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Erik Tóth na Majstrovstvách sveta naturálnych kulturistov v Dubaji obsadil nádherné
4. miesto! Martin Vrbjár 5.miesto, Michaela Hanková 6. miesto a Lucia Čurková 7. miesto. / str.6.
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• vybavenie kompletnej dokumentácie pohrebných záležitostí
• výkopové práce na cintoríne
• kremácie
• prevoz zosnulých NON STOP
• prenajímame luxusné pohrebné vozidlo aj so
šoférom (cena dohodou)
• veľký výber rakiev už od 200€ (v ponuke
máme aj luxusné rakvy od 500€)
• vieme zabezpečiť rakvy nadrozmernej veľkosti
• výber umelých vencov
• viazanie živých vencov, vždy podľa objednávky klienta
• komplexné zorganizovanie pohrebu
• komplet pohrebné služby s rakvou už od 550€

• temetkezéssel kapcsolatos teljes ügyintézés
• nonstop hullaszállítás
• sírásás
• hamvasztás
• kölcsönzünk előkelő hullaszállító gépkocsit sofőrrel (ár megegyezés alapján)
• nagy választék koporsóból már 200 euro/
db-tól
• ajánlatunk tartalmaz előkelő hullaszállító
koporsókat 500 eurótól
• bebiztosítunk méreten felüli koporsókat
• műkoszorúk nagy választékát kínáljuk
• élővirág koszorú az ügyfél megrendelése
szerint
• teljes temetkezési szolgáltatások és szervezés koporsóval már 500 eurótól,

„Ľudský prístup k pozostalým
a úcta k zosnulým“,
je naše firemné krédo...

NÁBYTOK
C zafík

„Emberi hozzáállás a gyászoló
családhoz,és kellő tisztelet megadása
az elhunyt részére“

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
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Poľnohospodárska škola v Šali mala
výbornú úroveň už v minulosti...,
prečo dnes stále viac upadá?
Okres Šaľa mal dlhé roky štyri stredné školy, ktoré
dosahovali naozaj slušné spoločenské postavenie
v sieti slovenských, resp. československých škôl. Najmä
šalianske gymnázium bolo veľmi úspešné v študijných
výsledkoch už za socializmu, neskôr po tzv. nežnej
revolúcii v 90-tych rokoch sa síce úroveň mierne znížila,
nakoľko vzdelávanie bolo nastavené tak, ako to priniesla
doba a škola bojovaním o žiakov – prijímala aj takých
študentov, ktorí z hľadiska študijných výsledkov na
gymnáziu nemajú čo hľadať. V súčasnej dobe však pod
vedením naozaj schopného riaditeľa Dr. Vladimíra Takáča,
najmä čo sa týka jeho manažérskych a organizačných
schopností, sa gymnázium dalo do poriadku a to po
stránke materiálnej, priestorovej, opravila sa budova
školy (zrekonštruovali sa a zmodernizovali sa vnútorné
priestory, telocvičňa, jedáleň, atď...), ale skvalitnenie
nastalo aj v oblasti prijímania iba tých študentov, ktorí
dosahujú vynikajúce študijné úspechy na základných
školách – a teda chcú po gymnáziu študovať aj ďalej.
Spojená škola v Šali – Veči vďaka PaedDr. Alžbete
Botorčeovej (žiaľ, tragicky zosnulej pred pár dňami...)
utvorila spojením s chemickou priemyslovkou jeden
zaujímavý výchovnovzdelávací kolos, ktorý pod
spoločnou hlavičkou spojil viac študijných odborov
a žiaci dosahujú naozaj zaujímavé umiestnenia v rôznych
súťažiach a reprezentáciách školy doma, ale aj v zahraničí.
No a nakoniec Stredná poľnohospodárska škola – Šaľa,
ktorá dosahovala za desiatky rokov trvania významné
úspechy a vychovala stovky žiakov pre poľnohospodárske
odvetvie, odborníkov, či reprezentantov vo voltíži. Veľmi
známou bola aj za socializmu, pretože na nej študovali aj
žiaci z rôznych končín Slovenska, nakoľko súčasťou školy
bol tiež slušne vybavený internát s vychovávateľským
zborom. Trend pokračoval aj v 90-tych rokoch. Postupne

sa však hlási do školy stále menej a menej žiakov a podľa
našich zistených informácií by mala mať škola opäť
o triedu menej. Ak to bude pokračovať týmto smerom,
škola má reálny dôvod na zánik. Ale – ako to je možné,
veď náš región je poľnohospodársky, škola s týmto
zameraním by sa tu iste uživila.... Kde sa stala chyba, že
tak veľmi poklesol záujem žiakov, resp. aj ich rodičov
o túto školu a štúdium na nej...? Čo sa zanedbalo –
možno zo strany vedenia, alebo zriaďovateľa školy?
Keď sa pozrieme do susedného okresu Galanta – tam
stredné školy pomerne slušne fungujú a rozvíjajú svoje
študijné programy aj s podobným zameraním.... Je
pravdou aj to, že dávajú o sebe pravidelne informácie
do verejnosti, usporadúvajú stretnutia so základnými
školami, vydávajú o sebe informácie prostredníctvom
médií, spolupracujú s úradmi práce, so zamestnávateľmi...
Možno chýba manažérsky spôsob riadenia školy – viac
si všímať potreby reality, potreby súčasnej ekonomiky
a spoločenské trendy a podľa toho aj nastaviť študijný
plán, odbory – po dohode so zriaďovateľmi... Ako sa
vyjadrili mnohí Šaľania a občania z obcí z okresu Šaľa, bola
by škoda takúto školu úplne zatvoriť. Ako je možné, že
šalianske deti navštevujú školy s obdobným zameraním
radšej v susedných regiónoch ako tú našu – dlhoročnú
a s tradíciou prepletenú poľnohospodársku strednú
školu v Šali? Skúsme ju zachrániť, podporiť, možno stačí
len malé kopnutie..., zlepšenie komunikácie (škola – žiak
-rodič, škola – verejnosť), jednoducho dať viac vedieť
o sebe, o tom, čím škola žije, aké má aktivity, aké sú
možnosti žiakov počas štúdia a neskôr po skončení štúdia,
aké miesto má táto škola v porovnaní s inými školami,
výsledky, reprezentácia... atď. Je to práca pre vedenie školy
navyše, ale tá námaha za to určite stojí.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka

Primátor Šale navštívil výrobné spoločnosti
V nadväznosti na práve dokončovaný
chodník pre peších, ktorého investorom
je mesto Šaľa a je financovaný zo združených prostriedkov šalianskych spoločností
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. (SHC)
a Euro-Dabo s.r.o., primátor mesta Šaľa
Mgr. Jozef Belický navštívil dňa 3.6.2015
obe prevádzky. Na rokovaniach s jednotlivými konateľmi spoločností sa oboznámil

Primátorovi mesta predstavil výrobu
polystyrénových obalov konateľ spoločnosti
EURO - DABO s.r.o., Kim Hyungryong

Vo výrobnej sále primátorovi mesta ukázal
konateľ Young-Hoon Chun SHC aj najnovšiu
investíciu do zvýšenia bezpečnosti pri práci

s aktuálnou situáciou v spoločnostiach, s
ich plánmi do budúcnosti, ale aj každodennými „radosťami aj starosťami“ ,
a na mieste si prehliadol aj ich výrobné
priestory a procesy.
Pán primátor zástupcov oboch spoločností informoval o aktuálnom stave prác
na dokončovaní chodníka, na ktorom
prebieha revízia osvetlenia a pripravuje
sa podanie na kolaudáciu. Zároveň ich
oboznámil so zámerom výstavby cyklokomunikácie zo Šale do spoločnosti
Duslo a. s. a inicioval, aby spoločnosti
pri realizovaní svojich zámerov využívali prednostne miestne zdroje, či už
dostupnú pracovnú silu, ale aj ponuky
tovarov, služieb či prác miestnych
firiem. Konatelia oboch spoločností
uviedli, že žiaľ v meste Šaľa nie je
dostatok voľných pracovných kapacít a
najmä koncom roka majú problémy pri
personálnom zabezpečení prevádzky
výrobných závodov.
Pri riešení konkrétnych problémov
spoločností primátor mesta ponúkol
súčinnosť a možnosť zapojenia sa pri
komunikácii s miestnym podnikateľským sektorom.
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Ak si vyberiete poisťovňu Generali, jej asistenčná služba je na vašu
NCIAdopravnú nehodu upozornená automaticky. (Viac sa dozviete s nášho rozhovoru...)

a
a

0800 121 122
+421 2 58 57 22 66

Manažérom galantskej pobočky poisťovne
Generali je Ing. Ľubomír Harčarík. Pobočka
sídli v Galante na Námestí detí 5
(v blízkosti Okresného súdu).
o Predstavme trochu viac vedúceho
manažéra galantskej pobočky pre našu
čitateľskú verejnosť a aj možných budúcich
klientov spomínanej poisťovne.

Hovorí Ing. Ľubomír Harčarík:

- Môj profesný život som od začiatku venoval
peňažníctvu, konkrétne bankovníctvu, kde
som pracoval 22 rokov. Postupoval som od
prepážkového pracovníka až po manažérske
pozície – riaditeľ retailovej pobočky vo VÚB
banke, regionálny riaditeľ v ČSOB a nakoniec
riaditeľ pobočky Centra bývania a riaditeľ
pobočky v Tatra banke. Od marca tohto roka
som prijal výzvu na riadenie obchodnej
skupiny v poisťovni Generali.
o Poisťovňa Generali je na slovenskom
finančnom a poisťovacom trhu stabilným
hráčom. Čím si podľa vás získala priazeň
klientov? Odkedy funguje pobočka
v Galante?
- Našim klientom dodávame vždy odborné
poradenstvo. Veľkosť poisťovne a fakt, že logo
firmy sa už nachádza v každom priemerne
veľkom slovenskom meste, nás dostáva do
povedomia verejnosti. Pobočka v Galante
funguje už niekoľko rokov. V správe našej
obchodnej skupiny je štvrtý rok. Stále
pracujeme na tom, aby sme boli dostupnejší,
čo sa týka počtu finančných agentov, ako aj

11 117

otváracích hodín.
o Aké má poisťovňa Generali garancie
serióznosti, na čo kladiete dôraz?
- Dôležitým znakom je stabilita poisťovne
na trhu a jej rastúci podiel na poisťovacom
biznise. Kladieme maximálny dôraz na
odbornosť našich agentov. Spolu s tým
neustále zjednodušujeme a zrýchľujeme
komunikáciu s klientom pri poistnej udalosti
– práve vtedy potrebuje komunikovať
s poisťovňou okamžite. Pracujeme na tom,
aby si klient jednoducho vedel prezerať stav
riešenia jeho požiadavky online na webovej
stránke poisťovne. Samozrejmosťou je
vylepšovanie a prispôsobovanie produktov
aktuálnym požiadavkám klientov a trendom
na trhu.
o Aký má poisťovňa Generali rozsah
poistenia, čo všetko poisťujete, na čo
všetko sa zameriava?
- Sme univerzálna poisťovňa, poskytujeme
komplexné poisťovacie služby. Od životného
poistenia, či už investičného alebo
kapitálového s veľkým rozsahom rizikových
pripoistení, cez poistenie automobilov počnúc povinným zmluvným poistením
a pokračujúc havarijným poistením
– až k poisteniu majetku, domácnosti,
zodpovednosti, poisťujeme fyzické osoby
aj právnické osoby. V mnohých prípadoch
šijeme poistenie klientovi priamo na mieru.
o Čo ponúka poisťovňa Generali
zaujímavejšie a výhodnejšie ako
konkurencia?
- Odlišujeme sa tým, že ponúkame
také poradenstvo, aby pri očakávanej,
ale aj neočakávanej situácii klienta nič
neprekvapilo a aby presne vedel, čo zo
zmluvy plníme, aké sú termíny. Chceme
mu jednoducho uľahčiť život. Klient musí
presne vedieť, za čo si platí a čo to pre neho
znamená.
o Na koho sa poisťovňa Generali
orientuje, ponúka nejaké bonusy?
Aké majú výhody tí, ktorí sú v Generali
poistení už dlhšie?
- Naším klientom môže byť každý. Nie sme
zameraní výhradne na nejakú skupinu.
V rámci obchodnej politiky, samozrejme,
existujú aj rôzne zľavy, či iné zvýhodnenia.
Dlhoročný klient dostáva bonusy. Napríklad

za bezškodový priebeh v havarijnom poistení.
o Čo aktuálne prináša na poisťovací trh
poisťovňa Generali?
- Rád by som spomenul dva produkty. Po
prvé, takzvaný GEB. Ide o skupinové rizikové
poistenie. Na jednej poistnej zmluve, kde
je poistníkom firma, môže byť poistený
ľubovoľný počet zamestnancov a na presne
tie riziká, ktoré si firma zvolí (poistenie
smrti, invalidity, PN-ky, závažných ochorení,
zlomenín a drobných úrazov...)
Tento benefit zahŕňa:
- ochranu zdravia a príjmu zamestnancov,
poistnú ochranu 24 hodín denne na
celom svete, zamestnanci sú poistení bez
akýchkoľvek formulárov (nevypisujú
poistnú zmluvu, zdravotný ani finančný
dotazník), každý je pre nás poistiteľný, nízke
poistné – zľava až 70% oproti individuálnym
produktom, možnosť využitia poistenia
na krytie hypotéky a iných záväzkov, cena
poistenia je už od 9,99 EUR mesačne!
Tento benefit je určený:
- pre skupinu minimálne 7 osôb, pre
zamestnancov, manažérov a majiteľov firiem
Druhou novinkou je Telematika. Ide
o pripoistenie SOS PARTNER a SOS
PARTNER mobile ako pripoistenie v rámci
poistenia vozidla. V prípade dopravnej
nehody môže zachrániť aj život. Asistenčná
služba je totiž na dopravnú nehodu
upozornená automaticky, ak je preťaženie
pri náraze minimálne 2,5 G. Vtedy sa ihneď
skontaktuje s posádkou vozidla, aby zistila
zdravotný stav posádky a mieru poškodenia
auta. Ak posádka nereaguje a vozidlo
zostane po náraze nehybné, automaticky
posiela na miesto nehody záchranné zložky.
Ak sa asistenčnej službe s posádkou auta
podarí spojiť, posiela na základe zistených
skutočností na miesto nehody záchranné
zložky alebo potrebnú servisnú pomoc.
V prípade záujmu veľmi radi vysvetlíme
všetky podrobnosti k týmto produktom.
Galantská pobočka je otvorená počas
pracovných dní v pondelok, stredu a v
piatok v čase od 9:00 h do 16:00 h, v
utorok a štvrtok v čase od 9:00 h do 13:30
h. Služby zabezpečujú traja finanční
agenti.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Kontakt na pobočku v Galante záujemcovia nájdu na stránke www.generali.sk,
ale uvádzame ho aj pre našich čitateľov:
- Ľubomír Harčarík 0907999140
- Iveta Perinová 0905562431 Galanta + Šaľa a okolie
- Henrieta Držíková Šefčíková 0905437228 Galanta + Sládkovičovo a okolie
- Ildikó Csörgöová 0910412157 Galanta + Horné Saliby a okolie
- Erika Tornyaiová 0902916853 Veľké Úľany a okolie

Galantský a Šaliansky Žurnál

-5-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Havarijné poistenie AUTOMAX

HAVARIJNÉ poIsteNIe
autOMaX

Havarijné poistenie, ktoré si vyskladáte na mieru podľa
svojich predstáv a zaplatíte iba za to, čo naozaj potrebujete!

SOS
PaRtNER

Prvé poistenie auta,
ktoré vám môže
zachrániť život

Vybrať si môžete až zo štyroch balíkov poistného
krytia podľa toho, ktorý vám bude najviac vyhovovať:

BAsIC

havária

pLUs

havária
+ živel a vandalizmus

KoMFoRt

havária
+ živel a vandalizmus
+ krádež
+ SOS PaRtNER NOVINKa!

eXtRA

+
+
+
+

havária
živel a vandalizmus
krádež
poistenie finančnej straty (GAp)
SOS PaRtNER NOVINKa!

teraz v akciovej ponuke:
– pre majiteľov nových áut poistenie finančnej straty
(GAp) na 1 rok zadarmo
– pre majiteľov ojazdených áut náhradné vozidlo
v prípade potreby na 3 dni zadarmo

NoNstop AsIsteNCIA
Volania zo slovenska
0800 121 122
Volania zo zahraničia
+421 2 58 57 22 66
Kontaktujte nás:

Výhodne si môžete dopoistiť aj ďalšie riziká:
–
–
–
–
–
–
–
–

sklá na vozidle
úraz dopravovaných osôb
batožinu a veci osobnej potreby
poistenie finančnej straty (GAp)
náhradné vozidlo
činnosť vozidla ako pracovného stroja
nadštandardnú výbavu
asistenčné služby pReMIUM

generali.sk | 0850 111 117

Galantafest 2015 je za nami a radi by sme sa poďakovali!!!
Všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní podujatia, či už fyzickou prácou alebo
finančnou pomocou: Gáborovi Gálovi, poslancovi NR SR, za veľkú pomoc pri vyzbieraní 900€ pre malú Marianku, ktorá trpí Downovým syndrómom, pánovi Orosovi zo
Sládkovičova, Ing. arch. Aštarymu a pani Lucii Galambošovej, MsKS, RC Bambuľkovo,
NKGA, Airsoft Sioux Galanta, OZ Myšlienka, Kali a Calma. Dôležitým účastníkom bolo aj
Občianske združenie „Pod krídlami Dominiky“, ktoré pomáha onkologicky chorým deťom a vďaka obyvateľom Galanty sa aj im podarilo vyzbierať čiastku 425€. Symbolické
1€, zbierané pri vstupe, bude použité na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú a všade
tam, kde pomôcť dokážeme. Vyzbieraná suma predstavuje čiastku 1020€. Ďalej ďakujeme za podporu: Rado Novota, Michal Tokovics, Hypermarket Tesco, Galantaonline,
Artline, Agroreal, Alinex, Jasplast, Samsung, Taxi Otti, Pyroguard, Rovami, Best 44, Jado,
Virematrade, Bubo servis, Arimcar s.r.o, Mesto Galanta, Bysprav, Ladislav Bíró, Ján Kolek, Autocentrum
STK - Sládkovičovo,
Kozmos, Info Max
a najväčšia vďaka patrí Dagmar
Bancziovej, ktorá
je už osem rokov
hnacím motorom
Galantafestu! Ďakujeme všetkým
motorkárom za
účasť na zahajovacej jazde
- Galantafestu a tešíme sa vašu účasť
na budúci rok.
- organizátori -
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Erik Tóth na Majstrovstvách sveta naturálnych kulturistov v Dubaji obsadil
nádherné 4. miesto! Martin Vrbjár 5.miesto, Michaela Hanková 6. miesto
a Lucia Čurková 7. miesto. Všetci z nášho regiónu!
Na svete je len pár destinácií akou je Dubaj.
Dubaj je vysnívaná
destinácia, jedinečná vo
všetkých smeroch, ktorá
ponúka nezabudnuteľné zážitky. Mnohými
vychválený do nebies
a pre mnohých aj emocionálny zážitok. Rok
pripravované, veľkolepo
propagované majstrovstvá sveta, si nenechali
ujsť ani naturálni kulturisti z Galantsko- Šalianskeho regiónu - Erik
Tóth, Martin Vrbjár,
Michaela Hanková
a Lucia Čurková, ktorí
reprezentovali nielen
Slovenskú asociáciu naturálnej kulturistiky, ale aj náš Galantsko–Šaliansky región. Na pódiu šampionátu stálo 31 pretekárov zo Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky . Veď kto by si nechal ujsť vrchol
sezóny v krajine neobmedzených možností?
Počiatočné problémy s letom pre väčšinu reprezentácie , keď štyri
dni pred odletom skrachovala charterová letecká spoločnosť a do
poslednej chvíli zháňanie nových leteniek ako keby naznačovali, že
sa niečo udeje... Napokon vo štvrtok 11. júna slovenská reprezentácia odlieta. Po prílete v nočných hodinách sme sa ubytovali vo
veľkolepom hoteli. V podstate v Dubaji nie je hotel, ktorý by nebol
veľkolepý. Okrem komfortu ubytovacích služieb, bazénu, fitness
centra a gastronómie, si každý vyberie presne to, čo napĺňa jeho

predstavu.
Na druhý deň sme sa presunuli na registráciu. Prvý šok sme zažili,
keď hotelové priestory, kde prebiehala registrácia, síce boli okúzľujúce, ale stiesnené pre 400 pretekárov zo 44 krajín sveta. Avízovaná
štvorhodinová registrácia sa predĺžila na dlhých desať hodín. Druhý
šok sme zažili, keď nám oznámili, že dopingová kontrola bude pozostávať nielen z odberov moču, čo je pre nás samozrejmosť, ale aj z
odberov krvi, čo sme pravdu povediac zažili prvýkrát. Samozrejme,
nie je na tom nič neobvyklé, no spraviť 400 odberov v tak obmedzených priestoroch...? Naše obavy sa aj potvrdili, keď sme neskôr videli, že s odbermi sa nenakladá podľa pravidiel a stiesnené priestory,
plné pretekárov, ani len náhodou neboli v súlade s hygienickými predpismi. Odporučili sme pretekárom, aby sa odberom vyhli
z dôvodu náboženskej viery, ktorá im to nedovoľuje. Aj keď s tým
organizátor veľmi nesúhlasil, pod tlakom a skutočnosťou ako to prebiehalo, nakoniec viacerí túto možnosť využili. Unavení a nahnevaní
reprezentanti sa v nočných hodinách presunuli na hotel, aby ešte
stihli naaplikovať prvú vrstvu súťažnej farby.
V sobotu ráno nás pristavený autobus presúval do športovej
haly Dubai Sport City, vzdialenej asi 30 km od hotela, kde šampionát prebiehal. Pretekári sa bez nálady po piatkovej registrácii v
pokore pripravovali na súťaž s obavami, čo sa ešte udeje. Našťastie,
samotný pretek mal hladký priebeh, aj keď musím povedať, že
vôbec nedodržali protokol, ktorý by majstrovstvá sveta mali mať.
Ako sa súťaž rozbiehala, na pódium postupne nastupovali pretekári
slovenskej reprezentácie. Medzi mužmi do 175 cm aj Martin Vrbjár. Po prvých porovnávaniach medzi 17- pretekármi sme videli, že
Martin má šancu na finále. Súboje, ktoré prebiehali, boli pre Martina
vyčerpávajúce, nakoľko bol viackrát za sebou vyvolávaný. Napriek
tomu 5. miesto v kategórii je veľkým úspechom. Michaela Hanková a Lucia Čurková súťažili v kategórii Bikini nad 175 cm, Michaela
išla do prvého vyvolávania a bola ako prvá po zoradení piatich pre-

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

/

Pozemok za
výhodnú cenu
na skvelom
mieste
v Šali - Veči
– Dóžova
ulica.
Cena: 36.500€

Zateplený RD
s novou
strechou,
3-izbový +
garáž a letná
kuchyňa –
Vinohradnícka
ulica, Šaľa.
Cena:
110.000€

Krásny RD
po kompletnej
rekonštrukcii
s okrasnou
záhradou v
centre mesta
Šaľa.
Cena: 200
000,-€ - možná
dohoda.

3-izbový byt
75m2 v centre
Šale
s komorou
a pivnicou –
Vlčanská ulica.
Cena: 53.900€.

Kompletne
zrekonštruovaný objekt
(2 budovy)
na prenájom –
Mostová ulica,
Šaľa.
Cena:
1200€/mesiac
+ energie

Zabehnutá
reštaurácia
v centre mesta
Šaľa s krytou
terasou
a biliardom –
cena
dohodou.
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Lucia Čurková

tekárok. Ostávala v každom kole a bojovala o medailové priečky. Po
niekoľkonásobnom porovnávaní do posledného kola porovnávania
vyzvali aj Luciu a po posledných štvrťobratoch poslali rozhodcovia Michaelu aj Luciu na základnú čiaru. Vzapätí bolo rozhodnuté
- Michaela Hanková 6. miesto a Lucia Čurková 7. miesto. Najhorúcejším želiezkom Galantsko–Šalianskeho regiónu bol Erik Tóth.
Erik po minuloročnom vystúpení na Natural Olympia v San Diegu
využil možnosť súťažiť v profi kategórii aj na majstrovstvách sveta.
Šesť pretekárov v PRO divízii ukázalo špičku ľadovca v naturálnej
kulturistike. Dobre pripravení pretekári postavili zo stoličiek celé
obecenstvo, ktoré skandovaním povzbudzovalo svojich favoritov.
Rozhodcovia pod tlakom obecenstva mali veľmi ťažkú úlohu. Eri-

Martin Vrbjár

kove štvrté miesto v PRO divízii je jeho životným úspechom a
zároveň aj veľká výzva, ktorá prináša nové ciele!
Napriek všetkým nepríjemným udalostiam Slovenská asociácia
naturálnej kulturistiky svoj cieľ na Majstrovstvách sveta v Dubaji
splnila. Výsledkom celej výpravy je 11 zlatých, 5 strieborných, 5
bronzových a 10 finálových umiestnení.
Čo dodať na záver? Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Počiatočné sklamania vyvážili úspechom sobotňajšie víťazstvá. Nasledujúci krátky
pobyt v tejto krajine poskytol nám všetkým na záver nezabudnuteľné zážitky a emócie.
zaznamenal: Viliam Rigo prezident SANK /foto/

Príjmeme nových
kolegov do tímu!
REALITNÁ KANCELÁRIA
Directreal Partner
Vajanského 2385/20
GALANTA
Práca v tíme profesionálov,
s úsmevom a s prístupom
na úrovni. Učíme sa všetci
spolu, zdieľame skúsenosti
a tým sme stále lepší!
Miroslava Budayová

Mgr. Katarína Halabrínová

m.budayova@directreal.sk

k.halabrinova@directreal.sk

0905 554 369

0903 394 840

www.directreal.sk/partner

Michaela Hanková
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Svet zdravia sa rozširuje o nemocnice
v Galante a v Dunajskej Strede
Prioritou bude: okamžite riešiť problémy
s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou
podinvestovanosťou a z toho vyplývajúcim
zlým technickým stavom medicínskej techniky
a budov.
Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s., sa
dnešným dňom oficiálne rozširuje o dve nové nemocnice
v mestách Galanta a Dunajská Streda. Realizuje tak
svoju dlhodobú stratégiu rozširovania siete nemocníc
a zvyšovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých
regiónoch Slovenska. Nemocnice v Galante a v
Dunajskej Strede potrebujú pre stabilnú perspektívu
silného strategického partnera. Svet zdravia plánuje
v priebehu nasledujúcich piatich rokov kapitálovo
posilniť obe nemocnice v celkovom rozsahu 20,4 milióna
eur. Nový prevádzkovateľ musí primárne vyriešiť
problémy s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou
podinvestovanosťou a z toho vyplývajúceho zlého
technického stavu medicínskej techniky a budov.
Predaj kontrolného balíka akcií nemocníc v Galante
a v Dunajskej Strede regionálnej sieti nemocníc Svet
zdravia, a. s., schválilo na svojom marcovom zasadnutí
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.
Túto transakciu minulý týždeň definitívne potvrdil aj
Protimonopolný úrad SR.
„Prejavenú dôveru chceme opätovať ozdravením oboch
nemocníc a poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom
v regiónoch Galanty a Dunajskej Stredy na čo najvyššej
úrovni. Dôkazom, že k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne,
je garantovaná výška kapitálových investícií podľa kúpnej
zmluvy počas najbližších piatich rokov v objeme 20,4 milióna
eur (DS: 11,7 a GA: 8,7). Sme pripravení v nemocniciach
primárne riešiť problémy s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou
podinvestovanosťou a z toho vyplývajúceho zlého technického
stavu medicínskej techniky a budov. Obidve nemocnice
budú môcť začať okamžite využívať synergie našej siete v
medicínskych a prevádzkových oblastiach. Keďže je nám známa
veľmi zložitá ekonomická situácia oboch nemocníc, v prvej
fáze sa zameriame na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti,
vysporiadanie záväzkov voči Sociálnej poisťovni, usporiadanie
dodávateľsko-odberateľských vzťahov, na rýchlu obnovu
medicínskej techniky a na stabilizovanie personálu.
V budúcnosti budeme ďalej pracovať na zvyšovaní kvality
a rozsahu zdravotnej starostlivosti,“ spresnil Ľuboš Lopatka,
generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia,
a. s.
Svet zdravia doteraz spravoval 12 všeobecných nemocníc v
Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a v Trenčianskom
kraji a je najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení

na Slovensku. V roku 2014 spoločnosť dosiahla obrat 125
mil. EUR. Plánované investície do ďalšej modernizácie
nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a do
oddelení, ako aj do nákupu prístrojového vybavenia a
IT dosiahnu v roku 2015 sumu takmer 17,4 milióna EUR.
Koncom marca 2015 Svet zdravia začal s výstavbou
nemocnice novej generácie v Michalovciach.
Po integrácii nemocníc v Galante a v Dunajskej Strede bude
Svet zdravia obsluhovať spádovú oblasť pre takmer 1 milión
obyvateľov. „Naším dlhodobým cieľom je vybudovať sieť
regionálnych nemocníc, ktoré prinesú pacientom dostupnú
a kvalitnú zdravotnú starostlivosť na celom území. Dve nové
nemocnice nám umožnia začať realizovať tento zámer aj
v regióne južného Slovenska,“ doplnil Ľuboš Lopatka.

14. júla 2015 súčasne došlo aj k zmene vo vedení
nemocnice v Galante. Jej novým riaditeľom je
Marián Haviernik.
Marián Haviernik sa
narodil v roku 1973. Po
absolvovaní Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej
Bystrici nastúpil do
divízie informačných
technológií nemeckého
koncernu Siemens, kde
pôsobil 11 rokov. Zastával
manažérske posty v
oblasti financií, prevádzky
a obchodu. Neskôr
zakotvil v strojárskom
holdingu SITNO a v jeho
dcérskej spoločnosti Way
Industries, kde pôsobil
ako finančný a následne
prevádzkový riaditeľ. Po krátkom návrate do IT brandže sa
14.júla 2015 stal riaditeľom nemocnice Svet zdravia Galanta.
O Svete zdravia
Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta
Investments.
Je prevádzkovateľom štrnástich nemocníc v Košickom,
Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v
Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová
oblasť predstavuje 1 milión obyvateľov a pracuje
v nich 5932 zamestnancov. Ide o nemocnice v mestách
Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov,
Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská
Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta,
Dunajská Streda a Partizánske. Viac informácií na
www.svetzdravia.com
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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

Moderné a útulné prostredie pre zákazníkov a chutné jedlá,
~ to je naša ponuka ~
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Na návšteve v susednom
v Mojzesove

v Úľanoch nad Žitavou

„Mojzesovo sa stalo členom mikroregiónu CEDRON – NITRAVA,
jeho cieľom je zvýšenie všeobecnej úrovne života obyvateľov
tohto konkrétneho územia“, hovorí starosta Mojzesova, Ing. Jozef Čunderlík.
o Keď sa rok 2015 odštartoval, čo to znamenalo pre Mojzesovo... od
januára?
- Na pracovnej porade a na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme
prebrali, aké sú finančné príležitosti čerpania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ a stanovili sme si priority, čo je potrebné v obci
vybudovať. Dohodli sme sa, že budeme reagovať na všetky výzvy na
podávanie žiadostí o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov, na
ktorých sa bude môcť obec zúčastniť a budú prospešné pre občanov obce.
Čo sa týka investičných akcií, začiatkom roku sme vymenili všetky okná
a dvere na telocvični v základnej škole za plastové. Na túto akciu sme získali
dotáciu z Ministerstva školstva vo výške 33 000.-€, vymenili sme dvere a dve
okná na školskej jedálni a dvere na kultúrnom dome. Ďalej sme kompletne
zrekonštruovali dámske a pánske toalety na obecnom úrade a vymenili sme
dve okná za plastové.
V apríli sme zadali vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Mojzesovo, je to strednodobý rozvojový strategický dokument, ktorý je
potrebný pri podávaní žiadostí o dotácie.
Ďalej sme podali žiadosti o dotácie na výmenu všetkých okien na obecnom
úrade a na výstavbu multifunkčného ihriska. Pripravujeme projektovú
dokumentáciu na zateplenie a rekonštrukciu kultúrneho domu. Chceli by
sme požiadať o nenávratný finančný príspevok cez operačný program kvalita
životného prostredia – zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov. Ďalej pripravujeme projektovú dokumentáciu na chodník, pokiaľ
možno s cyklotrasou od Družstevnej uličky po základnú školu. Spracováva sa
projektová dokumentácia na modernizáciu a dobudovanie areálu obecného
športového klubu. Prebiehajú rokovania týkajúce sa podania žiadosti
o dotáciu na vybudovanie kanalizácie. V rámci pozemkových úprav je
v riešení cesta na Vinice. Opäť chceme podať žiadosť o dotáciu na zateplenie
jedálne a telocvične.
o Mojzesovo sa stalo súčasťou mikroregiónu CEDRON, čo sa očakáva od
tohto združenia, aký prínos by to malo mať pre obec...
- Dňa 27. januára sme sa stali platnými členmi mikroregiónu Cedron
– Nitrava. Cieľom tohto združenia je zvýšiť štandard životnej úrovne
miestneho obyvateľstva prostredníctvom integrovaného sociálnoekonomického, environmentálneho, kultúrneho a duchovného rozvoja
územia vymedzeného katastrami obcí , ktoré sú členmi mikroregionu,
prostredníctvom prípravy a implementácie integrovanej stratégie rozvoja
územia. Jednoducho povedané, že obec môže získať finančnú podporu
v rámci prístupu LEADER a z programu rozvoja vidieka. Mikroregión v
súčasnosti združuje obce Bánov, Cabaj – Čápor, Černík, Jatov, Kmeťovo,

Komjatice , Lipová, Michal nad Žitavou,
Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo,
Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo,
Štefanovičová, Šurany, Veľká Dolina, Veľký
Kýr, Úľany nad Žitavou a subjekty pôsobiace
na ich území.
o Koncom apríla ste sa zúčastnil ZMOS-u
v Bratislave..., ako by sa mala uberať
komunálna politika...?
- V dňoch 28. a 29. apríla 2015 som sa zúčastnil v bratislavskej Inchebe 26.
Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, na ktorom sme si zvolili nového
predsedu ZMOS –u . Na rokovaní snemu sa zúčastnili najvyšší ústavní
činitelia – prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Peter Pellegrini,
predseda vlády SR Robert Fico, podpredsedovia vlády ako aj ministri,
poslanci parlamentu ,predstavitelia politických strán a ďalší významní hostia.
Prezident SR Andrej Kiska, okrem ocenenia práce samospráv v prospech
občanov, sa prihovoril za zmeny vo verejnom obstarávaní. Verejné
obstarávanie nemá byť súborom administratívnych pascí, ako nachytať
obstarávateľa, ale má byť nástrojom, ako efektívne a hospodárne zlepšovať
služby štátu a samospráv.
Dodal, že zákon o verejnom obstarávaní sa po všetkých novelizáciách
zmenil na právne bludisko. Príležitosťou na nápravu môže byť nový zákon
o verejnom obstarávaní. Prezident SR A. Kiska sa v prejave venoval aj
oblasti školstva a kompetencií samospráv. V tejto súvislosti sa dotkol snahy
samospráv o posilnenie ich kompetencií pri vymenovávaní riaditeľov škôl,
ktorých sú zriaďovateľom a podporil samosprávy vo výzve na zníženie
byrokratického zaťaženia učiteľov.
Predseda vlády Robert Fico vo svojom prejave prisľúbil v rozpočte na rok
2016 zvýšiť podiel z výnosov dane fyzických osôb pre mestá a obce na 70%.
Pôvodne bol tento podiel 65,4 percenta z dane, zvýšilo sa to na 67, následne
na 68,5 percent, čo je aktuálne aj teraz. Robert Fico informoval, že na základe
februárovej daňovej prognózy by v tomto roku v rámci výnosu z dane mohli
dostať samosprávy o 144 miliónov eur viac, ako v predchádzajúcom roku, čo
je medziročne nárast o 11 %.
Premiér ocenil samosprávy za spoluprácu so štátom pri dodržiavaní záväzku
znižovaním verejného dlhu a udržať deficit verejnej správy pod tri percentá.
Poukázal aj na to, že na pozitívnom vývoji verejných financií sa podieľa aj
hospodárenie miest a obcí.
- vybrané z obecného časopisu -

„Nešťastný človek okolo seba rozdáva údery hlava-nehlava..., trpia pri
tom aj dobrí ľudia,“ hovorí Pavol Linet, farár z Mojzesova.
Dôstojný pán farár Pavol Linet pochádza z dediny
na severozápade Slovenska, ktorá sa nachádza
na ľavom brehu Váhu,
v považskobystrickom okrese
a volá sa Plevník-Drienové.
Pri poslednom sčítaní mala
1603 obyvateľov a prírodné
prostredie dotvárajú blízke
Súľovské skaly a Manínska
tiesňava. Ďalšie o sebe
prezradí on sám.
o Vaša práca je dennodenne
– aj v noci spätá s láskou
k Bohu, ale aj láskou
k blížnemu, s ľuďmi ste
prakticky stále! Niekedy je
to určite aj únavné, ale ste
predsa len človek, aj keď
povolaním kňaz, alebo sa
mýlim?

- Každý, kto pracuje s ľuďmi vám povie, že je to
ťažká práca....! Možno ťažšia ako kedysi... Ale aj
tak sa usilujem mať ľudí rád...,
nevravím, že je to jednoduché
a že sa mi to úplne darí, ale
robím, čo môžem... Nebezpečná
je vyčerpanosť, lebo vtedy si to
vyžaduje dôraz na sebaovládanie,
aby človek nevybuchol...
o Čo to vlastne znamená robiť
farára na dedine – ako vyzerá
Váš jeden pracovný deň?
- Myslím si, že byť farárom na
dedine a v meste je asi obdobné
ako byť starostom na dedine
a primátorom v meste, odlišuje
sa to iným prostredím. Aj úrad
farára na dedine sa za roky zmenil.
Pracovný program je u mňa
niečo, čo sa neustále mení. Závisí

to od aktuálnych okolností, sú v ňom niektoré
pevné body, ktoré sa zmeniť nemôžu, väčšinou
sú to termíny liturgických slávení, ale večer je
vidieť, že ten deň nezriedka celkom „vybočí“
z predpokladaného naplánovaného programu.
Úloh farára vo farnosti je veľa a je to jedno či na
dedine alebo v meste. Spomeniem z nich aspoň
niektoré: farár sa stará, aby sa Božie slovo hlásalo
tým, ktorí sa nachádzajú v jeho farnosti, aby sa
dostalo aj k tým, ktorí upustili od uplatňovanie
náboženstva vo svojom živote alebo nevyznávajú
pravú vieru, má poučovať veriacich o pravdách
viery cez homílie v nedele a prikázané sviatky,
má učiť veriacich o pravdách viery aj formou
katechézy, vyhradiť čas katolíckej výchove
detí a mládeže, pastoračne sa starať o chorých
a nevládnych farníkov, rozvíjať diela, ktorými
sa zásadami evanjelia napomáha sociálnej
spravodlivosti a pod.
Plniť tieto a ostatné úlohy je samozrejme
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m Novozámockom okrese
jednoduchšie za účasti a spolupráce ostatných
členov farského spoločenstva, ale domnievam
sa, že sa toto povedomie u veriacich postupne
vytráca.
o Ako vnímate život ľudí? Myslím vo
všeobecnosti, je dnes viac zloby a závisti – ako
predtým? Alebo je to vždy to isté, len sa menia
podmienky, spoločenský systém, okolnosti,
ale ľudia ostávajú a sú nepoučiteľní, stále totiž
existujú nezmyslené vojny, zloba, nenávisť,
ohováranie, intrigy...?
- Myslím si, že ľudská zloba je vždy o ľudskom
nešťastí.... Človek je vo svojej prirodzenosti
tragicky poznačený hriechom a táto skutočnosť
sa premieta do jeho každodennej reality, do
jeho rozhodovania, myslenia, je na človeku

ako sa s tým vysporiada... Ľudia sú dnes
nešťastní mnohými spôsobmi: pocit krivdy,
nespravodlivosti, neuspokojené ambície, závisť,
lakomstvo, honba za bezstarostným životom,
pomstychtivosť, hnev, pýcha života... to všetko
robí človeka utrápeným a nešťastným. Taký človek
potom okolo seba rozdáva údery hlava-nehlava...a
čudujeme sa, že trpia dobrí ľudia? Hriech má
vždy nejakým spôsobom dopad na svoje okolie,
bezprostredné i širšie...
o O pokore hovoriť je jedna vec, ale aj sa tak
chovať z úprimného srdca, to je už iná karta.
Vy viete rozpoznať - ako iste dobrý znalec
ľudských duší, kto je ozaj pokorný a férový
človek a kto sa len hrá...?
-Možno vás sklamem, ale nepovažujem sa

za „znalca“ ľudí... Každý človek vie prekvapiť
a urobiť niečo, čo sme nečakali. Nárokovať si, že
niekoho úplne odhadnem a poznám, by viedlo
k predsudkom. Nepoznáme celkom ani seba
samých! Mnohí ma už oklamali a v mnohých
som sa zasa sklamal ja. Keby som poznal ľudí,
takúto skúsenosť by som asi nemal. Pod pokorou
rozumiem pravdu o sebe samom pred tvárou
Najvyššieho... Keďže On vidí do srdca človeka,
bolo by naivné namýšľať si, že som niekto iný
a prezentovať sa tak pred okolím... Pokora nás
všetkých vedie k väčšej zhovievavosti voči
chybám iných, pretože sme si vedomí tých našich.
Preto je nesmierne dôležité pamätať na cieľ....
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová pre obecný časopis

Obec Úľany nad Žitavou si založila vlastný časopis:
„Naša rodná dedinka Úľany nad Žitavou“
A prečo sa tak obec rozhodla:
Hovorí Ing. Juraj Ostrožlík, starosta obce:
- Zvolili sme túto štandardnú, ale naozaj kvalitnú
formu zverejňovania informácií o obci, nakoľko
sa nám zdá, že práve písané slovo vo forme
vlastného obecného časopisu, je najviac vnímané
a čítané občanmi obce, pretože obecný časopis
tak pokladajú naozaj za svoj vlastný. Časopis je
našim kultúrnym majetkom, riadne registrovaným
na Ministerstve kultúry SR, bude sa archivovať
aj pre budúce generácie, preto mu zaželajme

dobré pero a zaujímavé články, aby sme v ňom
mali našu obec zobrazenú ako v zrkadle, a tak si
mohli pospomínať aj po rokoch na zaujímavé akcie
a podujatia. Prispievateľmi samozrejme môžete
byť všetci, ktorí máte záujem, ak viete o nejakej
zaujímavosti, ktorá sa týka obce, alebo ste niečo
o obci zistili, a to chcete zverejniť aj pre ostatných.
Najlepším spisovateľom a novinárom je samotný
život. A ten náš – v našej obci, je bohatý na akcie,
podujatia.
- redakcia -

V Úľanoch nad Žitavou majú nové dopravné ihrisko
V decembri 2014 bol Mgr. Oksanou Ostrožlíkovou
vypracovaný projekt „Bezpečne a hravo
v doprave“, avšak jeho realizácia by nebola taká
úspešná bez aktívnej pomoci Aleny Červenkovej.
Spomenuté obe dámy sú poslankyňami
Obecného zastupiteľstva a zároveň členkami
Občianskeho združenia „Bociania škôlka“. Projekt
finančne podporila Nadácia Allianz. Jej cieľom je
aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na
cestách formou verejnoprospešných projektov.
Zámerom Nadácie Allianz je aktívne podporovať
bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých
jej účastníkov, prispievať
k znižovaniu nehodovosti,
k predchádzaniu vzniku
škôd na zdraví a majetku
prostredníctvom dopravnej
výchovy. Dopravné ihrisko
bude majetkom obce, ktorá
túto myšlienku tiež finančne
podporila. Zo získaných
finančných zdrojov boli
zakúpené dopravné značky,
kolobežky, detské bicykle,
prilby a pomôcky pre praktickú
a teoretickú časť dopravných

aktivít. Za aktívnej pomoci rodičov a pracovníkov
obecného úradu prebiehajú prípravné práce na
ihrisku, jeho dokončenie sa plánuje ku koncu
mája. Občianske združenie Bociania škôlka
tiež prispelo k realizácii dopravného ihriska
dvoma percentami z daní, finančne i materiálne
pomohli aj, miestni podnikatelia a niektoré
veľké spoločnosti. Areál MŠ bude ešte doplnený
lavičkami i drevenými záhradnými dekoráciami,
ktoré poskytnú miestni rezbári. V budúcnosti sa
môže ihrisko využívať nielen pre potreby
škôlkarov a žiakov základnej školy, ale môže

slúžiť ako oddychovo- športová zóna pre
všetkých obyvateľov obce. Veríme, že radosť
z neho budú mať hlavne naši najmenší účastníci
cestnej premávky, ktorí takouto praktickou
formou nadobudnú základy dopravnej výchovy
a vzdelávania a tým prispejú k zníženiu
nehodovosti na cestách. 15.1.2015 - na obecnom
zastupiteľstve poslanci podporili stavbu
dopravného ihriska, ObÚ pomáhal aj finančne,
starosta poskytol aj pomoc pracovníkov úradu.
Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili
brigád, taktiež miestnym
podnikateľom: M.Barus (semená
trávy), J.Novákovej, (Dosky na
šalovanie) rezbárom Jaroslav a
Martin Heczko, M.Hrabovský
(stavbárske práce). Bez pomoci
týchto by projekt nebol zrealizovaný.
Ďakujeme aj celému
pedagogickému zboru materskej
škôlky a pani školníčke.
Našim garantom bola Nadácia
Allianz.
pripravila: Mgr. Oksana Ostrožlíková
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26. ročník futbalového turnaja
„O Úľanský putovný pohár“
vyhralo družstvo z Pustých Úľan
Úprimná radosť z futbalu, dravosť, nasadenie, chuť po víťazstve, aj to boli znaky 26.
ročníka Futbalového turnaja „O Úľanský putovný pohár“ , ktorý sa uskutočnil 28. júna
2015 v športovom areáli Futbalového klubu Veľké Úľany. Zúčastnilo sa ho štyri družstvá
z obcí, (ktoré majú vo svojom názve slovo úľany - pozn. red.): Veľké Úľany, Pusté Úľany,
Úľany nad Žitavou, Ipeľské Úľany
Turnaj vyhrali hráči z Pustých Úľan, keď vo finále zdolali Veľké Úľany 2:1. Tretie
miesto získalo mužstvo Úľany nad Žitavou, štvrté miesto Ipeľské Úľany. Najlepším
hráčom turnaja bol Anton Barčák z Pustých Úľan, najlepším brankárom: Tibor Zsuskovics
z Veľkých Úľan.
Každý do hry vložil čo vládal, aby jeho družstvo dosiahlo čo najlepšie umiestnenie. No
vyhrať mohlo len jedno družstvo. Domáci futbalisti získali strieborný pohár. Všetci hráči
strávili zároveň príjemný deň a svoju vyčerpanú energiu si doplnili bohatým občerstvením.
pripravil: Ing. František Gőgh, starosta obce Veľké Úľany

najlepší hráč

najlepší brankár

Pozývame Vás na drink!
Galanta, 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
Piatok
Sobota
Nedeľa

8:30 h. – 20:30 h.
8:30 h. – 21:00 h.
9:00 h. – 20:30 h.
9:00 h. – 21:00 h.
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Turnaj vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“
v tomto roku vyhrala Základná škola Jána Hollého zo Šale.
16. júna 2015 sa v telocvični ZŠ Gejzu Dusíka v Galante
konalo Superfinále IV. ročníka turnaja vo vybíjanej „O pohár
predsedu COOP Jednota Galanta“. Tento turnaj zorganizovala
COOP Jednota Galanta pre všetky základné školy v mestách
a obciach, v ktorých má svoje predajne a bol určený pre
žiakov 1. stupňa ZŠ. Hlavnou cenou okrem poháru predsedu
bol aj šek na 400€ pre víťaznú školu. Na turnaj sa prihlásilo
rekordných 22 základných škôl z okresov Galanta, Šaľa, Senec
a boli rozdelené do 8 regionálnych skupín, z ktorých víťazi
postúpili do Superfinále. Každá prihlásená škola dostala ako
darček od organizátora turnaja volejbalovú loptu.
Do Superfinále postúpilo týchto osem ZŠ:
1. ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
2. ZŠ slovenská Košúty
3. ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
4. ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka Šintava
5. ZŠ s MŠ Horné Saliby
6. ZŠ Jána Hollého Šaľa-Veča
7. ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša Šaľa
8. ZŠ slovenská Jelka
Po prezentácii boli školy rozdelené do dvoch
kvalifikačných skupín, kde odohrali zápasy systémom každý
s každým. Najlepšie dve školy z každej skupiny postúpili do
semifinálového zápasu a stretli sa s jednou z postupujúcich
škôl z druhej skupiny v zápase Play-off. Porazené školy, ktoré
skončili na 5.-8. mieste si z turnaja odniesli finančný
darček pre svoju školu v hodnote 50€ a diplom za
účasť v Superfinále. Víťazi semifinále, ktorými sa stali
ZŠ Jána Hollého Šaľa-Veča a ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša
Šaľa, postúpili do finále a porazené školy hrali zápas o 3.
miesto. V ňom sa stretli ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka Šintava
a domáca ZŠ Gejzu Dusíka Galanta. Po dramatickom
súboji si nakoniec bronzové medaily, pohár za 3. miesto
a finančnú prémiu v hodnote 150€ odniesla ZŠ s MŠ
Kráľa Svätopluka Šintava a domáca ZŠ Gejzu Dusíka
získala okrem diplomu za 4. miesto aj finančnú prémiu
v hodnote 100€.
A potom už nasledovalo veľké finále, ktoré sľubovalo
od začiatku veľkú drámu. Postúpili doň totiž školy zo
Šale, takže išlo aj o špeciálny zápas s derby nádychom.
Finálový zápas nakoniec lepšie zvládli deti zo ZŠ Jána
Hollého Šaľa-Veča a po záverečnom hvizde rozhodcu
vypukli víťazné oslavy. Smutní nakoniec nezostali ani

porazení finalisti zo ZŠ s MŠ
Jozefa Murgaša Šaľa, lebo
ako porazený finalista si
odniesli strieborné medaily,
pohár za 2. miesto a finančnú
prémiu v hodnote 200€.
Hráči z každej školy,
ktorá postúpila do Superfinále, dostali tričko s logom COOP
Jednota Galanta, diplom a symbolický šek, ktorý kapitánom
jednotlivých tímov odovzdala obchodná riaditeľka COOP
Jednota Galanta, spotrebné družstvo JUDr. Irena Belovičová.
Žiaci zo ZŠ Jána Hollého Šaľa-Veča, ako víťazi celého turnaja
získali zlaté medaily, Pohár predsedu COOP Jednota Galanta
a finančnú prémiu pre svoju školu v hodnote 400€.

Konečné poradie Superfinále:
1. ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
2. ZŠ slovenská Košúty
3. ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
4. ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka Šintava
5. ZŠ s MŠ Horné Saliby
6. ZŠ Jána Hollého Šaľa-Veča
7. ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša Šaľa
8. ZŠ slovenská Jelka

Obchodná riaditeľka COOP Jednota Galanta JUDr. Irena Belovičová
odovzdáva Pohár predsedu víťaznej škole J. Hollého Šaľa-Veča.
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Citlivá a láskavá Alžbeta Botorčeová nám
mnohým bude veľmi chýbať...
PaedDr. Alžbeta Botorčeová,
výnimočná žena, ešte výnimočnejšia matka,
ktorej nebolo zaťažko urobiť všetko a vždy pre
svoje dcérky, manžela a rodinu, ale rovnako
tiež pre „svoje“ ďalšie deti – v škole, kde
učila....A učila srdcom a rozumom zároveň.
Tieto dve substancie (atribúty) boli vždy
v tesnom zväzku, poprepájané – preto jej
pohľad na výchovu detí a študentov bol
vyvážený a nesmierne spravodlivý. Ona
zvažovala každé slovo, ktoré vyslovila a zvlášť
to kritické, lebo nechcela zbytočne ublížiť,
uraziť. „Slovom ublížiš najviac, najmä tým,
ktorí si veľmi všímajú – čo druhý hovorí,
lebo sú citlivejší, alebo viac vzťahovačnejší,
tak načo človeka trápiť, ak to vieme urobiť
šetrnejšie, citlivejším výberom slov?“ – zvykla
mi hovorievať, keď sme sa stretli na káve, alebo
pracovnom obede, čo bolo veľmi vzácne, lebo
stále sa niekde ponáhľala, vybavovala, riešila.
Nečudo, bola dlhé roky šéfkou Spojenej školy
v Šali, ktorú doslova „vypiplala z plienok“ a
neustále ju zdokonaľovala. Angažovala sa aj
verejne a v minulom roku sa stala poslankyňou
mesta Šaľa, zároveň odišla pracovať na
nové pracovisko – na Nitriansku župu, tešila
sa zmene, nová práce, nová výzva – kopa
rokov aktivít a záujmov bola pred ňou... Je
pravda, že sa mi zdala posledné mesiace
viac unavená, oči mala viac zamyslené, ale
prikladala som toto zistenie tomu, že je veľmi
vyťažená pracovne, do toho rodina, povinnosti
poslankyne, ...atď.. To každému pridá na únave.
A okrem toho, všetci prirodzene stárneme,
už toľko nevládzeme ako tridsiatnici, len
si to častokrát neuvedomujeme „v behu“
povinností a najmä silné osobnosti, akou určite
Betka bola, sú poznačené tým, že sa nesťažujú,
nevyplakávajú. Nechcú pôsobiť ako slabosi
– aby ich niekto ľutoval. Faktom však zostáva
tvrdá realita, že v prípade Betky Botorčeovej

to bola strašne zbytočná a bolestivá smrť.
Ak sa zamyslím nad tým, čo ľudia hovoria, že
existujú veci medzi zemou a nebom, tak stále
mi vychádza, že v jej prípade to bola zbytočná
smrť a nechápem, ako to mohol „tam hore“
niekto dovoliť, aby sa prihodila práve v takejto
podobe a práve Betke, pretože ona mala
život veľmi rada a bola veľmi zodpovedná
a opatrná zároveň. Okrem toho, s ňou sa život
naozaj nemaznal a prežila starostí a bolestí
viac, ako ktokoľvek z nás, preto by si bola
zaslúžila už spokojnejší život a následne
užívanie si dôchodku v kruhu svojej rodiny.
Nevedno, prečo sa tak stalo... Nikto z nás svoj
osud nepozná, ani to, kedy bude plamienok
jeho života zhasnutý. Ja sa tiež stále len
spamätávam z jej odchodu. Bola mi viac než
sestra, vážila som si jej čistú dušu, čo povedala,
tak aj dodržala a to sa už dnes medzi ľuďmi
moc nenosí. Tak veľmi blízko sme mali k sebe
a radili sme si pri výchove detí, keď sme mali
problém s kolegom v práci, alebo – ak nejaký
tupec intrigán si „utieral“ do niektorej z nás
ústa.... Už si nezatelefonujeme, napríklad večer
o pol desiatej.... „Čo robíš? Spíš už –môžeme
si trošku pokecať?“ Takýto telefonát už od
nej nedostanem. Ani taký, keď mi volala, aký
ohlas mal môj úvodník – príhovor v Žurnále
– medzi okolím...Bola tou spätnou väzbou,
ktorá ma upozornila aj na nepríjemné veci
a ak sa jej niečo nezdalo aj na mne, resp.
na mojom počínaní – povedala to..., veľmi
opatrne – slušne – ale trefne. Tak, ako to robia
priatelia. Dobrí priatelia. A ona bola naozaj
dobrý priateľ, dobrý človek a naozaj vzácna
osobnosť. Veľa som sa od nej naučila do
života. Budem je za to vždy vďačná! A navždy
v mojom srdci ostane. Dobrá Betuš.... Nájdi
svoj pokoj vo večnosti, budeš nám mnohým
veľmi chýbať... mne na viac ako 100%.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Posledné aktuálne foto Dr. Botorčeovej
z tohtoročného Dňa učiteľov v Šali

Odišiel vzácny človek, pedagóg, priateľ ...
V uplynulých dňoch sme sa navždy rozlúčili s našou kolegyňou, priateľkou, vzácnym človekom PaedDr.
Alžbetou Botorčeovou. S Nitrianskym samosprávnym krajom bola spojená od jeho vzniku ako dlhoročná riaditeľka Spojenej školy v Šali a od septembra minulého roka ako vedúca Odboru vzdelávania
a kultúry na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Odišla náhle, bez rozlúčenia. Všetci sme ju poznali ako človeka čestného, vyrovnaného, so svojimi zásadami, ktorý svoje sily, um a skúsenosti venoval vždy tam, kde pôsobil. Zanechala hlbokú stopu nielen
na poli svojho pracovného pôsobenia, ale aj v živote všetkých ľudí, s ktorými sa stretávala.
Úsmev mala vždy na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
Odišiel vzácny a dobrý človek, pedagóg srdcom, odborník. Zanechala po sebe prázdne miesto, ale
hlavne svedomitú, statočnú a vytrvalú prácu, hlbokú brázdu, ktorá nám ju bude vždy pripomínať. Bude
žiť v našich mysliach a spomienkach.
Spi ticho, tichúčko,
už dosnívala si života sen
a cestou bolesti odišla si tam,
kde je mier a láska len.

Česť jej pamiatke!

Ing. Helena Psotová
vedúca kancelárie riaditeľa
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Reakcia na podnet čitateľky

Pomoc na záhrade u susedky nemôže byť dôvodom, aby
Vám Sociálna poisťovňa odobrala Váš invalidný dôchodok.
V májom čísle Galantského a Šalianskeho Žurnálu nás
kontaktovala čitateľka ohľadne kontroly, resp. postupu
Sociálnej poisťovne k anonymu, ktorý mal byť (podľa jej
slov) na ňu do tejto inštitúcie zaslaný. Upozorňujeme na
fakt, že nešlo o pobočku Sociálnej poisťovne v Galante,
i keď náš časopis zastrešuje Galantský a Šaliansky región.
Čitateľka je zo susediaceho regiónu. Na jej problém z hľadiska
právnej ochrany odpovedala advokátka, ktorá pracuje pre
náš časopis a dáva všeobecné právne rady našim čitateľom,
alebo odpovedá na ich podnety. K celej záležitosti sa
následne vyjadrila aj Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava,
(prostredníctvom svojho hovorcu Petra Višvádera). Pre lepšie
priblíženie celej záležitosti zverejňujeme ešte raz podnet
čitateľky, odpoveď advokáta a následne reakciu Sociálnej
poisťovne, ústredie Bratislava.
- šéfredaktorka GaŠa Žurnál Podnet čitateľky:
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?
Stanovisko advokáta:
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.

Reakcia Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava:
Dobrý deň, pani šéfredaktorka,
v súvislosti s vyššie uverejneným príspevkom v časopise
Galantský a Šaliansky Žurnál Vás chcem upozorniť na
nepresné a zavádzajúce informácie, ktoré sa objavujú v
samotnej otázke čitateľky i v odpovedi advokátky. V prvom
rade, Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, nedostala
žiadne anonymné podanie, ktoré by sa týkalo práce v
záhradke a celá opísaná situácia je nereálna. Keďže poberateľ
invalidného dôchodku môže pracovať, Sociálna poisťovňa
nevykonáva kontrolu, či poberateľ pracuje (v záhradke
alebo inde) alebo nepracuje. Preto je vylúčené aj to, že by
reagovala na anonymný podnet v tomto zmysle. Odpoveď
advokátky tiež nie je v plnom rozsahu korektná, pretože
uvedené skutočnosti, na ktoré som Vás upozornil, sa Váš
čitateľ nedozvie (teraz sa už čitateľ dozvie stanoviská
všetkých zainteresovaných strán – pozn. red.). Okrem
toho je v stanovisku advokáta aj nepravdivá informácia o
tom, že robíme kontroly invalidov každý rok. Nie je to pravda
– kontrolné lekárske prehliadky za účelom opätovného
posúdenia dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu
sa nevykonávajú paušálne raz ročne, ale (v zmysle § 71
zákona 461/2003 Z. z.) ich určuje posudkový lekár Sociálnej
poisťovne podľa charakteru ochorenia, ak sa predpokladá
zmena vo vývoji zdravotného stavu. Kontrolu vykonávame
v priestoroch pobočky, v teréne nie. Preto Vás, pani
šéfredaktorka, žiadam, aby ste v budúcnosti v prípade otázok
kontaktovali priamo Sociálnu poisťovňu, aby nedochádzalo
k zavádzaniu Vašich čitateľov neúplnými, nepresnými alebo
nepravdivými informáciami.
Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom,
Peter Višváder /Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava/

Historické bohatstvo v dobrých rukách
Májová správa, ktorá zaznela v STV potešila mnohých, ktorí majú vzťah ku kultúre a histórii, najmä z okresu Galanta (Trnavský kraj).
Je to ocenenie – Múzeum roka 2014 – pre Vlastivedné múzeum v Galante.
Vďaka patrí odborníkom a pracovníkom múzea pod vedením jeho riaditeľa Jozefa Kepperta.
My, ktorí sme nejakým spôsobom prispeli do jeho zbierok, či už získavaním alebo darovaním, je naša vďaka ešte väčšia. K nim patrím aj
ja získavaním materiálov. Chodila som s riaditeľom zakladajúceho múzea Sokolom po dedinách získavať exponáty. Moja rodná dedinka
Hoste tiež prispela, a to európskym unikátom – pšeničnými klasmi z doby bronzovej vo veku štyritisíc rokov.
Ružena Viskupičová, Trenčín; autorka literatúry faktu; etnografka, publicistka, Trenčín
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§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

Keď manželia bývajú aj po rozvode spolu,
objavujú sa rôzne následné spory, ale aj týranie
Rozvádzame sa a ja, kým som bola v práci, manžel už viackrát
zobral z domu cennejšie veci a odniesol ich, upozornila som
ho na to, že nech to nerobí, ale sa mi vysmial do očí a skoro ma
zbil. Ak to takto bude pokračovať, neostane v byte nič. A to on
sleduje. Ako mu v tom zabrániť, lebo majetkové konanie sme
ešte nemali a bude brať súd do úvahy veci, ktoré exmanžel
odniesol už z domu? Zatiaľ stále bývame spolu, ale atmosféra
je zničujúca, lebo bývalý partner ma doslova tyranizuje, deptá
a ešte aj k tomu vykráda byt. Ako sa môžem brániť? Dá sa to
vôbec?
Ocitli ste sa v nezávideniahodnej situácii, ktorá sa rieši veľmi ťažko.
Nakoľko opisujete stručne svoju situáciu, rozdelím odpoveď na dve
časti:
AD1) Majetok patriaci do bezpodielového vlastníctva manželov.
Sem patrí všetok majetok, ktorý ste nadobudli počas manželstva, s
výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré
podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania
len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná
ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Viď. §143 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
O vysporiadaní majetku sa môžete dohodnúť mimo súdu, a ak to nie
je možné súd rozhodne na návrh niektorého z exmanželov. Súd pri
vysporiadaní hnuteľných vecí bude vychádzať z majetku, ktorý uvedú účastníci konania, avšak aj v mojej praxi som sa stretla so zvláštnym postojom niektorých sudcov k veciam, ktoré jeden z manželov
zobral zo spoločnej domácnosti a druhý z partnerov nevedel dokázať reálne jeho existenciu, napr. bločkom, (kto si však odkladá všetky
bločky aj 10 rokov...?!) Odporúčam Vám, aby ste si spísali veci, ktoré
zobral. Je potrebné aj pre účel súdneho konania, aby veci boli označené tak, aby ich nebolo možné zameniť. To znamená, opis veci,
farba, veľkosť, značka, výrobné čísla, prípadne aj doklad o kúpe. Ideálne by bolo ak by ste mali fotografie ako dôkaz a ak nie, tak aspoň
svedkov (aj keď tomuto dôkazu súdy neprikladajú nejakú váhu pri
vysporiadaní majetku). Z vecí, ktoré máte doma, urobte fotodokumentáciu. Ak máte doklady o kúpe, odložte ich u kamarátky.
AD2) Týranie blízkej osoby
Súčasná právna úprava umožňuje, aby sa manželia alebo blízke
osoby, ktoré sú týrané či už psychicky alebo fyzicky, sa obrátili na

súd, aby súd obmedzil užívacie právo
druhého manžela k domu alebo bytu
patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť.
V tomto prípade odporúčam využiť
inštitút predbežného opatrenia v Občianskom súdnom poriadku. Predbežné opatrenie §74 a nasl. O.s.p. umožňuje rýchlo a pružne riešiť takú situáciu,
kde je potrebný okamžitý zásah súdu.
Predpokladom pre nariadenie predbežného opatrenia je to, že páchateľ je
dôvodne podozrivý z násilia. O predbežnom opatrení musí súd rozhodnúť
do 48 hodín.
Ak je prípad násilia urgentný, nečakajte na predbežné opatrenie a volajte políciu. Zákon pozná dve formy oprávnenia pre políciu: 1. vykázanie, ktoré účinkuje momentom vyslovenia, a 2. zákaz
vstupu, ktorým sa vykázanej osobe zakazuje vstúpiť do spoločného
obydlia počas 48 hodín od vykázania. Vykázanie zo spoločného
obydlia sa končí uplynutím 48 hodín od vykázania zo spoločného
obydlia. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia osobu
aj počas jej neprítomnosti.
Lehota 48 hodín, na ktorú má polícia právo zakázať vstup podozrivej osobe, je presne lehota (48 hodín), kedy rozhodne o Vašom
predbežnom opatrení súd. Samozrejme za predpokladu, že okamžite návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1
písm. g/ O.s.p. podáte.
V prípade, ak ste osoba v hmotnej núdzi, máte právo osloviť centrum právnej pomoci, kde Vám pridelia advokáta a pomôžu.

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

Plastický chirurg MUDr. Regan Belovič odpovedá na Vaše otázky:
o Rada by som sa opýtala, podľa čoho
sa mám rozhodnúť, akým spôsobom si
mám dať odstrániť materské znamienka.
Rozhoduje jeho veľkosť?
- Spôsob, akým bude znamienko odstránené,
určuje vždy lekár. Je povinnosťou lekára,
vysvetliť pacientovi, prečo je vhodný ten ktorý
spôsob liečby. Pri odstránení laserom môžu
ostať v podkoží reziduá (zvyšky) znamienka,
preto sa väčšie znamienka odstraňujú
chirurgicky. Chirurgické odstránenie
umožňuje aj následné histologické vyšetrenie,
ktoré môže vylúčiť nebezpečné ochorenie
alebo naň včas upozorní. Pri laserovom
odstránení sa znamienko vyparí a preto sa už
vyšetriť nedá.
o Existuje už množstvo kliník, kde ponúkajú
odstránenie znamienok. Prečo je lepšie
spoľahnúť sa na plastického chirurga?
- Plastický chirurg sa v prevažnej miere zaoberá
chirurgiou kože a podkožia a preto má
najväčšie skúsenosti a potrebnú kvalifikáciu.
A to nielen na odbornú konzultáciu, ale aj
na vykonanie zákroku. Ďalším dôvodom,
prečo sa obrátiť na odborníka je, že ak
plastický chirurg objaví rakovinový proces pri
vyberaní znamienka, vie ho okamžite riešiť.

V neposlednom rade je nutné spomenúť
estetickú stránku. Po chirurgickom zákroku
vždy ostáva jazvička. Len plastický chirurg
vie zabezpečiť, aby bol výsledný efekt po
zákroku čo najlepší a jazvička čo najjemnejšia.
Samozrejme, jazvička musí byť esteticky
prijateľnejšia než to, čo tam bolo predtým.
o Rád by som sa opýtal, či k vám chodia aj
ľudia s požiadavkou odstránenie tetovania.
Či plastická chirurgia vie v tejto oblasti
niečo robiť, prípadne, aké veľké môže
tetovanie byť, aby bolo jeho odstránenie
možné?
- Tetovanie na našom pracovisku
MUDr. Regan Belovič
odstraňujú dermatológovia
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
pomocou špeciálneho, na
lekárskej kozmetiky
to určeného laseru. Ak je
laser neúspešný, plastický
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com
chirurg môže celú lokalitu
mobil: 0905 822 333
vyrezať ale vždy ostáva jazva,
Ambulancia-konzultácie:
aj keď minimálna. Nedá sa
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
presne špecifikovať koľko
Štvr.: 15:00-17:00 h
centimetrov štvorcových kože
Ústav
lekárskej kozmetiky
dokážeme upraviť. Vždy to závisí
Tematínska 3; 85105 Bratislava
od lokality a typu kože v danej
www.ulk.sk
oblasti.
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Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Dlhodobejší pobyt na priamom slnku zvieratám vôbec
neprospieva, ak nemajú zvieratá na dvore dostatok tienistých
miest, treba ich pustiť aspoň do garáže alebo do pivnice.

Je tu leto. Každý sa teší na dovolenku, ale toto obdobie prináša aj riziká
pre našich štvornohých spoločníkov .
O strašiakovi, menom vonkajšie parazity, sme už písali. Tu by sme len
pripomenuli, že by ste nemali zabúdať na spoľahlivú a nepretržitú
ochranu Vašich miláčikov. A nielen kliešte môžu byť rizikom. Aj blchy
môžu spôsobiť komplikácie vo forme nepríjemných zápalov kože,
najmä u citlivejších jedincov.
Povedzme si teraz niečo o hlavnej letnej nástrahe, a to o vysokých
teplotách, suchom počasí a ich vplyvu na zvieratá. Hlavne, na čo
dávať pozor v tomto období.
V letných horúčavách pre všetky zvieratá platia v zásade tie isté
opatrenia, ktoré nám ľuďom odporúčajú lekári. Zhrnuto povedané, treba
im zabezpečiť chládok počas celého dňa a stály prístup k čerstvej vode.
Vodu je nutné vymieňať aj 3-4 krát za deň, hlavne v prípade, že zviera
je len vonku na dvore. V priemere by zviera malo vypiť denne 30-60 ml
vody na kilogram živej váhy. Potreba tekutín je ovplyvnená aj typom
stravy ( suchá alebo šťavnatá ). Dlhodobejší pobyt na priamom slnku
zvieratám vôbec neprospieva, ak nemajú zvieratá na dvore dostatok
tienistých miest , treba ich pustiť aspoň do garáže alebo do pivnice.
Mačky všeobecne lepšie znášajú horúčavy. Jednak je to tým, že v
mnohých domácnostiach sú už držané v dome, v byte, kde majú
dostatočnú ochranu proti extrémnym teplotám. Na druhej strane,
vonkajším mačkám ich voľnejší a menej obmedzený pohyb dovoľuje
vyhľadať vhodné útočisko a chladnejšie miesta.
U psov je to trochu inak. Už len samotná plemenná príslušnosť môže
predisponovať na rozdielnu schopnosť znášať vysoké teploty. Najviac
ohrozené plemená pri vysokých teplotách sú brachycefalické plemená
(so stlačeným, skráteným nosom) napr. mops, bulldog , ale aj väčšie
molossoidné plemená (napr. bordeauxská doga). Dokonca aj typ srsti
má vplyv na znášanlivosť extrémnych teplôt . Tmavé a dlhosrsté psy
viac trpia teplom. Hoci na druhej strane, dlhá srsť chráni psa proti
priamemu vplyvu slnka. U takýchto psov je však dôležité srsť udržiavať

v takom stave , aby čo najviac spĺňala svoju
funkciu. Počas horúcich letných dní môžete
okrem pravidelnej výmeny vody v miske,
zabezpečiť osvieženie aj ochladením
vo vode alebo navlhčením srsti.
Nedoporučujeme však šokovú terapiu,
teda hodenie psa do bazénu a pod.
Ďalšou z možností , je zakryť ich mokrou
handrou na pár minút. Je dobré, keď majú
prístup aj k chladnejším povrchom ako
je napr. betón, dlažba v tieni, príp. mokrá
tráva, kde sa môžu tiež ochladiť. Dlhšie
prechádzky absolvujte v skorých ranných
a neskorších večerných hodinách. Cez
deň je potrebné obmedziť prechádzky na
minimum. Prepravu v aute tiež realizujte
v podobných časoch. V žiadnom prípade
nenechávajte zviera zavreté v aute , ani na
krátky čas!
V najväčších teplotách sa treba vyvarovať aj zvýšenej fyzickej aktivite.
Napr. behanie psa pri bicykli považujeme za veľmi zlý nápad. Jednak
sa v teple znižuje výdrž zvieraťa a keď to majiteľ neodhadne, môže dôjsť
až ku kolapsu. Ďalším rizikom je rozhorúčený povrch cesty. Taký horúci
asfalt môže veľmi vážne poraniť vankúšiky na labkách s dlhodobým
nepríjemným hojením.
Typické príznaky prehriatia sú: nevládnosť, apatia, zrýchlené dýchanie
s roztvorenou papuľou, s výrazne vyplazeným jazykom, spenené
sliny okolo úst, pyskot alebo chrčanie pri dýchaní. V počiatočnej fáze
sú sliznice, ďasná v ústnej dutine a očné spojivky, výrazne červené.
V pokročilejšom štádiu sú sliznice bledé až fialové, spolu s jazykom.
Keď spozorujete tieto príznaky, treba čím skôr začať opatrne
ochladzovať zviera, zabezpečiť prísun vody a čerstvého chladnejšieho
vzduchu, zavolať veterinárovi a dohodnúť si ďalší postup. Pevne dúfam,
že naše informácie Vám pomôžu a nebudeme musieť ošetrovať práve
vášho miláčika s prehriatím.
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Horné Saliby

Marcela Bedecsová

Tel.:
0908 165 964

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

Eva - Optika Šaľa

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16
Prídite si objednať okuliare
k nám, obslúžia Vás
dlhoročné pracovníčky
v odbore so špecializáciou
na vyšetrenie zrakovej
ostrosti.

Pracujeme iba na objednávku!
SPRACOVANIE

Daňových priznaní FO a PO.
Rýchlo, zodpovedne a
spoľahlivo!
Gabriela Šuľanová

tel.: 0911 219 830

e-mail:
gsulanova@gmail.com

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

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

Galantský a Šaliansky Žurnál
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MARIMONT s.r.o.
Bernolákova 1512/24, Š

aľa
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

Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibách
Predaj prenájom servis kancelárskych zariadení ..
Tonery -náplne do všetkých typov zariadení.
Tlač, skenovanie do velkosti A0. DIPLOMOVKY

€
132,€
138,Canon PIXMA
MG3550

68,- €
Canon i-SENSYS
LBP6030 Tlač A4 čb laser
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

Canon i-SENSYS
MF211/ MF211W

Print, Kopy čb laser A4,
Sken A4 Farba ,
WiFi , 23 stran /min

52,- €
Canon PIXMA
MG5650 biela
Tlač, sken,
kopy A4 farebne -atrament

76,- €

...keď tortu na svadbu,
tak jedine od Kataríny Filovej...

Ceny sú uvádzané s DPH.
Akcia platí do 01.04.2015
alebo do vypredania zásob.

Prenájom lukratívnych
obchodných
a kancelárskych
priestorov
a predaj bytov s veľkou
terasou na námestí mesta
Galanta. tel.: 0908 150 136
0905 521 867

Objednávky:
kedykoľvek osobne
v cukrárni, alebo telefonicky:

031/785 2473

Mesto Galanta pozýva
občanov na XXXI. ročník

Galantských trhov!
regionálni záhradkári nám
budú vystavovať svoje
najlepšie a najkrajšie produkty
z vlastných záhradiek.
Lokalita Galantských trhov
bude v tomto roku doplnená
o ulicu Šaľskú, čím sa vlastne
predĺži plocha na umiestnenie
predajných zariadení.
Predajná doba pre stánky

Touto cestou oznamujeme
váženým občanom a
trhovníkom, že v tomto roku
v Galante v dňoch 13.-15.
augusta 2015 sa uskutoční
XXXI. ročník tradičných
Galantských trhov.
Galantské trhy sú trojdňovými
oslavami, spojenými
s nákupmi, zábavou a
oddychom. Z programu, ktorý
pripravujeme, si môže vybrať
každá veková kategória. V
čase trhov sa uskutočňuje
rad kultúrnych, športových
a zábavných sprievodných
podujatí. K programu trhov
pravidelne patrí aj množstvo
zaujímavých zábavných
atrakcií pre deti a vyhľadávané
adrenalínové atrakcie pre
staršiu mládež a dospelých.
Ponuka kultúrnych programov
počas celého trvania trhov
bude ako každý rok veľmi
pestrá, čiže určite osloví
všetky vekové kategórie.
Za Vašu pozornosť stojí
vystúpenie Adama Ďuricu dňa
13.8.2015, Ghýmes v piatok
dňa 14.08.2015 a v sobotu
15.08.2015 nováčik v meste
Galanta skupina Tublatanka.
V priestoroch Mestského
parku budú ľudoví remeselníci
prezentovať svoje umenie,

s rozličným spotrebným
sortimentom na ulici Hlavnej
a Šaľskej bude po všetky tri
dni od 9,00 hod do 19,30 hod..
Čo sa týka predajnej doby
pre stánky s občerstvením na
ulici Hlavnej, bude povolená
denne do 23,00hod..
Predajná doba v amfiteátri

Neogotického kaštieľa s
predajnou dobou vo štvrtok
a piatok od 10,00 hod do
01,00hod. a v sobotu od 10,00
hod. do 02,00 hod.
Obľubená gastroakcia sa
uskutoční dňa 14.08.2015 v
Mestskom parku za účasti
zástupcov partnerských miest
a dobrovoľných súťažiacich.
Súčasťou programu
Galantských trhov bude aj
množstvo sprievodných
športových podujatí.

Záujemcovia o prenájom
predajných miest sa môžu
informovať a registrovať
osobne na Oddelení rozvoja
mesta na úseku Obchodu a
služieb u pani Bc. Daniely
Amrichovej, na Mestskom
úrade 1. poschodie č. dverí
37, telefonicky na čísle
031/788 43 59, 031/788 43 76,
vyplnením záväznej
prihlášky a zaslaním na mail
trhy@galanta.sk.
- mesto Galanta -

je zhodná s ukončením
sprievodného a kultúrneho
programu.
Vínna ulička bude opäť
lokalizovaná v priestoroch
Mestského parku na nádvorí

Tešíme sa na Vašu návštevu!

