamente? 
Skutočne veľa! A  to sú tí, ktorí by sa však v  praxi len veľmi 
ťažko uplatnili so svojimi znalosťami z odbornosti práva. Veď 
to vidieť aj na mnohých pripravovaných zákonoch, jeden 
nedostatok za druhým – a  tak potom aj  (ne)funguje takto 
odsúhlasený zákon v  praxi. A  za tieto pracovné šmejdy, 
akými veľakrát nekvalitné a neúplné zákony prijaté NR SR, 
sú – ešte aj platíme! Že čím? No daniami občanov, z ktorých 
sa plní štátna kasa a potom sú vyplácané luxusné platy našim 

poslancom a  politikom. Keby 
takto ľudia nekvalitne pracovali 
v  súkromnej sfére, museli by 
škody nahradiť. Aj tie častokrát 
prázdne lavice slovenského 
parlamentu,  veď to je výsmech 
do tváre občana, ktorý ich volil 
. Rovnako tiež predvádzanie sa v  drahých róbach a autách, 
či na luxusných žúrkach tzv. smotánky, kým bežný pracujúci 
občan,  čoby lepšia stredná vrstva, si musí častokrát dvakrát 
premyslieť ako naložiť s  výplatou. Ozaj – čo slušný politik 
– poslanec, robí na žúrke v  nachmelenej spoločnosti 
rôznych rýchlozbohatlíkov? Asi nie je slušný, ale má slušný 
plat z  občianskych daní a  za ten sa dobre pije, aj  zabáva, 
že? Všimnime si pre porovnanie platy našich opatrovateliek 
a  personálu napr. v  domovoch sociálnej starostlivosti, 
v  ústavoch a  tzv. starobincoch. Niekedy to nie je ani  500€ 
mesačne. A  z  tohto má opatrovateľka ešte doma vychovať 
napr.  dve deti a  zaplatiť byt, stravu, vzdelanie... A  v  robote 
sa naozaj nadrie s  chorými a  starými nevládnymi ľuďmi.  
Nehanbíte sa, páni politici a poslanci? Ktorí tak apelujete na 
city občanov najmä pred voľbami, že takto doslova pod ľudskú 
dôstojnosť musí  žiť pracujúca matka so svojou rodinou, kým 
Vy poberáte vysoký plat poslanca NR SR, ale keby len jeden! 
Aj ďalší plat – napr. župana, alebo plat primátora. Okrem toho 
mnohí ešte sedíte v  dozorných radách rôznych spoločností 
a tam poberáte ďalšie vysoké odmeny.  Tak to sa Vám a Vašim  
rodinám  žije kráľovsky!  Ani trochu sa  za biedu vašich voličov 
aspoň na chvíľu nehanbíte? Už sa ani nečudujem, že naši 
poslanci, župani a politici chodia najmä v autách. Veď keby išli 
pešo, asi by aj vyfasovali, alebo by si vypočuli nejaké to „milé“ 
slovo. Priamy stret s realitou býva totiž veľakrát krutý... Predsa 
len zanechá stopu a  aspoň trochu pichne do svedomia. 
Ozaj do svedomia? No na Slovensku asi nie. Naši politici, 
drvivá väčšina,  podľa všetkého svedomie nemajú! V politike 
sa s čistým svedomím a štítom totiž fungovať nedá. A  v  tej 
slovenskej, korupciou prepletenej a  finančnými skupinami 
previazanej, určite nie. 

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

Kde všade a komu tak štedro rozdáva 
štát peniaze, na ktoré prispievame my 
– občania  a najmä, súkromný sektor?
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Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na 
slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či 

prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou 
a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine 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.

Exkluzívny, prezentačný a reklamný časopis firiem, súkromných spoločností, 
štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností Galantsko-Šalianskeho regiónu
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Z času na čas sa ozvú kde-tu rôzne kuvičie hlasy, ktoré častokrát bez podrobnejšej znalosti problematiky „vynášajú“ 
úsudky, ak nie priamo súdy o „stopercentne“ zaručených informáciách, ktorými sa častokrát sleduje jediný a pre 
šíriteľa klebiet – podstatný dôvod – znevážiť prácu kolektívu ľudí, dobré výsledky v činnosti a napredovanie 
organizácie, či spoločnosti.  No a medzi obyvateľstvom často najlepšie fungujú tzv. „krčmové blufy“,  proti ktorým 
sa žiaľ, nedá bojovať argumentačne, lebo tu neplatia pravidlá. A kde sa účastníci dialógu, sporu, alebo debaty 
– neviažu pravidlami – akceptovateľnými na oboch stranách - výsledok je len jednostranný pohľad. Navyše, ak 
ide o laika v danej oblasti, tak ešte aj povrchný – laický. V minulých mesiacoch sa  šírili v určitých častiach Šale 

reči typu, ako SBD 
v Šali nefunguje, 
dokonca, že sa rozpadá 
a podobne..., preto 
náš časopis v tejto 
súvislosti – a na 
margo takýchto 
„zaručených právd“, 
ktoré zaznievali napr. 
na ulici Novomeského 
v Šali, alebo aj v Šali 
– Veči na ulici Ľ. 
Svobodu,  oslovil 
vedenie SBD v Šali, 
aby vyjadrilo 
stanovisko, či naozaj 
ide SBD „dolu vodou“ 
ako to rozširujú niektorí 
„aktivisti“. Stavebné 
bytové družstvo v Šali 
poslalo nasledujúcu 
reakciu, v ktorej 
riaditeľ Ing. Dušan 
Sokol uviedol, že kým 
niektorí „odborníci“ 
v Šali družstvo 
znevažujú, iní skutoční 
odborníci hodnotia 
SBD v Šali vysoko 
pozitívne, o čom 
svedčí aj Certifikát 
dôveryhodnosti 
pre šalianske bytové 
družstvo. Ako dôkazný 
materiál nám zároveň 
SBD v Šali poskytlo 
informáciu (čítaj vľavo) 
aj s certifikátom (na 
ďaľšej strane):
Treba k tomu ďalšie 
komentáre? Mnohí 
rečníci sú totiž múdri 
len vtedy, ak môžu 
kritizovať, ale ak majú 
sami realizovať nápad, 
alebo priložiť aj fyzicky 
ruku k dielu, na to už 
ich odbornosť nestačí. 

- Galantský 
a Šaliansky Žurnál -

Stavebné  bytové  družstvo  v  Šali získalo  „Certifikát AAA“,  ktorý ho 
radí  medzi  stabilné,  seriózne  a  spoľahlivé  spoločnosti  Slovenska.
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o Prečo najlepšie detské potraviny?
- Sme domáci slovenský obchodný reťazec a hlavne 
v posledných rokoch sa výrazne zameriavame na podporu 
detí a rodín s deťmi v našom regióne. Uvedomujeme si, že 
podporou našich najmladších zákazníkov pomáhame rozvíjať 
región, v ktorom pôsobíme, lebo deti sú naša budúcnosť. 
Táto téma je pre nás veľmi zaujímavá aj preto, že našimi 
zamestnancami na predajniach sú väčšinou ženy, ktoré sú 
mamičkami alebo babičkami a takýmto spôsobom aj ony 
prispievajú svojou prácou k lepším podmienkam pre rozvoj 
svojich detí.
o Akým spôsobom podporujete deti a mládež v regióne?
- Už tradične prostredníctvom Nadácie Jednota COOP sa 
v rámci projektu „Nech sa nám netúlajú“ podporujeme 
mimoškolskú aktivitu detí a mládeže. Hlavnou myšlienkou 
tohto projektu je snaha zabezpečiť zmysluplné využitie 
voľného času. Materské a základné školy, organizácie 
a občianske združenia, majú každý rok možnosť zapojiť 
sa a získať finančný grant. COOP Jednota Galanta dostala 
v tomto roku celkovo 8 žiadostí o podporu rôznych projektov 
z regiónu okresov Galanta, Šaľa a Senec (kde pôsobí COOP 
Jednota Galanta) a jeden z nich získa spomínaný finančný 
grand v hodnote 1600€. 
Nadácia Jednota COOP tiež pravidelne organizuje 
celoslovenský futbalový turnaj žiakov „COOP Jednota 
Futbal CUP“, kde každá základná škola, ktorá sa tohto 
turnaja zúčastní, získa automaticky lopty pre svoju školu. 
V rámci posledného XII. ročníka tohto turnaja sme v regióne 
pôsobenia našej COOP Jednoty rozdali 30 základným školám 
celkovo 540 volejbalových lôpt. 
o Nadácia Jednota COOP pôsobí v rámci celého 
Slovenska. Pripravujete aj sami nejaké podobné aktivity?
- Áno. V týchto dňoch prebieha príprava fantastického 
turnaja vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota 
Galanta“, ktorého sa môžu zúčastniť všetky základné školy 
z miest a obcí, kde máme naše predajne. Aj tento rok sa hrá 
o zaujímavé výhry, kde každá z ôsmich škôl, ktoré postúpia 
do Superfinále  si odnesie finančnú odmenu pre svoju školu:
1.miesto:     400 €,  2.miesto:     200 €, 3.miesto:     150 €,  
4.miesto:     100 €,  5.-8.miesto:  50 €
Okrem toho sú opäť pripravené pre všetkých finalistov 
tričká s logom COOP Jednota Galanta, medaile a diplomy 
pre najlepších a samozrejme Pohár predsedu COOP Jednota 
Galanta. V tomto roku sa tohto turnaja zúčastní rekordných 
22 základných škôl.
o Blíži sa MDD. Na čo sa môžu deti tešiť?
- Tak ako každý rok, aj v tomto roku myslíme na oslavy 
MDD a pred väčšinou našich predajní budeme organizovať 
tradičnú akciu „Maľovanie na chodník“, kde deti základných 
a materských škôl môžu kriedami kresliť na chodník obrázky 
na tému – Môj nákup v COOP Jednote. Každý mladý 
maliar bude za svoju snahu odmenený sladkou odmenou 
a najkrajšie kresby budú špeciálne odmenené.  
o Deti sa po prázdninách vrátia opäť do škôl. Čo chystáte 
na druhý polrok?
- Po začatí školského roku máme pripravenú špeciálnu súťaž 
pre školy a škôlky. Opäť víťazné školy môžu získať zaujímavé 
výhry, ktoré budú motivujúce. Bližšie však ešte nebudem 
prezrádzať, lebo je to prekvapenie. Okrem tejto akcie však 
samozrejme pripravujeme aj tradičné akcie, ako Halloween 
v COOP Jednote a Mikuláš v COOP Jednote. 
o Vieme, že podporujete aj rôzne individuálne aktivity 
organizované vo Vašom okolí.
- Snažíme sa podporiť každú dobrú aktivitu zameranú na 
deti v našom regióne a tak rôznym organizáciám, ktoré o to 
požiadajú venujeme sladkosti, nápoje alebo finančnú pomoc. 
Naposledy sme takto podporili Detské centrum Bambuľkovo 
v Galante.

o Takže súťaží a akcií máte naplánovaný veľa. Čo chystáte 
pre samotných Vašich zákazníkov v predajniach? Máte 
niečo špeciálne pre mamičky s deťmi a rodiny?
- Ako správny obchodný reťazec sa snažíme aj svojou 
sortimentnou skladbou vyhovieť potrebám mamičiek 
malých detí a tak sa v poslednom období výrazne zvýšila 
ponuka detských tovarov v našich predajniach za veľmi 
výhodné ceny. Navyše v termíne od 7.5.2015 do 23.9.2015 
na všetkých predajniach prebieha pod názvom „COOP 
Jednota Galanta - Najlepšie detské potraviny“ súťaž pre 
zákazníkov, ktorí nakupujú detský sortiment. Majú možnosť 
každý mesiac vyhrať atraktívne výhry. Napríklad v termíne 
od 7.5. do 3.6.2015  máme zaujímavú hlavnú výhru – 360 x 
dojčenská voda Lucka úplne neperlivá 1,5l. Okrem toho sú 
pre zákazníkov pripravené aj ďalšie zaujímavé výhry. 
COOP Jednota Galanta, s.d. je domáci obchodný reťazec 
a preto si uvedomuje, že podporou regiónu, v ktorom 
pôsobí, pomáha nielen svojim zákazníkom, ale aj 
všetkým obyvateľom. Správne nasmerovaná podpora 
neplní len marketingový význam v podobe propagácie 
daného subjektu, ale pomáha. Pomáha hlavne tam, kde 
je to potrebné a preto takáto podpora je veľmi užitočná, 
čoho dôkazom sú aj spokojní obyvatelia daného regiónu, 
z ktorých sa následne stávajú aj spokojní zákazníci.

- redakcia -

Rozhovor s prevádzkovou riaditeľkou COOP Jednota Galanta , s.d., Ing. Ivetou  Schwarzovou na tému:

COOP  Jednota  Galanta – Najlepšie  detské  potraviny
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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1) Nakúpte v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Galanta tovary označené cenovkou s MACKOM – Najlepšie
 domáce potraviny v minimálnej hodnote 5€ a vyhrajte jednu z hodnotných výhier určených pre daný mesiac.
2) Na pokladničný blok uveďte Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo),
 vhoďte ho do označenej  žrebovacej urny na predajni a budete zaradený do žrebovania.  
3) Prvé kolo súťaže bude prebiehať v termíne od 7. 5. 2015 do 3. 6. 2015.

Prvé kolo súťaže
bude prebiehať v termíne

od 7. 5. 2015 do 3. 6. 2015.

AKCIA
2+

Pri kúpe dvoch balení detsk˘ch
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12 x
Lilien Boys • Girls

detsk˘ vyÏivujúci ‰ampón na vlasy • 400 ml

1.
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na

360 x
Lucka 1,5 L

dojãenská voda úplne neperlivá

Každý mesiac
môžete hrať o nové

hodnotné výhry!

Reklama COOP GA_NDP 2015_A4  28.4.2015  17:27  Stránka 1
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Kým niektoré obchodné spoločnosti 
prichádzajú a o pár rokov zase od-

chádzajú, alebo sa rokmi ich kvalita 
postupne znižuje, slovenská COOP 

Jednota, s.d. je našim národným 
spotrebným družstvom, obchodným 

združením, ktoré sa najmä v po-
slednom desaťročí vysoko vyšvihlo 

- čo sa týka kvality, rôznorodosti 
ponúkaného tovaru, ale tiež tým, že 
nepodceňuje zákazníka na vidieku – 
a vidí ho rovnocenného – ako toho, 
ktorý nakupuje v meste. Dôkazom 

toho sú nádherne vybudované a zre-
konštruované predajne a supermar-
kety v obciach – aj napríklad nášho 
Galantsko-Šalianskeho regiónu. A 

občan, ak má dobré vybavenú pre-
dajňu po ruke – vo svojej obci, načo 
by ubehol do mesta? Okrem toho v 
predajniach je väčší kľud a taká ro-
dinnejšia atmosféra – oproti mestu. 

To však neznamená, že markety v 
mestách zaostávajú. COOP Jednota 
s.d. má všetky svoje predajne sta-

rostlivo a včas zásobované čerstvým 
tovarom, a to najmä od domácich 

firiem, pestovateľov a chovateľov.  V 
osobnom kontakte a v rozhovore sa 
mi priznali mnohí opýtajúci, že vďa-
ka tomu , že sú motorizovaní, nie je 
problém prebehnúť aj viac predajní 
v regióne a popozerať, čo kde, ktorá 
predajňa COOP Jednoty s.d. ponúka 

a podľa toho svoj nákup dopĺňať. 
Priznám sa aj ja neskromne, že to 

robím obdobne – a už pekných pár 
rokov. Začnem napr. v Sládkovičove 
a skončím po línii smerom na Horné 

Saliby, predtým ešte Galanta a po 
Salibách Diakovce, či smerom na 

Sereď Dlhá  nad Váhom. Všade Vás 
víta skutočne bohatý sortiment vý-
robkov, čisté priestory (lebo na to si 
tiež potrpí  čoraz viac ľudí) aj celkom 
dobré otváracie hodiny. Čo treba tiež 

vyzdvihnúť, COOP Jednota s.d. – je 
zamestnávateľom obrovského počtu 

zamestnancov, takže vďaka tomu 
majú naši občania zabezpečenú  

existenciu svoju, aj svojich rodín. A 
to treba zvlášť vyzdvihnúť. Podpor-
me to, čo je naozaj naše, a nie to, čo 
sa len častokrát zakrýva nálepkou 
SLOVENSKÉ. COOP Jednota s.d. je 

zaručene naša slovenská história – aj 
slovenská značka. Kvalita, preverená 

rokmi.
- redakcia - 

Diakovce - vedúca predajne Eva Toková

Dlhá nad Váhom - vedúca predajne Daniela Takacsová

Žihárec - vedúca predajne Mária  Szalayová

Galanta - sever - vedúci predajne Róbert Závada

Košúty - vedúca predajne Marta Bekeová

Sládkovičovo - vedúca predajne Anna Jánošíková

COOP Jednota, s.d. je 
zaručene slovenská 

história, aj slovenská 
značka..., vysoká 

kvalita, 
preverená rokmi
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Vzdelávanie
Stredná odborná škola technická v Galante sa výraznou mierou 
podieľa na príprave mladých ľudí pre potreby strojárskeho,  automo-
bilového priemyslu a   poľnohospodárskej výroby.
Vzdelávanie v tejto oblasti sa nezaobíde bez neustálej modernizácie 
vyučovacieho procesu v súlade s potrebami trhu práce. Záleží nám 
na tom, aby boli naši absolventi flexibilní na trhu práce, aby  im 
škola neposkytovala len základné vzdelanie, ale aj ďalšie zručnosti, 
ktoré im umožnia širokospektrálne uplatnenia sa v rôznych odvet-
viach nášho hospodárstva -  zváračské kurzy, vodičský kurz, kurz na 
ovládanie vysokozdvižných vozíkov.
 Práve z dôvodu modernizácie vzdelávania sme sa zapojili  do 
projektu Moderná technická škola. Strategickým cieľom tohto 
projektu   bola modernizácia výučby v rámci konkrétneho odboru 
k zlepšeniu odborných zručností žiakov, k aktívnej spolupráci so 
zamestnávateľmi a v konečnom dôsledku aj k väčšiemu uplatne-
niu sa na trhu práce.
V šk. roku 2015/2016 sa už žiaci budú pripravovať v moderných 
odborných učebniach
AUTOMATIZÁCIA STROJÁRSKEJ VÝROBY 
Žiaci sa oboznámia s významom automatizácie výrobných procesov 
v strojárstve s využitím prvkov. Ďalej sa oboznámia s rôznymi 
funkciami automatizácie strojárskej výroby počnúc NC strojmi až 
po pracoviská využívajúce komplexnú automatizáciu. Následne sa 
oboznámia s prostriedkami pre získanie informácií potrebných pre 
realizáciu výroby. V poslednom ročníku pochopia význam (použitie, 
aplikáciu) pneumatického a elektropneumatického riadenia 
v strojárstve.
UČEBŇA CNC STROJOV.
Vďaka projektu sme zriadili modernú odbornú učebňu CNC strojov 
v priestoroch odborného výcviku. Učebňa je vybavená počítačmi 
pre podporu konštrukčnej  (CAD systémy) a technologickej 
prípravy výroby (CAM systémy), cvičným CNC strojom (sústruhom) 
a s výukovými panelmi (oblasť pneumatiky) od firmy FESTO.
ZMODERNIZOVANÁ  ZVÁRAČSKÁ DIELŇA.
Zakúpené zváračské zariadenie netaviacou sa elektródou 
v ochrannej atmosfére plynov (TIG – zváranie hliníka, chrómniklovej 
ocele, medi). Zakúpené modernejšie zariadenie s vyšším výkonom 
taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov (MIG – MAG). 
Zároveň si môžu žiaci zvoliť podľa blokov jeden zo základných 
kurzov zvárania v rozsahu potrebnom na získanie zváračského 
preukazu. 
Naše aktivity spojené s modernizáciou  sa odzrkadlili aj zvýšením 
záujmu o žiakov Strednej odbornej školy technickej zo strany 
zamestnávateľov už počas štúdia . V čoraz väčšej miere sa podieľajú 

na vzdelávaní žiakov tým, že žiaci vykonávajú odbornú prax priamo 
v zmluvných podnikoch , kde sa  po skončení školy majú možnosť aj 
zamestnať.
Šport
Na Strednej odbornej škole technickej má šport zelenú. 
Nadštandardne vybavená telocvičňa s posilňovňou, trenažérom 
pre halové veslovanie, vybavenie pre flórbal, stolný tenis , upravený 
futbalový štadión s bežeckou dráhou, umožňujú nielen aktívne 
športovať, ale zúčastňovať sa športových súťaží v rámci mesta, 
okresu , VUC – Trnavy , ale  aj na krajských či celoslovenských 
súťažiach. 
Okrem toho organizujeme futbalový turnaj žiakov stredných škôl 
v Galante o  Putovný  pohár riaditeľa  SOŠ technickej v Galante
Naše najaktuálnejšie úspechy:
1.miesto vo flórbale na majstrovstvách okresu Galanta
1. miesto v halovom veslovaní na majstrovstvách kraja sme získali 
v kategórii mladších aj starších žiakov
3. miesto v halovom veslovaní na majstrovstvách Slovenska 
v Banskej Bystrici
1. miesto v silovom päťboji na Župnej olympiáde v Trnave.
Medzinárodné projekty
V rámci projektu Comenius  absolvovali odborní učitelia a žiaci 
pracovné stretnutia v Taliansku, Nórsku a v Nemecku. Spolu s ďalšími 
školami sme sa podieľali na plnení projektovej úlohy  E – SPUMA 
Školský rok 2014/25 – výroby šľahača pre potravinársky priemysel 
a kuchárskej knihy na prípravu jedál pomocou spomínaného 
šľahača.
Uskutočnila sa každoročná výmenná odborná stáž našich žiakov 
v rámci projektu BEZ HRANÍC s partnerskou strednou školou 
Seregélyes v Maďarskej republike. Počas výmennej praxe sa 
zoznámili s prácou  a činnosťou partnerskej strednej odbornej 
školy  a vyhotovili spoločný produkt – ako výsledok ich manuálnej 
zručnosti v rámci ručného a strojového obrábania kovov.
Hostiteľská škola nám pripravila bohatý kultúrny program. Navštívili 
sme kultúrne a historické pamiatky  mesta kráľov Székesfehérvár, 
hlavného mesta Budapešť, letecké múzeum v Budapešti, kultúrne 
a historické pamiatky župného mesta kráľovien Veszprém 
a Tihanyské opátstvo.
Žiakov partnerskej školy očakávame v týždni od 18. do 22. 
mája 2015. Popri výmene odborných skúseností sme pripravili 
pre nich bohatý program s návštevami najkrajších miest nášho 
okolia, výlet do Bratislavy a k vodnému dielu Gabčíkovo. 
Školský rok 2014/2015 už pomaly končí. Bol vyplnený aj ďalšími 
aktivitami – exkurziami do Volkswagenu, návštevou Autosalónu 
v Bratislave, Agrosalónu v Nitre, návštevami divadelných 
predstavení v Bratislave a v Trnave. 
Konali sa mnohé školské súťaže  – Najlepší strojár, Najlepší 
automechanik, súťaže zručnosti vo všetkých učebných odboroch, 
ktoré na škole máme.
S rovnakým elánom a nadšením chceme naštartovať aj školský rok 
2015/2016. 

- eva hanzelová -

Stredná odborná škola technická 
v Galante – škola plná života !!!
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Niektorí už pomaly aj zabudli na komunálne voľby 
2014, iní si ich dennodenne pripomínajú, ak náhodou 
neprešiel „ich“  kandidát a chronicky šomrú na 
zvoleného. V Šali po dvoch volebných obdobiach 
primátora MUDr. Martina Alföldiho – nastúpil na 
primátorské kreslo Mgr. JOZEF BELICKÝ. Nechceli 
sme ho otravovať s otázkami hneď po nástupe 
do funkcie, lebo každý z nás, ak príde na „nový 
flek“, potrebuje aj istý čas na zoznámenie 
sa s tým, čo predchodcovia zanechali. 
Musí vyhodnotiť situáciu, do akej prišiel 
a následne na to určiť smer ďalšieho 
postupu. V prípade primátora a starostu 
– samozrejme v úzkej spolupráci 
s poslaneckým zborom. Keďže prešlo 
viac ako STO DNÍ, je teda čas poprosiť 
primátora o aktuálny rozhovor. 
Keďže s tým Mgr. Jozef Belický nemal 
problém, nech sa páči, vážení čitatelia 
a občania Šale, môžete čítať.
o V úvode som v podstate načrtla už prvú 
otázku, pán primátor. Takže, po zložení 
sľubu primátora ste sa začali zoznamovať 
s tým, čo v Šali ostalo po predchodcoch. 
Ako ste teda zhodnotili aktuálny stav po 
8-ich rokoch vládnutia MUDr. Alföldiho? 
- Ja nevnímam stav mesta do volieb a po 
voľbách. Naše mesto má viac ako tisícročnú históriu 
a hodnotiť osem rokov je ťažko. Faktom zostáva, že sa za 
posledné roky mohlo udiať viac aktivít, ktoré by občanovi 
Šale reálne zlepšili život alebo prostredie. Máme problémy, 
ktoré mali aj moji predchodcovia. Myslím si, že nastal 
čas pre zásadnú zmenu poskytovania služieb a preto sa 
sústreďujem na prípravu klientského centra. Myslím si, že 
musia existovať aj iné spôsoby ako financovanie všetkého 
z Eurofondov. Eurofondy nám môžu pomôcť, ale nie sú 
záplatou na všetko. Ak nepostavíme byty, tak budeme čeliť 
naďalej odlivu obyvateľov a najmä mladých. Ak chceme 
posunúť kvalitu života na lepšiu úroveň, potom sa musíme 
zaujímať aj o zdravotníctvo, aj keď patrí nemocnica VÚC. 
Som presvedčený, že aj Šaľania si zaslúžia cyklotrasu a pod. 
Potrebujeme akútne opravu niekoľkých škôl a opravu 
kultúrnych domov. Toto sú všetko projekty, ktoré mohli 
byť pripravované už v minulých rokoch a neboli. Boli zasa 
iné aktivity. Ja považujem tieto za mimoriadne dôležité. 
A potom som rád, že nastala lepšia atmosféra v štruktúrach 
mesta. Ja si myslím, že komunikujem oveľa efektívnejšie so 
zastupiteľstvom, s VÚC, aj so štátom.
o Veľkou nezodpovedanou otázkou v Šali je rozostavaný 
Dom dôchodcov na Nešporovej ulici. Čo v tomto smere 
podnikne, resp. už podniklo mesto Šaľa? Bola vôbec 
potrebná takáto veľká investícia? Nestačilo niečo menšie, 
útulnejšie a mohlo to už dávno fungovať?
- Táto investícia mala tiež svoje pravidlá. Myslím, že 
z eurofondov nebolo možné financovať menšie zariadenie. 
Domov dôchodcov ako taký mesto potrebuje, len mu mala 
predchádzať lepšia príprava. Dnes sa môžeme vyhovárať 
na časovú tieseň, ale výber architekta aj dodávateľa, boli 
jednoznačne podcenené. Pri výbere architekta mesto 
v snahe získať najnižšiu cenu nedostatočne chránilo 
vlastné záujmy a tým aj peniaze. Zhotoviteľ potom už len 
využil nedostatky v projekte, ktorý mu mesto predložilo. 
Môžeme na dodávateľa nadávať, ale skutočnosť je taká, 
že podľa predloženej dokumentácie zhotoviteľ nemohol 
dielo uskutočniť. Preto sú práce naviac. Mesto to uznalo už 
začiatkom minulého roka, keď stavebnej spoločnosti uznalo 
a preplatilo práce naviac za viac ako 100 tisíc €.  Potom sa 
mesto zaťalo a nepreplatilo 9 tisícovú faktúru za ďalšie práce 
naviac. Začal sa súdny spor, kde Šaľa podľa môjho názoru 

zbytočne zaplatila viac ako 60 tisíc € za právne služby. 
Ani v prípade, že by sme boli na súde úspešní a mohlo 
to trvať niekoľko rokov, tak by sme dielo neboli 
dokončili včas a peniaze z eurofondov by sme museli 
vrátiť. Architekt odmietal konštruktívne rokovať 
s mestom a neexistoval mechanizmus, ako ho k tomu 

donútiť. Toto všetko ešte sťažovalo pozíciu 
mesta. My sme súdne spory zastavili a dohodli 

sme sa s dodávateľom na dokončení diela. 
V súčasnosti máme podanú žiadosť na 
odsúhlasenie zmien v projekte a verím, 
že domov dôchodcov dokončíme. Bude 
to stáť viac peňazí, ale to bolo jasné už aj 
bývalému vedeniu. Naviac práce nie sú 
úplatkom dodávateľovi za dokončenie, ale 

výsledkom rokovaní o tom, čo v projekte 
proste chýbalo. Napriek všetkému robíme 

všetko preto, aby sme tento projekt dokončili.
o Veľa občanov bolo „zaskočených“ 

vymenovaním Ing. Františka Botku do 
funkcie šéfa kultúry v Šali. Na základe 
čoho došlo k jeho menovaniu, resp. čo bolo 
hodnotiacim kritériom, že vyhovoval do 
spomínanej funkcie, keďže jeho pracovné 
zameranie, resp. profesia boli doteraz inak 
orientované? 
- Inžinier Botka sa zúčastnil riadneho 

výberového konania a komisia ho odporučila ako víťaza. 
Poznám ho z minulých rokov a viem, že dokáže naplniť 
predstavy mesta o riadení kultúry. Sme multikultúrne mesto 
a tomu musí zodpovedať aj obsah kultúrnych podujatí. 
Okrem toho má riadiace skúsenosti a už prvé kroky ma 
uisťujú, že toto rozhodnutie bolo správne. V súčasnosti 
sa pripravuje oživenie folklóru v Šali, MsKS chce obnoviť 
činnosť detského divadelného súboru. Na našich podujatiach 
dostanú oveľa väčší priestor naši miestni umelci, naše deti, 
naši dôchodcovia. Toto všetko sú pre mňa pozitívne signály.
o Každý nový šéf si „ťahá“ so sebou aj svojich ľudí. Aj 
keď nie všetkých, tak určite aspoň kľúčových, ktorých 
potrebuje pri výkonnej moci, ako svoju pravú ruku a tím, 
o ktorý sa môže oprieť za každých okolností. Udialo sa 
tak aj vo Vašom prípade? Mesto zaregistrovalo na poste 
prednostu novú tvár – to snáď najviac rezonovalo, lebo 
pravdu povediac – ide o veľmi dôležitú funkciu, ktorá 
je doslova nepostrádateľná, ak má úrad v poriadku 
fungovať a tiež je dôležitý pri výkone činnosti v meste 
súlad primátora a prednostu, nakoľko väčšinou práve 
títo dvaja vybavujú po úradoch a inštitúciách  dôležité 
a náročné záležitosti, zmluvy ....
- Nemám svoj tím, ktorí by obsadil kľúčové miesta. Snažím 
sa využiť a podporovať tých, ktorí majú skúsenosti a ktorým 
dôverujem, že urobia pre mesto maximum. Teším sa, že 
som si zvolil výbornú zástupkyňu. Spoľahlivú, iniciatívnu 
a skúsenú. Trochu dlhšie som vyberal prednostu, ale 
neľutujem. Mal som čas potriediť si myšlienky a pozrieť sa 
na kvality aj vlastných ľudí. Svojím rozhodnutím menovať 
Ing. Nitrayovú za prednostku som vyriešil množstvo 
problémov, poznám jej prácu aj povahové vlastnosti, takže jej 
dôverujem a verím, že je dobrou voľbou pre mesto.
o Ale uskutočnili sa aj ďalšie personálne zmeny. Ide 
vždy svojim spôsobom o „bolestivé“ kroky, ale niekedy 
nevyhnutné. Ako to teda vyzeralo po Vašom nástupe do 
funkcie (na Mestskom úrade) a ako to vyzerá dnes?
- Až na pár výnimiek rovnako, ako do môjho nástupu. Ešte len 
pripravujeme optimalizáciu, ktorá bude súvisieť s vytvorením 
klientského centra a s novým prístupom k riešeniu žiadostí 
občanov. Do konca roku by sme chceli všetky pripravované 
zmeny uviesť do života.
o Mestské zastupiteľstvo v Šali odsúhlasilo plán činnosti 

„Nemyslím si, že všetky investície v meste by sa mali financovať iba 
z Eurofondov, existujú predsa aj iné spôsoby“,  hovorí Mgr. Jozef Belický, primátor Šale.



V dňoch 17. - 18. apríla 2015 sa Dom kultúry v meste Šaľa stal dejiskom Celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou a 
21. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Témou konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera, bola podstata a dôležitosť materskej školy pre dieťa. Hlavným organizátorom konferencie, spolu 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mestom Šaľa, bola Spoločnosť pre predškolskú výchovu, v regio-
nálnej pôsobnosti pod vedením PaedDr. 
Žanety Gužíkovej. 
Vyše dvesto účastníkov konferencie, medzi 
nimi predstaviteľov z MŠVVaŠ SR, zo Štát-
neho pedagogického ústavu, Štátnej škol-
skej inšpekcie Bratislava, lektorov tvorivých 
dielní, prednášateľov, pedagógov, privítal 
v Šali aj primátor mesta Mgr. Jozef Belický. 
Poďakoval organizátorom za prípravu 
podujatia, za snahu sa ďalej vzdelávať a 
vyjadril radosť, že aj učiteľky a riaditeľky zo 
šalianskych materských škôl sa zapájajú do 
celoslovenských aktivít, pomáhajúcich ku 
skvalitňovaniu predškolskej výchovy. 
Úvod konferencie okrem príhovorov patril 
aj deťom zo šalianskych škôlok, ktoré pred-
viedli svoju šikovnosť v krátkom kultúr-
nom pásme. V sprievodných aktivitách sa 
predstavili aj členovia združenia Terra Wag 
pri KS Večierka a účastníkom podujatia 
predviedli kôrorezbu, drôtovanie, výrobu 
šperkov či jednu z výtvarných techník, 
enkaustiku – maľbu roztaveným voskom.

Mgr. Lea Tóthová 
MsKS Šaľa 
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mesta v tomto roku – aké sú tie najdôležitejšie priority 
pre mesto, t.j. akým smerom sa bude uberať? Nedávno 
Šaľu navštívil generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest, 
vysoký funkcionár – znamená to dobré správy pre Šaľu?
- Absolútnou prioritou tohto roka je dokončenie domova 
dôchodcov, klientské centrum a pokrok v príprave obchvatu 
Šale. S týmito prioritami súvisia všetky naše stretnutia aj 
aktivity. V Šali bol predseda vlády, stretol som sa s ministrom 
práce a sociálnych vecí, s ministrom pôdohospodárstva, 
cez ktoré je financovaný aj domov dôchodcov, máme za 
sebou niekoľko stretnutí s generálnym riaditeľom SSC, 
aj s ministrom zdravotníctva a všetky tieto stretnutia 
a rokovania sú zacielené na priority nášho mesta. Darí 
sa nám lepšie komunikovať s vedením Dusla Šaľa, ale aj 
s ďalšími významnými zamestnávateľmi z nášho mesta. 
Komunikujeme so spoločnosťou Samsung a pod. Predseda 
vlády uvažuje reálne o tom, že Šaľa by mohla byť miestom 
pre jesenné výjazdové zasadnutie vlády, generálny riaditeľ 
SSC prišiel do Šale, aby informoval, že je reálne budúci rok 
začať s obchvatom, Duslo nám darovalo finančný obnos 
a chce sa podieľať na rozvojových aktivitách mesta, Samsung 
nám daroval práčku pre domov s opatrovateľskou službou, 
podporil podujatie Spoločnosti pre predškolskú výchovu 
a ďalšie a ďalšie aktivity, ktoré sú signálom, že naše plány 
majú podporu. Hľadáme všetky možnosti pre docielenie 
projektov, ktoré môžu významne zlepšiť život pre Šaľanov.
o Okrem investícií je podľa našich zistení plánovaný aj 
rozvoj partnerských vzťahov cezhraničnej spolupráce, 
rôzne kultúrnospoločenské akcie, ktoré by mali Mesto 
Šaľa znovu viac a viac zviditeľniť, pretože v uplynulých 
rokoch sa zaznamenal dosť vážny prepad úrovne života 
v Šali. Je konečne naštartovaný spoločenský vzostup 
a rozvoj Šale?
- Áno aj toto je dôležitá oblasť pre mesto. Začíname sa 
orientovať na posilnenie rozvoja turistického ruchu, na 
zviditeľnenie mesta. Chceme posilniť družobné vzťahy, 
ktoré sú príležitosťou pre rozvoj kultúrnych, športových aj 
spoločenských aktivít. Chceme Šaľu dostať do povedomia 
nie len regiónu, ale aj Slovenska. Snažíme sa o aktivity, ktoré 
presvedčia ľudí, že Šaľa je dobrým mestom pre život.
o Občania neustále skloňujú budovu polikliniky 
a nemocnice v Šali, čo s ňou? Plánujete, kroky na 

znovuzrodenie tohto zdravotníckeho zariadenia, 
v spolupráci napr. so štátnou pomocou, alebo s inými 
subjektami, resp. z iných zdrojov?
- Plánujeme veľmi intenzívne pomôcť vytvoreniu 
zdravotníckeho centra so všetkými službami, ktoré k tomu 
patria. Je ešte predčasné hovoriť o konkrétnych možnostiach, 
ale na svoj predvolebný sľub myslím každý deň.
o Z Vašich volebných sľubov, resp. plánov pre Šaľu – 
sú ktoré reálne v nasledujúcom období, resp. sa už 
realizujú..., a ako vidíte oblasť výstavby nájomných bytov 
v Šali...?
- Spravíme všetko pre to v budúcom roku, aby tento 
plán dostal reálnu podobu. Sú rôzne možnosti na 
získanie nájomných bytov a v súčasnosti mapujeme 
a vyhodnocujeme, ktoré spôsoby sú pre naše potreby 
najvyhovujúcejšie. Ak sa nič mimoriadne nestane, tak 
v budúcom roku by sme mohli začať s výstavbou.
o Na záver trošku na odľahčenie.... Keďže náš časopis 
spolupracuje s mnohými obecnými samosprávami, chcem 
sa spýtať, či aj Vy ste tak, ako Vaši kolegovia, zaznamenali 
po voľbách občanov nasledujúceho typu: „volil som Vás 
pán primátor, Vy ste ten najlepší, Vy nám pomôžete, ostatní 
sú len takí a takí“..., nasledovalo samozrejme ohováranie, 
prípadne urážky...“  Následne po týchto rečiach k Vám 
dotyčný nabehol do kancelárie a požiadal Vás o byt, lebo 
nemá kde bývať, alebo pýtal zaujímavú prácu pre deti.... 
Keď ste nevyhovel, bol ste.... (na 5 písmen)... Len preto 
sa pýtam, či aj Vy „zapadáte“ do bežných povolebných 
skúseností, ktoré podobne prežívali a prežívajú 
každé volebné obdobie Vaši kolegovia, starostovia 
a primátori....? :)
- Ani nie. Šaľanov a Večanov mám za inteligentných ľudí 
a rovnako ako podporu z ich strany, viem prijať aj kritiku. 
Chcem ľudí spájať a nie vyhľadávať to, čo by nás rozdeľovalo.  
Snažím sa vytvárať atmosféru, v ktorej ľudia môžu povedať, 
čo si myslia a môžu mi aj oznámiť, že ma nevolili. Som k nim 
rovnako ústretový, ako k ostatným. A vyžadujem to aj od 
svojich spolupracovníkov. Ak sa aj niekto snažil použiť takéto 
metódy, tak sa tvárim, že som to nepočul a snažím sa riešiť 
podstatu jeho žiadosti.

otázky: GaŠa Žurnál, 
Váš regionálny prezentačný časopis

V Šali sa konala Celoslovenská odborná konferencia učiteliek MŠ 

Zľava: PaedDr. Jana Bolebruchová, predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu; 
PaedDr. Žaneta Gužíková, predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu za región 

Šaľa; Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa; Ing. Erika Velázquezová, 
vedúca Spoločného školského úradu v Šali.
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V našom časopise sme už niekoľkokrát 
priniesli materiál o tom, ako pracuje 

realitná kancelária DIRECTREAL a vždy 
to boli pozitívne informácie, lebo vo 

všeobecnosti sú s touto spoločnosťou 
obyvatelia /klienti/  spokojní! Pridávam 

k týmto skúsenostiam ďalšiu – opäť 
pozitívnu, a chcem ju aj trošku 

konkrétnejšie opísať.  Keďže veľmi málo 
som využívala svoj byt v Šali – rozhodla 
som sa ho predať. Vzhľadom k dobrým 

skúsenostiam s DIRECTREAL-om 
som sa obrátila opäť na nich. Ani nie 
po 6-ich týždňoch (bolo to v zime) 

nás kontaktovala záujemkyňa, ktorá 
prejavila seriózny záujem. Ako neskôr 
vyvstalo zo situácie, nevedela splniť 

moje požiadavky, pretože jej finančný 
limit bol značne obmedzený – keďže 
je vážne hendikepovaná a poberá iba 
invalidný dôchodok. Tým v podstate 
pre mňa bola vec uzavretá a dostali 
priestor ďalší...., väčšinou špekulanti 

– preto sme sa rozhodli, že predaj 
nebudeme urýchľovať, nenaháňalo 

ma to. Naďalej sme ponechali predaj 
v réžii DIRECTREAL-u. Krátko pred 
Vianocami nás opäť kontaktovala 
hendikepovaná záujemkyňa, že 
predsa len by sa rada so mnou 

porozprávala o kúpe môjho bytu, že si 
už pozisťovala, aké má ona možnosti, 

a ak by som bola ústretová, možno 
by sa to podarilo....Poviem otvorene, 

že ma zaujal tento akčný prístup 
a záujem hendikepovanej dievčiny 
(má totiž iba 24 rokov) -  a rozhodla 
som sa, že sa s ňou stretnem. Stretli 
sme sa u nej doma, kde býva spolu 

s rodičmi, z pochopiteľných dôvodov 
nebudem uvádzať jej meno, ani 

ďalšie osobné záležitosti. Sympatická 
hendikepovaná dievčinka mi opísala, 
že sa chce odsťahovať od otca – ale aj 
s mamou, ktorá sa o ňu stará – pretože 
je pripútaná na vozík a vlastne bez jej 
celodennej starostlivosti by nevedela 

fungovať. Situácia v spoločnom 
dome s otcom však je psychicky už 
neznestitelná – a potrebujú odísť. 

Ako podnikateľka mám na veci 
triezvy pragmatický názor – ale niekedy 

nechám aj priestor srdcu a citu, aby 
spolu s mozgom rozhodli... Tak tomu 

bolo aj v tejto „špecificky ľudskej“ 
situácie. Išlo o to, že byt by na hypotéku 
kupovala vlastne ona, hendikepovaná 

dievčina, ktorá si už šikovne cez 
internet a telefonicky obtelefonovala 

banky, či by to bolo možné, keďže 
má príjem len svoj dôchodok. Banky 
v podstate potvrdili možnosť kúpy – 
všetko záleží od ceny bytu, možnosti 
splácania, atď.... Nedalo mi a narastal 

vo mne pocit spolupatričnosti – 
pomôcť týmto ľuďom, lebo to majú 

v živote veľmi ťažké, pritom tak 
veľmi chcú naštartovať nový život. 

Dievčina to robila aj kvôli tom, že má 
ešte malého brata, ktorý chodí do ZŠ 

a chcela, aby mal kľudné a vyrovnané 
detstvo v pohodovom prostredí – bez 

prítomnosti agresívneho otca. Aj to 
bolo vskutku milé. Hovorí sa „pomôž 

si sám, aj pán Boh Ti pomôže...“ a je to 
pravda v tom , že ak človek niečo naozaj 

veľmi úprimne chce, a ide za tým aj 
vlastnou aktivitou a vôľou dosiahnuť to, 
takmer vždy sa to vydarí. Oslovila som 
preto realitnú kanceláriu DIRECTREAL 

a konkrétne, Ing. Miroslavu Budayovú, 
nakoľko s ňou sme aj ako redakcia 

veľakrát v minulosti jednali – ako by sa 
dalo pomôcť, s tým samozrejme, že si 
všetky náklady navyše zaplatím. Mirka 

to naozaj prostredníctvom svojich 
kontaktov cez DIRECTREAL „rozbehla“ 

a začalo zisťovanie, vybavovanie. 
Musím priznať, že to vôbec nebolo 

jednoduché, nakoľko príjem dievčiny 
nestačil, keďže z právnych dôvodov 

nemohol byt byť evidovaný aj na matku 
(pri rozvode otca by podliehal BSM-
ke). Ing. Budayová z DIRECTREAL-u 

merala niekoľkokrát cestu do banky, ale 
aj na Úrad sociálnych vecí a rodiny, do 
Sociálnej poisťovne a opäť do banky 

– a dokonca na ústredie oslovenej 
banky – ako by sa dalo pomôcť. Keďže 

dievčina je hendikepovaná, realitná 
kancelária DIRECTREAL cestovala vždy 

za klientom, lebo inak sa nedalo, boli 
potrebné podpisy spolumocnenia, 
overovanie podpisov – pre potreby 
vybavovania záležitostí na úradoch, 

atď...., atď.... Nakoniec som bola 
oslovená aj ja, či viem „hýbať“ s cenou 

– samozrejme smerom dolu. Keďže 
išlo o veľkoplošný elegantný byt, 

zariadený pre potreby okamžitého 
užívania, tak aj ja som mala svoje 

predstavy. Na pracovnom stretnutí 
s realitnou maklérkou Budayovou sme 

preberali aj tento krok a snažila som 
sa vyjsť v ústrety klientke. Motivovalo 

ma ako človeka to, načo by nikto z 
nás nemal nikdy zabúdať: Ak sa dá 

pomôcť, pomôžte a situáciu nepokazte. 
Okrem toho z čiste empatického 

hľadiska som sa na chvíľu predstavila 
na opačnej strane – teda v úlohe tejto 

hendikepovanej dievčiny, a ako by 
mne urobilo úprimnú radosť, keby 

mne niekto v ťažkej situácii pomohol. 
Zvlášť, ak nejde o komerčný obchod, 

zisky – ale iba o kľudné bývanie 
v pohodlí vlastného bytu s mamou 

a súrodencami – bez nervákov 
a dennodenných hádok, psychických 

tlakov a hlavne bez strachu. To 
nakoniec rozhodlo. Cenu som spustila, 
avšak ani to banke nestačilo, napriek 

hypotéke na byt. Ing. Mirka Budayová 
opäť vyrazila na ďalšie rokovania 
s bankou – následne za klientkou 

a potom mi volala. Je potrebný aspoň 
jeden ručiteľ. Klientka sa veľmi snažila 
zohnať, ale všetky možnosti jej „padli“ 

ako orechy zo stromu. Nakoniec to 
predsa len vyšlo! Pomohla im sestra jej 

mamy, s manželom. A predstavte si, 
sami nežijú v bohatstve, práve naopak 

– boria sa životom ako úplne bežní 
ľudia, navyše je pani na materskej.... Ale 
keďže poznajú situáciu v rodine, išli do 
toho a našej klientke pomoc prisľúbili. 

O pár dní mi Ing. Mirka Budayová 
volala s tým, že „asi to máme!“ Ešte 
sa veci prepočítavajú a kontrolujú! 
No a potom prišla tá dobrá správa, 
že úver „naša“ klientka dostane, aj 

vďaka tomu, že ručiteľ má dostatočný 
príjem a ja som znížila cenu bytu. 

Všetky tieto vybavovačky, ktoré v plnej 
miere fyzicky znášala a vybavovala 
realitná kancelária DIRECTREAL 

v osobe Ing. Mirky Budayovej 
z pobočky v Galante, trvali asi dva 

mesiace, ale napokon boli korunované 
záverečnými podpismi  a kúpou bytu 

pre hendikepované dievča s nesmierne 
silnou vôľou pomôcť sebe aj najbližším 

– lepšie a dôstojnejšie, ale najmä 
pokojnejšie žiť a tak sa tešiť zo života. 
Dnes už bývajú všetci v pohode a tak 

sa skončila jedna ich etapa života 
a začala nová. Dúfajme, že kvalitnejšia. 

DIRECTREAL si napriek všetkým 
zložitým vybavovačkám nenárokoval 

žiadne poplatky navyše, všetku 
prácu a úkony odviedla táto realitná 

kancelária v súlade so základným 
poplatkom, zmluvne dohodnutým na 
začiatku. Nič nenavýšili, nepripočítali. 

Naozaj im v tomto konkrétnom prípade 
patrí úprimné poďakovanie a uznanie 
ich práce ako vysoko profesionálnej 
a obchodne čistej a férovej. Vysoko 

oceňujem a doporučujem „všetkými 
desiatimi“ aj iným občanom – 

využívať služby realitnej kancelárie 
DIRECTREAL, konkrétne v Galantsko-

Šalianskom regióne, (keďže túto 
pobočku som vyskúšala, hovorím 

preto o nej – pozn. autora). Profesionáli 
pracujú profesionálne a nie sú odkázaní 

na podvody a nejasnosti.  To ich robí 
čitateľnými a zrozumiteľnými. A najmä – 
zaujímavými pre obchodovanie s ľuďmi, 
ktorí potrebujú robiť normálne a férové 

občianske a obchodné kontrakty, 
kúpy a predaje. DIRECTREAL je naozaj 

skvelá realitná kancelária, navyše aj 
poplatky za svoje služby majú prakticky 
o polovicu nižšie oproti iným realitkám. 
To mám seriózne zistené a odskúšané, 

lebo sa často pohybujem po území 
Slovenska. Teším sa, že aj ja som mohla 

pomôcť tým, ktorí to potrebovali, ale 
ešte raz ďakujem Ing.  Mirke Budayovej 

z DIRECTREAL-u, lebo bez nich by 
celá cesta vybavovania bola ďaleko 
zložitejšia, dlhšia a najmä finančne 

drahšia. Vždy rada doporučím služby 
realitnej kancelárie DIRECTREAL 

v Galantsko-Šalianskom regióne 
aj ďalším záujemcom!

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ 
        šéfredaktorka GaŠa Žurnál

Vždy rada doporučím služby realitnej kancelárie DIRECTREAL, lebo 
má svoj štýl, úroveň  a najmä špičkový profesionálny prístup.
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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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Rodinná firma Penzión-Reštaurácia 
DORI v Diakovciach oslávi tento rok 
10.výročie. Rodine Bukovskej sa pred 
10 –mi rokmi narodila prvá dcérka, 
a tak firma dostala názov podľa 
mena dcérky Dorotky. Ako hovorí 
majiteľ, znamenie mena „Boží dar“.  
Majiteľ firmy Peter Bukovský podniká 
už dlho a svoje skúsenosti, lásku 
k vareniu, chcel vždy zdokonaliť. 
V Galantsko-Šalianskom regióne sa 
nachádza veľa reštaurácií, napriek 
tomu je málo takých, kde sa dá najesť 
a vychutnať domáce tradičné jedlá... „Našim cieľom je 
ponúkať hosťom kvalitné, chutné jedlá za priateľskú 
cenu“, - hovorí majiteľ Bukovský. Založenie firmy sa teda 
udialo pred desiatimi rokmi, ako sme už spomínali. Pre 
majiteľa bolo motivujúce, keď ešte bol malý chlapec 

a vždy sa tešil z toho, keď 
ho rodičia  zobrali do 
reštaurácie, čo na vtedajšie 
časy nebolo veľmi časté. Mal 
vysnívané, že keď vyrastie, 
otvorí si svoju vlastnú 
reštauráciu. Rád skúšal nové 
chute, hlavne maďarské 
špeciality ho zaujali. Dodnes 
sa snaží v reštaurácii vytvoriť 
nové, nezvyčajné a chutné 
jedlá. Budovanie firmy 
bolo náročné, ale majiteľ 
s rodinou sa vždy tešil, keď 
každý deň pribudlo niečo 
viac a viac, niečo nové 

a dostávalo to obraz, akoby asi mala firma vyzerať po 
úplnom dokončení... 
Hovorí Peter Bukovský:
- Po kolaudácii a otvorení reštaurácie bolo veľké nadšenie, 
ale aj obavy ako začať, postupne sme mali viac a viac hostí, 
z čoho sme boli veľmi nadšení. To  nám dodalo ďalšiu 
energiu, aby sme neustále pracovali na zdokonaľovaní 
našej firmy. Náš penzión DORI poskytuje útulnú atmosféru 
a nachádza sa na poschodí (nad reštauráciou). Kapacitne je 
schopný ubytovať 18 osôb. Ponúka komfortne zariadené 
izby s klimatizáciou, TV-SAT,s prístupom na Internet (wifi)-
samozrejme BEZPLATNE. Ďalšie služby sú: parkovanie 
v uzavretom dvore. Hosťom nechýba ani krytá a letná terasa, 
detský kútik, ihrisko,  piesok, grill, pec, ktoré Vám slúžia na 

pohodlie.
o Neľutovali ste nikdy, že ste sa 
rozhodli podnikať v tejto oblasti? 
Aké sú ohlasy od Vašich zákazníkov, 
predpokladám, že mnohí sú aj z 
rôznych regiónov Slovenska, aj 
zahraničia...?
- Neoľutoval som, že som začal podnikať 
v tejto oblasti, to bol môj vysnívaný 
sen, ako som už spomínal na začiatku 
rozhovoru. Podľa môjho názoru, človek 
by mal robiť, čo má najradšej, čo ho baví, 
k čomu má cit. Priznám sa, sú chvíle, keď 
človek napriek svojim všetkým silám, 

úsiliu, cíti, že občas jeho prácu neocenia. Ľudia totiž nevidia 
do problémov, nevidia koľko voľného času, energie, sily, sme 
do podnikania investovali. Môžeme sa popýšiť, že sa u nás 

Majitelia Reštaurácie a Penziónu DORI v Diakovciach sa veľkým úsilím a 
s potešením snažia o dokonalý súlad všetkých maličkostí vo svojej práci, 

čím vytvárajú moderné a útulné prostredie pre zákazníkov, a to ako 
v reštaurácii, tak v elegantných ubytovacích priestoroch. 
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ozaj vystriedalo mnoho ľudí, ako z okolia, tak aj z iných kútov 
Slovenska, ale aj zo zahraničia.  
o Počas roka sa ceny sezónne menia? Sú možné aj zľavy 
(pre stálych zákazníkov, alebo pre väčšie skupiny)? 
- Ceny sezónne sa nemenia, samozrejme poskytujeme aj 
zľavu pre našich ctených klientov, pre stálych zákazníkov, ako 
aj pre skupiny. Zlacnenú cenovú ponuku, „šitú na mieru“, si 
hostia môžu vyžiadať na tel. čísle: 0907 779 183.
o Kedy zaznamenávate najviac návštevníkov a odkiaľ?
- Najviac návštevníkov ohľadne reštauračných služieb sme 
zaznamenali z okolia (Šaľa, Tešedíkovo, Vlčany, Diakovce)
Pri ubytovaní k nám prichádza najviac hostí, keď sa 
uskutočnia medzinárodné súťaže, preteky. Návštevníci k nám 
prichádzajú služobne, alebo prídu z veľkých miest na oddych, 
len tak posedieť, niečo chutné si zajesť, vypiť a vedia, že si 
užijú netradičnú chvíľu.
o Je záujem u Vás robiť aj svadobné hostiny alebo 
rodinné oslavy? Alebo už ste aj nejaké robili? Do akej 
kapacity viete zabezpečiť takéto akcie, a ako sa u Vás 
v pohybujú cenové relácie pri takýchto príležitostiach?
- Samozrejme, že je veľký záujem urobiť u nás rodinnú 
slávnosť: narodeniny, krstiny, svadba alebo exkluzívne 
podujatie: banket, promócia, stužková, firemné stretnutia, 
prezentácie produktov, prednášky, stretnutia, kar... Súčasná 
kapacita našej reštaurácie je 60 osôb, resp. v lete s využitím 

vonkajšej terasy je až do 120 
osôb. Tešíme sa na každý 
ďalší nový a budúci záujem 
zákazníkov . 
A čo vieme zabezpečiť 
a ponúknuť našim 
zákazníkom? 
•	 Slávnostná 
dekorácia: (stolovanie, 
poťahy na stoličky, kvety, 
kompozície…)
•	 Nápoje na 
privítanie: (mnoho 
variant alkoholických, resp. 
nealkoholických nápojov)
Predjedlá: 
•	 TEPLÉ PREDJEDLÁ: zo 
zeleniny, cestovín, syrov, 
vajec, mäsa…
•	 STUDENÉ PREDJEDLÁ: 
zo zeleniny, ovocia a vajec, 
paštéty, galantíny, rôsoly, 
studené rybie pokrmy, 
studené mäsité pokrmy, 
nárezy, sendviče…
Polievky: Riedke, zhustené, 

zložité, špeciálne polievky
Hlavné jedlá: Jedlá pripravené z hovädzieho, teľacieho, 
bravčového mäsa, z domácej hydiny, z diviny a rýb.
Prílohy: zo zemiakov, obilnín, cestovín, miešané a ovocné 
prílohy
Šaláty, Zálievky, Omáčky
NAŠA ĎALŠIA ZAUJÍMAVÁ PONUKA:
Vstúpte do svojrázneho sveta    ” NOVO otvorenej 
VÍNNEJ PIVNICE” ! Garantujeme, že naša tradičná pivnica, 
pripomínajúca dávne časy, rozbúši určite návštevníkom ich 
srdcia. 
Služby, ktoré poskytuje vínna pivnica:
•	Organizovaná 

ochutnávka z pestrého 
sortimentu akostných 
vín – pre skupiny

•	Prezentácia vinárstiev
•	Folklórne programy
•	Slávnostné stravovanie 

s viacerými chodmi
•	Stretnutie so známymi 

vinármi – na základe 
predchádzajúcej 
dohody

•	Kulinárske večere 

Cenovú ponuku opäť  šitú na mieru, si vyžiadajte na 
telefónnom čísle: 0907 779 183. 
o Vedeli by ste uspokojiť aj náročnejších klientov, keby 
chceli u Vás zrealizovať oslavu napríklad firmy...?
- Samozrejme,  áno.
o Pokiaľ má záujem väčší kolektív (cca 15-20 ľudí) sa 
u Vás ubytovať a stravovať, viac dní (plná penzia) viete to 
zabezpečiť?
- Áno. Náš pohotový personál sa usiluje o to, aby splnil 
priania našich hostí. 
Adresa firmy:
925 8; Diakovce, Hlavná ulica č.129  
(smer na obec Tešedíkovo)
Web:  www.penziondori.sk (sme aj na Facebook)
TEL:  0907 779 183
 0908 066 489
         0917  119 857
E-mail:  info@penziondori.sk
              bukovska.andrea@gmail.com

otázky: GaŠa Žurnál; foto: archív majiteľov a Milan Pospiš



Bohužiaľ na začiatok treba skonštatovať, že v dôsledku 
miernych zím v poslednej dobe ani nemôžeme hovoriť 
o časoch, keď kliešte vôbec nie sú aktívne. Aj túto  poslednú 
zimu  sme  neraz vyberali kliešťov zo psov a mačiek v našej 
ambulancii.  Hlavná sezóna je ale zhruba od marca do 
októbra.
Pre zviera samotný nabodnutý kliešť  veľké riziko neznamená. 
Pre organizmus je nebezpečné   to,  že kliešte popri cicaní 
hostiteľovej krvi, prenášajú  do tela zvierat pôvodcov 
niektorých   vážnych  chorôb.  
V krátkosti uvedieme tie najčastejšie:
Babezióza- pôvodca je krvný parazit, ktorý napáda červené 
krvinky a spôsobuje chudokrvnosť. Príznaky ochorenia sú 
apatia, nechuť, krvomočenie, teplota. Veľmi  charakteristický 
je  „kofolový moč“, v pokročilom štádiu môžu zlyhať obličky.
Borelióza- pôvodcom je baktéria. Najčastejšie príznaky 
okrem apatie, nechute, sú krívanie, opuchy klbov, teploty, aj 
zlyhanie obličiek. Treba poznamenať, že v porovnaní s ľuďmi, 
psy majú oveľa lepšiu schopnosť  sami  sa vysporiadať s touto 
chorobou ,ale  existuje aj očkovanie proti borelióze.
Erlichióza- nazývaná aj cestovná choroba. Príznakmi tejto 
choroby sú dušnosť, chudokrvnosť, zväčšenie lymfatických 
uzlín.
Mykoplazmóza (hemobartonelóza)- prenášaná je aj 
blchami a komármi, postihuje najmä mačky. Napáda 

červené krvinky, spôsobuje 
chudokrvnosť, vo vážnejších 
prípadoch chudnutie, žltačku, 
pankreatitídu, zlyhanie 
obličiek.
Anaplazmóza- príznaky 
sú  horúčka, chudokrvnosť , 
znížené množstvo krvných 
doštičiek, čo spôsobuje krvácavosť , ale aj zápaly kĺbov a s 
tým spojené krívanie.
Z týchto chorôb  sa v oblasti Galanty a okolia najčastejšie 
stretávame s babeziózou.
Na odstránenie už nasatého kliešťa dnes slúžia špeciálne  
kliešte a háčiky  a dokonca aj zmrazovací sprej. Ideálne je 
však  predísť samotnému nabodnutiu kliešťa, alebo po 
nasatí  kliešťa usmrtiť čo najskôr. Na tento cieľ sú zamerané 
ektoparazitárne  spreje, ampulky  (tzv.spot on prípravky) , 
tabletky a  obojky.  Spreje sú väčšinou s jednorazovým, alebo 
krátkodobým preventívnym účinkom, menej spoľahlivé. My 
ich používame hlavne pri veľmi mladých alebo veľmi malých 
jedincoch. Spot on prípravky sú asi najviac rozšírené. Aplikujú 
sa priamo na kožu a účinkujú preventívne v priemere mesiac. 
Pri vyberaní medzi prípravkami je dobré sa pozrieť na ich 
ďalšie  vlastnosti, ako napr. zachovanie účinku po kúpaní, 
plávaní, bezpečnosť, zápach, repelentný účinok. Vačšina 
prípravkov dobre účinkuje u psov, ale nemôže byť použitá 
u mačiek. Majitelia mačiek majú preto výber trochu užší. 
Novinkou v ochrane proti kliešťom sú tabletky s  účinkom 
až   do 3 mesiacov. Zase však musíme skonštatovať ,že 
bohužiaľ pre mačky nie sú určené. Obojky vydržia účinkom 
najdlhšie od 4 až 8 mesiacov. Aj pri ich kúpe je dobré okrem  
dĺžky účinku a ceny zvážiť ich bezpečnosť v rodine , zápach, 
účinnosť . Všetky  vyššie  spomenuté prípravky účinkujú aj 
proti blchám, prípadne aj ďalším kožným parazitom.

Sezóna kliešťov je už v plnom prúde 
-  ako  chrániť naše domáce zvieratá?
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VI. ročník Súťaže mladých záchranárov CO okresu Šaľa
Dňa 23. apríla 2015 sa v priestoroch športového areálu ŠK 
Tešedíkovo konal už VI. ročník okresného kola „Súťaže mladých 
záchranárov civilnej ochrany“. Súťaž každoročne vyhlasuje Sek-
cia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 
organizuje Okresný úrad Šaľa v spolupráci s Územným spolkom 
SČK Galanta a Okresným riaditeľstvom HaZZ Nitra – hasičskou 
stanicou Šaľa.
Podujatie má športovo – vedomostný charakter, nadväzuje na 
učivo „Ochrana človeka a zdravia“, pričom mladých ľudí pripra-
vuje na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov 
rôznych mimoriadnych udalostí, prebúdza v nich záujem o 
záchranárske aktivity, pohyb a pobyt v prírode, sebaochranu a 
vzájomnú pomoc.
Do bojov o putovný pohár prednostu okresného úradu a množ-
stvo hodnotných cien sa zapojilo 13 štvorčlenných zmiešaných 
družstiev zo základných škôl v okrese. Súťažiaci museli preu-
kázať nielen teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti v 
disciplínach z oblasti civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, to-
pografie, hasení malých požiarov a streľby zo vzduchovej pušky. 
V silnej konkurencii si nakoniec víťazstvo vybojovalo družstvo 
A zo  ZŠ Tešedíkovo, druhé miesto obsadilo družstvo A zo ZŠ s VJM – Alapiskola Tešedíkovo a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ 
Ľudovíta Štúra Šaľa.
Podujatie podporili obce Tešedíkovo, Vlčany, Neded, Žihárec, Diakovce, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, AGROPOL - Ovocný sad Vlčany, 
FOCESA s.r.o. Šaľa,  NIZO-STAV s.r.o. – Ladislav Somogyi, Tichomír Lelovics a Obvodná poľovnícka komora Šaľa, za čo im organizátor veľmi 
pekne ďakuje.  

Mgr. Peter Kovács; vedúci odboru krízového riadenia; Okresný úrad Šaľa



Som poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku. 
Nedávno ma navštívila pracovníčka Sociálnej poisťovne 
– že vraj na mňa bolo podané anonymné  udanie, že som 
pracovala v záhrade u susedky, a ak mám dôchodok z 
titulu choroby (bolestivej chrbtice...) tak ako túto prácu 
môžem vykonávať. Len upozorňujem, že suseda ma 
poprosila, aby som jej občas dohliadla na dom, keď je 
preč, vyvetrala, utrela prach, poliala kvety a v záhrade – 
ak sa mi chce – sem tam vytrhala burinu, alebo zasadila 
kvety. Nič zaťažkávajúce, naozaj je to v rámci relaxu  a 
dobrých susedných vzťahov. Môže Sociálna poisťovňa na 
základe takýchto anonymov siahnuť na môj dôchodok 
a prípadne mi ho zrušiť? Veď ide o štátnu inštitúciu  a 
dôkazy by mali byť relevantné a nie anonym!  Ako 
sa môžem brániť proti Sociálnej poisťovni, ktorá ma 
preveruje, či je to pravda, čo píše anonym? Nie je to slovo 
proti slovu? Ak budú anonymy pre Sociálnu poisťovňu 
prostriedkom na to, ako občana šikanovať, je to 
normálne? Pretože, podľa takýchto trápnych „dôkazov“ 
, by som nemohla ani doma urobiť úplne bežné práce, 
umyť dlážku, uvariť, utrieť prach. Som naozaj veľmi 
rozhorčená postupom Sociálnej poisťovne, ale zároveň 
aj  zhrozená, do akej miery  sú ohováranie a anonymy 
smerodatné pre Sociálnu poisťovňu. Prosím, viete mi 
poradiť, čo mám robiť?
Každá štátna inštitúcia má právo (nie povinnosť) preveriť aj 
anonymné podania voči občanom.  
Podľa toho, čo ste tu opísali, nevidím dôvod na to, aby ste 
prišli o čiastočný invalidný dôchodok.  Súčasná legislatíva 
dokonca umožňuje poberateľom invalidného dôchodku byť 
zamestnaný, a preto pomoc na záhrade u susedky nemôže 
byť dôvodom, aby Vám Sociálna poisťovňa odobrala Váš 
invalidný dôchodok. 
Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za 
podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia. 
Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi 
príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného 
stavu poistenca.  

Vznik, resp. trvanie invalidity, 
posudzuje v rámci dávkového 
konania posudkový lekár 
sociálneho poistenia. 
Skutočnosť, či  uplynuli dôvody 
Vášho poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť, 
posúdi komisia Sociálnej 
poisťovne, tak isto ako ste boli 
posudzovaná na začiatku uznania 
invalidity.
Posudkový lekár sociálneho 
poistenia pri zisťovaní invalidity 
posudzuje dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav a pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona o sociálnom 
poistení. Jednoduchšie napísané, posúdi, či Váš zdravotný 
stav je natoľko vážny, že nemôžete vykonávať zárobkovú 
činnosť v porovnaní so zdravým človekom. 
Pokiaľ by Sociálna poisťovňa začala vykonávať kroky o znovu 
posúdenie Vášho nároku na invalidný dôchodok (má na to 
právo), prejdete znovu posudkovým lekárom, o čom ste 
samozrejme informovaná. Či na Sociálnu poisťovňu príde 
anonym alebo nie, takéto „preposúdenie“ sa robí raz do 
roka. 
V prípade, ak by Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie 
o znížení alebo aj zániku nárokov na invaliditu, máte právo 
v zákonom stanovenej lehote podať odvolanie na Ústredie 
Sociálnej poisťovne, tak ako budete mať napísané v poučení 
rozhodnutia. 

Pomoc na záhrade u susedky nemôže byť dôvodom, 
aby Vám Sociálna poisťovňa odobrala Váš invalidný dôchodok. 

§ 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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o Dočítala som sa, že aj pri niektorých 
zákrokoch, spojených s korekciou nosa, 
môže dôjsť k úplnému poškodeniu jeho 
funkcií. Naozaj je to také nebezpečné?
- Ak sa pacient rozhodne podstúpiť tento 
výkon, mal by si vybrať v operáciách 
skúseného chirurga s dlhoročnou praxou. 
Ten klienta informuje o všetkých možných 
častých aj zriedkavých komplikáciách, 
ktoré môžu nastať. A samozrejme vykoná 
operáciu tak, aby bolo riziko akejkoľvek 
operácie eliminované na minimum. S vážnou 
komplikáciou som sa stretol iba raz, ešte ako 
medik, kedy jedna pacientka po operácii 
chirurgom stratila čuch. Našťastie táto strata 
bola len dočasná, i keď veľmi nepríjemná 
komplikácia.
o Je pravda, že po  chirurgickom 
odstránení znamienka sa neodporúča  
opaľovanie najmenej tri mesiace, lebo 
inak môžu jazvy stmavnúť?  
- Neviem, kde ste prišli k tým trom mesiacom... 
Jazvy vyzrievajú 6 až 18 mesiacov. Najčastejšie 
sú po 6 mesiacoch už vyzreté. Až po tejto 
dobe sú stabilizované. Kým jazva vyzrieva, 
môže dôjsť k rôznym nepriaznivým zmenám. 
Patria sem stmavnutie, ale aj presvetlenie 
oproti okoliu, roztiahnutie, hypertrofia, aj 
atrofia a dokonca keloid, alebo rôzne tumory 

v jazve. Našťastie všetky tieto komplikácie sú 
pri správnej starostlivosti chirurga aj pacienta 
veľmi zriedkavé. A ak k niektorej nepriaznivej 
komplikácii dôjde, dokážeme tento problém 
riešiť, ale predovšetkým sa musíme spoločne s 
pacientom snažiť  o to, aby k tomu nedošlo..
o Spolupracuje vaše pracovisko s 
niektorými zdravotnými poisťovňami?  Je 
možné, že časť  z ceny zákroku preplatí v 
prípade, že pôjde o zákrok  odporúčaný 
lekárom?
- Napriek tomu, že dokážeme veľkú škálu 
výkonov urobiť lacnejšie ako štátne alebo 
konkurenčné zariadenia, poisťovňa nejaví 
ochotu preplácať ani zdravotne indikované 
výkony, preto sme spoluprácu 
s poisťovňami ukončili. Naši 
pacienti vedia za čo a koľko 
zaplatia do posledného centu 
vopred, pred výkonom. Cena 
je samozrejme za celú liečbu 
až do jej ukončenia. Prípadná 
reklamácia je zadarmo. Naši 
pacienti vedia, že u nás budú na 
100% spokojní, preto poisťovňu 
neriešia. Verím len, že vo voľbách 
postoj štátu k tomuto problému 
zohľadnia.

Plastický chirurg MUDr. Regan Belovič odpovedá na Vaše otázky:

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave 

lekárskej kozmetiky
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
Ambulancia-konzultácie:

Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava

www.ulk.sk



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

Horné Saliby
Marcela Bedecsová

Tel.: 
0908 165 964

Salón ÚSMEV

Exkluzívne účesy na spoločenské 
udalosti, svadby, promócie, zábavy.

Pracujeme iba na objednávku!

V poradni u gynekológa:  Prvá návšteva a vyšetrenie u gynekológa

Otázka našej čitateľky dokazuje skutočnosť, 
že dobou sa stráca “tabuizovanie “ a vytvára 
sa otvorenejší dialóg o sexe vo výchove 
matky vo vzťahu k dcére. Je to veľmi dôležitá 
skutočnosť, ktorá vytvára lepšie podmienky 
pre pozitívny pohľad  dievčaťa  – budúcej 
ženy a matky - ku prvovyšetreniu na 
gynekologickej ambulancii. Najdôležitejšie 
pre mladú ženu je pochopenie významnosti 
gynekologickej prehliadky a konzultácií 
s gynekológom - ku prevencii neželanej 
tehotnosti, sexuálne prenosným ochoreniam 
a dbanie o udržanie si dobrého zdravia a 
ženskej krásy.
Prvovyšetrenie môže absolvovať dievča 
na gynekologickej ambulancii po 15.roku 
života, dovtedy riešenie” gynekologických  
starostí” spadá do rúk detského gynekológa. 
Prvokonzultácia sa vykonáva najčastejšie v 
doprovode matky, rozsah sa obmedzuje na 
vyšetrenia, potrebné ku vyriešeniu ťažkostí 
/výtoky z pošvy, bolesti v podbrušku, 
nepravidelnosti menštruačného cyklu../, 
alebo len ako prvokonzultácia s vysvetlením 
očakávania a potreby  jednotlivých 
vyšetrovaní na gynekologickej ambulancii. 
 Rozsah a taktika gynekologického 
vyšetrovania závisí aj od toho, či žena už mala 
alebo nemala pohlavný styk /je “panna”?/, 
a samozrejme od stavu a veľkosti ťažkostí, 
ktoré ju priviedli ku gynekológovi. Využívame 
čo najmenej traumatizujúce nástroje /
jednorázové vyšetrovacie zrkadlá, ako aj  
ostatné inštrumenty/ a vďaka moderným 
zobrazovacím prístrojom – ultrazvukom - 
minimálne spôsobujeme vyšetrením bolesť 
a nepríjemnosť z vyšetrenia . Každý postup 
ku vyšetreniu je dôkladne vysvetlený. Už 
vlastné vyšetrenie, ako aj detailná anamnéza 
aj o sexuálnom živote, sa deje ”intímnejšie”,  
podľa toho, či dcéra - pacientka si žiada 
matku ku vyšetreniu alebo nie.

Pred samotným návrhom ku možnosti 
antikoncepcie predchádza objasnenie  a 
vysvetlenie o menštruačnom cykle, o jeho 
poruchách, ako aj o vzniku tehotnosti. 
Zahájenie riešenia o návrhu antikoncepcie 
vždy vychádza zo skompletizovania 
všeobecného a gynekologického vyšetrenia. 
Návrh antikoncepcie vyplýva aj zo 
skutočnosti, či zabezpečiť ženu ku 
antikoncepcii –jednorázovo  /jednorazovo 
pred pohlavným stykom spermicídne/ 
spermie ničiace vaginálne tabletky alebo 
krémy 15-20 min pred stykom, alebo 
zabezpečiť žene antikoncepciu v rámci 
dlhšieho obdobia /chránenie denne od 
otehotnenia/- na niekoľko mesiacov, rokov.
Najfrekventnejšiou antikoncepciou 
ku pravidelnému zabezpečeniu proti 
otehotneniu vo veku, ako udáva čitateľka o 
svojej dcérke, je hormonálna antikoncepcia 
v tabletkách s kombinovaným zložením 
hormónov /estrogény aj gestagény/, ktoré 
umele navodzujú menštruačný cyklus a 
zásahom vyraďujú tvorbu vajíčok počas 
cyklu. 
Z veľkého spektra takejto formy 
antikoncepcie gynekológ vyberá 
pre ženu -  čo najoptimalnejšiu, a to 
zložením a obsahom dávky hormónov  
-  po kompletizácii celkového stavu, 
prípadných laboratórnych testov z krvi /
endokrinologické../ a samozrejme zo 
záveru gynekologického vyšetrenia. 
Jednoducho maximálne sa priblížiť 
výberom antikoncepcie tejto formy ku 
podobe vlastného naturálneho cyklu 
ženy/ zhodnotením nálezu na vaječníkoch, 
maternici, ako i  endokrinologických testoch/.
Tento typ hormonálnej antikoncepcie 
navyše riadi nepravidelnosti 
menštruačného krvácania, tvorby 
funkčných cyst na vaječníkoch ako dôsledok 

nepravidelného vývoja folikulov na 
vaječníku. Okrem tejto najfrekventovanejšej 
formy hormonálnej antikoncepcie využívame 
i iné aplikačné formy, ako sú náplaste, 
vaginálne krúžky. 
 Jednoducho povedané, dlhodobá 
forma hormonálnej antikoncepcie 
kombinovaného typu by mali byť šitá žene 
- na mieru, nielen v istote antikoncepčným 
účinkom, ale  ku jej  telesnej, psychickej aj 
kozmetickej pohode.
 Nevyhnutnosťou ale po začatí dlhodobého 
užívania antikoncepcie je pravidelnosť 
dohodnutých gynekologických kontrôl 
a dobrá komunikácia pacientky s 
gynekologickou ambulanciou o svojich 
ťažkostiach, ako aj o dodržaní a uskutočnení 
gynekologických plánovaných  kontrôl.

Dcérka má 17 rokov, začína pohlavne žiť. Chcela by som sa nechať poučiť od Vás, ako 
odborníka, (lebo internetové informácie sú nie pre mňa až také vieryhodné), čo by ste 
navrhoval Vy – čo sa týka antikoncepcie pre takéto dievča. Mimochodom – je zdravá, 
nemá žiadne potiaže, ale je trochu uzavretejšia, preto chcem, aby si informáciu najprv 
prečítala – kým navštívime gynekológa. A tiež prosím – napíšte podrobnejšie, ako pre-
bieha „prvé stretnutie a vyšetrenie u gynekológa“?

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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Prenájom lukratívnych 
obchodných 

a kancelárskych 
priestorov

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

   0905 521 867

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...

SPRACOVANIE 
Daňových priznaní FO a PO.

Rýchlo, zodpovedne a 
spoľahlivo!

Gabriela Šuľanová
tel.: 0911 219 830

e-mail: 
gsulanova@gmail.com

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.



Pozývame Vás na drink!
Galanta, ul. Esterházyovcov /pri Kauflande/

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

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.

Ponúkame:
• teplé nápoje – kávové špeciality, bezkofeí-

novú 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

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 kancelárskych zariadení ..
Tonery -náplne do všetkých typov zariadení.

Tlač, skenovanie do velkosti A0.  DIPLOMOVKY

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

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. 


