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Predstavujeme
spoločnosť
EDYMAX SE,
hovoríme
s branch.
manažérom
Ing. Petrom
Bajnokom,
str. 4.

„Klienti u nás
vybavia viaceré
finančné služby
na jednom
mieste“ - hovorí
Iveta Fábiková,
regionálna
riaditeľka
UNIVERSAL
maklérsky dom,
a.s. v Šali, str.11.

Delap Matúškovo – rodinná firma
s viac ako dvadsaťročnou tradíciou,
str. 16.

Sympatickí majitelia Andrea
a Peter Bukovskí z Penziónu
DORI v Diakovciach jeho
prostredie neustále
zdokonaľujú/ str. 10.

„Zákazková
výroba topánok
v malej firme
nemá v
súčasnej dobe
perspektívu...,“
hovorí Peter
Osvald,
obuvnícky
majster zo Šale,
str.15.

„Úspešnosť prijatia na
vysoké školy u šalianskych
gymnazistov je takmer
96 %-ná“, - hovorí riaditeľ
gymnázia
v Šali,
Dr. Vladimír Takáč, str.9.
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Naozaj si vážia obdarovaní štedrosť a
pozornosť, ktorú dostávajú od okolia?

Hovoríme o sebeckosti
medzi ľuďmi, medzi
nami navzájom, aj o
netolerantnosti, voláme
všetci po väčšej láske, aj
pozornosti... ako zdraví
ľudia, tak handicapovaní
a chorí jedinci. Medzi
nami je veľa ľudí, ktoré
sú citliví aj dobroprajní.
Pomôžu, obdarujú –
snažia sa pochopiť a
ukázať dobrú vôľu aj
nad rámec. Sú skrátka
viac než ľudskí. Dajú zo
svojho, možno aj na úkor
seba a svojej rodiny. Ale
skutočne si to váži aj tá druhá strana? Tá,
ktorá pýta, ktorá je obdarovaná? Je vďačná
za ľudskú nehu, pozornosť, štedrosť? Alebo
jej požiadavky hraničia doslova s (ne)
slušnosťou? A ako prijímajú dary, lásku a
dobroprajnosť handicapovaní? Lebo aj
títo sú súčasťou nášho života a existencie.
Píšem to preto, lebo som sa osobne vo
svojom živote stretla napríklad s tým, že keď
som pomohla handicapovanej dievčine,

namiesto vďaky – som sa
stretla s postojom – že to
zobrala ako samozrejmosť
– a pomaly sa nehanbila
vypýtať si ďalšie výhody,
či pomoc, ale ako
samozrejmé pokračovanie
prvého obdarovania.
Poznám veľa zdravotne
postihnutých ľudí, ktorí
sú (niektorí z nich) veľmi
nepríjemní, konfliktní... Ja
viem, že aj choroba robí
veľa a ľudia sú ubolení,
utrápení a tým aj možno
viac než nervózni..., ale
nevďační nemusia byť.
Ani do všetkého vŕtať, vypisovať emaily o
nepochopení a o osobnej diskriminácii,
doslova otravovať s maličkosťami ľudí okolo
seba, aj keď to vôbec nie je potrebné a
zvládli by si veľa vecí urobiť sami, keď by
len trochu chceli, pretože ich handicap nie
je v niektorých prípadoch až taký veľký. A
mohli by aj menej „kafrať“ do odborných
vecí, ktorým určite nerozumejú – ale nedajú
si vysvetliť, že tak to nejde – ako oni – ako

NÁBYTOK
C zafík

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

laici myslia.... Žiaľ, netolerancia a nevďačnosť
nie je len „výsadou“ zdravých, ale „postihuje“
aj handicapovaných... Možno tento článok
vyznieva ako útok voči handicapovaným,
ale ak mám byť spravodlivá a pragmatická,
nemožno zatvárať oči nad medziľudskými
konfliktami a nevraživosťou, ktoré práve
oni spôsobujú tým, že svoj handicap
stavajú doslova do pozície osobného
zvýhodňovania, „však my máme na to
nárok, pomáhajte nám, my sme chorí, my
to potrebujeme a buďte radi, že ste zdraví...“
Veľmi zložité je posudzovať psychiku
chorého človeka a handicapovaného – ak
ste zdravý – ale slušnosť a tolerancia by
mali byť vzájomné a nijako ani handicap
neospravedlňuje, že sa môže takýto jedinec
(ak má zdravú myseľ a psychiku), správať
neslušne, vulgárne, drzo a agresívne...Ak
sa máme my, zdraví, slušne a tolerantne
správať ku chorým a handicapovaným, tak
obyčajná ľudská slušnosť a vďaka od nich je
ten najzákladnejší prejav spolupatričnosti a
vzájomného fungovania.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

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

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny.

Už 27ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...

-4-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Hľadáte prácu? Predstavujeme spoločnosť
EDYMAX SE, aktuálne hovoríme s branch.
manažérom Ing. Petrom Bajnokom.

„Jeden z najdôležitejších
pilierov našej spoločnosti je
získanie dôvery u ľudí“.

Ing. Peter Bajnok predstavuje spoločnosť:
- Spoločnosť Edymax vznikla v roku 2003 v Bardejove. Z malej
lokálnej agentúry sa nám podarilo relatívne rýchlo vybudovať
dynamicky rozvíjajúcu sa spoločnosť, ktorá sa stala uznávaným
nášho klienta. Administratívne náročné sú aj povinnosti spojené
hráčom na trhu. Už po troch rokoch svojej existencie sme
s legislatívou v rámci dokladovania „PN-iek“ ako aj overovania, či
zamestnávali 1 300 externých a 49 interných zamestnancov.
práce neschopní zamestnanci sa nachádza na mieste určenom pre
V ďalších troch rokoch to bolo 3 100 externých a 119 interných
liečbu. Jednou z našich služieb je aj pomoc pri častých problémov
zamestnancov.
našich zamestnancov s exekúciami, kde máme povinnosť
Kríza v rokoch 2009 až 2012 rast spoločnosti mierne pribrzdila,
komunikovať priamo s exekútorom, ale vždy sa snažíme aj poradiť
no zároveň sa stala motiváciou na profesionalizáciu služieb
zamestnancovi, aké práva si môže on uplatniť v tomto procese. Pre
a reštrukturalizáciu, ktorá opäť zdynamizovala obchodný rozvoj
zamestnancov pripravujeme vernostný program, ktorého súčasťou
spoločnosti Edymax. Od roku 2013 Edymax výrazne rastie,
bude aj digitálny účet pre každého zamestnanca, kde si bude
rozširuje portfólio klientov, externých aj interných zamestnancov
môcť nájsť digitálne verzie výplatných pások a iných pracovných
a otvára nové pobočky nielen v rámci Slovenska, ale aj v Čechách
dokumentov ako aj priamo s nami komunikovať, či nájsť si inú
a Nemecku.
pracovnú ponuku, na ktorej by chcel s nami ďalej spolupracovať.
Dnes sme partnerom pre renomované spoločnosti, ktoré hľadajú
Súčasťou vernostného programu sú firemné akcie, športové dni,
najlepších zamestnancov pre rozvoj svojich aktivít, ale aj pre ľudí
súťaže, ktorých cieľom je motivácia zamestnancov a v neposlednom
hľadajúcich si prácu. Výsledky, ktoré dosahujeme, nás radia medzi
rade tak pozitívne ovplyvňovať fluktuáciu.
popredné personálne agentúry, čo nás zaväzuje k neustálemu
o O pracovných agentúrach je počuť aj veľa nepríjemných vecí,
rozvoju produktov a služieb.
ľudia majú rôzne skúsenosti, mnohí aj veľmi negatívne.... nekalé
o Aká je náplň práce spoločnosti, čo je hlavný smer, orientácie
praktiky vraj personálne agentúry používajú bežne... Ako
Hľadáte
alebo
chcete
zmeniť
prácu?
na koho ...
vnímajú Vašu agentúru klienti, aké ohlasy sa Vám vracajú? Ako
- Keďže sme personálnou agentúrou, našou hlavnou náplňou
pracujete s verejnosťou?
je sprostredkovanie Máme
práce medzi
kandidátmi
a našimi
klientmi
prácu
pre
všetkých.
- Tak ako som spomenul v predchádzajúcej otázke, z mnohých
a samozrejme cieľom je vniesť do tejto spolupráce pridanú
personálnych agentúr sa vytratila samotná personalistika, čo ma
hodnotu a to vybrať tak vhodných kandidátov prie klienta ako aj
TOP
za následok aj negatívne skúsenosti širokej verejnosti. Za posledné
našim kandidátom vybrať vhodnú prácu pre nich. Tento aspekt
roky sa však legislatíva nesmierne sprísnila, na základe ktorej sa
Hľadáme:
ZAMESTNÁVATELIA
sa v minulom období úplne vytratil v rámci oblasti personálnych
zaznamenal veľký úbytok personálnych agentúr, ktoré používali
agentúr a skĺzol do masového náborovania v rámci potrieb klientov.
nekalé praktiky. Aj napriek prísnej legislatíve sme tu už 13 rokov
•
operátorov
výroby
Keďže je pre nás absolútnou prioritou nie len spokojnosť našich
a veríme, že našim profesionálnym prístupom a inováciami či už
klientov
ale aj našich dočasne
pridelených
zamestnancov,
• manipulantov
do skladu,
operátorov
logistiky stáva sa
v oblasti personalistiky ale aj softwarových inováciách budeme
pre nás prioritou číslo jeden samotná personalistika. Personalistika
jednotkou na trhu. Medzi hodnoty našej spoločnosti patrí rešpekt,
•
vodičov
VZV
vo význame správnej analýzy a identifikáciou vhodných pracovných
dôvera, úspech. Verím, že na maximálnej profesionálnej úrovni nás
• montážnych
pozícii,
kde kandidát pracovníkov
nájde svoje uplatnenie. To samozrejme
cez tieto hodnoty vnímajú aj naši klienti, či už aktívni, s ktorými
pokračuje
cez podporné
• kvalitárov,
... služby ako je doprava kandidátov až
spolupracujeme dennodenne alebo aj mnohí noví, ktorí by radi
ku klientovi, ich ubytovanie, zvládnutie tréningového procesu
s nami spoluprácu iba nadviazali. Na komunikáciu s verejnosťou
a zaškolenia,
získanie
potrebných
NÁSTUP
IHNEĎ
a k tomu:preukazov, licencií, lekárskych
využívame široké spektrum nástrojov marketingovej komunikácie.
prehliadok, dodania pracovného oblečenia , až po nástup u klienta.
Jednou z možností je komunikácia cez naše webové stránky
Tu ani
naša práca
nekončí,apretože
zabezpečiť
• zďaleka
výhodné finančné
ohodnotenie
možnosť musíme
pravidelných
záloh
ako sú www.okamzitapraca.sk alebo www.edymax.sk a takisto
vhodnú
aklimatizáciu
• zaujímavé
bonusynášho zamestnanca u klienta a dlhodobé
uchádzači ako aj zamestnanci môžu využívať našu bezplatnú linku.
zotrvanie
na projekte. Samozrejme nesmieme zabudnúť na
• možnosť nadčasov
Spoločnosť Edymax je partnerom rôznych akcií, ako napríklad
ďalšie povinnosti ako je možné rozviazanie pracovného pomeru
„JOBEXPO“ v Nitre, obľúbený veľtrh práce, či partner filantropického
• zabezpečujeme ubytovanie pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo páry
alebo plynulé presunutie zamestnanca do kmeňa spoločnosti
• stabilné zamestnanie
• každodenná starostlivosť Edymax koordinátorom

Hľadáme zamestnancov do Galanty, Voderád, Trnavy,
Bratislavy, Lozorna, Malaciek, ....
Volajte ešte dnes:

0915 886 923, 0917 911 777
0915 891 819
trnava@edymax.com
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a tréningov, na základe ktorých sa buduje ich ďalšia kariéra vo firme.
V snahe zlepšiť kvalitu našich služieb a zároveň zvýšiť efektivitu
spájame pozície do kumulovaných, kde napríklad náborár sa stáva
marketérom a koordinátor náborárom. Prinieslo nám to lepšie
porozumenie na pracovisku a zvýšenie efektivity.
o Aká je aktuálna snaha Vašej agentúry..., s ktorými
spoločnosťami spolupracujete..., o aké pracovné pozície je
záujem u zamestnávateľov?
- Našou najväčšou snahou, je spokojnosť klientov, ku ktorej
sa raz a znova dostaneme len cez našich dočasne pridelených
zamestnancov. Avšak súčasná situácia je značne poznačená
limitmi slovenského pracovného trhu. Aby sme naplnili požiadavky
klientov, otvárame niekoľko zahraničných centier, ktoré budú zo
začiatku napĺňať potreby slovenského, českého a nemeckého trhu.
V budúcnosti sa tieto centrá samozrejme etablujú na poskytovanie
služieb aj lokálnym klientom. V tomto momente máme otvorené
náborové centrá v Srbsku a v Bulharsku, plánujeme vznik centier
v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Ukrajine. Čo sa týka záujmu
klientov o pracovné pozície, hovoríme najmä o práci operátorov
výroby v kompletnom rozsahu výrobného priemyslu (automotive,
elektrotechnický, drevospracujúci, ...) Prejavujú tiež záujem
o kvalifikovanejšie pozície, tzv. kvalitárov, riadiacich pracovníkov,
mzdárov, účtovníkov, atď. Často je pre tieto pozície využívaný
spôsob získavania uchádzačov „Permanent Placement“, čo zahŕňa
kompletný proces výberu vhodného
kandidáta, od pracovného pohovoru
cez získanie referencií a odporúčania
až po zabezpečenie nástupu, kde sa
uchádzač stáva priamo zamestnancom
spoločnosti klienta. V súčasnosti medzi
najväčší záujem o voľné pozície majú
najmä spoločnosti DHL Exel Slovakia,
Samsung Electronics Slovakia, PSA
Peugeot Citroën, Faurecia, Grupo
Antolin, Ikea ...
o Zamestnávate aj cudzincov? Do
akej miery? Máme informácie, že
dokonca niektoré agentúry zvážajú
cudzincov z Rumunska, Macedónie
TOP
– ubytujú ich a ponúkajú firmám za
Hľadáme:
oveľa nižšiu prácu... Naše zákony
ZAMESTNÁVATELIA
sú dosť „vlažné“ proti takýmto
praktikám, tak ich aktéri zneužívajú,
• operátorov výroby
aká je situácia u Vás?
• manipulantov do skladu, operátorov logistiky
- Táto otázka nadväzuje priamo na
predchádzajúcu, kde aj my spomíname
• vodičov VZV
rozsiahle aktivity, čo sa týka náboru
zo zahraničia. Avšak nesúhlasím, že
• montážnych pracovníkov
zákony sú tejto tematike vlažné pri
• kvalitárov, ...
dočasne pridelených zamestnancov,
sú povinné zrovnateľné podmienky,
NÁSTUP IHNEĎ a k tomu:
ktoré zabezpečujú zahraničným
pracovníkom rovnakú mzdu. My sa
• výhodné finančné ohodnotenie a možnosť pravidelných záloh
riadime týmito zákonmi a okrem
zabezpečenia rovnakých pracovných
• zaujímavé bonusy
podmienok, zaobstarávame pre
• možnosť nadčasov
zahraničných pracovníkov aj vhodné
• zabezpečujeme ubytovanie pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo páry
ubytovanie, tlmočníka, tak v práci
• stabilné zamestnanie
ako aj v súkromných záležitostiach, či
už ide o vybavenie bankového účtu,
• každodenná starostlivosť Edymax koordinátorom
pracovné povolenie či obyčajný nákup
v obchode. Za týchto okolností nie je
Hľadáme zamestnancov do Galanty, Voderád, Trnavy,
pravda, že pre klientov je zahraničný
nábor lacnejší, ba naopak. Dôvod jeho
Bratislavy, Lozorna, Malaciek, ....
využívania je jediný a to nedostatok
Volajte ešte dnes:
pracovnej sily na Slovensku.
Verím, že naším prístupom sa
0915 886 923, 0917 911 777
povedomie o personálnych agentúrach
zmení k lepšiemu. Robíme pre to
0915 891 819
všetko, aby sme sa stali vzorom aj
pre iné pracovné agentúry. Sme
trnava@edymax.com
presvedčení, že spoločnými silami opäť
vzbudíme v ľuďoch dôveru. Dôveru,
ktorá je jedna z našich najdôležitejších
pilierov spoločnosti.
otázky: Galantský a Šaliansky Žurnál

PROJEKTU 7. VEČER DOBRA, zameraný na pomoc kriticky chorým
novorodencom – „Krehkým deťom“. Nedá mi nespomenúť aj našu
nadáciu Edymax, ktorá svojou činnosťou pomohla a stále pomáha
deťom, ktoré pre nás znamenajú budúcnosť.
o Ako garantujete profesionalitu Vašich služieb (vzdelanie,
rozhľadenosť pracovníkov, prax v odbore, skúsenosti s prácou s
ľuďmi)?
- V prvom rade je potrebné podotknúť, že kvalitu našich služieb si
overujeme z rôznych zdrojov, od bežných prieskumov spokojnosti
klientov, cez službu „mystery shopping“ ( anonymné a nestranné
hodnotenie kvality poskytovaných služieb uchádzačom alebo
klientom), referencie súčasných aj bývalých zamestnancov
až po obvolávanie všetkých bývalých zamestnancov treťou
nezávislou stranou, ktoré nám slúžia k identifikácii dôvodov
odchodu zamestnancov. Keďže ako personálna agentúra by sme
mali mať personalistiku ako výkladnú skriňu, naše HR oddelenie
pravidelne monitoruje spokojnosť interných zamestnancov
ako aj ich potreby v ďalšom vzdelávaní. Keďže sa vidíme ako
líder v zavádzaní v inovácii v personálnom servise, čo sa týka
softvérovej automatizácie ako aj monitorovania nákladovej časti
biznisu, pre všetkých interných zamestnancov máme pravidelné
školenia, aby ich používanie sa stalo pre nich hrou. V rámci
interných zamestnancov máme implementovaný „talent poll“, ktorý
združuje tých najlepších a pripravuje pre nich špeciálny set kurzov

Hľadáte alebo chcete zmeniť prácu?
Máme prácu pre všetkých.
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Stredná odborná škola technická v Galante je zapojená
do duálneho vzdelávania a patrí medzi školy s najvyššou
pridanou hodnotou v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Školský rok 2016/2017 je v Strednej odbornej škole technickej
rokom významných zmien.
Škola sa zapojila do duálneho vzdelávania a niektorí žiaci v učebnom
odbore autoopravár-elektrikár a autoopravár – karosár sa
pripravujú pre firmu PSA Peugeot Citroën Trnava. Výhodou
tohto vzdelávania pre žiakov je, že sa firma bude podieľať na ich
vzdelávaní a čiastočne hradiť náklady s ním spojené – motivačné
štipendiá, pracovné oblečenie, cestovné, strava.
Od druhého ročníka budú títo žiaci vykonávať odbornú prax
priamo v PSA Peugeot Citroën Trnava a po skončení školy budú
automaticky prijatí do pracovného pomeru na pozíciu, pre
ktorú si ich firma pripravuje.
Keďže je o absolventov školy mimoriadne veľký záujem, v školskom
roku 2016/2017 sa aj ostatní žiaci 1.ročníka v učebných odboroch
– autoopravár - mechanik, elektrikár, karosár, agromechanizátor,
opravár - vzdelávajú podľa vzorového učebného plánu ,v ktorom
je posilnený odborný výcvik. Žiaci majú v priebehu 2 týždňov 4
dni teoretickú prípravu a 6 dní odborného výcviku. Posilňuje sa
ich manuálna zručnosť a budú pripravení vo vyšších ročníkoch
vykonávať v rámci zmluvných vzťahov odborný výcvik na zvolených
pracoviskách.
Rovnako, ako po iné roky , majú možnosť nadobudnúť žiaci
školy ( za výhodných cenových podmienok ) ďalšie zručnosti
v našej zváračskej škole, v autoškole , absolvovať skúšky a získať
vodičské oprávnenie, zváračský preukaz, paličský preukaz.
Absolvovaním ďalších kurzov, ktoré škola ponúka môžu získať
osvedčenie na prácu s obilným kombajnom a preukaz na prácu
s vysokozdvižným vozíkom.
Šancu sme dali aj žiakom, ktorí nemajú ukončenú
základnú školu a študujú v 2-ročnom učebnom odbore –
poľnohospodárska výroba alebo strojárska výroba. Pre týchto
žiakov organizujeme Kurz na získanie nižšieho stredného
vzdelania. Po jeho úspešnom absolvovaní majú možnosť žiaci
prestúpiť na 3-ročný učebný odbor a získať plnohodnotný výučný
list.
Tí, ktorí chcú získať maturitu študujú v nadstavbovom štúdiu
v študijných odboroch– dopravná prevádzka, strojárstvopodnikanie alebo mechanizácia poľnohospodárstva a lesného

hospodárstva.
V 4- ročnom študijnom odbore s posilneným odborným
výcvikom ( po absolvovaní žiaci získavajú výučný list aj maturitné
vysvedčenie ) sa žiaci v 3.ročníku učia programovať a pracovať na
CNC stroji a zapájať pneumatické systém na výukových paneloch
FESTO. Vo 4. ročníku sa zapájajú do výrobného procesu v okolitých
firmách. Za svoju produktívnu prácu dostávajú mzdu a užívajú
výhody kmeňových zamestnancov firmy – dostávajú pracovné
oblečenie, obedy náklady na cestovné a iné benefity poskytované
tou ktorou firmou. Nezanedbateľný je fakt, že po skončení školy
dostávajú ponuku na trvalé zamestnanie.
Vybavenie školy učebnými pomôckami a zariadenie dielní
odborného výcviku spĺňajú požiadavky na kvalitné vzdelávanie
a prípravu žiakov pre potreby trhu práce.
Teší nás, že sme sa v šk. roku 2015/2016 na základe hodnotenia
Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy umiestnili v rámci
škôl Trnavského samosprávneho kraja na popredných miestach
ako škola s najvyššou pridanou hodnotou.
pripravili:
Ing. Ivan Igrici, riaditeľ školy
a Mgr. Eva Hanzelová, zástupkyňa riaditeľa

Nový školský rok začal aj v Strednej odbornej
škole obchodu a služieb v Galante
V septembri sme otvorili brány pre 480 žiakov, z toho 122 prvákov v študijných a učebných odboroch.
Žiaľ, mrzí nás, že každý rok je menší záujem o učebné odbory rôznych profesií. Rodičia i deti si neuvedomujú, že budúcnosť je práve v rôznych učebných
remeslách a uplatniteľnosť na trhu práce je 100%ná. Nie každý má predpoklady a schopnosti stať sa manažérom. Deťom chýbajú manuálne zručnosti
a vzťah k manuálnej práci. Nie je v silách iba škôl presvedčiť rodičov a deti o
potrebe remesiel v živote a zabezpečenia ich budúcnosti, niekedy nepomáhajú ani poskytované výhody zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní.
Naša škola poskytuje žiakom kvalitné odborné vzdelávanie vo všetkých
odboroch. Máme veľmi dobre vybudované vlastné dielne praktického
vyučovania, umožňujeme žiakom vykonávať prax u rôznych zamestnávateľov podľa odboru vzdelania, vykonávať i zahraničnú prax. Voľný vyučovací
čas vypĺňame žiakom rôznymi záujmovými aktivitami v škole, približne v 40
krúžkoch, ktoré môžu navštevovať. V škole majú k dispozícii odborné učebne, telocvičňu, posilňovňu, ihriská. Škola vlastní školský autobus, ktorý slúži
nielen na prepravu žiakov, ale využívame ho na rôzne odborné exkurzie, aby
žiaci spoznávali podmienky v podnikoch, prevádzkach, spoznávali historické
a kultúrne pamiatky Slovenska.
Pripravujeme nový projekt vzájomnej výmeny žiakov na odbornej praxi
v rámci projektu Erasmus + . Pominulé roky sme hostili žiakov učebných
odborov stolár, cukrár z partnerskej školy zo Sokolova a budúci školský rok
by sme chceli zapojiť i našich žiakov na výmennú stáž v učebných odboroch
kuchár a čašník. Tešíme sa, že i napriek niektorým problémom s počtom
žiakov, ich dochádzkou do školy, prospechom, sú v škole i takí žiaci, ktorí sú
vzorom pre ostatných a k svojmu štúdiu na škole sa správajú veľmi zodpovedne a budúce povolanie ich baví. Medzi našich najúspešnejších žiakov
patrí žiačka 4. triedy hotelovej akadémie Michaela Schavelová, ktorej učarilo
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barmanstvo a žnie úspech za úspechom. Medzi najvyššie ocenenie za minulý rok jej patrí titul „juniorský
barman roka SR“ (na snímke vľavo dole).
Učitelia podporujú žiakov a pripravujú ich na rôzne
súťaže, kde prezentujú svoje zručnosti a vedomosti a získavajú praktické skúsenosti. Nie je to len o
víťazstve, ale najmä o skúsenosti. Pripravujeme aj
budúci školský rok pre žiakov našej školy barmanský
a baristický kurz, zváračské kurzy, aby žiaci získali ďalšiu ´nadstavbu´ popri štúdiu a ponúkli na trh práce
kvalitnejšiu odbornosť.
Želám kolegom a všetkým žiakom úspešný školský
rok, aby si splnili svoje predsavzatia a mali radosť z
vykonaných výsledkov.
pripravila: Mgr. Anzelma Bolová,
riaditeľka SOŠOaS v Galante

Spojená škola v Šali zatraktívnila štúdium
Opäť je pred nami nový školský rok 2016/17. Spojená škola, Nivy 2,
Šaľa sa pýši svojou dlhoročnou tradíciou - vychováva absolventov,
ktorí sa uplatňujú v rôznych odvetviach hospodárstva. V tomto
školskom roku sme privítali takmer 100 nových študentov do prvých
ročníkov v študijných odboroch obchodná akadémia, elektrotechnika, chemik operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
Pre všetkých žiakov sme si stanovili hlavné úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu, aby sme skĺbili teoretické vyučovanie s praktickým.
Našim hlavným cieľom je urobiť vyučovací proces zaujímavý a s
progresívnymi vyučovacími metódami tak, aby sa absolvent vedel
čo najlepšie uplatniť.
Z hľadiska teoretického vyučovania sú pre žiakov pripravené kvalitné odborné učebne výpočtovej techniky, elektrotechniky, zabezpečovacej techniky a počítačových sietí. Mnohé učebne sú vybavené
interaktívnymi tabuľami, tabletmi a dataprojektormi a využívanie
informačno- komunikačných technológií je bežnou súčasťou vyučovacieho procesu. V rámci COVaP sa nám darí postupne dopĺňať o
ďalšie zariadenia, prístroje dielne elektrotechnického a strojárskeho
zamerania.
Naša škola aktívne spolupracuje so zamestnávateľmi v okolí a to
hlavne s Duslom a. s a Samsung-om Slovakia Electronis. Spolupráca s Duslom a.s. je aktívna už druhý rok. Poskytujú študentom
študijných odborov na o.z. SOŠ finančné benefity, ktoré podstatne
prispievajú k zatraktívneniu štúdia spojeného s odborným výcvikom
u toho najväčšieho zamestnávateľa v okolí Šale. Študenti dostávajú
mesačné štipendium od 9 do 45 €, príspevok na stravovanie do
výšky 40 € mesačne, hodnotné odmeny za vynikajúce koncoročné
vysvedčenie (napr. smartfóny), odmenu za prácu počas odborného
výcviku 80 až 100 € mesačne. Cez letné prázdniny si mohli študenti
zarobiť na brigáde v Dusle. Najväčším bonusom je však zaručené
zamestnanie po skončení štúdia. V spolupráci s Duslom a.s. pripravujeme nové učebné priestory druhého chemického laboratória pre
odbor chemik operátor. V šk. roku 2015/16 sme na Spojenej škole,
Nivy 2, Šaľa, realizovali základný zváračský kurz Z – E1, v spolupráci
so Zváračskou školou číslo 030 A. a J.Ricker. Za veľmi dobré študijné
výsledky bola žiačka Spojenej školy odmenená sponzorsky poukážkou na získanie vodičského oprávnenia v Autoškole František
Kovács.

Vo vzájomnej spolupráci so zamestnávateľmi v blízkom okolí
budeme pokračovať aj v ďalšom období a tešíme sa na vzájomnú
spoluprácu.
Sme nesmierne radi, že počas letných prázdnin sa začala uskutočňovať oprava osvetlenia v priestoroch školy, ktorú financuje v rámci
rozpočtu 2016 Nitriansky samosprávny kraj.
V každom školskom roku ponúkame žiakom:
• možnosť aktívne pracovať v rôznych mimoškolských záujmových
útvaroch,
• zapojiť sa do predmetových olympiád v SJL, ANJ, NEJ, biblická
olympiáda, SOČ, športových, matematických súťaží, Zenit v elektrotechnike, strojárstve a pod.
• jazykovo-poznávacie exkurzie do Londýna, Viedne, Osvienčimu a
iné
• návštevu divadelných predstavení v Bratislave, v Trnave
• prácu v Žiackej školskej rade
Škola sa snažila a využíva dostupné grantové programy, ktoré ponúka Európska únia, Európska komisia, ministerstvá a ostatné organizácie. Vďaka týmto zdrojom môžeme inovovať školský vzdelávací
program v súlade s potrebami zamestnávateľov a modernizovať
vzdelávací proces zaujímavými a interaktívnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou s vysokým podielom informačných a
komunikačných technológií.
Škola v školskom roku 2016/17 bude zapojená do projektu Erasmus
plus s názvom „Zvýšenie kompetencií elektrotechnikov a chemikov
na európskom trhu práce“. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci
naši žiaci časť odborného vzdelávania budú absolvovať v Českej
republike na partnerskej škole v Kralupoch nad Vltavou počas
dvojtýždňových výmenných odborných stáží v mesiaci november
2016 a jún 2017 v elektrotechnických odboroch a v odbore chemik
operátor.
pripravila: Ing. Anna Keseliová, riaditeľka školy

Spojená škola - pedagógovia
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SOŠ v Šali svojim študentom spestruje študentský život
V septembri 2016 otvorila svoje brány Stredná odborná škola –
Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa. Počas prázdnin sa pripravovalo
materiálno-technické a organizačné zabezpečenie nového školského roka. V školskom roku 2016/2017 nastúpili do prvých ročníkov
študenti učebných
odborov chovateľ so zameraním na chov koní a
jazdecvo, kuchár, čašník/
servírka, kaderník/čka a
do študijného odboru
agropodnikanie so zameraním na chov koní a
jazdectvo a otvorená bola
aj jedna trieda nadstavbového štúdia v odbore
podnikanie v remeslách
a službách. V mesiacoch
december – január
plánujeme uskutočniť
certifikovaný kurz Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa, ktorý je
možné refinancovať aj z
prostriedkov ÚPSVaR.
V tomto školskom roku
pripravujeme množstvo akcií, do konca kalendárneho roka 2016,
napríklad: v novembri – Hubertova jazda žiakov, v decembri – Deň
otvorených dverí v priestore obidvoch areálov SOŠ, účasť na vianočných trhoch.
Srdečne pozývame širokú verejnosť, potenciálnych uchádzačov o

štúdium na všetky školou organizované akcie, bližšie informácie
nájdete na www.soupsala.edu.sk.
Naďalej pokračujú naši študenti v mobilitných stážach Erasmus+,
už 29. septembra odchádzajú študenti odborov služieb na trojtýždňovú prax na Sicíliu. V
októbri pokračuje stáž
študentov zameraných na
chov koní a jazdectvo – v
Českej republike Kladruby
nad Labem a Praha Velká
Chuchle. V jarných turnusoch pripravujeme stáže
v Maďarsku a Írsku. Počas
odborných mobilít si študenti overujú, aktualizujú
a prehlbujú zručnosti, ktoré v budúcnosti využijú
na súčasnom náročnom
trhu práce.
V každodennej pedagogickej činnosti, v organizovaných akciách je v
pozornosti všetkých pedagógov osobnosť študenta a jeho všestranný rozvoj so zreteľom na objektívne hodnotenie kvality a dodržiavanie bezpečnosti.
pripravila: Ing. Magdaléna Birnšteinová, riaditeľka SOŠ Šaľa
(na snímke pedagogický zbor)

Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Štúrova 74, 927 01 Šaľa,
ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, v súlade so zákonom číslo 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov
zverejňuje
zámer spolupracovať so subjektom zo súkromného sektora za účelom podpory
vzdelávacieho programu školy v odbore poľnohospodárstvo a agropodnikanie v
školskom roku 2016/17 a za týmto účelom chce prenajať formou priameho nájmu na
nepodnikateľské účely časť pozemkov v katastrálnom území Šaľa, LV č. 304: parc. č.
2421/2 o výmere 274 m², druh: ostatné plochy, parc. č. 2422/2 o výmere 68 m², druh:
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 2415/59 o výmere 6465 m², druh: ostatné plochy a
parc. č. 2418/7, o výmere 92 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, a to na dobu nájmu
maximálne jeden rok.
V prípade záujmu Vaše ponuky posielate alebo osobne doručte do 14. októbra 2016 do
15,00 hod. na adresu: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa v
označenej obálke: „SPOLUPRÁCA a NÁJOM - neotvárať“.
Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp.
názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, náplň
spolupráce a ponúknutú cenu a účel nájmu.
Termín obhliadky: 11. októbra 2016, o 8:00
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Bližšie informácie: na internetovej stránke školy, na úradnej tabuli,

prípadne na tel. č. : 031/7712983
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Úspešnosť prijatia na vysoké školy u šalianskych
gymnazistov je takmer 96 %-ná!

Začiatok školského roka začal v Gymnáziu Juraja Fándlyho v Šali 5.septembra
2016. Do 11 tried nastúpilo 246 žiakov.
Týchto žiakov budú vyučovať 23 učitelia
(vrátane lektora anglického jazyka).
Žiaci 1. a 2. ročníka študujú podľa inovovaného školského programu a žiaci
3. a 4. ročníka podľa školského programu z roku 2011. Na škole je aj trieda s
druhým vyučovacím jazykom – francúzskym, dĺžka tohto štúdia je 5 rokov.
Vyučujeme anglický, nemecký, francúzsky jazyk, v prípade záujmu aj latinčinu. Žiaci si od druhého ročníka môžu
vyberať spomedzi množstva voliteľných
predmetov, vo 4.ročníku si dokonca vyberajú bloky – t.j. 15 vyučovacích hodín
rozdelených v troch smeroch – technický, prírodovedný a spoločenskovedný
blok. Ich výber je možný vďaka absolvovaniu povinnej dotácie predmetov v
prvých troch rokoch štúdia.
Čo sa týka vybavenia školy je žiakom
k dispozícii 25 učební, z toho 8 špeciálnych. Máme novovybavené učebne
biológie, chémie, fyziky, 2 posilňovne,
multifunkčné ihrisko a celkovo zrekonštruované priestory s vymenenými
dverami a radiátormi. Projekt na rekonštrukciu jedálne a objektu telovýchovnej a záujmovej činnosti (bývalé dielne)
je v záverečnej fáze verejného obstarávania.
Vnútorná kvalita školy je tvorená z
23 plne kvalifikovaných pedagógov,
ich vekový priemer je cca 40 rokov. Aj
vzhľadom na zmenu plánu výkonov
(zrušenie kontinuity 8-ročného gymnázia) škola prešla v priebehu posledných
rokov mnohými personálnymi zmenami, hlavne v kvalitatívnej oblasti, čím
sme chceli dosiahnuť zvýšenie kvality
samotného vzdelávania vo všetkých
fázach vzdelávania. V rámci objektivity
treba dodať, že odišli aj kolegovia, ktorí
odchádzali do dôchodku či na ZŠ (odkiaľ prešli do vzdelávacieho procesu pre
8-ročné gymnázium). Aj touto cestou
sa im chceme poďakovať za ich odbor-

Knižnica je pýchou šalianskeho gymnázia

nú a profesionálnu prácu, ich prístup,
prínos a ľudskosť, ktorú preukazovali pri
výchove a vzdelávaní v škole.
Aj v dôsledku týchto zmien sa môže
naše gymnázium hrdiť výborným
postavením medzi 27 gymnáziami v
Nitrianskom kraji, kde sa dlhodobo
v rámci rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (www.ineko.
sk) umiestňujeme na popredných
miestach. V školskom roku 2015/2016
sme obsadili krásne 4. miesto. Zároveň
nás inštitút ohodnotil ako školu s veľmi
dobrými výsledkami žiakov – hodnotenie odráža úroveň výučby, žiakov,
učiteľov, výsledky maturitnej skúšky.
Kvalitatívne zmeny možno vidieť aj v
úspešnosti prijatia našich absolventov
na vysoké školy, ktoré sa pravidelne pohybujú okolo 95-96 % a vo vynikajúcom
uplatnení našich absolventov na trhu
práce. Veríme, že škola bude neustále
zvyšovať kvalitu vyučovania, čo sa
odzrkadlí aj na ešte lepšom umiestnení
školy v rámci Nitrianskeho kraja.

Každoročne zvyšujúca sa kvalita
edukačného vzdelávania aj tento rok
významnou mierou prispela k vynikajúcim výsledkom našich žiakov na
celoslovenskej, ba aj na svetovej úrovni
vo vedomostných, ako aj športových
súťažiach. Najväčší úspech dosiahla
Liliana Tušková, ktorá bola ocenené
najvyšším ocenením, ktoré môže získať
študent - získala Ocenenie sv.Gorazda
od ministra školstva. Úspech dosiahli
svojimi výbornými výkonmi aj naše hádzanárky - 3.miesto na Majstrovstvách
Slovenska v hádzanej. A sú tu aj naše
ďalšie úspechy v predmetových olympiádach na celoslovenskej a krajskej
úrovni. Sme teda radi, že aj na týchto
úspechoch badať kvalitu prípravy žiakov, ako aj samotných učiteľov – ktorou
prispievajú k dobrému menu školy.
pripravili:
PaedDr. Vladimír Takáč, riaditeľ školy
a Mgr. Milana Egriová, zástupkyňa

pedagógovia - školský rok 2015/2016
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Ako sme v septembri strávili jeden príjemný deň v Penzióne
s reštauráciou DORI v Diakovciach.... Doporučujeme aj ďalším.
ponúka tiež 60 miest a v
komfortne zariadených
izbách nad reštauráciou
s klimatizáciou, TV-SAT a WI-FI, sa dokáže
ubytovať 18 osôb.
Po chvíľke čakania sme
mali na stole polievky,
sviečkovú na smotane a
kuracie prsia s ovocím a
syrom. Veľké a esteticky
naservírované porcie
chutili ako od mamy.
Pri rozhovore so sympatickými majiteľmi penziónu, Petrom a Andreou
Bukovskými, sme sa
Sympatickí majitelia Andrea a Peter Bukovskí
dozvedeli, že ho založili
pred 11 rokmi a názov
S rodinou sme sa rozhodli stráviť sviatočný
DORI je podľa ich prvorodenej dcéry Doroty.
voľný deň výletom niekam, kde sme ešte
Peter Bukovský je vyučený kuchár a okrem
neboli. Za úlohu som dostala vybrať niečo
bežných služieb ponúkajú zorganizovanie
„fajnové“ ako sa vyjadril syn, „aj s bazénom“
rodinných osláv (svadby, výročia, krstiny,
vyjadrila želanie dcéra a „kde sa dobre
promócie, kary), aj firemných
akcií (školenia, prezentácie,
bankety). Samozrejmosťou je
slávnostná dekorácia (poťahy
na stoličky, kvety, farebné
kompozície podľa požiadaviek
hostí) a slávnostné menu,
ktoré zahŕňa welcome drinky,
teplé alebo studené predjedlá,
polievky, hlavné jedlá, šaláty,
omáčky, proste všetko na čo má
zákazník chuť. Srdcia návštevníkov si určite získa rustikálne
pôsobiaca vínna pivnica. V
spojení s kulinárskym umením
Petra Bukovského, profesionalitou Andrei Bukovskej a teplou
bublajúcou vodou vo vírivke, je
toto miesto ideálne na dokonalé spoločenské akcie. Majitelia
vedia ako pritiahnuť zákazníkov
najeme“ zakončil požiadavky manžel. Intera neustále rozširujú služby pre návštevnínetový vyhľadávač mi ponúkol množstvo
kov, ktorých počet každým rokom rastie. Vo
penziónov s wellnesom na juhozápadnom
vínnej pivnici môžete zažiť ochutnávku z
Slovensku. Jeden ma upútal najviac, a
pestrého sortimentu akostných vín, prezento príslovím, ktorým sa prezentujú: „Veľa
malých ľudí, na mnohých malých miestach,
urobí veľa malých skutkov, pričom zmenia
tvár sveta.“
A tak sme sa v krásny slnečný deň vybrali do
Diakoviec (4km od Šale), kde nás privítal rodinne pôsobiaci penzión DORI s pohodlným
parkoviskom. Vnútorné priestory reštaurácie
pôsobili útulne, ale keďže bol slnečný teplý
deň, usadili sme sa vo veľkom altánku, ktorý
je súčasťou letnej terasy. Milý čašník bol pri
nás skôr ako sme sa rozhliadli a ponúkol
nám jedlá z denného menu. V blízkosti
altánku stál gril, pec, detské ihrisko, žblnkotala tu fontánka v jazierku a všadeprítomná
zeleň navodzovala príjemnú atmosféru.
tácie vinárstiev s folklórnym vystúpením a
novinkou sú veľké drevené misy, na ktorých
Terasa je veľká pre cca 60 ľudí, reštaurácia

sa vo forme
švédskeho
stolovania
podávajú
zabíjačkové
špeciality,
šaláty rôzneho druhu,
podľa
želania zákazníka. Ak
máte chuť
oslavovať
v pohodlí
domova,
poskytujú
donáškovú
službu. Z
misy sa kľudne najedia aj 8 ľudia a vy máte
doma chutné jedlo od profesionálneho
kuchára. Ešte k tomu bez námahy a za
výhodnú cenu.
Ubytovaní hostia majú k dispozícii podľa

želania polpenziu alebo plnú penziu a
ako bónus získajú zľavu na vstupnom do
termálneho kúpaliska v Diakovciach. Ak sa
im nechce nikam chodiť, okúpať sa môžu
aj vo vonkajšom bazéne, ktorý je súčasťou
vybavenia penziónu, má protiprúd, je osvetlený aj pre nočné kúpanie. To môže byť
zaujímavé v prípade, že si tu zorganizujete
svoju párty. Majitelia majú v pláne vybudovať saunu a kryt na bazén, aby klientela,
ktorá sa začína rozrastať aj o zahraničných
hostí (Čiech, Poľska, Maďarska a dokonca
z Veľkej Británie), bola spokojná. Myslím
si, že už teraz penzión s reštauráciou DORI
spĺňa požiadavky európskeho štandardu a
svojimi službami uspokojí aj najnáročnejšieho hosťa. A práve to je cieľom manželov
Bukovských, pretože sa s nami lúčili so
slovami: „Človek má radosť, keď uspokojí aj
najnáročnejšieho hosťa. Jeho spokojnosť a
pochvala je odmena za naše úsilie.“ Mojej
rodine sa veľmi u nich páčilo, bolo tu „fajnovo“, dokonca „s bazénom“ a všetci sme sa
„dobre najedli“. Odchádzame s vedomím, že
do penziónu DORI sa určite vrátime.
pripravila:
Mgr. Mária Derďaková s rodinou z Komjatíc

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

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. na Slovensku pôsobí 15 rokov.
Klienti tu vybavia viaceré finančné služby na jednom mieste.

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom,
takže vieme pomôcť každému. Samozrejme,
a.s vznikla v októbri 2001, so sídlom na
že naša spoločnosť má aj charitatívne aktivity.
Červeňovej ulici 18, v Bratislave. UNIVERSAL
V roku 2013 založila nadáciu „Keď potrebujete
maklérsky dom, a.s je silnou, stabilnou
pomôcť, Universal maklérsky dom.“ Nadácia
a nezávislou slovenskou spoločnosťou,
bola zriadená za účelom podpory charitatívnych
ktorá pôsobí na trhu 15 rokov a od svojho
projektov a prerozdelenia finančných
vzniku úspešne pôsobí
prostriedkov pre cieľové skupiny.
a udáva trendy v oblasti
Verejnoprospešným účelom
finančného sprostredkovania.
nadácie je najmä humanitná
Najdôležitejší je pre
pomoc a podpora sociálne a
spoločnosť klient, ktorému
zdravotne znevýhodnených
garantuje objektívne
jednotlivcov a skupín, rozvoj
informácie a komplexné
vzdelávania a komunitného
služby vo všetkých 6
života.
sektoroch finančného
Prečo by sa mal klient
sprostredkovania. Na
rozhodnúť práve pre Vašu
čom si ale v spoločnosti
spoločnosť, v čom je Vaša
zakladajú zvlášť, sú hodnoty:
spoločnosť možno iná oproti
dôveryhodnosť, nezávislosť,
druhým?
profesionalita, priateľská
- Špeciálnou novinkou našej
atmosféra a samozrejme chuť
spoločnosti je iŠanón a šanón od
posúvať sa ďalej. Pôsobnosť
UNIVERSALU pre našich klientov,
a dostupnosť UNIVERSAL
šanóny majú klienti zadarmo,
maklérskeho domu, a.s. je
dokážu si na jednom mieste
na celom Slovensku v 85
pobočkách.
prehľadne usporiadať a bezpečne
Aktuálne hovorí Iveta
uložiť všetky už existujúce, ale
Fábiková, regionálna
i budúce zmluvy. Moderný iŠanón
riaditeľka UNIVERSAL
je pre klientov dostupný online
maklérsky dom, a.s. v Šali:
prakticky kedykoľvek a kdekoľvek.
- Po 18 ročnej praxi
Ponúknuť vieme aj inovovaný,
v poisťovníctve pre jednu
klientami overený šanón,
značku som sa rozhodla,
v klasickej tlačenej podobe.
že nastal čas - ponúkať
viaceré finančné služby
otázky: GaŠa Žurnál
klientom na jednom mieste.
Pre spoločnosť UNIVERSAL
maklérsky dom, a.s. som sa
rozhodla pracovať z viacerých
dôvodov, ten najdôležitejší
bol profesionálny a priateľský
prístup mojich kolegov
Iveta Fábiková
v spoločnosti. Bola to moja
priorita, aby som vedela vytvoriť
i ja priateľské prostredie pre svojich budúcich kolegov a našich
Spoločnosť v Šali sídli pri
klientov. Ďalším dôležitým dôvodom bolo pre mňa, že máme
Reštaurácii RICO
agentúrne riadenie a nie sme založení na silnom multilevelovom
(budova bývalého
systéme. Našim klientom poskytujeme všetky služby na
okresného súdu),
jednom mieste a garantujeme im objektívne a komplexne
Jarmočná 224/3.
služby v oblastiach: Životného poistenia, investovania,
telefón 0902 980 105
poistenia priemyselných rizík, majetkového poistenia
email:
občanov, sprostredkovania úverov a leasingov, doplnkového
fabikova@universal.sk
dôchodkového a starobného sporenia.
web: www.universal.sk
Následná starostlivosť o klienta je na prvom mieste a
pomáhame im pri riešení poistných udalostí. Zvlášť toto
TEŠÍME SA NA VÁS,
si u nás klienti veľmi vážia, pretože na jednom mieste
PRÍDITE VYSKÚŠAŤ NAŠE
na jednej pobočke vybavia všetko. V súčasnosti máme
SLUŽBY!
v portfóliu 850 poisťovacích a investičných produktov a služieb,

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Galantská pôrodnica je v novom šate
Jej rekonštrukcia bola súčasťou príprav na novú spoluprácu s televíziou Markíza
Nemocnica Svet zdravia Galanta
počas letných mesiacov zrealizovala
významnú rekonštrukciu pôrodníckej
časti gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia. V pôvodných priestoroch bol
vytvorený druhý moderný pôrodnícky
box, kompletne vymenené boli okná,
podlahy, dvere, osvetlenie a obklady.
Zútulnili sa čakacie priestory pre
rodičky ako aj pre sprevádzajúce osoby.
Celková investícia v hodnote vyše 100
tisíc eur bola súčasťou príprav na nový
projekt televízie Markíza pod názvom
Baby Boom. Ten sa na pôde galantskej
pôrodnice začal produkovať od začiatku
augusta 2016.

„Táto rekonštrukcia
má ešte viac podporiť
veľmi dobrú kondíciu
tohto oddelenia,
ktoré je vyhľadávané
mamičkami zo
širokého okolia.
Som hrdý na to, že
vďaka tejto investícii
si televízia Markíza
pre svoj nový projekt
vybrala práve našu
pôrodnicu. Ten by mal
poodhaliť množstvo
pozitívnych emócií,
ktoré sprevádzajú
narodenie dieťaťa
a súčasne tiež ukázať
náročnú prácu lekárov,
sestier a pôrodných
asistentiek. Verím,

že naše budúce rodičky ocenia aj ďalšiu pripravovanú novinku, ktorú
plánujeme spustiť už v septembri. Ide o nový pôrodný plán, pomocou
ktorého si mamička bude môcť naplánovať pôrod v našej pôrodnici
do najmenších detailov. Mali by sme tak stať šiestou pôrodnicou Svet
zdravia, ktorá túto bezplatnú službu bude ponúkať,“ zvýraznil Marián
Haviernik, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Galanta.

Počet pôrodov v roku 2015
I.

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SPOLU

Chlapec

45

27 45 35 39 43

51

35

53 40 45

43

501

Dievča

36

29 33 39 37 34

48

46

42 44 34

42

464

Dvojičky

0

2

0

2

3

1

12

SPOLU

81 58 79 75 76 77 99

83

98 84 81 86

977

1

1

0

0

0

2

Vďaka novej recepcii získajú pacienti informačný servis ako v hoteli
Všetky potrebné informácie budú v nemocnici na jednom mieste
Nemocnica Svet zdravia Galanta dnes
predstavila nový koncept recepcie, ktorá
má slúžiť pacientom a návštevníkom
nemocnice ako miesto prvého kontaktu.
Rozsahom poskytovaných informačných
služieb pripomína hotelovú recepciu. Jej
zamestnanci sú pripravení v pracovných
dňoch (od 7.00 do 15.30 hod.) poskytovať
informácie o prevádzke nemocnice,

rozsahu zdravotnej starostlivosti
jednotlivých oddelení a ambulancií,
nadštandardných službách alebo o
dopravnej zdravotnej službe. Takisto
pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri
riešení krízových situácií. Na recepcii
bude súčasne možné realizovať všetky
platby za nadštandardné výkony a iné
služby. Projekt novej recepcie si vyžiadal

celkovú investíciu v hodnote takmer 15
tisíc eur.
„Do nemocnice často prichádzajú pacienti
s obavami o svoje zdravie a život. Zriadenie
recepcie vnímame ako ďalší ústretový krok k
pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu,
nasmerujeme ho v neznámom prostredí a
dáme mu pocit, že sa o neho niekto postará
od vstupu do nemocničných dverí,“ zdôraznil

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
Marián Haviernik, riaditeľ nemocnice Svet
zdravia Galanta.
Nová recepcia bude poskytovať aj
informácie o službách zdravotnej poisťovne
Dôvera, ktorá celý projekt finančne
podporila.
„Aj keď zdravotná starostlivosť v našich
nemocniciach je na vysokej úrovni, dobrý
dojem často kazí neútulné prostredie
a zastarané vybavenie. Renovácia
nemocničných priestorov je jedným z našich
dlhodobých projektov. Verím, že nové recepcie
prinesú do nemocnice nový štandard a
pacienti ich ocenia,“ vysvetlil Martin Kultan,
generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne
Dôvera.
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Rozsah služieb poskytovaných novou
recepciou:
• Poskytnutie všeobecných informácií
o nemocnici, oddeleniach
a o ambulanciách;
• Poskytovanie informácií
o nadštandardných službách, cenách
• Platby za výkony a za nadštandardné
služby v zmysle cenníka;
• Riešenie núdzových a krízových situácií
v nemocnici (úraz, požiar, krádež, havária);
• Informácie o dopravnej zdravotnej službe
Svet zdravia;
• Straty a nálezy;
• Podateľňa;
• Flexibilná pomoc pri riešení ostatných
podnetov pacientov a návštevníkov;
• V budúcnosti aj objednanie/
preobjednanie pacienta na vyšetrenie/
ošetrenie.

Na fotografii sú
zľava: Marián
Haviernik, riaditeľ
nemocnice Svet
zdravia Galanta,
dve šarmantné
recepčné a Martin
Kultan, generálny
riaditeľ zdravotnej
poisťovne Dôvera.

Telefonický kontakt: +421 31 78 33 892
E-mailový kontakt:
recepcia.ga@svetzdravia.com
Koncept nových recepcií hotelového
štandardu doteraz zaviedol Svet zdravia
v spolupráci so zdravotnou poisťovňou
Dôvera v nemocniciach v Trebišove, Spišskej
Novej Vsi a v Žiari nad Hronom. Okrem
galantskej nemocnice sa nové recepcie
vybudujú tento rok i v Humennom, Vranove
nad Topľou a v Rožňave. Prvé mesiace
ukázali, že pacienti túto službu veľmi
privítali a že tento typ recepcie by mal byť
prirodzenou súčasťou každej nemocnice.
Poisťovňa Dôvera súčasne aj tento rok
podporila vybudovanie novej VIP izby. Tá
sa nachádza oddelení úrazovej chirurgie
a ortopédie a predstavuje najvyšší lôžkový
štandard v sieti Svet zdravia (samostatné
sociálne zariadenie, harmonický interiér
a LCD TV). Poistenci ZP Dôvera majú 50%
zľavu na denný poplatok v hodnote 20 eur.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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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

MUDr. Regan BELOVIČ

odborný garant pre plastickú chirurgiu

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;
85105 Bratislava
www.ulk.sk

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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„Zákazková výroba topánok v malej firme nemá v súčasnej
dobe perspektívu...,“ hovorí Peter Osvald, obuvnícky majster zo Šale.

Firma Peter Osvald-Servis obuv otvorila svoju prvú
prevádzku ešte v. r. 1993 v Šali. Vznikla ako rodinná
firma, ktorá sa zameriavala hlavne na opravu obuvi a
koženného tovaru, bundy, kufre, tašky.... Časom sa začala
orientovať na malopredaj rôznych výrobkov, ako napr.
prostriedky na ošetrenie koženných výrobkov, krémy
na obuv, inpregnátory, čistiace prostriedky na obuv,
výrobky na čistenie a údržbu koženných sedačiek, farby
na semiš, včelí vosk. Predávali napríklad aj stielky do
obuvi /vložky do obuvi/, obyčajné aj ortopedické a ďalšie
podobné výrobky pre lepšiu a pohodlnejšiu chôdzu,
šnúrky do topánok...
„Taktiež sme začali vyrábať koženné opasky na mieru
,kde používame len tú najkvalitnejšiu kožu. Vlastne je to
skladačka, kde si zákazník vyberie pracku, aká sa mu páči aj
pás kože a my mu na počkanie, a na jeho mieru, vyrobíme
opasok. Taktiež predávame obuv značky Prestige, ktorá
je veľmi kvalitná a je vyrobená z pravej kože. Predávame
aj koženú galantériu peňaženky, kabelky, crosbody tašky,
cestovné tašky. V ponuke máme aj výber dámskych siloniek
ako aj siloniek - samodržiek. V ponuke služieb, t.j. oprava
obuvi a koženného tovaru, robíme výmenu pätníkov,
podrážok, lepenie podošiev, výmenu zipsov do obuvi,
tašiek aj kožených búnd, výmenu bežcov, šitie rozpáraných
častí obuvi, a obrovské množstvo iných prác, týkajúcich sa
obuvi koženej galantérie a podobných výrobkov. Máme v
evidencii cca 170 druhov prác, ktoré ponúkame“, hovorí Peter
Osvald, majiteľ.
o Myslíte si, že má obuvníctvo na Slovensku budúcnosť?
A prečo áno, alebo nie?
„Budúcnosť obuvníckej profesie v dohľadnej dobe nevidím
optimisticky z dôvodu, že výrobcovia obuvi u nás sú
stále konfrontovaní s cenou dovážanej menej kvalitnej
obuvi. Takže výrobca kvalitnej obuvi má veľké problémy s
predajnosťou svojich výrobkov. V podstate aj keby si chcel
zákazník zaplatiť viacej za kvalitnú obuv, ťažko sa mu vyberá,
nakoľko v súčasnej dobe neexistuje osveta v oblasti tejto
profesie a zákazníkovi nemá kto odborne poradiť až na
výnimky... Zo skúseností viem. že zákazková výroba obuvi
nemá v súčasnej dobe až takú perspektívu, dalo by sa
povedať, že keby som sa aj dal na zákazkovú výrobu obuvi,

Manželia Osvaldovci podnikajú spolu,
sú si oporou v každom smere

tak celkom určite
by som nemohol
súčasne vykonávať
aj opravu obuvi.
Ďalej by som musel
aj nakúpiť nový
strojový park, ktorý
je veľmi drahý.
Apropo, na dvoch
stoličkách sa nedá
sedieť. My sa
snažíme vykonávať
čo najkvalitnejšie
služby a týmto smerom dávame aj svoju energiu“, hovorí
Peter Osvald.
o Viacerí zákazníci sú radi, im aspoň obuv upravíte
podľa potreby – došijete, našijete, všijete materiál...
akceptujem aj prípadné vyššie ceny, pretože takáto práca
je „piplačka“. Robíte ju však veľmi odborne, konečný
efekt – výsledok je nádherný. Neuvažujete s rozšírením
takýchto služieb?
„Čo sa týka úpravy obuvi podľa požiadaviek zákazníka...,
áno sú zákazníci, čo si to vážia tak po odbornej stránke
ako aj po ekonomickej stránke, ale veľmi často narážame
na problém nesprávneho zhodnotenia pracnosti, tak aj
ekonomického zhodnotenia práce zo strany zákazníka. Čiže
je to neustále vysvetľovanie prečo a ako to budeme robiť,
prečo je taká cena a v konečnom dôsledku je to pre nás
ekonomicky nerentabilné. Viete, pracovať s posúdením
zákazníka, že daná prerábka je, „len také nič, nenáročné“,
znamená pre nás absolútne nepochopenie obuvníckej
práce a opráv, pretože práve na takých
maličkostiach je to naozaj doslova
prplačka, veľa minút práce, niekedy aj
hodín práce a docenenie od zákazníka
žiadne. Z toho vyplýva, že nemá zmysel
rozširovať takéto služby“, hovoria
manželia Osvaldovci.
otázky: Galantský a Šaliansky Žurnál

Adresa prevádzky:
Nemocničná 1, Šaľa.
Otváracie hodiny:
utorok - piatok od 9.00h-17.00h
sobota od 9.00h-12.00h
Kontakt:
Peter Osvald
0915896357, 0905476851,
web: www.osvaldpeter.euweb.cz
alebo www.bizref.sk/opravaobuvi-sala
email: osvaldpeter@gmail.com

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Delap – rodinná firma s viac ako dvadsaťročnou tradíciou,

všetko pre vašu stavbu, byt či záhradu pod jednou strechou.

Na hlavnej ulici v centre obce Matúškovo každého zaujmú reklamné pútače firmy Delap, ktorá ponúka svojim zákazníkom naozaj
komplexnú ponuku materiálov a služieb v oblasti stavebníctva. Ako
nám povedal obchodný riaditeľ pán Schweiger, firma začala na slovenskom trhu pôsobiť v roku 1993 a v tom čase sa špecializovala na
výrobu a predaj fasádnych omietok. Dodnes je jednou z dvoch čisto
slovenských firiem zaoberajúcich sa výrobou fasádnych omietok,
ktoré tu vyrábajú z materiálov dovážaných z Nemecka, Rakúska a
Českej republiky.
Vo svojej práci kladú dôraz predovšetkým na
kvalitu produktov, ktoré vyrábajú i predávajú
a na korektné vzťahy so svojimi zákazníkmi.
Vyrábajú fasádne farby pre individuálnych zákazníkov, ale aj pre miestne stavebné firmy, pre
ktoré sú už 24 rokov spoľahlivým partnerom.
Práve snaha čo najlepšie vyhovieť zákazníkom
viedla majiteľa rodinnej firmy pána Ladislava
Patócsa k rozšíreniu sortimentu ponúkaných
materiálov a služieb. K výrobe fasádnych
omietok pribudla predajňa farby – laky, kde
nájdete širokú ponuku kvalitných farieb slovenských i zahraničných výrobcov a všetko, čo
potrebujete, ak sa rozhodnete doma vymaľovať. V predajni farby – laky vám na počkanie
namiešame interiérové i exteriérové farby a tak
ušetríte jednu cestu. Novinkou je aj miešanie
priemyselných epoxidových, polyuretánových
a syntetických farieb na železo, drevo a betónové podlahy.
Interiérové štúdio firmy Delap ponúka
zákazníkom niekoľko stoviek laminátových
a drevených parkiet od tých cenovo prístupnejších až po luxusné drevené parkety. Rôzne
podlahové materiály a doplnkový materiál tu
nielen nakúpite, ale firma Delap vám zabezpečí
aj ich montáž. Ponúkajú aj kvalitné interiérové
dvere. Určite si ich vyberiete zo širokej ponuky
materiálov, typov i dezénov.

Moderný interiér vhodne doplnia tapety a tie si v interiérovom
štúdiu firmy Delap vyberiete z vyše troch tisícok najrôznejších
typov a vzorov. Ak preferujete dekoratívne nátery, určite vás zaujme ponuka talianských farieb, ktoré je možné na steny nanášať
rôznymi technikami a tónovať ich tak, aby ste dosiahli efektné a
originálne výsledky.
Vaše domy a byty sa nezaobídu bez dekoračných obkladov do interiéru i exteriéru a aj tie nakúpite vo firme Delap. S ich výberom
vám poradia naslovovzatí odborníci, aby vaša kúpeľňa, kuchyňa,
chodba, terasa či fasáda dostali krásny a kvalitný nový obklad. V
kúpeľňovom štúdiu nájdete všetko, čo potrebujete od vodovodnej batérie až po vaňu či sprchový kút a samozrejmosťou je aj
spracovanie vizualizácie so všetkými detailmi podľa požiadaviek
zákazníka.
V Delap-e nájdete aj všetko pre vašu stavbu i záhradu – tehly,
plastové okná a dvere, exteriérové zámkové dlažby, ale napríklad
aj vybavenie pre domáci wellnes. Prechádzka vonkajšou galériou
vás určite bude inšpirovať k vylepšeniu záhrady alebo terasy. Ponuka materiálov je veľmi široká a určite si tu každý vyberie niečo,
čím si skrášli záhradu, dvor alebo terasu.
Táto rodinná firma je špecifická predovšetkým svojim prístupom
k zákazníkom. Na rozdiel od veľkých reťazcov, kde je zákazník iba
anonymnou osobou a ide predovšetkým o to, aby nakúpil a nereklamoval, v tejto firme svojich zákazníkov poznajú a snažia sa optimálne vyhovieť ich požiadavkám. Dobre vedia, že spokojný zákazník
sa znovu vráti, ale nespokojný pôjde nakúpiť inam. Každú zákazku
starostlivo archivujú a aj po rokoch vedia, akú farbu a typ fasádnej

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
farby ste si kúpili, ak by ste si chceli napríklad
pristavať garáž, namiešajú vám presne tú
istú farbu. Ich portfóliom je nielen nesmierne
široká ponuka veľmi kvalitných materiálov, ale
aj všetci spokojní zákazníci, ktorí sa do tejto
firmy opätovne vracajú. Verných zákazníkov
firma odmeňuje VIP kartou a ponúka im
celoročne vybrané akcie a zaujímavé zľavy
pre majstrov. Pri šálke kávy vám tu odborní
pracovníci vždy dobre poradia a pomôžu
vyriešiť všetky problémy so stavbou, interiérom i záhradou. Pozitívna je aj ich orientácia
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na kvalitné slovenské aj zahraničné materiály,
ktoré predávajú za veľmi rozumné ceny.
Všetky potrebné informácie nájdete aj na
prehľadnej webovej stránke www.delap.sk
a aktuálne akcie a novinky môžete sledovať
na facebookovej stránke Delap Centrum
Matúškovo.
Ak potrebujete nakúpiť čokoľvek z uvedeného
sortimentu, s dôverou sa vyberte na nákup do
Matúškova do firmy Delap, určite sa pripojíte
k radu ich spokojných zákazníkov.

Delap stavebné centrum,

Hlavná 531, 925 21 Matúškovo
tel.: 031 782 60 08,
www.delap.sk, e-mail: delap@delap.sk
otvorené:
pondelok – piatok: 7:00–17:00, sobota: 7:00–12:00

Salón ÚSMEV
Horné Saliby

Marcela Bedecsová

Tel.:
0908 165 964
Krásne, moderné
a elegantné...
to sú účesy, urobené
v našom salóne!

Pracujeme iba na objednávku!

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
e-mail: gszurnal@gmail.com; www.zurnaly.sk; tel.: 0903 516 499; ročník XX.

VYDÁVA: Alena JAŠŠOVÁ - Vydavateľstvo ”HELENA”, Dolná 5, Šaľa, IČO: 34644237, časopis registrovaný pod č.: EV 3497/09, ISSN 1339-1933 n Šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ,
promovaná žurnalistka, mobil: 0903/516 499 n Grafická príprava: Peter Orbán - Zoxó Press, zurnal@zoxo.sk n INZERCIA: denne, č. tel.: 0903 516 499, dohodou. n Pri
opakovaní inzerátu - výrazná zľava. n Farebná inzercia - informácie v redakcii. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. n Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí
poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v
súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli
svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou
občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe,
či skupine osôb, organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt
preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.
Vychádza dvojmesačne, v prípade potreby aj mimoriadne vydania. /č.5-október 2016

Exkluzívny, prezentačný a reklamný časopis firiem, súkromných spoločností,
štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností Galantsko-Šalianskeho regiónu

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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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

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!“

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak
jedine so zákuskami od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473

Chovateľské potreby Eva - Optika Šaľa
Edita Kollerová

Prídit
k nám
dlhoro
v odbo
na vyš
ostros

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: 0905 / 162 949
Otváracia doba: Po - Pia: 9.00 - 16.00 * So: 8.00 - 12.00

• Konzervy pre mačky a psy •
Granule pre psov a mačky •
• Šampóny rôzne •
• Výstroj pre psov a mačky •
• Maškrty pre psov •
• Klietky rôzne • Krmivo pre exoty
+ výbava • Rybárske potreby •
• Krmivo pre akvarijné ryby +
výbava • Kŕmne zmesi na výkrm •
Prísady do kŕmnych zmesí

Eva - Optika Šaľa

Eva - Optika Šaľa

po - pia:
Pázmán

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...

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
2
na mesta),
vyšetrenie zrakovej
(na 1. poschodí, blízko centra
ostrosti.

Ponúkame na prenájom obchodné priestory v Šali

na Budovateľskej ulici
o veľkosti 280m .
Cena dohodou. Kontakt: 0905 324 284 • vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky,
utierky, lupy, mikroskopy...

• vyhoto
z rôzn
• opravy
• doplnk
utierky

ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Directreal Partner
realitná kancelária

Vajanského 2385/20, 924 01 Galanta • www.directreal.sk/partner • partner@directreal.sk

