„Naša realitná
kancelária
je úspešná a
obľúbená u
klientov, pretože
striktne
dodržiavame
dohodnuté
pravidlá a záväzky
a volíme ľudský a
ústretový
prístup,“ hovorí
spolumajiteľka
galantskej,
seredskej a
hlohoveckej
pobočky
realitnej kancelárie
Directreal
Mgr. Katarína
Halabrínová., str. 6.

Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibác
oslavuje už 25 rokovhod
založenia!, str. 8.

Mário Rosíval s partnerkou Simonou prevádzkujú
nové Pohrebníctvo v Galante, str. 4.
Máte záujem
získať
finančné
prostriedky
z fondov
Európskej
Únie? - Mgr.
Alexandra
Mihaldová
vám poradí,
str.13.

„Šalianske
gymnázium
inovuje
svoj školský
vzdelávací
program“,
hovorí
PaedDr.
Vladimír
Takáč, jeho
riaditeľ.,
str.10.
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Nakúpte v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Galanta tovary označené cenovkou s MACKOM – Najlepšie
domáce potraviny v minimálnej hodnote 5 € a vyhrajte jednu zo zaujímavých výhier určených pre daný mesiac.
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.
Šieste kolo súťaže bude prebiehať v termíne od 24. 9. 2015 do 21. 10. 2015.

•

* Akcia platí pre PAMPERS Premium Care a PAMPERS Active Baby-Dry

bude prebiehať v termíne
od 24. 9. 2015 do 21. 10. 2015
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Starým lavičkám odzvonilo konečne aj v galantskej nemocnici
V nemocnici bolo vytvorených 924 nových miest na sedenie

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia spoločne so zdravotnou
poisťovňou Dôvera začali s realizáciou generálnej výmeny lavičiek
už aj v galantskej nemocnici. Minulý rok v 12 nemocniciach siete
pribudlo 1200 lavičiek s vyše 4100 pohodlnými miestami na sedenie.
Projekt nových lavičiek vznikol na základe iniciatívy Pekná nemocnica. V rámci nej mali všetci zamestnanci site možnosť navrhnúť zlepšenia, ako by bolo možné skrášliť a zútulniť priestory nemocníc Svet
zdravia. Práve lavičky patria k najkritizovanejším v slovenských
nemocniciach. Často sú zničené a pôsobia odpudivo. Ich počet je
navyše nedostatočný a pacienti pri čakaní nemajú zabezpečené
dostatočné pohodlie. Prebiehajúca generálna výmena všetkých
lavičiek prináša nový štandard v čakárňach aj v galantskej nemocnici. Nové lavičky sa vyznačujú dobrou ergonómiou sedadiel,
odolnosťou a jednoduchou hygienickou údržbou.
Pacienti galantskej nemocnice sa môžu tešiť na 271 lavičiek so
924 miestami na sedenie. Projekt generálnej výmeny lavičiek je
rozdelený do dvoch fáz. V tej prvej boli nové lavičky umiestnené
do priestorov nemocničného monobloku. V priestoroch polikliniky pribudnú nové lavičky po dokončení plánovanej rekonštrukcie
do konca tohto roka.
„Naši zamestnanci aj pacienti sa zhodli, že lavičky v nemocničných čakárňach sú významným problémom. Dnes v Galante
prezentujeme riešenie, ktoré od minulého roka predstavuje nový
komfortný a hygienický štandard vo všetkých nemocniciach našej
siete,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ regionálnej
siete nemocníc Sveta zdravia, a. s.
„O technické zariadenie nemocníc sa nemá starať zdravotná po-

isťovňa. Našli sme však spôsob, ako túto investíciu finančne pokryť,
nemocnice boli ochotné spolupracovať, tak sme pomohli nad rámec
našich povinností,“ uviedol Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.
Rovnaký projekt sa realizuje v súčasnosti aj v nemocnici Svet zdravia
Dunajská Streda.
Tomáš Kráľ, PR & Marketing manager

Novým riaditeľom nemocnice
v Dunajskej Strede je Róbert Mamrilla
V júli 2015 sa uskutočnilo valné zhromaždenie dunajskostredskej nemocnice, na ktorom akcionári zvolili
nových členov predstavenstva a čiastkové zmeny boli vykonané aj v dozornej rade. Nové predstavenstvo
prijalo s účinnosťou od 27. júla 2015 rozhodnutie o zmene vo vedení nemocnice. Jej novým riaditeľom sa
stal Róbert Mamrilla.
„Nemocnica v Dunajskej Strede dostáva vstupom Sveta zdravia novú veľkú príležitosť. Spravím maximum,
aby pozitívne zmeny pocítili naši pacienti a rovnako aj zamestnanci,“ zdôraznil Róbert Mamrilla, riaditeľ
nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.
Róbert Mamrilla (Ing., Mgr.) ukončil štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V rámci komerčnej praxe absolvoval viacero špecializovaných manažérskych kurzov zameraných na
financie, riadenie tímu, manažment zmien a na vedenie ľudí. Počas svojho pôsobenia v podnikateľskom
sektore zastával vyššie exekutívne funkcie v niekoľkých významných spoločnostiach. Následne sa venoval
vzdelávaniu a poradenskej činnosti pri vytváraní moderných funkčných biznis modelov, predovšetkým v
oblasti využívania a zlepšovania výkonu intelektuálneho kapitálu firiem. Pred niekoľkými rokmi prešiel do
sektora zdravotníctva, prevzal zodpovednosť za riadenie a konsolidáciu štátneho ústavného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako jeho štatutár a riaditeľ. V rámci tejto misie si rozšíril vzdelanie o akreditačný
študijný program v odbore verejné zdravotníctvo.
Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s., oficiálne prevzala prevádzku nemocnice v Dunajskej Strede dňa 14. júla 2015. V priebehu
nasledujúcich piatich rokov plánuje Svet zdravia kapitálovo posilniť nemocnicu v celkovom rozsahu 11,7 milióna eur. Primárne je potrebné
vyriešiť problémy s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou podinvestovanosťou a z toho vyplývajúceho zlého technického stavu medicínskej
techniky a budov.
Tomáš Kráľ, PR & Marketing manager
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Pohrebníctvo Galanta je nová pohrebná služba
v našom regióne, kompletné pohrebné služby aj
s rakvou poskytuje zákazníkom už od 550€!

Ako človek musí jesť, piť a spať, musí
aj zomrieť. Smrť je tiež súčasťou nášho
života, a hoci sa mnohí zamýšľajú nad tým,
ako to je po smrti, čo sa deje s ich telom,
dušou, faktom ostáva, že ak nastane smrť
kohokoľvek, nastúpi fáza rozlúčenia sa s
ním a potom uloženie jeho pozostatkov na
večné miesto, odpočinok. Kedysi si občania
v podstate všetko okolo pohrebu sami
organizovali, aj vybavovali, od dovezenia
mŕtveho z nemocnice až po vloženie
rakvy do hrobu + organizácia karu, atď...
Je to nesmierne psychický zaťažujúci
stav mysle a psychiky pre ľudí, ktorí
prešli traumatizujúcim zážitkom, kedy sa
vyrovnávajú so smrťou blízkeho a ešte
majú aj všetko okolo pohrebu vybaviť,
aby sa na nič nezabudlo. Samozrejme,
pomôžu priatelia, známi, ďalšia rodina, ale
priznám sa – zažila som viacero pohrebov
v minulosti u známych a pripadali mi veľmi
chaoticky, neorganizovane, veľa vecí sa
podcenilo, iné zbytočne precenili. Pritom
pohreb je jedným z ozaj smutných, ale
veľmi náročných a zničujúcich zážitkov
na psychiku človeka, ktorý je priamo
zainteresovaný, pretože sa takéto zážitky
navždy vryjú do pamäti najmä tých
najbližších. Preto by mal byť pohreb
dôstojný, primerane prostrediu elegantný
a pôsobiť síce smútočne, ticho, ale nie
depresívne. Naozaj sme radi, že Vám
môžeme predstaviť novú službu v oblasti
pohrebníctva: Pohrebníctvo Galanta,

ktoré sídli na Bratislavskej ulici
76/28 v Galante. Majiteľom je Mário
Rosíval a v pohrebníctve pracuje
so svojou partnerkou Simonou. Vo

svojom biznise nie je žiadny začiatočník,

venoval sa prevádzke v Pezinku už
viac ako 10 rokov. O pohrebnej službe
sa vo všeobecnosti nedá hovoriť, že je
príjemná – lebo človek ju vyhľadáva, keď
sa stane v rodine fatálna udalosť – smrť,
čo vždy je smutné a psychicky, ale aj
fyzicky ťažké. Ale prijímacia kancelária,
kde pozostalí prídu objednať služby –
môže byť deprimujúca, tmavá, doslova
pôsobiaca strašidelne, ale môže byť aj
útulná, farebne v interiéri zladená, môže
voňať a nie smrdieť potuchlinou. A práve
takto čisto a elegantne, na mňa kancelária
Pohrebníctva v Galante na Bratislavskej
ulici zapôsobila. Nechajme však hovoriť jej
majiteľov.
o Odkedy prevádzkujete Pohrebníctvo
Galanta? A ako dlho vo všeobecnosti
pôsobíte v pohrebnom biznise?
- Prevádzka v Galante funguje od roku 2012,
ale vo všeobecnosti sa pohrebným službám
venujem viac ako 10 rokov, keďže sme
s kamarátom viedli aj prevádzku v Pezinku.
V blízkej budúcnosti zvažujeme otvoriť
prevádzky aj v okolitých dedinách, aby mali
aj ľudia bez auta lepší prístup do kancelárií.
o Je dobré, že takáto nová a konkurenčná
služba prišla do Galanty a to aj podľa
názoru mnohých občanov, najmä ľudí
mladších ročníkov, a tiež podľa názorov
náročnejších klientov, pretože ako sa
občania vyjadrujú – častokrát niet z čoho
vyberať, ak v najbližšom regióne pôsobí
len jeden, či dvaja takíto dodávatelia
služieb. Človek, keď je vynervovaný
zo smrti a pohrebu, obyčajne
kontaktuje najbližšiu pohrebnú službu
a nevyhľadáva a neporovnáva v regióne
ďalšie, skrátka chce mať takúto situáciu
čo najskôr uzatvorenú. A pritom aj

v oblasti pohrebných služieb je stále čo
nové ponúknuť, robiť veci na vyššom
leveli – ako sa hovorí vylepšovať ich,
skvalitňovať a modernizovať v duchu
aj európskych štandardov, alebo pri
zachovaní domácich tradícií a tak vlastne
občanom nechať vybrať z dobrých – ale aj
lepších a dokonalejších služieb. Nemýlim
sa?
- Ľudia ocenili, že sa v ich meste otvorila
nová prevádzka pohrebných služieb, a na
lepšej úrovni. Museli sme sa presadiť vyššou
kvalitou služieb, kanceláriou na úrovni,
nádherným autom - limuzínou Cadilac
a profesionálnym prístupom, ako u nás
v kancelárii, tak aj počas celého obradného
aktu. Čo je pre ľudí veľmi dôležité, že za
tento profesionálny prístup sa neplatí,
teda sme v tej istej cenovej kategórii ako
konkurenčná služba. Snažíme sa ísť stále
dopredu a ponúkať ľuďom čo najviac.
Robíme prevozy zosnulých nonstop,
zapožičiavame pohrebnú limuzínu aj
so šoférom, vystielame hroby saténom,
zabezpečujeme pohreby aj v inom
meste, ponúkame okrem pochovávania
do zeme tiež kremácie a novinkou
je: sprostredkovanie výroby rôznych
pamätných predmetov z popola, ako
napríklad krištáľové srdce, diamantový
prsteň a iné šperky pre ľudí, ktorí si chcú
svojho blízkeho nosiť vždy pri sebe.
o Poďme konkrétne ku Vašim službám,
čo všetko Vaša pohrebná služba ponúka?
Priznám sa, že aj ja som prešla vo svojom
živote smútkom, keď mi odišiel blízky
človek – čo bolo veľmi nečakané a ešte
k tomu na Vianoce – a keďže som bola
psychicky zdrvená z celej situácie –
vôbec som nemala nervy na to, aby
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som vybavovala pohrebné náležitosti.
Jednoducho som prišla do pohrebnej
služby v mieste bydliska a objednala som
si všetko od „A“ až po „Z“. Teda len som
prišla na „hotové“ – ako sa hovorí. Robíte
takéto služby aj Vy?
- Áno, samozrejme. Vybavíme komplet
dokumentáciu od listu o obhliadke mŕtveho,
úmrtného listu, žiadosti o príspevok
na pohreb, potvrdenia do zamestnania.
Zabezpečíme prevoz zosnulého, úpravu
zosnulého, odokrývame náhrobné platne,
zariadime výkopové práce, dodáme
obradný tím, hudbu, fotografa, zabezpečíme
objednanie karu, jednoducho povedané,
že zabezpečíme komplet všetko. Stačí, keď
pozostalí prídu k nám na pobočku a prinesú
oblečenie pre zosnulého, vyberú si rakvu
a o ostatné sa postaráme my.
o Cenové relácie sa u Vás pohybujú od ....?
- Keď to môžem zovšeobecniť, tak komplet
pohrebné služby s rakvou sú u nás už od
550€. Na prevádzke v Galante nájdete široký
výber rakiev od skromnejších až po luxusné.
Cena pohrebu je samozrejme rôzna a všetko
závisí práve od výberu
rakvy. Ceny rakiev sú od
200€ a luxusnejšie rakvy
u nás nájdete od 500€.
Drevené rakvy s rôznymi
motívmi sú v cenových
kategóriách od 300€.
Pri úmrtí doma robíme
prevozy 24 hod. denne
a ak ľudia nemajú
možnosť prísť k nám na
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pobočku, stačí zavolať a prídeme pre nich,
aby sme im pomohli vybrať a zorganizovať
poslednú rozlúčku. Ponúkame smútočné
doplnky k obradu, ako aj smútočné
vence, sväté obrázky, párte, sviečky a veľa
iného. Vybavíme komplet dokumentáciu,
potvrdenie do práce. Veľmi dôležitá je
ako pre pozostalých, tak aj pre nás úprava
zosnulého a preto na ňu kladieme veľký
dôraz. Náš personál k tejto manipulácii
pristupuje veľmi citlivo a s úctou.
Zabezpečíme odokrývanie náhrobných
platní, výkop hrobu, ochranu susediacich
hrobov. O plynulý chod obradu sa starajú
chlapi v oblekoch s bielymi rukavičkami,
čo dodá celému obradu noblesu a úctu.
Pred obradom odoberajú smútočne
vence a kytice, ktoré po obrade prenesú
na hrob zosnulého, tieto služby ohľadom
odoberania kvetinových darov nie sú
spoplatnené. Zakopanie a úprava hrobu
a okolia je samozrejmosťou. Vo všetkých
smeroch rešpektujeme individuálne
požiadavky zákazníka a vždy pristupujeme
ku klientom s profesionalitou a hlavne

ľudsky.
o Aj keď je vaša práca spojená najmä so
smútkom, čo Vás vie potešiť ak pozitívne
naladiť – v práci?
- Ľudia k nám prichádzajú s veľkým
smútkom a bolesťou v srdci, takže skôr
sa snažíme pozitívne naladiť pozostalých
a mierne stmiť ich bolesť. Darí sa nám to
profesionálnym prístupom k nim a k ich
milovanej osobe, ktorú odprevádzajú na
druhý svet. Ľudia prídu častokrát v strese, že
nevedia kam majú ísť, čo skôr vybaviť, a keď
zistia, že všetko vybavíme za nich, tak sú
veľmi radi a odchádzajú s dobrým pocitom.
Asi to je pre nás také pozitívne naladenie.
o Aké ohlasy ste už Vy konkrétne
zaznamenali na úroveň Vašej práce?
- Je pre nás veľmi dôležitý názor našich
klientov, preto sme sa rozhodli že faktúry za
pohrebné služby sa u nás vyplácajú až deň
po obrade, aby sme sa s pozostalými stretli
a zistili ich spokojnosť. Ľudia veľmi ocenili
citlivý prístup obradného tímu počas celého
obradu, ochotu a ľudskosť a prijemnú
atmosféru v kancelárii. Teší nás, že sa
ľudia na nás spoľahnú v tejto ťažkej chvíli
a vyjadria nám svoju veľkú vďaku. Práve
preto nám táto práca prináša uspokojenie
a robíme ju od srdca. ĎAKUJEME!
otázky: redakcia GaŠa Žurnál

Kontakty NONSTOP !
0903947584 alebo 0904433738
kancelária na Bratislavskej ulici
v Galante je otvorená po-pia 08,00 – 16,00hod
a v sobotu od 08,00 – 12,00 hod.
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„Naša realitná kancelária je úspešná a obľúbená u klientov, pretože striktne
dodržiavame dohodnuté pravidlá a záväzky a volíme ľudský a ústretový
prístup - neklameme,“ hovorí spolumajiteľka galantskej, seredskej a hlohoveckej pobočky
realitnej kancelárie Directreal Mgr. Katarína Halabrínová.

Sieť realitných kancelárií Directreal
má naozaj veľmi dobré postavenie na
realitnom trhu v Slovenskej republike.
Dôveryhodnosť má aj v našom
Galantsko-Šalianskom regióne,
v zastúpení kancelárií Directreal Partner
(Galanta), Directreal Family (Šaľa)
a Directreal Norea (Sereď). Mgr. Katarína
Halabrínová, spolumajiteľka galantskej,
seredskej a hlohoveckej pobočky, nám
poskytla nesledujúci exkluzívny rozhovor
o ich práci, výsledkoch, smerovaní....
o Aké majú teda aktuálne postavenie
kancelárie Directreal v našom GaŠa
regióne a aký názor na Vašu prácu
u klientov zaznamenávate?
- Naše kancelárie ponúkajú svojim klientom
pri predaji, kúpe, či prenájme nehnuteľností
komplexný balík služieb. Práve preto si
nás čím ďalej tým viac predávajúcich
či kupujúcich vyložene vyžiada pri

sprevádzaní týmto zložitým procesom.
V našej práci sa riadime presne stanovenými
pravidlami, plníme si do bodky povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy o sprostredkovaní
predaja a všetci naši makléri prísne
dodržiavajú etický kódex spoločnosti, preto
nám bez obáv zveria do rúk realizáciu takých
významných životných rozhodnutí, akými
sú predaj či kúpa nehnuteľností. Existenciou
realitných kancelárií Directreal v mestách
Galanta, Sereď a Šaľa dokážeme zabezpečiť
naše služby prakticky v celom regióne.
o Čo to znamená predávať reality? Čo Vás
táto práca naučila, čo Vám dáva?
- Osobné väzby a medziľudské vzťahy sú
pre mňa veľmi dôležité. Vždy som bola
veľmi empatický človek a kontakt s ľuďmi
ma nabíjal energiou. Preto som vždy
hľadala prácu, kde by som mala veľmi
blízky kontakt s ľuďmi. Pracovala som ako
vychovávateľka aj ako učiteľka na základnej
škole. Po čase som začala pociťovať potrebu
osobného rozvoja a posunúť sa ďalej. Ísť
si svojou vlastnou cestou, bez povinnosti
riadiť sa nezmyselnými nariadeniami
a bez možnosti vyššieho zárobku. Moje
a manželove rozhodnutie otvoriť si vlastnú
realitnú kanceláriu umocnilo stretnutie so
zakladateľom práve vznikajúcej franšízovej
siete Directreal Mariánom Patákom.
Jeho želaním bolo založiť sieť realitných
kancelárií, ktoré by fungovali na základe
striktných pravidiel, citlivo prispôsobené
podmienkam v jednotlivých regiónoch
Slovenska. Tak sme v roku 2008 otvorili našu
prvú kanceláriu. Predávať reality pre mňa
nie je práca, ale skôr poslanie a koníček
zároveň. Neustále ma to obohacuje o
množstvo skúseností. Nehovorím, že všetky
sú príjemné a pozitívne, ale každá skúsenosť
ma posúva vpred.
o Povedzme si otvorene, dnes je na
Slovensku realitiek ako maku a rastú
stále nové... Ale aj rady neférových
realitiek a oklamaných klientov. Ako
a čím garantujete svoju prácu, koľko
rokov ste už na trhu, v čom je Vaša
jedinečnosť a následná úspešnosť?
- Ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti
v tejto oblasti, sú pri kúpe či predaji
nehnuteľností veľmi zraniteľní. Často krát
sú zavádzaní a bezohľadne oklamaní kvázi
realitnou kanceláriou, respektíve ľuďmi, ktorí
sa nazývajú realitní makléri. Vzniká stále

viac “realitiek“,
ktoré sú úzko
prepojené
s exekútormi
a dražobnými
spoločnosťami.
Spoločne
dokážu ľudí
doslova obrať
o nehnuteľnosť s vysvetlením, že to robia
pre ich dobro. Žiaľ, na Slovensku neexistujú
žiadne pravidlá, etický kódex, či štandardy,
ktoré musia realitné kancelárie, či makléri
dodržiavať. Nechcem, aby sa to tak dialo.
Chcem aby sa ľudia mohli na svojho makléra
spoľahnúť , aby im pomohol zorientovať
sa v procese predaja, dozrel na zákonnosť,
uľahčil komunikáciu s úradmi a aby neboli
podvedení.
Našu prácu garantujeme profesionálnymi
maklérmi, ktorí sa v oblastiach súvisiacich
s ich prácou neustále vzdelávajú.
Spomenula som už striktne stanovené
pravidlá obchodovania a etický kódex
v kanceláriách Directreal, ktorých
dodržiavanie je monitorované. Ak je na
makléra podaná sťažnosť zo strany klienta,
prešetrí sa a v prípade jej oprávnenosti,
je s maklérom prerušená spolupráca.
Directreal pôsobí na Slovensku už 8 rokov,
naše kancelárie sú v systéme 7 rokov.
Tým, že na Slovensku pracuje v systéme
Directreal viac ako 180 kvalitných maklérov,
vieme sa podeliť o množstvo skúseností
z jednotlivých obchodných prípadov.
Vieme, na čo si dávať pozor, aby sme predišli
rôznym komplikáciám. Zabezpečujeme
všetky služby potrebné k predaju či kúpe
nehnuteľnosti - hypotekárne poradenstvo,
právny servis, znalca, geodeta, statika,
vypracovanie energetických certifikátov,
sťahovanie, úpravu interiéru a exteriéru,
prepis energií a mnoho ďalších. Myslím,
že v tom je naša jedinečnosť na Slovensku.
A úspešnosť kancelárie? Tá je založená
na kvalite a úspešnosti maklérov. V našich
kanceláriách momentálne pracujú makléri,
ktorých si hlboko vážime a ktorí majú našu
absolútnu podporu a dôveru.
o Prečo by sa teda mal klient rozhodnúť –
využiť práve Vaše služby?
- Určite pre všetko, čo som spomenula
v predchádzajúcich
odpovediach.
Odporúčam všetkým,
ktorí plánujú kúpiť alebo
predať nehnuteľnosť,
aby osobne vyskúšali
individuálny prístup
a profesionálne služby
našich maklérov.
Verím, že rozhodnutie
spolupracovať s nami
bude pre každého
príjemnou skúsenosťou.
Kontakty:

Directreal Partner
(Galanta)

Directreal Norea
(Sereď)

0903 394 840,
0918 116 810,

www.directreal/norea,
www.directreal/partner
k.halabrinova@directreal.sk
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Patria deti v útlom veku do reklamných
šotov a na predvádzacie móla?

Už vyše dve desaťročia nám do krajiny prichádzajú - ako nánosy špiny a odpadu, rôzne choré zvyklosti „zo západu“, a najmä
z Ameriky.... Nedá sa tomu ubrániť, lebo nadnárodné finančné
skupiny vlastnia celosvetový mediálny trh i filmový priemysel
a svojim častokrát brakovým tovarom medzi nás šíria svoju kultúru,
zvyklosti a niekedy aj choré „nápady“, čím kazia ešte aj to málo
dobrého, čo v našich národných tradíciách a výchove detí zostalo... Nech prepnete akýkoľvek kanál v TV, všade vidíte podsúvanie
údajnej „kvality“ života Západu našim ľuďom a títo, najmä tínedžeri
a mentálne slabšie vybavení, alebo nevzdelaní jedinci, to nasávajú
plným priehrštím, berú to ako prirodzenosť a normálne správanie
a zároveň sa smejú do tváre tým, ktorí si vážia svoju národnú
kultúru, zvyky, majú úctu k tradíciám, k výchove detí, podporujú
súdržnosť rodiny a odmietajú ležérny a benevolentný vzťah, napr.
aj k sexu, ktorý najmä západné kultúry považujú za nejaké užívanie
si života za každú cenu, kedykoľvek a s kýmkoľvek - samozrejme,
častokrát pod vplyvom alkoholu alebo aj drog. Napríklad drogy sa
pravidelne skloňujú v mnohých filmoch aj pre tínedžerov, ktoré nám
tu podsúvajú americké filmové spoločnosti, rovnako tiež tvrdé násilie, abnormálne bitky (pri ktorých by každý človek bol nielen ťažko
zranený, ale by aj mohol zomrieť, ich hrdina však vyviazne dokonca
bez modrín, čo je tiež choré...). „Veď život je len jeden“, je ich najčastejšie motto a ďalšie neriešia. Žiť sa však má pre súčasnosť, ale
tiež budovať základy do budúcnosti..., pretože život sa nezastaví,
pokračuje, a aký bude, záleží od nás... Nášho prístupu k výchove,
k lacnej a predajnej kultúre a k hodnotám, ktoré sú skutočné alebo
scestné. Úplne chorou je relácia „spoza veľkej mláky“, kde malé
dievčatá, čo ani hovoriť nevedia, súťažia „o titul malej kráľovnej
krásy“. Takto ničiť detstvo svojim deťom dokážu podľa môjho
názoru, snáď len obmedzené chudery, ktoré si buď neuvedomujú
pre vlastnú tuposť, čo takéto súťaže robia s dieťaťom, ako nesprávne
a jednotvárne formujú jeho osobnosť, alebo je aj druhá možnosť,
že týmto si cez svoje deti – privyrábajú, deti skrátka živia svojich
rodičov. Podobné aktivity sú už aj u nás, keď deti našich „celebrít“ na
predvádzacích mólach, či reklamných šotoch, vystupujú ako detské
modely a tým ich - „nasilu – dobrovoľne“ začleňujú do biznisu

dospelých, hoci by mali žiť svoj bezstarostný
detský sen a venovať sa detským záležitostiam. Žiaľ, „vystajlované“ a duchom úbohé
celebrity – (rodičia)? im tlieskajú ostošesť. Deti
moderátoriek, modeliek, speváčok (častokrát
druho a treťotriednych - v podstate stále tie
isté tváre, lebo veď byť v showbiznize je boj
a nie priateľský, ale častokrát aj bezcharakterný – nech Vás nemýlia silené úsmevy pred kamerou! A kto má
lepšie lakte, priateľov „tam hore“, alebo aj odolné pohlavné orgány
a nenažratosť po peniazoch a moci, ten „obetuje“ kvôli týmto cieľom
aj vlastné dieťa. To nie je o talente dieťaťa – otŕčať sa v reklamách,
alebo pretŕčať sa po móle...., to je skôr na hlboké zváženie, o čom sú
takéto aktivity a zarobené peniaze. Talent detí treba rozvíjať v hudbe, športe, speve, maľovaní, v tom, čo je prirodzené a normálne
pre ich vek.... A treba tomu venovať pozornosť dlhodobú..., takmer
každodennú, chodiť s tým dieťaťom, čítať mu, povzbudzovať jeho
úspechy – nie ich odovzdať opatrovateľkám a ísť žúrovať alebo hrať
golf, či inde sa „zašiť“, lebo sa „to robí“ a kto nežije v spoločnosti,
tak sa na neho zabudne. Otrasné názory ešte úbohejších ľudí, ktorí
si sami sebe dávajú nálepku celebrity, lebo skutočné osobnosti by
im ju nikdy nedali, keďže nie sú ničím výnimoční, snáď len drahým
obliekaním alebo striedaním partnerov, či viacerými manželstvami.
Títo duševní chudáci sa sami radia do cnostných levelov, priraďujú
si hodnoty, ktoré si samovoľne na seba našili a žijú vo falošných
bublinách obdivovania a sebaobdivovania. Žiaľ, podsúvajú takéto „choré“ nazeranie na život aj svojim deťom, dobreže nie ešte
v perinkách. A bežní smrteľníci sa „opičia“... Kde je rozum a zdravá
vyvážená myseľ? Čo naozaj sme tak ohlúpení, že tlieskame odpadom a zatracujeme, čo je zdravé a zmysluplné? Skúsme začať zasa
premýšľať a neopičiť sa, veď sme ľudia.... a nie opice...
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Z mojej ponuky vyberám
Bc. Silvia Kováčová,
tel.: 0907 794 634,
e-mail: s.kovacova@directreal.sk
Veľký
2-izbový byt
s balkónom
a komorou
- Letná ulica,
Šaľa:

46.000€

/

Exkluzívny
veľkometrážny
4-izbový byt
130m2 so
zariadením,
2xbalkón,
2xpivnica –
Budovateľská,
Šaľa:

Dva rodinné
domy za cenu
jedného v
super lokalite
blízko Váhu –
J.Kollára, Šaľa:

Moderne
zrekonštruovaný 3-izbový
byt 86m2,
klimatizácia,
2xbalkón +
garáž, Selice:

Stavebné
pozemky v
lukratívnej
lokalite, všetky
IS, rozloha
600 – 650m2,
Kráľová nad
Váhom:

125.000€

113.000€

Pekný
3-izbový
byt
po
rekonštrukcii,
Novomeského,
Šaľa:

62.000€

32.000€

46.000€
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Cukráreň Kataríny Filovej v Horných Salibách
oslavuje už 25 rokov od založenia!

Katarína Filová

prikúpená budova

Nádherné, famózne, jednoduchšie, ale
aj noblesné! Také sú pečené dobroty
z Cukrárne Kataríny Filovej v Horných
Salibách. O tom, že si ich obľúbilo veľa
ľudí a odberateľov, svedčia neustále
pristavené autá pri tejto cukrárni – a s
tými najrôznejšími značkami okresov
Slovenska, ale aj z cudziny. Skrátka, naše
mlsné jazýčky čoraz viac vyhľadávajú
kvalitu a lahodu a neuspokoja sa
už len s náhradami sladkého. „Ak
si chcem pochutnať, tak nemám
problém naštartovať auto a precestovať
10-20kilometrov za kvalitným výrobkom
a také vždy u pani Katky Filovej nájdem“,
hovoria pravidelní maškrtníci. A ja
tieto slová len potvrdzujem, lebo sama
výrobky poznám a sú lahodné. Naozaj
doporučujem ochutnať aj ďalším.
Cukráreň Kataríny Filovej v súčasnosti
oslavuje 25. výročie svojej pôsobnosti,
a to už je čo povedať, aj čo oslavovať.
Navyše predstavujú v regióne seriózneho
zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje
prácu a tým existenciu vyše štyrom
desiatkam občanov a teda aj ich
rodinám. A to je zvlášť oceneniahodné,
lebo malý podnikateľ, či živnostník, to
nemá na Slovensku vôbec ľahké ani
jednoduché. „Cukráreň dosahuje naozaj
skvelé úspechy a tak bolo potrebné už
rozšíriť priestory, lebo tie pôvodné boli
predsa len trochu stiesnené“, úprimne sa
pochválila pani Katka Filová v rozhovore.
A tak firma kúpila susediacu budovu,
ktorú samozrejme bolo treba adekvátne
upraviť a priestory zrenovovať.
Ale investícia sa určite
v pozitívnom vráti majiteľom,
veď záujem o ich výrobky
neustále je – a narastá! Pani
Katka sa v dôležitých veciach
radí so synom Dušanom
a nevestou Jarmilou, pretože
títo sú priamo zaangažovaní
na chode firmy ako konatelia.
Na záver snáď len toľko, že
odkedy poznám pani Katku,
nezmenila sa. Nespyšnela,
je príjemná dáma, a najmä,
životaschopná. Je slušná
a ústretová aj k svojim
zamestnancom. A oni si ju
nesmierne vážia. Ich slová
snáď najlepšie vystihujú aj
ich vzťah ku nej: „Želáme
jej veľa zdravia, aby tu bola
s nami „do stovky“ a držala nad nami
ochrannú ruku, lebo vieme, že sa o nás
stará, aby sme mali prácu a nie je jej
jedno, keby sme o ňu prišli. Veľmi si
ju vážime aj pre jej sociálne cítenie
a ľudský prístup k nám. Ona si na
rozdiel od mnohých iných podnikateľov
svojich zamestnancov váži ako ľudí, aj
ako kolegov. A za to ju máme radi“ . Nie
je to krásne vyznanie? Tak nech sa darí
Cukrárni pani Filovej v Horných Salibách
a nech nás prekvapuje stále novými
a chutnými dobrotami!
pripravila: Mgr. Alena Jaššová
foto: Michaela Chvojková

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

Objednávky:
kedykoľvek osobne
v cukrárni, alebo telefonicky:

031/785 2473

Galantský a Šaliansky Žurnál
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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 ~

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Začal nový školský rok aj pre stredné š
Stredná odborná škola technická v Galante modernizuje svoj
vzdelávací program v súlade s požiadavkami trhu práce.
Expanzia strojárskych, automobilových, či
poľnohospodárskych firiem v Galante a v jej
okolí, zvyšuje požiadavky na kvalifikovanú pracovnú silu – absolventov , ktorí dokážu pružne
reagovať na meniaci sa výrobný proces.
Pripraviť takýchto absolventov vyžaduje
modernizáciu vyučovacieho procesu , užšiu
spoluprácu s firmami, ktoré vedia zadefinovať
profil absolventa tak, aby sa čo najviac priblížil
praktickým potrebám zamestnávateľov.
V súlade s týmito požiadavkami majú žiaci
školy v študijnom odbore Mechanik strojov
a zariadení ( absolventi získavajú výučný list aj
maturitné vysvedčenie ) od šk.roku 2015/2016
dve nové odborné učebne.:
• Učebňu CNC , ktorá je vybavená počítačmi pre podporu technologickej prípravy výroby (CAM systémy), cvičným
CNC sústruhom .
• Učebňu pneumatiky, ktorá je vybavená
počítačmi so softvérom pre tvorbu pneumatických obvodov. Následne si žiaci
môžu vyskúšať zapojenie pneumatických súčiastok do obvodu na výukový
panel.
Na základe požiadavky trhu práce škola rozšírila pre žiakov, popri základných kurzoch
zvárania, aj možnosť na získanie zváračských
oprávnení :
- netaviacou sa elektródou v ochrannej
atmosfére plynov (TIG – zváranie hliníka, chrómniklovej ocele, medi),
- taviacou sa elektródou v ochrannej
atmosfére plynov (MIG – MAG).
O tom, že o absolventov Strednej odbornej
školy technickej je záujem, svedčia aj pribúdajúci partneri školy - zamestnávatelia, ktorí sa
chcú podieľať na výchove a vzdelávaní našich
žiakov, platiť im za produktívnu prácu počas

odborného výcviku a po ukončení štúdia im
ponúknuť zamestnanie.
Popri už existujúcich spolupracujúcich
firmách , sme v šk.roku 2015/2016 uzatvorili
zmluvu o spolupráci s firmou Samsung
v Galante a Bekaert Sládkovičovo.
Jednou z najvýznamnejších aktivít
od šk.roku 2015/2016 je spolupráca
s nemeckou firmou Horsch ( firma vyrábajúca
poľnohospodárske stroje a zariadenia ),
v rámci ktorej vybraní žiaci v učebnom odbore
Agromechanizátor, opravár a Mechanik strojov
a zariadení absolvujú 6-týždňovú jarnú
a jesennú stáž priamo vo firme v Nemecku.
Najčerstvejšou novinkou je – tiež na
základe požiadaviek trhu práce, že v šk. roku
2016/2017 otvoríme nový študijný odbor
MECHANIK- MECHANTRONIK. Aj v tomto
študijnom obore bude posilnená odborná
príprava a absolventi tak získajú nielen
maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list.
Záleží nám na tom, aby boli naši absolventi
flexibilní, aby im škola neposkytovala len
základné odborné vzdelanie, ale aj ďalšie
zručnosti , ktoré im umožnia širokospektrálne
uplatnenia sa v rôznych odvetviach nášho
hospodárstva - zváračské kurzy, vodičský
kurz, kurz na ovládanie vysokozdvižných
vozíkov. Práve pre túto skutočnosť nemajú naši
absolventi problém s uplatnením sa na trhu
práce.
Pre našich budúcich žiakov, ale aj záujemcov
o ďalšie vzdelávanie resp. získanie zváračského
preukazu alebo oprávnenia na vysokozdvižný
vozík , pripravujeme na 15. 10. 2015 Deň
otvorených dverí.
pripravila:
Mgr. Eva Hanzelová, zástupkyňa riaditeľa

„Šalianske gymnázium inovuje svoj školský vzdelávací program“,
hovorí PaedDr. Vladimír Takáč, jeho riaditeľ.
V tomto školskom roku, tak ako aj ostatné školy, sme museli inovovať školský vzdelávací
program pre 1.ročník a okrem toho otvárame po prvýkrát triedu s druhým vyučovacím
jazykom a to francúzskym/ francúzsku bilingválnu triedu. Týmto študentom budú k dispozícii jazykové učebne, nové učebne s IKT a aj prvá BMF (Bibliothèque médiathèque
francophone/Frankofónna knižnica a mediatéka) na Slovensku, ktorá nesie meno pána
Alberta Marenčina. Knižnica ponúka možnosť vybrať si a vypožičať si spomedzi 3 000
rôznych kníh vo francúzskom jazyku. Aj to považujeme za jednu z príležitostí ako sa zdokonaliť v cudzom jazyku.
V rámci projektu „Premena tradičnej školy na modernú“ boli v minulom školskom
roku obnovené odborné učebne biológie, chémie a fyziky, ktoré sú vybavené modernými učebnými pomôckami. Do učebne informatiky pribudli ďalšie nové počítače.
Minulý školský rok bol pre nás celkom úspešný. Žiaci školy sa zapojili do množstva súťaží,
v ktorých dosiahli rôzne úspechy. Z tých najvýraznejších spomenieme:
Majstrovstvá Slovenska v hádzanej dievčat, 3. miesto
Liliana Tušková – Olympiáda z biológie – celoslovenské kolo – teoreticko-praktická časť –
2. miesto + celosvetové kolo – 3.miesto
Martina Martincová - Olympiáda z biológie – celoslovenské kolo – projektová časť – 2.
miesto
Ján Néma - Olympiáda z anglického jazyka- celoslovenské kolo- 3. miesto
Myslíme si, že môžeme byť na úspechy našich žiakov hrdí.
Čo sa týka počtu žiakov, neregistrujeme rapídne zníženie, pokles je spôsobený klesajúcou demografickou krivkou a migráciou, ktorá je veľmi vysoká. Veríme však, že dobrá a
kvalitná škola vždy pritiahne nových študentov, bažiacich po vedomostiach.
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školy v Galantsko - Šalianskom regióne
Absolventi SOŠ v Šali sa chcú úspešne umiestniť
na slovenskom, ale aj európskom trhu práce.

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa, slávnostne otvorila nový školský rok 2015/2016. Do prvých ročníkov
v novom školskom roku nastúpilo 26 žiakov do študijného odboru agropodnikanie – so zameraním na
chov koní a jazdectvo, 22 žiakov do učebných odborov kuchár, čašník/servírka a kaderník a 31 žiakov
do denného nadstavbového štúdia v študijných odboroch poľnohospodárstvo a podnikanie v remeslách
a službách.SOŠ Štúrova 74, aj v tomto školskom roku nadväzuje na tradície v jazdeckých zručnostiach, najmä
účasťou na pretekoch organizovaných Slovenskou jazdeckou federáciou a účasťou na Medzinárodných
žiackych dostihoch v Budapešti a v Prahe. Zúčastňujeme sa naďalej aj na voltížnych pretekoch, v ktorých
žiaci dosahujú výborné výsledky. V gastronomických učebných a študijných odboroch sa v mesiaci október
zúčastnia žiaci súvislej mesačnej stáže na Sicílii. Cieľom tejto stáže je internacionalizácia vzdelania a získanie
jazykových zručností v uvedených odboroch. Z chovateľských akcií je v mesiaci september zaujímavé Jesenné
hodnotenie koní dňa 29. septembra 2015, kde sa za účasti zástupcov NSK ako zriaďovateľa, chovateľských
a veterinárnych autorít, predvedie celé stádo koní chovaných na škole a určí sa ďalšia koncepcia chovu koní.
Na túto akciu pozývame širokú verejnosť zo Šale aj okolia. V mesiaci október, konkrétne 23. októbra 2015
sa uskutoční Hubertova jazda žiakov tretích ročníkov odboru chov koní a jazdectvo. November a december
sa nesie v znamení organizovania workshopov pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a v znamení
Dňa otvorených dverí. Plán hlavných úloh činností SOŠ aj v novom školskom roku je bohatý na množstvo športových aktivít , odborných
a jazykových olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti. V rámci odborného vzdelávania naďalej pretrváva v novom školskom roku úloha
zvyšovania kvality a efektivity vzdelávania, aktualizácie obsahu vzdelávania s pokračovaním mobilít žiakov, s cieľom zabezpečiť kvalitu našich
absolventov na súčasnom našom i európskom trhu práce.
Ing. Magdaléna Birnsteinová, riaditeľka školy

„Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante otvorila brány pre svojich
žiakov v tomto školskom roku riadne pripravená“ - hovorí Mgr. Anzelma Bolová, riaditeľka.

Mgr. Anzelma Bolová,
riaditeľka školy

Ing. Katarína Jankovičová,
zástupkyňa RŠ
pre praktické vyučovanie

Mgr. Kamil Vydarený,
zástupca RŠ pre
teoretické vyučovanie

Škola bude mať v tomto školskom roku 550 žiakov, do prvého
ročníka nastupuje 104 žiakov, čo je približne rovnaký počet ako v
septembri 2014. V minulom školskom roku sme otvorili nový 4 ročný
učebný odbor cukrár – kuchár a v tomto školskom roku sa nám
do tohto atraktívneho odboru pre prax prihlásilo 22 žiakov. Počas
prázdnin sme na pracovisku praktického vyučovania (v dielni) tohto
učebného odboru vykonali rekonštrukčné práce, vymenili okná,
dlažbu, obklad, sanitu, kúpili nerezové stoly a regály. Žiaci budú
pracovať vo vynovených pracovných podmienkach a spolu s novootvorenou reštauráciou Trend, v tom istom areáli, budú vykonávať
svoju odbornú prax a získavať zručnosti, vedomosti v modernom
prostredí.
Škola získala z projektu nadácie Volkswagen finančné prostriedky na
vytvorenie novej odbornej učebne s interaktívnou tabuľou. Na bývalom pracovisku praktického vyučovania pre kaderníkov v Galante
na Bratislavskej ulici sme vynovili a opravili priestory a od septembra
žiaci študijného odboru obchod a podnikanie si tu budú v rámci odbornej praxe precvičovať zručnosti v podnikaní a v podnikateľských

aktivitách v cvičnej firme. V mesiaci september zakúpi škola v rámci
projektu ESF Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
nové zariadenia pre študijný odbor hotelová akadémia a učebné
odbory kuchár, čašník.
Vedenie školy spolu s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami sa snaží rôznymi spôsobmi a aktivitami získať finančné
prostriedky okrem štátom prideleného rozpočtu a zvyšovať kvalitu
vyučovania a odbornej praxe na škole. Chceme čo najlepšie pripraviť
našich žiakov pre prax a ich pôsobenie v ďalšom živote.
Minulý školský rok hodnotím vcelku ako pozitívny. I napriek klesajúcemu počtu žiakov sa do prvého ročníka prihlásilo 110 žiakov, čo
bolo viac ako v predchádzajúcom roku. Otvorili sme nový učebný
odbor cukrár – kuchár a počas roka sme „testovali“ nový vzdelávací
program. Ohlasy zo strany žiakov, rodičov i pedagógov sú pozitívne.
Celkové vyhodnotenie nového učebného odboru bude až o tri roky.
V októbri 2014 sme otvorili novú reštauráciu a kaviareň Trend ako
pracovisko praktického vyučovania pre žiakov hotelovej akadémie,
učebných odborov kuchár, čašník. Reštaurácia je sprístupnená verejnosti a počas roka mali možnosť žiaci prezentovať svoje zručnosti v
reálnej praxi pod dohľadom skúsených majstrov odbornej výchovy.
Každý rok rozširujeme na teoretickom vyučovaní odborné učebne
podľa zamerania. Minulý školský rok to bola učebňa z projektu
Samsung school, učebňa pre cudzie jazyky a všeobecno vzdelávacie predmety, ktoré sme vybavili interaktívnou tabuľou a
počítačmi z ďalšieho projektu občianskeho združenia Spectra.
V rámci projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy sme získali nové učebné pomôcky do telocvične.
Škola sa môže pochváliť so svojimi úspechmi a reprezentáciou
žiakov na rôznych súťažiach
v školskom, krajskom či celoslovenskom meradle.
Medzi najlepšie úspechy žiakov a ich pedagógov v minulom školskom roku patrili:
3. Miesto - Radovan Bánczi – celoslovenské kolo automobilovej
súťaže Junior Castrol 2015
(pokračovanie strana 12.)
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Začal nový školský rok aj pre stredné školy v Galantsko - Šalianskom regióne
(dokončenie zo strany 11.)
1. miesto – Michaela Schavelová – celoslovenská barmanská súťaž
Master 77
2. miesto – Michaela Schavelová – celoslovenská barmanská súťaž
Double Cross
3. miesto – Bruno Tanko - celoslovenská barmanská súťaž Double
Cross
3. miesto – Zlatica Mezeiová – medzinárodná výtvarná súťaž
1. miesto – Rebeka Stergeritsová – krajské kolo SOČ
Účasť na celoslovenskom kole SOČ – Rebeka Stergeritsová
1.miesto – Beáta Culinková – účesová tvorba Cena mesta Pezinok
2. miesto – SOŠ OaS – putovný pohár Predsedu TTSK, barmanská
súťaž
2.miesto – Michaela Schavelová – barmanská súťaž, krajské kolo
2.miesto - Michaela Schavelová – barmanská súťaž, krajské kolo

4. miesto – Michaela Schavelová – Tatranský pohár barmanov
5.miesto – Kristián Práznovský - krajské kolo v olympiáde nemeckého jazyka
V školskom roku 2015/2016 škola bude pokračovať v realizácii
projektov ESF Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť ,
v národnom projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania a
aktívne sa bude zapájať do ďalších projektov.
V novom školskom roku chcem popriať všetkým zamestnancom
školy veľa elánu, energie, tvorivých síl a najmä trpezlivosti pri plnení
náročných úloh v pedagogickej práci, žiakom veľa chuti, síl a radosti
pri nadobúdaní vedomostí a zručností a pekných zážitkov v školskej činnosti, rodičom radosť a uznanie pre svoje deti a učiteľov.
Mgr. Anzelma Bolová, riaditeľka SOŠOaS Galanta

„Našim spoločným želaním je, aby sa žiaci, ktorí študujú na našej škole, cítili dobre
a dosahovali čo najlepšie výsledky, reprezentovali školu úspešne doma i v zahraničí“,
hovorí Ing. Anna Keseliová, riaditeľka Spojenej školy v Šali-Veči.
Spojená škola, Nivy
2, Šaľa
Spojená škola
zaznamenala
v posledných rokoch veľké zmeny. Naša škola sa
už niekoľko rokov zapája do procesov premeny
tradičnej školy na modernú, zavádzame
inovatívne prvky vyučovania a modernizujeme
priestory školy. V školskom roku 2015/16 na
škole študuje 350 žiakov v študijných odboroch:
6317 M obchodná akadémia, 2675 M
elektrotechnika, 2860 K chemik operátor,
2697 K mechanik elektrotechnik, 2426
K programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení, 2413 K mechanik strojov
a zariadení
a učebných odboroch:
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová
technika, 2464 H strojný mechanik
zľava Ing. Zuzana Tóthová, zástupkyňa Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa, Mgr.Iveta Verešová, odbor
a v nadstavbovom štúdiu so zameraním na
vzdelávania a kultúry NSK, Ing. Anna Keseliová, riaditeľka Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa,
JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka Duslo a.s., Mgr. Daniela Javorská,
elektrotechniku a strojárstvo.
personálny úsek Duslo a.s., PaedDr. Milan Arpáš, zástupca riaditeľky Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa
V školskom roku 2014/15 sme v spolupráci
s Duslom a.s. uskutočnili nábor žiakov do str
ojárskych, elektrotechnických a chemických
odborov. Žiaci, ktorí sa prihlásili do týchto odborov dostanú už od školského roku 2015/16 prospechové štipendium, príspevok na
stravovanie, pracovné oblečenie a obuv počas odborného výcviku, platené letné brigády, odmeny počas odborného výcviku. Pracovná
zmluva už počas štúdia je záruka zamestnania.
S finančnou podporou a na základe spolupráce s Duslom a.s. sa nám podarilo vybaviť nové chemické laboratórium v priestoroch Spojenej
školy, ktoré zabezpečila firma 3BIT, a z projektov, sponzoringu a svojpomocne sme vybavili novú dielňu na strojársky odborný výcvik.
Neustále sa snažíme zlepšovať a modernizovať vybavenie na škole, aby študijné a učebné odbory, ktoré ponúkame na škole boli pre žiakov
zaujímavé a atraktívne.
Žiaci nižších ročníkov absolvujú odborný výcvik a odbornú prax v dielňach školy pod vedením skúsených majstrov odborného výcviku
a žiaci vyšších ročníkov absolvujú odborný výcvik na zmluvných pracoviskách v Duslo a.s. a Samsung Electronics Slovakia.
Vedenie školy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa rôznymi spôsobmi a aktivitami snažia získať finančné prostriedky, pretože
každý školský rok znamená pre našu školu nové výzvy a predsavzatia, ktoré sa snažíme postupne realizovať a plniť.
Našim spoločným želaním je, aby sa žiaci, ktorí študujú na našej škole, cítili dobre a dosahovali čo najlepšie výsledky,
reprezentovali školu úspešne doma i v zahraničí.
pripravila: Ing. Anna Keseliová, riaditeľka školy

slávnostné prestrihnutie pásky nového laboratória,
zľava JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka Duslo a.s.,
Ing. Anna Keseliová, riaditeľka Spojenej školy,Nivy 2, Šaľa

nové chemické laboratórium vyrobené
firmou TRILAB s.r.o s finančnou podporou Duslo a.s.
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Máte záujem získať finančné prostriedky
z fondov Európskej Únie? /Tak čítajte.../
Štrukturálne fondy Európskej únie sa stali súčasťou života vo všetkých oblastiach na Slovensku.
V období rokov 2007 - 2013 malo Slovensko možnosť čerpať
finančné prostriedky v 11 operačných
programoch. Dnes sme na začiatku
nového programového obdobia 2014
– 2020, ktoré prináša príležitosti uskutočniť projektové zámery mnohým
organizáciám, inštitúciám, podnikom........ Prečo na začiatku? Pretože
až v tomto roku začínajú ministerstvá,
resp. ich orgány vyhlasovať prvé výzvy z nového programového obdobia.
O aktualitách a zaujímavostiach z tejto
oblasti budeme hovoriť v nasledujúcich
riadkoch
s Mgr. Alexandrou MIHALDOVOU,
konateľkou spoločnosti CASSIEN, s.r.o.
- Naša spoločnosť projektovo koordinovala a odborne spolupracovala na
desiatkoch projektoch financovaných
z EÚ za viac ako 15 mil. EUR. Medzi našich
klientov patria predovšetkým organizácie
z verejného sektora ako sú obce, základné školy, stredné školy a univerzity, zo
súkromného sektora vzdelávacie inštitúcie, výrobné podniky, zdravotnícke zariadenia, poľnohospodárske podniky a pod.
Implementácia projektu si vyžaduje nielen
dostatočný čas, ale aj odborné znalosti z rôznych oblastí (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Zákon o verejnom obstarávaní,
Zákonník práce, Zákon o účtovníctve a mnohé ďalšie). Preto je externý projektový manažment vyhľadávanou službou. Navyše každé
ministerstvo ako riadiaci orgán stanovuje v určitej miere rozličné
podmienky a požiadavky pre vypracovanie projektov a ich implementáciu. Preto je každý projekt jedinečný a je dôležité pripraviť ho
na mieru žiadateľovi.
o Ako byť úspešným prijímateľom finančných prostriedkov
z EÚ?
- Veľmi dôležitým faktorom je minimálne všeobecný prehľad o tom,
ktoré oblasti sú prioritné pre verejný, súkromný a neziskový sektor
v tomto programovom období. Možnosti finančnej podpory sú
nasledovné:
• Operačný program Ľudské zdroje (Vzdelávanie a Zamestnanosť)
• Operačný program Kvalita životného prostredia
• Operačný program Výskum a inovácie
• Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
• Integrovaný regionálny operačný program
• Operačný program Rybné hospodárstvo
• Programy cezhraničnej spolupráce
• Granty, dotácie a fondy národného a medzinárodného rozsahu (Vyšehrádsky fond, EEA Grants, Švajčiarsky finančný mechanizmus, Erasmus plus, účelové dotácie z ministerstiev a mnohé
iné)
o Ktoré ďalšie dôležité faktory sú potrebné, aby záujemca o finančné prostriedky z EÚ ich aj dostal?
- Druhým dôležitým faktorom je plánovanie priorít, t.j. vytvoriť si

plán investičných zámerov organizácie alebo firmy a porovnať ich
s programovými dokumentmi, harmonogramami výziev či aktuálnymi výzvami. Je vhodné plánovať investície do budúcna, podľa
možností až do roku 2020, čím sa môže
organizácia pripraviť v dostatočnom
časovom predstihu na každú vhodnú
výzvu. Priemerný čas na prípravu projektu od vyhlásenia konkrétnej výzvy až po
uzávierku výzvy je priemerne od dvoch
do troch mesiacov. Tretím dôležitým
faktorom je promptne reagovať na vyhlásené aktuálne výzvy a začať pracovať
na príprave projektu čo najskôr. Východiskové môžu byť aj harmonogramy
výziev, ktoré hovoria veľa o tom, čo
bude podporované v najbližšom čase.
Harmonogramy výziev sú spravidla vypracované na kalendárny rok a sú priebežne
aktualizované.
o Ktoré máme v súčasnosti aktuálne
výzvy?
- Program rozvoja vidieka SR:
• Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – do 30.10.2015
• Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov (napr. mäsopriemysel, hydinársky priemysel, spracovanie vajec, pekárenský priemysel,
cukrovarnícky priemysel a iné) – uzávierka výzvy: 29. september 2015
• Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov – uzávierka výzvy: 8. január 2016
• Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami – uzávierka výzvy: 2. október 2015
• a ďalšie....
Operačný program Ľudské zdroje
Harmonogram predpokladá tieto výzvy:
• Pre základné školy – vyhlásenie výzvy v septembri 2015
• Pre stredné školy – vyhlásenie 4 výziev od augusta 2015 do
októbra 2015
• Pre vysoké školy – vyhlásenie 2 výziev od augusta 2015 do
novembra 2015
• Pre súkromný, verejný a neziskový sektor – od augusta
2015 do februára 2016
Aktuálne výzvy, harmonogramy výziev a mnohé iné

informácie, získate na telefónnom čísle
0907 700 599, e-mail: mihaldova@gmail.com,
mihaldova@cassien.sk, ďalej v riadiacej kancelárii
spoločnosti: Žilina M.R. Štefánika 64, ale kontakty
nájdete aj na web stránkach: www.cassien.sk
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§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

§ Spoločný majetok sa dá ochrániť,
ak jeden z manželov podniká §
Od minulého roku môj manžel podniká, ako živnostník. Zvažuje
založiť v krátkej budúcnosti „eseróčku“. Ja som opatrná a preto
mám záujem ochrániť náš majetok v prípade krachu firmy,
nechcem privolávať, ale môže sa stať... Čo by sme mali urobiť,
aby sa tak nestalo, lebo v prípade živnostníka vlastne ručí
dotyčný celým majetkom a tým môže vážne ohroziť rodinu. Ako
je to pri s.r.o. ?
Ocitli ste sa v nezávideniahodnej situácii, ktorá sa rieši veľmi ťažko.
Pri spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločníci – zakladatelia
ručia veriteľom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatenej
časti svojich vkladov zapísaných v obchodnom registri. Pri úplnom
splatení vkladov spoločníci za záväzky spoločnosti vôbec
neručia. A práve to je dôvod, že väčšina podnikateľov využíva
formu podnikania prostredníctvom s.r.o.. Fyzická osoba podnikateľ
– živnostník ručí celým svojim disponibilným majetkom (osobným,
ako aj v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a ktorý nemusí
byť vôbec zahrnutý do podnikania) avšak ako spoločník, ktorý splatil
vklady neručí za záväzky s.r.o..
Ak by ste sa aj napriek tomu báli o majetok patriaci do BSM,
občiansky zákonník umožňuje, aby súd zrušil BSM aj počas
manželstva, a to v prípade ak jeden z manželov získal
oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
§ 148a ods. 2 OZ:
Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v
prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú
činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal
oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú
obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.
Zákon tak poskytuje ochranu manželovi, ktorý nie je podnikateľom,
nakoľko pri výkone podnikateľskej činnosti jedného z manželov sa

môže použiť spoločný majetok, patriaci
do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov.
V prípade ak súd návrhu vyhovie,
zruší rozhodnutím bezpodielové
spoluvlastníctvo za trvania manželstva.
Jeho účinky nastanú nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia súdu
a od tohto okamihu bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov
zaniká. Spoločné bezpodielové
spoluvlastníctvo zaniká ex nunc, od
dňa právoplatnosti do budúcna.
Zánikom bezpodielového
spoluvlastníctva, si manželia
vysporiadajú všetok spoločný
majetok podľa zásad §150 OZ, ktorý nadobudli do právoplatnosti
rozhodnutia o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva.
Pokiaľ Váš manžel podniká, majetok patriaci do BSM, viete ochrániť
aj týmto spôsobom.

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

Som vo vysokom štádiu tehotenstva,
môžem cestovať lietadlom?

V poradni u gynekológa:

Som v siedmom mesiaci tehotenstva. Nemám žiadne rizikové faktory, som zdravá aj sa zdravo cítim. Máme naplánovanú dovolenku k moru - je to ale destinácia trochu ďalej (Kuba), chcela by som sa opýtať, či schvaľujete, aby som tam
išla, resp. čo mi navrhujete, aby som prípadne predišla zdravotným problémom, čo by sa mi mohlo napríklad stať,
alebo či vôbec mám dovolenku absolvovať, či ju predsa len nezrušiť a nenaplánovať si niečo bližšie - neviem sa rozhodnúť. Aké najčastejšie problémy by sa mi mohli objaviť v súvislosti zo zmenou klímy, cestovania, atď...Pre mňa je
dôležité, aby bolo dieťa v pohode, tak sa radšej zrieknem lukratívnej dovolenky a vymyslíme niečo iné. Poraďte mi.
Najbezpečnejšie obdobie pre
možnosť cestovania v tehotnosti
je II.trimester od 18.týždňa do
24.tyždňa tehotnosti, kedy
riziko spontánneho potratu
alebo predčasného pôrodu
je najmenšie. Relatívnou
kontraindikáciou s obmedzením
cestovania v tehotnosti sú
viacplodová tehotnosť/dvojičky,
trojičky../, v anamnéze údaj
predčasného pôrodu alebo
potratu, a závažné chronické
ochorenia u tehotnej ženy /
plúcne-astma, srdcové ochorenie,
atď./ Cestovanie lietadlom
pre hromadnú dopravu/na
rozdiel od ľahkých motorových
a bezmotorových lietadiel/
-nehrozí zvýšené riziko potratu
alebo pôrodu z kolísania tlaku.
U nekomplikovanej tehotnosti
možnosť cestovania lietadlom
je až do 36.týždna tehotnosti.
U medzikontinentálných
letov cestovanie do 35.týždna
tehotnosti. Potvrdenie o stave
tehotnosti vyžadujú letecké
spoločnosti rôzne:
Napr. ČSA cestovanie tehotnej
do 34.tyždňa tehotnosti bez

potvrdenia lekárskou správou
o možnosti cestovania, ale vždy
lekárska správa po 34.tyždni
tehotnosti s platnosťou
maximálne 6 dní pred odletom.
Iné letecké spoločnosti môžu
mať iné požiadavky, ako aj
nimi doporučené vyplnenia
špeciálnych formulárov a
potvrdené ošetrujúcim lekárom
v anglickom jazyku. Je potrebne
sa radšej informovať o takejto
požiadavke. Cestovanie
lietadlom zvyšuje riziko
trombózy /upchatia žil/ u
tehotnej ženy, a preto sa
doporučuje: mať v lietadle
dostatok miesta pred dolné
končatiny/sedadlo do uličky../,
mat sedadlo nad krídlom
a v prednej časti lietadla väčšia plynulosť letu, počas
letu použiť kompresívne
pančuchy. Dohodnúť sa
o profylaxii trombózy so
svojím lekárom - liekmi /
nizkomolekulárny heparin?../ :
ak má tehotná žena viac ako 35
rokov života, ak je nadmerný
hmotnostný prírastok v
tehotnosti, ak je žena viacrodička

/opakované pôrody / To sú
zvyšujúce rizikové faktory,
vedúce ku trombóze v gravidite.
Toto je súhrn štandardných
informácií o cestovaní lietadlom
v gravidite. Najdôležitejší je
vlastný “sebapocit” tehotnej
ženy cestovať a zvlášť lietadlom.
Pred letom by mala tehotná
absolvovať kontrolu tehotnosti,
ako aj kontrolu pôrodných
ciest u svojho gynekológa s
prípadným zápisom v tehotenskej
knižke, ideálne v dokumente so
záverom v anglickom jazyku.
Cestovanie a transport do miesta
dovolenky je jedna rovina
rešpektovania a vlastný
pobyt, ako aj možnosti
kvality ošetrovania alebo
vyšetrovania lekárom v
mieste dovolenkového
pobytu, je druhá rovina, čo
už musí podať informáciu
cestovná kancelária.
Kuba nie je dovolenková
destinácia, kde by
tehotná žena musela
predchádzať špeciálnou
zdravotníckou prípravou
ku pobytu.

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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Prečo je sterilizácia mačiek tá správna voľba......

„Narodili sa nám mačiatka.
Nevieme čo s nimi, poraďte mi. Zabiť ich nemám
srdce. Nečakali sme to.“

Tieto vety nás sprevádzajú naším každodenným veterinárnym
životom…, tak teda radíme a vysvetľujeme!
Najprv si objasnime jednotlivé pojmy :
Kastrácia-robí sa u kocúrov, znamená chirurgické odstránenie
semenníkov a prísemenníkov
Sterilizácia- robí sa u mačiek, pod týmto pojmom rozumieme
chirurgické odstránenie samičích pohlavných orgánov(vaječníkov a
maternice). Ak sa odstraňujú len vaječníky, hovoríme o ovariektomii
(mačka nemá ruju), ak odstránime len maternicu, hovoríme
o hysterektómii (mačka má ruju, ale neostane gravidná). Ak sa
odstraňujú vaječníky s maternicou, hovoríme o ovariohysterektómii
(nemá ruju a predídeme prípadným chorobám na maternici).
Všetky horeuvedené úkony sa robia v narkóze. Zotavenie zvierat
je spravidla rýchle a bez problémov. Ideálny vek na vykonanie
zákroku je predmetom diskusií. My preferujeme u mačiek vykonať
sterilizáciu tesne pred prvou alebo po prvej ruji. U kocúrov
odporúčame kastráciu od 5-6. mesiaca veku.
Vráťme sa však k téme, prečo vlastne tieto zákroky podstúpiť.

Vo voľnej prírode majú všetky
zvieratá svojich predátorov a tým je
zabezpečená aj ich rovnováha. My
však už nežijeme vo voľnej prírode a v
našich umelo vytvorených prostrediach
sú podmienky na život a zdravotné
požiadavky úplne iné . Mačky sme
si síce domestifikovali , ale spôsob
ich života, ich neobmedzuje len na
život s nami vo dvore . Pri svojich
každodenných potulkách navštevujú
veľké teritória , stretávajúc ďalšie
mačky a zabezpečujúc si svoj vlastný
mačací sociálny život . Tento pre
mačky typicky život nám sťažuje ,mať
ich rozmnožovanie pod kontrolou .
Akonáhle ich necháme nekontrolovane
sa rozmnožovať , prirodzene pribúda ich
počet(keďže nemajú svojich
predátorov ) a samozrejme aj
počet nechcených zvierat .Z
niektorých sa potom stávajú
túlavé zvieratá a kolobeh
začína odznova . Sterilizácia a
kastrácia je preto v 21. storočí
bežný a najhumánnejší spôsob
zabránenia nechceného
rozmnožovania mačiek a
udržania ich počtu pod
kontrolou. Je jedno či žijú pri
dome, v dome, alebo sa jedná o
túlavé mačky bez domova.
Musíme pripomenúť aj fakt ,
že sterilizáciou a kastráciou sa typické lovecké pudy nestrácajú.
Vaša mačka zostane vášnivým lovcom, bude chrániť svoje územie
a loviť tam naďalej a pomôže pri kontrole hlodavcov pri dome .
Takisto túlavé mačky v značnej miere môžu pomôcť pri zabránení
rozmnožovania škodlivých hlodavcov pri rodinných domoch, ale
aj na sídliskách. Práve nadmerné rozmnoženie hlodavcov prináša
najväčšie zdravotné riziko pre ľudí. Samosprávy sa často s týmito
problémami musia popasovať a stojí to nemalé financie.
Slovo na záver : Sterilizácia a kastrácia môže so sebou niesť aj riziko
nadmerného priberania (pri obmedzenom pohybe ) a častejších
zápalov močového mechúra. No napriek týmto negatívam ,
sterilizácia a kastrácia mačiek sú jedinou možnou humánnou
cestou, ktorá môže viesť ku kontrole populácie mačiek v mestách
a dedinách. Kastráciou sa stráca aj značkovanie teritória a silný
zápach moču u kocúrov, ktoré je nežiadúce najmä u bytových
mačiek.
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plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
lekárskej kozmetiky
Ambulancia-konzultácie:
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h
Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava
www.ulk.sk

+ SOS PaRtNER NOVIN

Galantský a eXtRA
Šaliansky Žurnál
+ živel a vandalizmus
havária
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+ krádež
Poistenie života a majetku, životná
nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia
+ poistenie finančnej straty (GAp)

Aj 50-roční občania sa môžu bez problémov výhodne životne poistiť
+ SOS PaRtNER NOVINKa!

Chcel by som sa viac dozvedieť o možnosti životného poistenia pre starších ľudí,
teraz vsom
akciovej
ponuke:
50-nikov, nakoľko
doteraz
nebol poistený, ale dospel som k tejto myšlienke, že
NoNstop
AsIsteNCIA
je potrebná. Čo mi doporučujete (aké máte ponuky, možnosti) a čo ja musím
splniť,
pre sa
majiteľov
finančnej
straty
Volania zoale
slovenska
0800 121 122
urobiť, aby –som
moholnových
dať u áut
Váspoistenie
poistiť pre
prípad
dožitia (smrti) – úrazu...,
aj
na 1vrok
zadarmo Poskytuje Vaša poisťovňa aj dennéVolania
zo zahraničia
+421 2 58 57 22 66
povedzme pri(GAp)
pobyte
nemocnici?
odškodné
(som
– pre
majiteľov ojazdených áut náhradné vozidlo
zamestnaný).
Ďakujem.
potreby
na 3 dni zadarmo
nás:
Vek určite nievjeprípade
prekážkou
poistenia.
Aj
krytie rizík alebo či by mala Kontaktujte
byť súčasťou
päťdesiatnik si môže vybrať zo širokej škály
poistenia aj investičná časť. V takomto
poistení – od poistenia smrti, cez poistenie
prípade nastaví klientovi investičnú
závažných ochorení,
Výsledkom tak bude ponuka
Výhodnechirurgického
si môžete dopoistiť aj stratégiu.
ďalšie riziká:
zákroku, invalidity, úrazového poistenia,
šitá na mieru. Poisťovňa Generali v rámci
skláplatenia
na vozidle
oslobodenia– od
poistného, až po
životného poistenia La Vita poskytuje
– úraz dopravovaných
osôb
poistenie poskytujúce
denné odškodné
aj možnosť telefonických konzultácií
– batožinu
a veci osobnej
potreby
ako napríklad
hospitalizácia,
hospitalizácia
s lekárom alebo právnikom pre oblasť
– poistenie
finančnej straty
(GAp)
úrazom, pracovná
neschopnosť
či doba
zdravia. Klient tak dostanegenerali.sk
druhý názor
| 0850 111 117
– náhradné
vozidlo
nevyhnutného
liečenia.
Nastavenie
iného lekára, lekár mu poskytne vysvetlenie
– činnosť
vozidla
ako pracovného
stroja symptómov, výsledkov testov či ďalšieho
poistenia vždy
vychádza
z potrieb
a
– nadštandardnú
výbavu
preferencií klienta.
Zohľadňuje
sa, či má
postupu. Právnik mu zasa vysvetlí práva
asistenčné služby
pReMIUM
úver, ktorý si– potrebuje
zabezpečiť,
či sa
pacienta alebo problematiku pracovných
chce viac zamerať na svoju ochranu alebo
úrazov či chorôb z povolania.
do poistenia zahrnie aj rodinu, aby ju
zabezpečil napríklad v prípade smrti a
podobne. Ak klient trávi napríklad veľa
Kontakt na pobočku v Galante záujemcovia nájdu na stránke www.generali.sk,
času za volantom, mohlo by byť pre neho
ale uvádzame ho aj pre našich čitateľov:
zaujímavé poistenie smrti následkom
- Ľubomír Harčarík 0907999140
úrazu s dvojnásobným plnením pri
Iveta
Perinová
0905562431 Galanta + Šaľa a okolie
dopravnej nehode. O potrebách klienta
veľa napovie najmä rozhovor medzi
- Henrieta Držíková Šefčíková 0905437228 Galanta + Sládkovičovo a okolie
klientom a obchodníkom, ktorý mu vie
- Ildikó Csörgöová 0910412157 Galanta + Horné Saliby a okolie
poradiť – napríklad či sa zamerať viac na
- Erika Tornyaiová 0902916853 Veľké Úľany a okolie

„V príprade Vášho záujmu kontaktujte
manažéra obchodnej skupiny
- Ing. Ľubomír Harčarík 0907999140“

Galantský a Šaliansky Žurnál
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„Niekdajšiu Poľnohospodársku školu v Šali, dnes Strednú odbornú školu, treba
opäť dostať do pozície ako kedysi, keď šírila dobré meno Šale“,
hovorí Mgr. Zsolt Baranyay, poslanec Nitrianskej župy.

Koncom školského roku 2014/2015 (jún) – sme zverejnili v Žurnále
článok o Poľnohospodárskej škole v Šali, dnes už známej pod
názvom Stredná odborná škola. Článok kriticky poukázal na
to, že kedysi táto škola bola uznávaným fenoménom v rámci
Československa. Študovali tu deti aj z Česka a o výučbu a výchovu
študentov sa starali fundovaní a uznávaní odborníci, ktorí z tejto
školy urobili školské zariadenie hodné obdivu. Posledné desaťročie
však pre školu vôbec nie je vzostupné, práve naopak – dostala sa
do situácie, kedy sa zvažovalo doslova so zatvorením... Situácia
sa napokon upokojila a škola funguje ďalej aj s doplnenými
študijnými odbormi, zameranými skôr na remeselnú odbornú
činnosť. K problémom nízkej kapacity školy sa stretli na pôde
školy (10. septembra 2015) riaditeľka školy Ing. Magdaléna
Birnsteinová a poslanec Nitrianskej župy Mgr. Zsolt Baranyay,
ako aj člen Rady školy – Alajos Baranyay – starosta Žihárca a Ing.
Viktor Mészáros tiež člen Rady školy. Pohovorili o budúcom
smerovaní školy a o zvýšení informovanosti verejnosti o činnosti
tohto školského zariadenia. Práve Ing. Viktor Mészáros zvýraznil,
že – znovu treba zamerať väčšiu pozornosť na študijné odbory,
súvisiace s pôdohospodárstvom a farmárstvom, lebo to je aktuálny
trend aj v európskych krajinách a tak žiaci majú šancu nájsť si aj
tam kvalifikovanú prácu. U nás tento smer je dotovaný čoraz viac
štátom a štát sa chce aj postupne viac zameriavať na tento rezort,
modernizovať ho a inovovať v súlade s požiadavkami obyvateľstva
a doby. Veľmi zaujímavé sú tzv. rodinné farmy a farmičky, ktoré
zabezpečujú obživu celej rodine, ale aj blízkemu okoliu, atď...
Poslanec Nitrianskej župy Baranyay doplnil, že Šaľa je vekovo
najmladší okres v rámci Nitrianskej župy a teda potencionálne by
tu mali byť žiaci..., namiesto toho je doslova extrémny odliv žiakov,
ale čo je paradox – šalianske deti navštevujú radšej školu o 30 km
vzdialenejšiu od domova, hoci taký odbor je aj na Strednej odbornej
škole v Šali! Ako sme zistili, v tomto školskom roku nastúpilo
v okrese Šaľa na stredné školy len okolo 900 žiakov, malo by ich
byť viac ako 1800... Dúfajme, že sa začne tento odhad predsa len
v budúcnosti pozitívne napĺňať, keďže populačná krivka by sa
mala začať zvyšovať. Určitý problém je aj v štátnom vzdelávacom
programe, kde škola dostáva peniaze na žiaka – a tak si mnohé

stredné školy akoby „kradli“ žiakov. Je to bežný jav, nie dvakrát
čestný a férový, ale beží... „Predsa len problém vidím aj v slabšej
informovanosti verejnosti o živote tejto školy“ – dopĺňa poslanec
župy Mgr. Baranyay. Napríklad zo Žihárca sa zo 14 detí asi desať
prihlásilo do stredných škôl v susednom galantskom okrese, do
Mostovej, ďalej do Komárna, do Sládkovičova a do Kolárova. Ako
je toto možné? Vraj ich zvážajú autobusy, čo je pre mnohých
študentov zaujímavý benefit, keďže nemusia viackrát prestupovať,
resp. veľmi skoro vstávať. „Ale to by nebol problém zariadiť, ak by
bola potreba“, hovorí starosta Žihárca Alajos Baranyay, „veď máme
svoj autobus, ktorým zvážame aj deti do našej základnej školy, inak
by sme ju tiež mali problém naplniť“.
Myslíme, že toto je naozaj ústretový krok člena Rady školy –
konkrétny čin, nielen slová. Na prítomných bolo vidno, že im na
tejto škole úprimne záleží, aby skrátka fungovala, vyvíjala aktivity,
prijímala nových žiakov a pozitívne reprezentovala šaliansky okres
aj v rámci Slovenska. Ing. Mészáros do rozhovoru pridal myšlienku,
že by sa niektorý odbor mohol učiť aj dvojjazyčne - v maďarčine,
keďže sme v zmiešanom území, možno aj tento faktor by mohol
naštartovať záujem. Mgr. Baranyay – poslanec župy – na záver
ukončil rozprávanie asi v tom duchu, že momentálne je situácia
v škole vyriešená, škola riadne funguje, takže všetci zainteresovaní
majú pred sebou celý aktuálny školský rok a je treba urobiť čo sa dá,
aby sa Stredná odborná škola v Šali viac rozbehla, viac zaktivizovala
a viac upozornila na seba verejnosť, čím by pritiahla záujem žiakov
o štúdium v jej priestoroch. „Skrátka urobiť všetko pre to, aby sa
rozšírili študijné odbory v náväznosti na ponuku trhu, skúsiť rozšíriť
vyučovanie vybraných odborov aj v maďarčine a predovšetkým
zvýšiť informovanosť o škole, medializovať činnosť, aktivity
v blízkom, ale aj v širšom okolí. Intenzívnejšie navštevovať základné
školy a oboznamovať žiakov o možnosti štúdia, robiť častejšie
stretnutia s rodičmi, Dni otvorených dverí, atď..., ja sám mám
o šírenie dobrého mena tejto školy záujem a určite aj ďalší Šaľania
nás podporia. Veď táto škola desaťročia šírila dobré meno Šale, tak je
o čo bojovať,“ dokončuje Mgr. Zsolt Baranyay – poslanec Nitrianskej
župy.
spracovala: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Nadšenci motorizmu sa stretli v Galante a charitatívne
podporili opäť dobrú vec.
V sobotu 12.septembra 2015 sa uskutočnil pred Športovou
halou v Galante Zraz
nadšencov motorizmu.
Podujatie zorganizovalo
Občianske združenie
Templars Slovakia,
MRM Motosport (Martin
Juhász) a primátor mesta
Galanta Peter Paška.
Tohto zrazu sa zúčastnilo
široké spektrum vozidiel,
ako dokumentujú
snímky - trabanty,
športové vozidlá,
veterány, kamióny, rôzne
motorky a dokonca aj
traktor. Podujatie malo aj
charitatívny účel, pretože
vyzbieraná čiastka sa
použije na rekonštrukciu
priestorov Domova
sociálnych služieb pre
deti a dospelých Galanta
a na rehabilitačné účely.
O 15.30 hod. vyrazila
kolóna motoriek a
ostatných vozidiel na
jazdu po okolitých
obciach.
ZDROJ FOTO galantaonline.sk
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Toto je nielen môj problém...

Väčšina rozvážačov pizze a taxikári,
snáď najbezohľadnejší medzi vodičmi...

Občas musí zo mňa niečo von. Nejaká
nespokojnosť, alebo potreba sa vyrozprávať.
A keď sa to zhoduje s názormi všetkých ľudí
v mojom okolí, tak sa to pokúšam dať na
papier. Tak ako aj teraz Vám, čitateľom.
Aj ja občas vykonám za volantom nejaký „psí kus“, ale keď to niekto robí
systematicky a nemieni s tým prestať, tak ma to vytáča. A práve preto
chcem chvíľu polemizovať o dvoch skupinách vodičov, spomínaných
v názve tejto mojej skúsenosti. Samozrejme, že sú aj iní, ale čo sa týka
bezočivosti, na týchto nik nemá, podľa môjho názoru.
Tieto dve skupiny vodičov sú suverénne najbezočivejší vodiči
osobných áut. A keď už taxík - tak najmä žltý! Toto potvrdí 95
zo sto „bežných“ vodičov v každom väčšom meste SR. Dlho boli
v čele súperenia iba rozvozcovia pizze, ale za posledné dva roky
zabodovali taxikári veľmi tvrdo, aby sa stali najneobľúbenejšími
spoluúčastníkmi cestnej premávky pre nás, ich spoluobčanov
a spoluúčastníkov cestnej premávky.
Obe tieto kategórie vodičov tvoria muži mimoriadne bezohľadní k nám
ostatným. Spôsob jazdy, ktorý predvádzajú na (zvyčajne pomerne
silných) vozidlách, je vrcholom arogantnosti. Aby som sa nesprávne
nevyjadril pri vymenovávaní ich dopravných priestupkov, tak iba
zhrniem, že ich je určite najmenej 20 druhov, ale spoločné majú najmä
to, že sú pri nich obmedzovaní a ohrozovaní ostatní vodiči. Spomínaní
„geroji“ pritom pokladajú tieto svoje „výkony“ za vrchol vodičského
umenia, na ktorý nikto okrem nich nemá schopnosti, - pravdou je, že
jedine oni nerozumejú dobre pojmom „bezpečnosť cestnej premávky,
neohroziť, neobmedziť“, sú vysoko intolerantní, exhibicionistickí a na
úkor bezpečnosti iných si ukájajú svoje (chudobné ?) ego. Často sa
pri tom jedná o veľmi mladých vodičov, ktorí síce určite nemajú v krvi
alkohol, ale nemajú ani profesionalitu, o ktorej sú ale oni presvedčení,
že kto iný, ak nie oni, je profesionál. Profesionál sa však správa
profesionálne a nie ako posadnutý.
Skúsim na chvíľu zabudnúť na to, aké sankcie by si za svoju
bezohľadnosť zaslúžili. Pretože už veľmi dlho mi nie je jasné (?) čo ich
robí imúnnych voči trestom policajtov za takéto jazdy? Žeby nejaké

NÁBYTOK
C zafík

falošné kamarátstva, možno nejaké „všimné“, či občasný „grátis“
odvoz....? Keby sme ich mohli potrestať my, ostatní vodiči v uliciach, tak
by už dávno nejazdili!
Nepredpokladám, že želanie zákazníka, že sa potrebuje niekde dostať
veľmi rýchle, alebo príkaz majiteľa pizzérie /že rozvozca musí doručovať
jedlo v neštandardne, či nemožne krátkom čase/ - by mohli byť
dôvodom k tomu, aby títo „záchrancovia“ ľudstva, mohli systematicky
porušovať predpisy, zákony, nariadenia a dobré zvyky medzi ľuďmi. A to
ani kvôli vidine lepšieho zárobku!
Myslím si, keďže oni sa asi sami od seba „nepolepšia“, že by bolo snáď
najlepšie, keby im mohli policajti kontrolovať tachografy, či „gps“-ká,
aby sa pri prekročení 50-tky dalo skontrolovať, či to bol úsek jazdy
v meste, alebo vonku. A aby ich niekoľkokrát denne kvôli tomuto
kontrolovali.
Za kategóriu vodičov, ktorí už za 25 a viac rôčkov toho niečo
najazdili, môžem prehlásiť, že život nás už naučil, ako reagovať na
debilov v cestnej premávke. Dnes už však legislatíva umožňuje jazdiť
i 17-ročným deťom, a ako môžu nielen taxikári, ale aj „piciari“ vidieť
v médiách, tak tieto osoby /často iba o pár mesiacov mladšie od
nich/ - sú najčastejšími vinníkmi, ale i obeťami dopravných nehôd.
Najmä preto, že ich reakcie ešte nie sú zautomatizované a primerané
vzniknutým situáciám v premávke a o predvídavosti už ani nehovorím.
A tu sme pri koreni veci: presne TAKÉTO SITUÁCIE NÁM KAŽDÁ
Z UVEDENÝCH SKUPÍN VODIČOV PREDOSTIEĽA DENNE NIEKOĽKO!
Pýtam sa: Čo myslíte, ostatní účastníci cestnej premávky, zaujíma
takéhoto „majstra sveta“, že kto je vodičom vozidla, z ktorého si práve
urobil „dobrý deň“?
Za seba prajem všetkým vodičom, aby sa denne v premávke
stretli s čo najmenším počtom rozvozcov pizze, ale
i divotvorných taxikárov. A týmto spomínaným vodičom zasa
prajem, aby si výčiny za volantom čo najviac vychutnali ich
blízki a príbuzní.
S pozdravom „cestnej premávke a slušným vodičom zdar“ – sa lúčim.
Štefan Škrovánek, Nitra

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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Salón ÚSMEV
Horné Saliby

Marcela Bedecsová

Tel.:
0908 165 964
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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

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

Eva - Optika Šaľa
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

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.
• 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

MARIMONT s.r.o.

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

0905 231 901, 0905 943 125
marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád, zateplenie striech,
obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov,
maliarske práce, stavebné práce

SERVIS
PORADENSTVO
SHOP
PO-PIA 08.00 - 17.00 hod.
tel.: +421 31 770 2014
+421 910 405 007
szaly@szaly.sk

www.szaly.sk

Štúrova 1,
927 01 Šaľa

KOPÍROVANIE A SKENOVANIE DOKUMENTOV
• kopírujeme a skenujeme čiernobielo aj farebne, dokumenty do veľkosti A0
PREDAJ KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
• poradíme Vám s výberom najvhodnejšej kancelárskej techniky pre Vašu firmu,
spoločnosť ale aj súkromnú osobu
PREDAJ SPOTREBNÉHO MATERIÁLU
• predaj tonerov, cartridgov a atramentov do kopírovacích strojov, tlačiarní a plotrov
PREDAJ KANCELÁRSKY POTRIEB
• papiere a firemné tlačivá
• tlač a viazanie bakalárskych a diplomových prác
PREDAJ PC A PC DOPLNKOV
• predaj výpočtovej techiky a počítačových doplnkov
SERVIS A PROFILAKTIKA
• zabezpečujeme záručný a pozáručný servis a profilaktické prehliadky
PRENÁJOM KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
•bez ďalších investícií a žiadnych nepredpokladaných nákladov
Zabepečujeme opravy všetkých druhov kancelárskej techniky.

