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V Základnej 
škole s 
vyučovacím 
jazykom 
maďarským 
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Najvýhodnejšia regionálna inzercia
v Galantskom a Šalianskom Žurnále! 

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

www.zurnaly.sk

UŽ 20 ROKOV

presne  cielená  inzercia 

na  Vašich  zákazníkov !

ďakujeme...
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Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny. 

NÁBYTOK
Czafík

27Už      ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA
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„Na Slovensku pôsobíme už 20 rokov, čo je dôkazom 
dlhodobej stability a tiež spokojnosti klientov 

s produktmi a so servisom, ktorý im naša poisťovňa 
GENERALI poskytuje“, - hovorí Ing. Ľubomír Harčarík, šéf galantskej pobočky.

HAVARIJNÉ poIsteNIe
autOMaX

SOS  
PaRtNER

Prvé poistenie auta, 
ktoré vám môže 
zachrániť život

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

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

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

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

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 

Kontaktujte nás:

NoNstop AsIsteNCIA
Volania zo slovenska  0800 121 122 
Volania zo zahraničia  +421 2 58 57 22 66
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o Už od leta minulého roku prinášame 
aktuálne informácie o produktoch 
poisťovne Generali. Okrem toho 
odborníci z tejto poisťovne odpovedajú 
na otázky našich čitateľov a klientov. 
Ing. Ľubomíra Harčaríka sa po takmer 
desiatich mesiacoch  pýtame,  ako 
celkovo sa etablovala pobočka poisťovne 
Generali v Galante a ako ju vnímajú 
občania.
- Pobočka Generali so sídlom na Námestí 
detí č. 5 je našim klientom dostupná päť 
dní v týždni a počet návštev klientov stále 
stúpa. Značku Generali prijali obyvatelia 
mesta pozitívne a vnímajú ju ako silnú firmu. 
Keď som si robil v meste pre seba náhodný 
prieskum a pýtal som sa okoloidúcich, kde 
by hľadali kanceláriu poisťovne Generali, iba 
v jednom prípade sa mi stalo, že nevedeli, 
kde sa nachádza.
 o Ako sa vo všeobecnosti stavajú ľudia 
k poisteniu svojho zdravia a majetku? 
Ak by ste mali porovnať roky minulé, 
povedzme 20 rokov dozadu, s terajšou 
situáciou, sú občania zodpovednejší 
a nepodceňujú poistenia svojich životov, 
svojho zdravia, ale aj majetku?
- Môžem povedať, že nielen nutnosť, ale už 
aj potreba byť poistený, sa v mysliach ľudí 
udomácňuje stále viac. Čo sa týka životného 
poistenia, oblasť rizikového poistenia 
(teda toho, na čo ma životné poistenie 
primárne slúžiť - napr. poistenie smrti, 
úrazov a chorôb) medzi rokmi 2014 a 2015 
v poisťovni Generali rástla, a to dokonca 
až o 25 percent. Trendom je, že životné 
poistenie pre prípad smrti si vo väčšej miere 
uzatvárajú muži než ženy, čo môže súvisieť 
so snahou živiteľa rodiny zabezpečiť rodinu 
v prípade nepredvídateľných okolností.
Pri majetkovom poistení by si mali klienti 
dávať pozor najmä na tzv. podpoistenie. 
Predsa len, časom sa napríklad hodnota 
zariadenia domácnosti zvyšuje, a na to 
by mali klienti myslieť. Domácnosť by 
mala byť poistená tak, aby bola v prípade 
poistnej udalosti vyplatená  suma, ktorú by 
klienti potrebovali vynaložiť  na obstaranie 
všetkých hnuteľných vecí toho istého druhu, 
rozsahu a kvality, ako boli pôvodné veci.
 o A čo dôchodcovia, aké majú poistné 
možnosti, keďže ich príjmy sú v mnohých 
prípadoch veľmi nízke?
- O potrebách klienta veľa napovie najmä 
rozhovor medzi klientom a obchodníkom, 
ktorý mu vie poradiť – napríklad či sa 
zamerať viac na krytie rizík alebo, či by 

mala byť súčasťou poistenia aj investičná 
časť. V takomto prípade nastaví klientovi 
investičnú stratégiu. Výsledkom tak bude 
ponuka šitá na mieru.
Ani vek nie je prekážkou poistenia. Aj 
päťdesiatnik si môže vybrať zo širokej škály 
poistení – od poistenia smrti, cez poistenie 
závažných ochorení, chirurgického 
zákroku, invalidity, úrazového poistenia, 
oslobodenia od platenia poistného, až po 
poistenie poskytujúce denné odškodné 
ako napríklad hospitalizácia, hospitalizácia 
úrazom, pracovná neschopnosť či doba 
nevyhnutného liečenia.
Poisťovňa Generali v rámci životného 
poistenia La Vita poskytuje aj možnosť 
telefonických konzultácií s lekárom alebo 

právnikom pre oblasť zdravia. Klient tak 
dostane druhý názor iného lekára, lekár 
mu poskytne vysvetlenie symptómov, 
výsledkov testov či ďalšieho postupu. 
Právnik mu zasa vysvetlí práva pacienta 
alebo problematiku pracovných úrazov či 
chorôb z povolania.
 o A čo súkromný sektor, teda 
podnikatelia či živnostníci. Existujú u vás 
možnosti poistenia rizík podnikania? 
Dnes sa darí, zajtra sa nemusí, ale 
povinné platby „bežia“ aj vtedy, ak 
podnikateľ momentálne „netočí“ 
peniaze. Poznáme preklenovacie úvery, 
ale môže sa stať aj úraz, choroba... 
Predvídavý podnikateľ sa chce teda 
poistiť pre takýto prípad, aby aj počas 

ING. ĽUBOMÍR HARČARÍK

Kontakt na pracovníkov pobočky
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
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takýchto dní vedel zabezpečiť chod firmy. 
Ponúkate takéto produkty?
- Špeciálne pre podnikateľov máme 
v poisťovni Generali vytvorené komplexné 
poistenie podnikania ProFi. Naše skúsenosti 
hovoria, že firmy majú aj naďalej najväčší 
záujem o poistenie hnuteľného a 
nehnuteľného majetku, poistenie zásob 
a poistenie zodpovednosti. Nárast sme 
zaznamenali práve v záujme podnikateľov 
o poistenie zodpovednosti. Môže to 
byť spôsobené tým, že niektoré veľké 
medzinárodné spoločnosti začali vyžadovať, 
aby ich subdodávatelia mali toto poistenie 
uzatvorené.
Poistenie prevádzky je zo strany 
podnikateľov požadované zatiaľ v menšej 
miere, ale aj tu vidíme rastúci trend, 
pretože podnikatelia si uvedomujú riziko 
okamžitej straty príjmu. Poistenie prevádzky 
si dojednávajú vo väčšej miere majitelia 

firiem prichádzajúcich zo zahraničia, kde je 
poistenie tohto rizika viac bežné. Klienti si 
pri tomto poistení poisťujú najmä ušlý zisk a 
stratu nájmu.
 o V čom je vaša poisťovňa iná, lepšia 
v porovnaní s konkurenciou? Prečo 
by mal klient dôverovať práve jej? 
Aká je garancia kvality zo strany vašej 
poisťovne?
- V poisťovni Generali nachádzajú klienti 
stabilného, dôveryhodného partnera. 
Patríme do trojky najsilnejších poisťovní na 
slovenskom trhu. Sme súčasťou jednej z 
najväčších poisťovacích skupín – Generali 
CEE Holding, ktorá riadi obchodnú 
činnosť v desiatich krajinách strednej a 
východnej Európy. Klienti poisťovne tak 
môžu využívať výhody vyplývajúce zo 
silného medzinárodného zázemia, ako aj 
tradície poisťovne v oblasti životného aj 
neživotného poistenia.

V poisťovni Generali sú prvoradé 
služby pre klienta. Neustále zavádzame 
najmodernejšie systémy a staviame na 
profesionalite a odbornosti zamestnancov, 
aby sme našim klientom mohli poskytnúť 
maximálny komfort a prvotriedny servis – 
od kvalitného poistného poradenstva, cez 
manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu 
poistných udalostí. Prostredníctvom nášho 
kontaktného centra sme našim klientom 
k dispozícii kedykoľvek nás potrebujú. 
Poradíme, ako postupovať, ak nastane 
poistná udalosť, prípadne zorganizujeme 
pomoc a pomôžeme napraviť škody.
Na Slovensku pôsobíme už dvadsať rokov, 
čo je dôkazom dlhodobej stability a tiež 
spokojnosti klientov s produktmi a so 
servisom, ktorý im poisťovňa poskytuje.

 otázky: GaŠa Žurnál

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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Ďalší supermarket je v Kaplnej! 

COOP Jednota Galanta, spotrebné družst-
vo je súčasťou najväčšieho slovenského 

systému obchodných reťazcov, ktorý 
sa zaoberá maloobchodným predajom 
potravinárskeho a doplnkového sorti-

mentu. COOP Jednota je pojem so silnou 
tradíciou a výrazne prispieva k zamest-

nanosti nášho regiónu. Ich činnosť je čas-
to krát spájaná nie len s podnikateľskou 
ale i s charitatívnou aktivitou - aktívne 

podporuje dobročinné podujatia, detské 
domovy, školy, škôlky, športové kluby 

a miestnu komunitu.
Jedným zo základných princípov, ktorý 
preferujú vo svojej obchodnej a pod-
nikateľskej činnosti je podpora slov-

enských a regionálnych dodávateľov. 
Veľká časť ich sortimentu nesie značku 

„vyrobené na Slovensku“. 
V oddelení „ovocie a zelenina“ si môžete 

prečítať, kto tento tovar dodáva, na 
chlebíku je logo neďalekej pekárne, na 
mäsových výrobkoch sú nálepky slov-
enských potravinárskych firiem a mlie-
ko, ktoré si kupujete je od slovenských 

kravičiek. Predajom slovenských výrobkov 
nielenže podporuje poľnohospodárstvo, 

výrobu potravín ale najmä ľudí, ktorý 
v týchto odvetviach pracujú. Len v našom 

šalianskom okrese je to napríklad Mária 
Fehérová Mária, Imrich Tanka  Šaľa, ERVIN 
– cukr.výrobňa Tešedíkovo, MIK, s.r.o. Šaľa-

Veča, Mäsovýroba Vepi Šaľa, Top Farm 
Topoľnica, ale aj mnoho ďalších domácich 

a regionálnych dodávateľov.
     Mnohí spotrebitelia už pochopili, 

že kvalita potravín nespočíva len v pe-
knom obale s cudzojazyčnou etiketou, 

ale hlavne v jeho zložení, manipuláciou, 
výrobným postupom a v dodržiavaní po-

COOP JEDNOTA Galanta úspešne napreduje

Nový Supermarket v obci Kaplná

Slávnostne prestrihli pásku nového Supermarketu predseda 
predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta Ing. Július 

Belovič a starosta obce Kaplná Vladimír Vittek

Predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta Ing. Július Belovič  
s kolektívom pracovníkov Supermarketu v obci Kaplná
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travinových noriem, ktoré 

naši domáci výrobcovia 
spĺňajú. 

Taktiež pri stavebných 
úpravách, technologick-
om vybavení prevádzok, 
modernizácii obchodnej 

siete spolupracujú výlučne 
so slovenskými a regionál-
nymi dodávateľmi, ktorý 
im zabezpečujú všetky 
činnosti s tým spojené. 
Ako je to s otváraním 

nových Supermarketov 
a rozširovaním obchodnej 

siete „vyrobenej na Slovenku“sme sa spýtali prevádzkovej 
riaditeľky Ing. Ivety Schwarzovej (na snímke), ktorá nám 

stručne zhodnotila doterajšie úspechy v tejto oblasti: „V pos-
ledných rokoch sme veľa úsilia venovali do modernizá-
cie a rozširovania obchodnej siete v našich regiónoch, 

čo určite postrehli aj zákazníci. Otvorili sme viacero 
nových predajní v regióne aj mimo neho. Za posledných 
5 rokov sme celkovo vybudovali vyše 5 000 m² predajnej 

plochy. Medzi najväčšie investície určite patrili zväčše-
nie predajne a modernizácia v Trnovci n/V, v Nedede, 
v D. Salibách  otvorenie úplne nových Supermarketov 

v obciach Dvorníky, N. Dedinka, Pezinok a v tomto roku 
prevádzky v Kaplnej. Je našou snahou v tomto trende 

pokračovať  a prinášať pre našich zákazníkov to najlepšie 
a najkvalitnejšie z regionálnych potravín. Ich spokojnosť 

je pre nás to najdôležitejšie.“
     Samozrejmosťou COOP Jednoty je lojalitný program pre 

verných zákazníkov. Nákupná karta COOP Jednota Vám 
umožní pri každom nákupe zbierať body, ktoré Vám formou 
spätnej zľavy vyplatia 2 krát do roka. Práve v tomto období 
COOP Jednota Galanta vypláca svojim verným zákazníkom 
vlastniacim nákupnú kartu zľavy z nákupov, ktoré sú zaevi-

dované na ich nákupných 
kartách. 

pripravil: Ing. R. Bočák  
– marketing  

Coop Jednota, s.d. 

Penzión Orlík Močenok
Ponúkame verejnosti 48 jednolôžkových a 16 dvojlôžkových izieb, ale aj 8 hosťovských 
izieb pre krátkodobé ubytovanie rodín a návštevníkov klientov.
Súčasťou izieb je vlastné sociálne zariadenie (sprcha, wc, umývadlo) a zariadená izba.
- 5x denne strava /pranie, žehlenie, zdravotná starostlivosť/
- Tenisové kurty, park, futbalové ihrisko
- Biliard, telocvičňa
- Zimná záhrada
- služby kaplnky

Informácie:

Konateľ spoločnosti:
+421 901 704 458
tel. 037/ 655 9010
e-mail:  
penzionorlikmocenok@gmail.com

Alena Velčická
mobil : + 421 905 140 272
e-mail : socpracovnik@penzionorlik.sk

Marta Lenčéšová
mobil : + 421 905 280 178
e-mail : hlavnasestra@penzionorlik.sk

„Penzión Orlík nie je domov 
dôchodcov, je to hotel na úrovni!“
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IX. Medzinárodný klobásový festival v Sládkovičove
Posledný februárový víkend patril v Sládkovičove 
tradične Medzinárodnému klobásovému festivalu, 
ktorý sa už po 9-ty krát tešil veľkej obľube. Opäť sa 
tu stretli súťažechtivé družstvá, gurmáni a milov-
níci dobrého jedla i zábavy.  Hlavnou myšlienkou 
festivalu je spojiť ľudí v podunajskom regióne a 
odprezentovať  výrobu klobás jednotlivých regió-
nov, miest, obcí, ba dokonca i rodín. Každá klobása  
je charakteristická svojou chuťou, vôňou, tvarom aj 
farbou. 
Festival otvorila veľvyslankyňa Maďarska Éva 
Chimbalmosné Molnár spolu s primátorom mesta 
Ing. Antonom Szabóm a predsedom Klobáskového 
klubu Františkom Rumanom. 9. ročníka festivalu 
sa zúčastnilo 25 družstiev zo Slovenska, Čiech, 
Maďarska i Srbska. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 
vo výrobe čerstvých klobás a v kategórii suchých 
klobás, ktoré si družstvá priniesli so sebou. Udeľo-
vala sa aj Cena Jaroslava Žídeka,  Cena primátora 
mesta, špeciálna cena pre detské družstvo a Cena 
sympatie.  Odborná porota, ktorej čestným pred-

sedom bol opäť známy slovenský herec Marián Labuda, hodnotila okrem 
chute a vône aj samotnú prípravu, vzhľad, hygienu, odev či úroveň prezen-
tácie. Členmi poroty boli okrem iných aj známy český šéfkuchár Jaroslav 
Žídek, gurmán Ivan „Tuli“ Vojtek či obľúbený moderátor Patrik Herman, 
ktorí tento festival navštevujú pravidelne už niekoľko rokov. Prekvapením 
bola návšteva čierneho baču Ibrahima Maigu. V kategórii výroby čerstvých 
klobás vyhralo družstvo z Gerendása z Maďarska a v kategórii suchých 
klobás vyhralo domáce družstvo  - Hasiči Sládkovičovo. Dobrú náladu 

udržiavala hudobná skupina Dušana Fóku a 
známy Bukasový masív. Návštevníci si mohli 
pozrieť aj vystúpenia spevákov DS Hahota či 
detského folklórneho súboru Zvončeky. Aj tento 
rok sa na festival prišlo pozrieť a ochutnať rôzne 
zabíjačkové špeciality, tradičné šišky, či varené 
víno približne 3 000 návštevníkov, ktorí spolu so 
súťažiacimi vytvorili úžasnú atmosféru.

informuje: Zuzana Červenková
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Vážení priatelia,
po hlasovaní republikovej rady Most-Híd o vstupe do 
koalície som avizoval, že pravdepodobne opustím 
stranu Most-Híd. Dnes som tak oficiálne urobil (rozu-
mej, 23.03.2016). Bol som jeden z tých členov strany, 
ktorí pred vstupom do tejto strany nemali politické 
skúsenosti. Vstupoval som do strany z presvedčenia - v 
nádeji, že dokážem pomôcť pri budovaní demokratickej 
krajiny, v ktorej budú spájať ľudí ich spoločne ciele a 
hlavne hodnoty. 
Pred pár týždňami sa vo mne zrútil svet. Strana, ktorej 
som odovzdal kus svojho času a energie, sa rozhodla ísť 
do vlády so Smerom, SNS a Sieťou. Nebudem komento-
vať konšteláciu tejto vlády, oveľa viac ma hnevá spôsob, 
ako do tohto zväzku strana vstupovala.
Necelé dve hodiny po tlačovej besede SNS, ktorú uspo-
riadala hneď po svojom sneme, strana Most-Híd vyhlá-
sila, že mení svoj postoj a pôjde rokovať so Smerom. V 
tej predošlej vete je asi najdôležitejšie slovné spojenie 
„po svojom sneme“. Strana SNS si zvolala svojich členov, 
a vypočula si ich názor. Aspoň navonok to vyzeralo tak, 
že sa rozhodli spoločne. Ešte predtým, ako by hocijaké 
kroky urobili, alebo niečo oficiálne vyhlásili. 
Strana Most-Híd to urobila po svojom, netradične, a pre 
mňa nepochopiteľne. Predsedníctvo na zasadnutí re-
publikovej rady viackrát zdôrazňovalo, že to bolo to naj-
ťažšie rozhodnutie počas existencie strany. Práve preto 
nerozumiem, prečo sa predsedníctvo neoprelo o názor 
svojho členstva – má vyše 5000 členov, o názor svojich 
okresných a krajských štruktúr ešte predtým, ako začne 
vôbec konať, prečo si zobrala rozhodovanie do svojich 
rúk. Prečo si zvolila cestu vysvetľovať svojim členom 
kroky až potom, ako ich už neodvratiteľne podnikla. A 
vôbec nechápem, kam sa, až neprirodzene, ponáhľala. 
Chýbalo mi taktizovanie, chýbali mi „manévre“, chýbala 
mi vízia, kam sa chce strana dostať v pozíciách alebo  
vyjednávaniach. Cítil som skôr „urazenosť z výsledkov“ 
a sčasti aj bezradnosť predsedníctva. Komunikácia 
centrály s voličmi úplne zlyhala a predsedníctvo si neu-
vedomilo jednu vec – členovia strany v regiónoch budú 
musieť pykať za tento „prehrešok“ takisto, ako oni. Budú 
musieť vysvetľovať aj to, s čím od základov nesúhlasia. 
Pre stranu, ktorá sa rozhodla budovať svoje štruktúry 
zdola, je takáto forma komunikácie neospravedlniteľná. 
Myslím, si, že členovia a regionálne štruktúry si jedno-

ducho zaslúžili, 
aby povedali 
svoj názor ešte 
predtým, ako 
vôbec k nejaké-
mu rozhod-
nutiu prišlo. 
Prvé okresné 
rady zasadali 
až okolo 16-17. 
marca, teda 
už mohli iba 
zobrať na ve-
domie rozhod-
nutie predsed-
níctva.
A preto logicky, 
už ani repub-
liková rada nerozhodovala o tom, či pôjde Most-Híd 
do koalície alebo zostane v opozícii, skôr o tom, či zvolí 
vládnutie v tejto bizarnej kombinácii a odobrí vyjedna-
né pozície strany, alebo zanikne hneď po predčasných 
voľbách. 
Ani neviete, ako rád by som bol, ak by sa tie priority vlá-
dy, ktoré strana pretlačila do programu, splnili. Rozmýš-
ľam, ale triezvo – bohužiaľ, nepodarí sa jej to. A to bude 
znamenať jej koniec. Možno, ak by svoje kroky skúsila 
svojim sympatizantom vysvetliť ešte predtým ako sa 
rozhodne, a nechá sa „dotlačiť“ do takejto vlády pomo-
cou podpory svojich voličov, t.j. to rozhodnutie urobí 
„spoločne s nimi“, by sme včera nemuseli čeliť takému 
ťažkému rozhodnutiu.
Mne bolo dôležitejšie hlasovať za samotnú existenciu 
strany, ako za vstup do vopred prehratého súboja. Preto 
je môj hlas skôr protestný. Hlasoval som „nie“ preto, 
lebo mi vždy úprimne záležalo na osude strany Most-
-Híd. Tak som svoju prácu v strane vykonával. A to je to 
svedomie, ktoré ma nepustilo. Jednoducho, môj pud 
„sebazáchovy“ bol oveľa silnejší, ako pud vyvolaný kré-
dom „Carpe diem“.

František Ondrušek, 
predseda okresnej organizácie strany Most-Híd v Šali

 (odstúpil z funkcie 23.03.2016)

Vyhlásenie Františka Ondruška
smerom k voličom  

a sympatizantom strany Most-Híd

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

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

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

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...
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Povolebný humor:  
Rodina zasadne k obedu a muž donesie 
fľašu, že si pripijú na výsledky volieb.
- Máme čo zapíjať? - pýta sa žena. 
- No, my chlapi hej, konečne nám Kollár 
zlegalizuje mnohoženstvo - vraví muž a 
dodáva, že nebudeme platiť ani dane, ktoré 
nám Matovič odpustí, keď všetky doklady 
odnesieme na poval ku babke. 
- Ja sa tiež teším, že sa vydám za Milku, 
keď nám Sulík zlegalizuje homosexuálne 
manželstvá - vraví dcéra.
- A ja môžem na babkinej roli pestovať 
marihuanu a zbohatnem, keď nám Sulík 
schváli jej používanie - rozmýšľa syn. 
Žena chvíľku rozmýšľa, donesie aj sebe 
pohár a vraví:
- No, tak teda nalej, ja môžem konečne 
pestovať zemiaky, lebo mi ich Cigáni nevy-
kopú, keď s nimi Kotleba spraví poriadok! 
A vraj zlé voľby...



Aj keď je náš Žurnál regionálny časopis, všímame si tiež 
celoštátne témy. A témou č.1 sú nepochybne určite výsledky 
tohtoročných volieb a kreovanie novej vlády, a v súčasnosti 

už aj vymenovanie novej vlády a zloženie poslaneckého 
sľubu v NR SR – novozvolenými poslancami.... To, že došlo vo 
vláde k spojeniu takých strán, ktoré si ešte pred pár týždňami 

a v podstate aj niekoľko rokov, nevedia prísť na meno, je už fakt 
a komentovať to je zbytočné, každý sčítaný a rozumný človek 

si urobil a robí svoj názor sám, nepotrebuje k tomu trápne 
„vysvetlenie“ krachujúcich strán a politikov, ktoré v podstate 
rozsvietili posledné, (či prvý a posledný zároveň?) ohníčky... 

(bugárovci a sieť). Skôr mi je trápne sledovať niektorých 
vychytralých poslancov a pseudopolitikov, ktorí sa tu snažia 

zviditeľňovať – ako tí správni a neustále podkopávať autoritu 
poslancov tzv. neštandardných strán. Kto im dal právo hodnotiť 

samých seba ako tých vyvolenejších a tých druhých ako 
menej vyvolených, či nevyvolených? Koniec – koncov, za 25 
rokov nám tu na Slovensku práve mnohé štandardné strany 

predviedli spôsoby svojho vládnutia, keď si mnohí politici urobili 
z moci a funkcií súkromné podnikanie a zaplietli sa s rôznymi 
finančnými skupinami, boháčmi a spoločne rozkrádali štátny 

majetok. Pri sľube poslancov NR SR boli trápne aj niektoré 
výstupy poslancov (napichnutá židovská hviezda na veste, 
či prežehnanie sa...) Dramatické výstupy patria do divadla, 

rozhodne nie do Slovenského parlamentu! Rovnako tiež neustále 
omieľanie názoru o nosení, či nenosení zbrane do parlamentu.... 

Je viac než zaujímavé, že sa zbraň našla akurát u „kotlebovcom“, 
hoci aj predtým v minulých parlamentoch, sa údajne takéto 
veci stávali a aj iní poslanci (ako zo Smeru, tak z opozície...) 

nosili pri sebe zbraň aj do parlamentu, čo potvrdil na kameru 
nemenovanej televízie aj istý opýtaný poslanec NR SR. Prečo 

sa to nerozoberalo už vtedy? Ako to, že o takejto záležitosti už 
vtedy médiá neinformovali, keďže to vyvolalo teraz taký rozruch? 

Niečo je nesprávne iba v určitom časovom slede, iné je viac 
nesprávne a iné je úplne v poriadku? Záleží len, kto je aktérom, 
kde a kedy? Voľby prebehli riadne, regulérne, rovnako tiež strany, 
ktoré sa ich zúčastnili, sú riadne evidované a povolené, tak načo 
toľké urážky, znevažovanie, útoky jedných proti iným? Skôr mi 

to pripadá ako pripravovaná provokácia určitých poslancov, 
aby sa vyvolali emócie u iných poslancov, označovaných za 

neštandardných a nesystémových. A nemali by práve v takomto 
prípade tie štandardné strany ukazovať oveľa väčšiu politickú 

a osobnostnú kultúru, keďže sa „hrdia“ dlhoročnými politickými 
skúsenosťami, a teda aj menej provokovať zbytočnými a niekedy 

aj trochu trápnymi gestami a rečami....? Je trápne, ak jednej 
strane, či určitým politikom, vytýkame každý krok, kým iné strany 

si vegetia a prekračujú hranice zákonnosti už desiatky rokov, 
verejne šarapatia s majetkom nás všetkých, zabezpečujú seba 

a svoje rodiny do budúcnosti – ale nad týmto sa samotní politici, 
ktorí sú dlhé roky v politike, akosi prestávajú zamýšľať. Žeby to 

brali ako samozrejmosť?
Rešpektujme legitímne výsledky volieb – a nechajme novú 

Nedá sa neuznať profesionálnu politickú stratégiu víťazov v tohtoročných 
slovenských voľbách, ktorí zvládli svojich protivníkov  

na jedničku a „dovolili“ koaličným kolegom vo vláde aj „trošku“ vládnuť...
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Bernolákova 1512/24, Š a ľ a
0905 231 901, 0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

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

MARIMONT s.r.o.



vládu aj nových poslancov pracovať. Naozaj tých 100 dní na 
začiatok je veľmi dôležitých kvôli zoznámeniu sa s prostredím. 

A súďme podľa činov, nie podľa otrepaných a niekedy už aj 
trápnych fráz. Voliči si vybrali – a určité strany sa zachovali tak, 
že svoje predchádzajúce postoje zradili... A tak zradili aj tých, 
ktorí im hlasy a požehnanie do parlamentu a vlády odovzdali. 

Dúfam len, že to naozaj páni politici nemysleli tak, ako sa vyjadril 
istý náš oligarcha, že „volič je hovno“..., a teda po získaní 

potrebného počtu hlasov sa k svojim voličom a občanom otočili 
chrbtom. A vyhlásenia typu – „zachraňovali sme Slovensko, 
bolo to jediné riešenie....“, ktoré takto hlásajú „bugárovci“, či 
„sieťovci“, ale aj „snsáci“, vo verejnosti nezaberá! Skôr je to 

o tom, že krivka popularity najmä „mostu híd“ nebezpečne klesá 
ďalej a pravdepodobne už v nasledujúcom volebnom období 

do parlamentu neprejde, takže bola to pre nich v podstate 
posledná šanca, urvať si ešte niečo z moci.... A sieť- to „pokakala“ 

až nad mieru. Primátor mesta Martin, Hrnčiar, pod vedením 
ktorého sa toto mesto dostalo do nútenej správy, teda podľa 

všetkého nevie ukočírovať ani mesto, chce ukočírovať ako 
podpredseda parlamentu štát....? Trápne – či hazard...? Rovnako 
tiež šéf siete Procházka, ktorý svojim neurotickým správaním sa 
v poslednej fáze pred voľbami pošliapal viacročnú prácu a úsilie 

spolukolegov pri formovaní svojej strany..., tu už ani nie je čo 
povedať. 

Vyhráva vždy mocnejší a prezieravejší a ten nakoniec opäť 
vyhral, a zobral zároveň kľúčové posty a funkcie. Príveskom – aj 

keď si zvyšok vlády lichotí, že všetci 
sú si rovní – zostali len zvyšky. 
Slabší skrátka musí súhlasiť, ak 

chce vládnuť... Ale žeby tu niekto 
zachraňoval Slovensko, je viac než scestné obhajovanie svojho 

zbabelého postoja a naschvál vytváranie nepriateľa na politickej 
scéne. Treba konečne posadiť do basy pár zlodejských politikov 

a poslancov, ktorí roky rozkrádajú naše Slovensko, lebo sú pri 
moci a pri zdroji informácií, ktoré vo svoj prospech zneužívajú, 
zobrať im majetok, zbaviť ich všetkých výsad – a vyriešili by sa 

mnohé kauzy. Nielen hovoriť o riešeniach, ale konečne začať 
riešiť – problémy Slovenska. Priestor tu je – a činy hovoria, 
nie sľuby – ani slová..., vidíme, ako sa nakoniec u niektorých 
zbabelcov pretočili o 360 stupňov.... Rozhodne však treba 
uznať naozaj dobre vypočítanú stratégiu víťaznej strany 

v tohtoročných voľbách aj jej silu, hoci čiastočne zníženú, a vplyv 
– ale aj poznanie a ovládanie slovenského politického priestoru 

s prehľadom a zároveň zvládnutie svojich protivníkov na 
jedničku, ktorí nakoniec pokorne odklepli, čo bolo naservírované 

a okrem povestného „zasvecovania a zhasínania“ budú aj 
„trošku“ vládnuť. 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka

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

Nedá sa neuznať profesionálnu politickú stratégiu víťazov v tohtoročných 
slovenských voľbách, ktorí zvládli svojich protivníkov  

na jedničku a „dovolili“ koaličným kolegom vo vláde aj „trošku“ vládnuť...
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Galantský a Šaliansky žurnál 
Už 20 rokov na regionálnom  

informačnom trhu.
Tel.: 0903 516 499, 

email: gszurnal@gmail.com
www.zurnaly.sk
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Elán zavítal do Šale po 40-ich rokoch – a bol vynikajúci!
Sú na scéne takmer 50 
rokov, vydali viac než 20 
albumov a sú bezpo-
chyby najúspešnejšou 
slovenskou skupinou. 
18. marca 2016 si ich 
koncert mohlo vychut-
nať 2500 ľudí v Šali. Elán 
zavítal do Šale!
Po štyridsiatich rokoch 
sa do Šale vrátil Elán. 
Športová hala bola plná 
nadšenými ľuďmi, na 
akustický koncert prišlo 
približne 2 500 ľudí. 
Veríme, že na koncert skupiny Elán budú v dobrom spomínať aj 
tí traja šťastlivci, ktorí od mesta Šaľa vyhrali VIP vstupenky. Ako 
povedal primátor Šale Jozef Belický, „občania v prvom rade“ a to 
doslova - výhercovia tak sedeli v prvom rade hneď pod pódiom. 
Vstupenky si boli prevziať priamo z rúk primátora. O lístky sa bo-
jovalo v troch kolách cez sociálnu sieť v oficiálnej skupine Mesto 
Šaľa, do každého kola súťaže sa prihlásilo približne 300 súťažia-
cich. Rozkošná 9-ročná Sandra Kumanová, pani Oľga Tóthová a 
pani Danka Kunová sa výhre veľmi tešili. Vystúpenie Joža Ráža, 
Vaša Patejdla a Jána Baláža si mohli vychutnať z tesnej blízkosti. 
VIP vstupenky získali od MsKS v Šali aj ďalšie slečny – Simonka 
Vdovjaková a dve sestry Veronika a Dominika Mondočkové. Ony 
si vstupenky doslova vyspievali. Zapojili sa totiž do Veľkej hry 
o Elán, v rámci ktorej bolo treba nakrútiť na mobil svoj talent – 
zaspievať obľúbenú pieseň od Elánu. 
ĎAKUJEME Jožovi Rážovi, Vašovi Patejdlovi a Janovi Balážovi za 
perfektný koncert, divákom za fantastickú atmosféru, partnerom 
podujatia za podporu a celému organizačnému tímu za vydarenú 
akciu! Chalanom z Elánu sa v Šali veľmi páčilo.
Po megaúspešnom koncerte skupiny Elán prichádza do Šale ďal-
šia obľúbená slovenská hviezda - Richard Müller! 7. júna v Dome 
kultúry. Veríme, že aj koncert tejto hviezdy poteší našich Šaľanov 
a samozrejme i návštevníkov z okolia.

pripravila: Erika Kőrösi
foto: Milan Pospiš

Simonku, ktorá vyhrala vstupenky vo Veľkej hre o Elán si chalani hneď obľúbili

Primátor Šale odovzdal VIP vstupenky víťazkám vo svojej kancelárii pár dní 
pred koncertom

9-ročná Sandra preberá VIP vstupenky od 
primátora Šale Jozefa Belického
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Iskolánkban ápoljuk és megéljük a hagyományokat. Március 23-án húsvétváró kézműves foglalkozást tartottunk, melyet 
pedagógusaink vezettek. Az alkotó munka örömmel töltötte el a gyermekeket és olyannyira lekötötte őket, hogy vidáman 
és szorgosan szállt el a délelőttjük. A „remekműveket“ nézegetve a gyermekeket és pedagógusokat átjárta a húsvéti ünnep 
öröme. Tanulóink saját készítésű színes húsvéti díszeket vihettek haza, melyekkel majd hangulatosabbá teszik, ünnepi díszbe 
öltöztetik otthonukat és fogadják a locsolókat. A délelőtt folyamán vendégváró finom falatok is készültek, melyeket a gyere-
kek jóízűen közösen fogyasztottak el.
A tornateremben ezzel párhuzamosan folyt a húsvétváró teremfoci, melyet már 10. alkalommal rendezünk meg iskolánkban 
nagy sikerrel. A tornára idén 5 csapat nevezett be és 40 játékos lépett pályára. A bajnokság első három helyezettje kupa és ok-
levél díjazásban részesült. Külön díjat kapott a gólkirály, a legjobb kapus és a legjobb játékos. Érdemleges, hogy a pályára nem 
csak fiú, hanem lány focisták is léptek, akik kiváló teljesítményt nyújtottak és oklevéllel jutalmaztuk rátermettségüket.
      Ez alkalomból iskolánkba meghívást kaptak a Királyrévi Alapiskola tanulói. Ők is bekapcsolódtak a foglalkozásokba és a 
gyerkőcök arcán lévő mosoly tükrözte, hogy nagyon jól érzik magukat nálunk.

Mgr. Žiaček Adrianna, iskolaigazgató

V našej škole si uctievame tradície. 23.marca t.r. sme zorganizovali tvorivé veľkonočné dielne, pod vedením našich pedagógov. 
Kreatívna práca priniesla radosť pre deti a veselými rozhovormi počas tvorivej dielne nebadane uplynulo doobedie. Obzera-
júc „majstrovské diela“ žiaci a učitelia cítili duševnú radosť z blížiacich sa sviatkov. Žiaci si vlastnoručne vyrobené veľkonočné 
ozdoby zobrali domov, ktorými vyzdobia svoj domov, naladia sviatočnú atmosféru a obdarujú šibačov. Počas tohto doobedia 
pripravili veľkonočné dobroty, pochúťky, ktoré si spoločne vychutnali. 
V telocvični medzitým prebiehal veľkonočný futbalový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom 5 družstiev a 40 hráčov. Prví traja ocenení 
dostali pohár a diplom. Zvláštnu cenu dostal najlepší strelec, najlepší brankár a najlepší hráč.
       Na toto podujatie sme pozvali aj žiakov zo Základnej školy v Kráľovom Brode. Aj oni sa zapojili do tvorivej dielne  a 
úsmev na ich tvári odzrkadľoval spokojnosť a nadšenie. Cítili sa u nás dobre.                                                                                          

pripravila: Mgr. Adriana Žiačková, riaditeľka ZŠ

V Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Žihárci 
mali veľkonočnú atmosféru, aj veľkonočný futbalový turnaj.

 Zsigárdi Alapiskola futbalversenye húsvéti hangulatban
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Výmena okien v galantskej nemocnici 
po štyroch desaťročiach

Nemocnica Sveta zdravia Galanta začala vlani v decembri s rekonštrukciou poliklinickej časti. V rámci nej sa pristúpilo k výme-
ne päťsto okien. Tie slúžili od roku 1979, takmer štyri desaťročia, takže boli nielen morálne, ale aj fyzicky opotrebované. Nové 
okná výrazne zlepšia komfort pacientov a zároveň prispejú k úsporám energií. V priestoroch sa ďalej pracuje na nových maľov-
kách a  oprave sociálnych zariadení. Nedávno bol dokončený nájazd pre imobilných pacientov pri hlavnom vstupe. Plánované 
ukončenie tejto rekonštrukcie je do konca apríla. Ešte predtým v poliklinike pribudnú nové komfortné lavičky a dvojjazyčný 
navigačný systém, ktorý už dnes funguje v nemocničnej časti.                                     -informuje: Tomáš Kráľ, PR & Marketing manager-

Školské kolo SOČ v SOŠOaS Galanta
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je záujmová činnosť 
žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole počas vyučo-
vacieho procesu a vo svojom voľnom čase - mimo vyučova-
nia. Účasť žiakov v súťaží SOČ je dobrovoľná.  Prácu, ktorá sa 
zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských 
prípadne iných problémov, môžu riešiť individuálne alebo 
kolektívne pod vedením odborného konzultanta. Práca sa 
predkladá k posúdeniu odbornej komisií. Vyvrcholením SOČ 
sú súťažné prehliadky, v ktorých súťažiaci obhajujú výsled-
ky svojej dlhodobej práce. Vo februári 2016 sa v priestoroch 
SOŠO a S Galanta uskutočnila prehliadka školského kola SOČ. 
Do súťaže sa zapojili tí študenti, ktorí majú dobré nápady a 
neboja sa zmerať si vlastné sily. Spolu bolo obhájených 40 prác 
v 4 kategóriách.  01-problematika voľného času, 03-chémia a 
potravinárstvo, 08-cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia, 
15-ekonomika a riadenie. 

Všetkým účastníkom školského kola SOČ ďakujeme za aktívny 
a tvorivý prístup pri riešení problematiky SOČ. Víťazom blaho-
želáme a zároveň želáme veľa šťastia a úspechov v 38. ročníku 
krajského kola SOČ na SOŠ v Trnave.

pripravila: Ing. Anna Švancárová

Víťazom v kategórií 03- chémia a potravinárstvo sa stala 
práca „Bioaktívne zložky arónie“ Vendela Horvátha 

z triedy II.HA.
V kategórií  15-ekonomika a riadenie práca „Platobné kar-

ty, ich význam a využitie“ Silvie Csicsmanovej zo IV.OP.

V kategórií 08- gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch 
práca s názvom „Rómska kuchyňa“ 

Kristíny Lakatosovej a Karolíny Oláhovej z III.HA. 



Od 1. marca sa spustil 
v SR nový systém, 
ktorý bude vyhľadávať 
automobily s neplatnou 
technickou a emisnou 
kontrolou a ich 
majiteľom automaticky 
posielať pokuty. Pokuty 
prídu poštou.  
o Čo znamená, že 

štát môže automaticky udeľovať pokuty za neplatnú 
technickú a emisnú kontrolu? 
- Štát vedie databázu, v ktorej sa evidujú všetky automobily 
a ich technické a emisné kontroly; vrátane dátumov, kedy 
ich majú absolvovať. Systém preto vie určiť, kedy najneskôr 
má majiteľ pristaviť auto ku kontrolám. Pokiaľ tak neurobí, 
majiteľovi na základe objektívnej zodpovednosti automaticky 
pošle poštou pokutu. Pokuta sa vtedy udeľuje v tzv. 
rozkaznom konaní. 
o Je možné sa proti udelenej 
pokute odvolať?
- Pokiaľ napríklad automobil 
skutočne absolvoval technickú či 
emisnú kontrolu a tá v systéme 
nebola zaregistrovaná, je možné 
proti pokute podať odôvodnený 
odpor. Včasným podaním odporu 
sa rozkaz ruší v celom rozsahu 
a netreba ho uhradiť. Okresný 
úrad následne bude v konaní 
pokračovať klasickým správnym 
konaním o správnom delikte 
prevádzkovateľa vozidla. Vtedy je 
možné udelenú pokutu definitívne 
zrušiť. Ak ale nakoniec bude 
pokuta aj v správnom konaní 

uložená, bude navýšená o trovy spojené s prerokovaním 
správneho deliktu vo výške 30 eur.
o Aká je výška pokuty za neplatnú technickú a emisnú 
kontrolu, ktorú štát zašle vodičom automaticky? 
- Aktuálne je výška pokuty za každú z dvojice neplatných 
kontrol 165 eur, čiže dohromady až 330 eur. Pokiaľ do 15 dní 
od doručenia rozkazu uhradíte 2/3 z uloženej pokuty, pokuta 
sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. V tom prípade 
bude teda pokuta vo výške 220 eur. 
o Ako rýchlo budú odosielané automatické pokuty za 
neplatnú technickú alebo emisnú kontrolu? 
- Pokutu podľa zákona možno uložiť do dvoch rokov odo 
dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru 
dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich 
rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pokiaľ teda nepríde po 
piatich rokoch, už sa ďalej čakať nemusí.  V praxi ale budú 
podľa všetkého prichádzať rýchlejšie, presný čas však nie je 
možné teraz určiť.
o Ako dlho platí technická a emisná kontrola?
- K obom kontrolám je potrebné auto prvý raz pristaviť po 
štyroch rokoch od uvedenia do prevádzky a potom každé dva 
roky. Iné pravidlá platia pre vozidlá taxislužby a autoškoly, 
tie musia kontroly absolvovať každý rok. Dátum vykonania 
technickej kontroly aj emisnej kontroly je vedení podľa dní 
a platí presne dva roky.
o Koľko stojí technická kontrola a koľko stojí emisná 
kontrola?
- Ceny za vykonanie technickej a emisnej kontroly nie sú 
pevne stanovené, každá STK (stanica technickej kontroly) si 
ich určuje samostatne. Líši sa tiež podľa typu vozidla a iná 
cena môže platiť aj v závislosti od typu pohonu. Pre bežné 
osobné auto s benzínovým či naftovým motorom sa zväčša 
poplatok za obe kontroly dohromady pohybuje od 40 do 

60 eur, môže ale byť aj nižší či vyšší. Ušetriť sa dá napríklad 
zakúpením kupónov na zľavových portáloch, pomocou 
ktorých sa stanice snažia prilákať zákazníkov aj v „slabších“ 
obdobiach, keď prirodzene klienti neprichádzajú.
o Štát spustil možnosť notifikácie o blížiacom sa konci 
platnosti technickej a emisnej kontroly. Je tento systém 
dostupný pre každého?
- Áno, prihlásiť sa môže každý majiteľ, resp. držiteľ vozidla. 
Podmienkou je iba aktívne mobilné telefónne číslo 
a e-mailová adresa.
o Ako je možné zaregistrovať sa na odber informačných 
správ o blížiacom sa konci platnosti TK/EK?
- Postup sa líši podľa toho, či používate elektronický 
občiansky preukaz (eID) alebo nie. Pokiaľ áno, po 
prihlásení sa do systému na stránke www.jiscd.sk si systém 
automaticky spáruje všetky vozidlá, ktorých ste držiteľom 
alebo vlastníkom. Pokiaľ elektronický občiansky preukaz 
nevlastníte, môžete sa na rovnakej stránke zaregistrovať po 
zadaní niektorých údajov o automobile. 

o Je možné zadané štátne 
upozornenia na blížiaci sa 
koniec platnosti TK/EK úplne 
zrušiť? 
- V súčasnosti to nie je možné. 
Podľa slov hovorcu ministerstva 
dopravy by sa v e-maile, ktorý 
potvrdzuje aktivovanie notifikácií, 
mal nachádzať aj link na zrušenie.
o Treba zmeniť nastavené 
notifikácie napríklad po zmene 
evidenčného čísla automobilu 
po presťahovaní do iného 
okresu?
- Zmeniť nastavenie notifikácie 
nie je možné. Pokiaľ používateľ 
nie je registrovaný v systéme 

s elektronickým občianskym preukazom, je potrebné 
zrušenie stávajúcej a založenie novej notifikácie, čo sa dá 
v systéme spraviť bezplatne.
o Je možné na jedno telefónne číslo zaregistrovať viac 
vozidiel a notifikáciu pre jedno vozidlo zaregistrovať na 
viac čísiel?
V oboch prípadoch je odpoveď áno. Žiadne podobné 
obmedzenie systém nekladie, upozornenia je možné 
nastavovať úplne ľubovoľne.
o Akým spôsobom a s akým predstihom ma štát na 
blížiaci sa koniec platnosti TK/EK upozorní? 
Zaregistrovaným používateľom bude bezplatne zaslaná SMS 
aj e-mail. Upozornenie je odosielané dvakrát – vždy 30 dní 
a potom 14 dní pred termínom, kedy auto treba pristaviť 
na STK. Spôsob notifikácie (teda či SMS, e-mail alebo oboje) 
bude možné v budúcnosti v systéme zmeniť, časy zasielania 
upozornení sú však pevne dané a nemenné.

- polícia -
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STK kontroly & Notifikácie od 1. marca 2016 
a automatická pokuta za neplatnú STK
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Možnosti antikoncepcie pre 40- ročnú...
Mám dve deti, končím materskú dovolenku a chcela by som nastúpiť do zamestnania. 
Žijeme aj s manželom bežným sexuálnym životom, rozumieme si. Ale on je veľakrát na 
služobných cestách, ktoré trvajú aj viac dní. Potom sa nevieme nabažiť jeden druhého 
a ja vždy tŕpnem, či opäť nie som tehotná, tieto stresové situácie sa pravidelne opaku-
jú...! Neuznávame antikoncepciu, resp. obávame sa jej vplyvu na organizmus..., a po-
viem otvorene – „dávame“ si pozor na plodné dni a uprednostňujeme tzv. prerušovanú 
súlož. Napriek tomu – môže sa stať. A keďže chcem ísť do práce, tak je obava na mieste 
– preto by som sa chcela opýtať, aké sú tie najšetrnejšie možnosti antikoncepcie, ktoré 
by ste mi doporučil? Mám 40 rokov, manžel takmer 50, som zdravá aj menzes mám 
pravidelný a normálny.

V prípade našej čitateľky, vzhľadom ku veku 40 rokov, bezproblémovému menštruačnému 
cyklu, obave z nežiaducich účinkov akejkoľvek hormonálnej antikoncepcie, a ak je samozrejme 
gynekologický nález v malej panve  v norme,  a finančné možnosti jednorázovo stav dovo-
ľujú - prichádza do úvahy zváženie aplikácie – zavedenia vnútromaterníčného telieska –IUD 
/”Dana”/, prípadne zváženie sterilizácie  u ženy /operačnou technikou – cestou laparoskopie 
alebo hysteroskopie  - zaistenie blokády oboch vajcovodov/.
Vo Veľkej Británii viac ako 50% párov vo veku 35-44 rokov využíva zabezpečenie neotehotne-
nia sterilizáciou. Samozrejme otáznik sa vznáša aj nad možnosťou antikoncepcie u manžela /
ak manželský pár zavrhne možnosť bariérovej antikoncepcie kondómom/,  prípadne vykona-
nia i sterilizácie manžela cestou urológa.

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... 

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
Bc. Silvia Kováčová
s.kovacova@directreal.sk
0907 794 634

59.000 EUR
PREDAJ-Šaľa -Vajanského 
Pekný 3-izbový byt na ul.Vajanského,

sídl.Váh, zmenená dispozícia

ID244110

3-iz.

0 EUR
PREDAJ-Šaľa -Kukučínova 
Kompletná rekonštrukcia, 63m2,

2.poschodie, tehlová bytovka, nízke

náklady ID243085

3-iz.

0 EUR
PREDAJ-Šaľa -Letná 
Veľký 2.izb byt 68m2, balkón, špajza,

pekná rekonštrukcia

ID242901

2-iz.

85.900 EUR
PREDAJ-Dlhá nad Váhom -Hlavná
Starší poschodový RD v Dlhej nad Váhom,

5 izieb, veľký pozemok

ID142286

rod.d

39.000 EUR
PREDAJ-Šaľa -Dlhoveská 
Pozemok pre výstavbu domu 700m2

ID340600

poz.

57.900 EUR
PREDAJ-Šaľa -Družstevná 
 4-izbový byt po rekonštrukcii so

4-lodžiami, murovaná pivnica

ID237689

4-iz.

viac ako 3000 nehnuteľností na:

www.directreal.sk
Directreal Family
Hlavná 45, 927 01 Šaľa 0908 735 499

Bc. Silvia Kováčová
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5 izieb, veľký pozemok

ID142286

rod.d

39.000 EUR
PREDAJ-Šaľa -Dlhoveská 
Pozemok pre výstavbu domu 700m2

ID340600

poz.

57.900 EUR
PREDAJ-Šaľa -Družstevná 
 4-izbový byt po rekonštrukcii so

4-lodžiami, murovaná pivnica

ID237689

4-iz.

viac ako 3000 nehnuteľností na:

www.directreal.sk
Directreal Family
Hlavná 45, 927 01 Šaľa 0908 735 499
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o Povolanie lekára je pomerne statické a 
preto potrebuje relax, aby načerpal nové sily. 
Ja sa roky venujem námornému jachtingu. 
Udalosti po r. 1989 mi umožnili cestovať do 
krajín, ktoré more majú. Po rokoch už mi 
Jadran prestal stačiť a tak som sa po dvoch 
rokoch príprav odhodlal navštíviť Karibik. 
Už cesta lietadlom naznačovala, že to bude 
zaujímavý výlet. Vedúci našej výpravy „vypil“ 
lietadlo do tej miery, že k nemu prišiel steward, 
dal mu fľaštičku vína a dôrazne povedal, že 
je posledná. Prvý večer na ostrove sa náš 
vedúci opil miestnym rumom tak, že ja s 
dvomi chirurgickými atestáciami som nevedel 
zistiť, či ešte žije alebo už to má za sebou... 
Na druhý deň mu nič nebolo a s odhodlaním 
vraj skúseného námorníka sa vybral nakúpiť 
zásoby. Keď sa vrátil asi so sto litrami 
krabicového vína Don Simon, nám bolo jasné, 
že naše predstavy o zásobách jedla sa líšia. 

o Na ostrove som spoznal Čápa. Čáp je Čech 
dlhodobo žijúci na ostrove, kde si pre svoje 
dobré srdce získal veľa priateľov. Je ochrnutý 
na pol tela, preto tá prezývka. Prišiel k nej za 
svoju dobrotu. Raz sa vrátil domov značne 
podgurážený a manželka ho udrela panvičkou 
na pečenie. Po mesiaci, keď sa prebral z kómy, 
chýbal mu kúsok z lebky a bol z neho invalidný 
dôchodca. Vravel, že svoju ženu ľúbil, tak jej 
kúpil kvalitnú liatinovú panvičku. Že keby ju 
nemal rád, tak jej kúpi „čínu“ a nič by sa mu 
nestalo. Teraz necháva dobrodružstvachtivé 
turistky, aby si siahli na jeho hlavu v mieste, 
kde mu chýba kosť a s kľudom starého 
morského vlka im rozpráva, ako ho pohrýzol 
žralok. :)  

o Každý piatok chodím do krčmy, 
kde sa stretávajú všetky možné 
existencie Karibiku na happy hour na 
pivo. Témou piatkového večera bol 
Martin zo susedného ostrova. Vraj ho 
chytili pri pašovaní a dostal mastnú 
pokutu. Všetci sme mudrovali, že to ho 
schladí a už si dá pokoj. Vtom dokvitol 
Martin s desiatimi pivami nastrkanými 
medzi prstami a so slovami, že ho 
colníci poriadne stiahli a že musí zvýšiť 
intenzitu pašovania, aby dorovnal 
schodok... To, aký je svet malý, som 
zistil, keď som si v tejto krčme na 
Karibiku prisadol k chlapíkovi, z 
ktorého sa vykľul Slovák a takmer môj 
sused z vedľajšej ulice. Na to, 
aby sme sa stretli, sme museli 
obaja preletieť pol zemegule a 
sadnúť si k tomu istému stolu na 
malom ostrove v Atlantiku...! :) 
Spolu s Čápom si pochvaľovali 
život, ktorý teraz vedú v cudzine 
a vraj by nikdy nemenili. Jedinú 
sťažnosť, ktorú som počul, 
zahlásil Čáp. Vraj tento rok bola 
v decembri dosť zima. Keď spal 
nahý v noci na palube, musel sa 
prikryť dekou. :) Týmto ľuďom 
a mnohým ďalším som vďačný, 
že som pri nich mohol prísť na 
iné myšlienky, oddýchnuť si a 
vrátiť sa k svojim pacientom 
zrelaxovaný.

Na zážitky zo svojich ciest za relaxom spomína MUDr. Regan Belovič...

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave 

lekárskej kozmetiky
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
Ambulancia-konzultácie:

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

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava

www.ulk.sk

Ponúkame na prenájom obchodné priestory v Šali  
na Budovateľskej ulici (na 1. poschodí, blízko centra mesta), o veľkosti 280m2. 
Cena dohodou.   Kontakt: 0905 324 284
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Prečo by ste mohli skúsiť štúdium na Strednej odbornej škole v Šali?
Po úspešnom Dni otvorených dverí, ktoré sa konali v decem-
bri minulého roka, sa 16. februára 2016 konali na pôde Stred-
nej odbornej školy na Štúrovej ulici  Workshopy, ktoré prilákali 
množstvo záujemcov. Boli medzi  nimi žiaci 8. a 9. ročníkov 
základných škôl, rodičia s deťmi a nechýbali  ani  záujemco-
via  o kurzy, ktoré naša škola ponúka v rámci celoživotného 
vzdelávania. Žiaci učebného odboru kuchár spolu s návštev-
níkmi plnili a dekorovali drobné pečivo. Klasické vianočné 
orechy pripravili  „v novom šate“ a pripravili z nich tohtoročné 
prvé jahody. Čašníci a servírky  zaujali vyššou formou zložitej 
obsluhy. Pred zrakom hostí flambovali kuracie rezančeky na 
šampiňónoch, ako prílohu podávali dusenú zeleninu a celý 
pokrm dozdobili  šalátom.  Pre návštevníkov ďalej pripravili 
dva druhy miešaných nealkoholických nápojov a nemalú 
pozornosť pútala aj slávnostná tabuľa prestretá k príležitosti 
sviatku sv. Valentína. Ďalším zaujímavým bodom programu 
boli interaktívne hry na tabletoch získaných z projektu Digi-
škola ako ukážka modernej výučby anglického jazyka. Tých, 
ktorých viac lákali hipologické odbory ako agropodnikanie-
-chov koní a jazdectvo alebo chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo, vítali žiaci v druhom 
areáli školy. Previedli ich po maštaliach, inštruktážnej miestnosti  plnej nových jazdeckých pomôcok 
a poskytli im informácie o výstroji jazdca. Žiaci im ukázali, ako sa skladajú uzdečky.  Bonbónikom 
dňa  bola módna prehliadka účesov, ktoré vytvorili žiačky a žiaci z učebného odboru kaderník pod 
vedením majsterky odborného  výcviku.  Modelom vytvorili vlasové  kreácie na témy  denný, koktej-
lový, večerný a extravagantný pánsky aj dámsky účes. Usilovne natáčali, fúkali, žehlili, ale aj farbili a 
zapletali a tupírovali. Čerešničkou takmer  polhodinovej módnej show pod taktovkou koordinátorky 
celého dňa boli svadobné účesy nevesty a ženícha.

text a foto: Mgr. Judita Slatinová, SOŠ Šaľa

Kontakt:  
Štúrova ulica, Šaľa

Telefón: 
031/770 29 82

Sťažujeme sa, že nám v štáte chýbajú 
lekári. Na mnohých adresách ordinu-
jú aj starší ako 70-tnici, iné ordinácie 
sú úplne zavreté, chýbajú odborní a 
praktickí lekári... A keďže u nás veselo 
profituje tzv. obchodovanie s lekárskou 
živnosťou, tak sa mnohí mladí lekári 
nevedia dostať k svojim ambulanci-
ám, či regiónom.... Čudujete sa? Aj ja 
... Nevedela som veru, že za to, že ak 
lekár odchádza na dôchodok a odovzdá 
inému kolegovi svoj „revír“ – mu tento 
musí zložiť úctyhodnú sumičku..., a 
potom už môže ordinovať. Takže, u nás 
veselo prekvitá aj rodinkárstvo, pretože absolvent lekárskej 
fakulty, ak nemá lakte a známosti,  sa len tak ľahko k vlastnej 
ordinácii nedostane, ak mu navyše chýbajú potrebné peniaze 
na jej „odkúpenie“. A tak po skončení školy veľa absolventov 
nastupuje do nemocníc a zariadení.  Začínajú s nástupnými 
platmi a v zmysle zákona následne postupujú..., idú do funk-
cií, atď... Nespokojnosť lekárov ide ruka v ruke s odchodom 
do zahraničia, lebo tam sú lepšie platení... Ako človek možno 
chápem takýto postoj, ale ako občan, rozhodne nesúhlasím a 
určite aj iní so mnou. Vyštudovať lekársku fakultu nie je taký 
lacný špás. Navyše, skladáme sa na toto štúdium všetci, ktorí 
pracujeme, a táto fakulta patrí medzi najatraktívnejšie a aj 
finančne najdrahšie, samozrejme jej chod je zabezpečený z 
rezortu školstva, do ktorého prispieva daňami každý pra-
cujúci občan. Štát si vytvára študijné potreby podľa dopytu 
nemocníc a zdravotníckych zariadení. Je logické, že ak vyštu-
dovaný lekár odchádza hneď po promócii do zahraničia, je to 
strata nás všetkých, lebo iný štát získa bez nákladov vyštudo-
vaného  lekára, kým nám ostane zasa len prázdne miesto, ale 
výdavok zo štátneho rozpočtu na štúdium lekára bol vynalo-
žený. Iste by sa dalo tejto skutočnosti zabrániť zákonom, keby 

na tom niekomu v parlamente záležalo.... 
A pritom by stačilo málo.... Jednoducho 
povedané, zaviazať skončeného absolven-
ta na 6-rokov pracovať u nás. Štát predsa 
vložil do študenta určité náklady, ktoré išli 
z daní občanov, a tak je na mieste elemen-
tárna slušnosť, tieto prostriedky – vo forme 
práce – vrátiť štátu späť – aspoň na dobu, 
pokiaľ vzdelanie trvalo... A keď sa to nepáči 
našim mladým lekárom - absolventom, tak 
sa môžu rozhodnúť pre štúdium na fakulte 
lekárstva v zahraničí. Náklady na štúdium 
tam sú rozhodne a podstatne vyššie! Ak 
niekto ide študovať na našu fakultu a od 

začiatku pritom vie, že ide po promócii preč, tak ako to hod-
notiť inak, ako špekuláciu a vypočítavosť...? Štúdium v SR áno 
(za podpory štátu) – ale vrátiť to občanom späť – už nie? Tak 
potom treba uvoľniť miesto tým záujemcom, ktorým nerobí 
problém pracovať po skončení školy u nás. Na vycestovanie a 
kariéru je dosť času aj o pár rokov neskôr. Bolo by už načase, 
prestať z nášho štátu a našich ľudí robiť dojnú kravu, z ktorej 
sa každý napije, keď mu to vyhovuje. Stále mnohí zabúdajú, 
že za všetko v živote treba zaplatiť, niekde finančne, inde 
aspoň morálne. A ak už dostanem takú možnosť, akou je štú-
dium na lekárskej fakulte, tak je doslova elementárnou sluš-
nosťou a malo by sa to stať aj povinnosťou, takúto nadštan-
dardnú možnosť a zaujímavú životnú realizáciu – spoločnosti 
a občanom vrátiť. A aj keď sú peniaze pre život dôležitým 
faktorom, aspoň niekedy treba ukázať aj pokoru a slušnosť, a 
to aj zo strany začínajúcich „felčiarov“, a nielen všetko premie-
ňať na prachy. V našom zdravotníctve sa posledné roky akosi 
veľmi málo hovorí o ľuďoch, pacientoch a ich zdraví, ale o to 
viac sa skloňujú peniaze, dotácie, poplatky, platby poisťovní, 
predaje nemocníc... Všimli ste si to?

- Mgr. Alena JAŠŠOVÁ -

Sťažujeme sa na nedostatok lekárov u nás..., 
ale prečo je tomu tak?
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...keď zákusky, tak jedine od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...

Horné Saliby
Marcela Bedecsová

Tel.: 
0908 165 964

Salón ÚSMEV

Krásne, moderné 
a elegantné... 

to sú účesy, urobené 
v našom salóne!

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

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



Denná služba   - 031/771 30 11

Pohotovostná služba 

v mimopracovnom čase 
Údržba    - 0903 312 779 • 
Výťah      - 0907 134 068

Televízny káblový rozvod 
(TKR) aj v pracovnej dobe   - 

0903 466 334 
• Správa -    031/771 3438

So sídlom: ul. Horná 926/1

927 01 Šaľa, tel.: 031/770 28 61

Partner a bútorkészítésben

tel.: 031/551 56 66, www.mobelfabrik.sk 
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!- Navrhovanie nábytku

- Kuchynské linky
- VSTAVANÉ SKRINE
- Pracovné dosky
- Rezanie drevotriesku

- Bútortervezés
- Konyhabútorok
- Beépített szekrények
- Munkalapok 
- Bútorlap-szabászat


