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v boxe
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So starostami obcí nášho
galantsko-šalianskeho regiónu hovoríme
o PRIORITÁCH POLČASU volebného
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poznávacie zájazdy - wellness-autobusové lístky
cestovné poistenie - letenky

Hlavné mesto Balatónu – SIÓFOK
super veľkonočný wellness pobyt
v termíne / 14.-17. apríl 2017
Bez potreby čerpať dovolenku !
kvalitný 4* hotel, polpenzia, wellness služby
ochutnávka vína, obed

Klenotnica južného Maďarska - PÉCS
wellness víkend – pohoda, poznanie, zábava
v termíne / 6.-8. máj 2017
Bez potreby čerpať dovolenku !
kvalitný 4* hotel, polpenzia, wellness služby
ochutnávka vína, obed

KONTAKTY: 924 01 GALANTA, Šafárikova ulica 1526 (vchod z parkoviska za Mestským úradom),
tel.fax 031/7802106-8, mobil: 0903420794, 0915841961-2, gita@gita.sk, www.ckgita.sk . Sme na Facebooku.
V cestovnej kancelárii si môžete využiť výhody vernostného programu !
V cestovnej agentúre si môžete vyberať z ponuky slovenských a zahraničných cestovných kancelárií !
Katalógy dovoleniek sú k dispozícii v našej cestovnej agentúre!

Klobásový festival - Békéscsaba
ubytovanie v hoteli s polpenziou
v termíne / október 2017
a vstupom do kúpeľov - Gyula!

TALIANSKO-BIBIONE
autobusom z Galanty a okolia
v termíne / júl 2017
Komfortné apartmány, výhodná cena !
Tradične obľúbený pobyt pri mori !

Letecké zájazdy – exotika – plavby

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Nie každý, kto sa dostane k moci,
vie zodpovedne tento dar
od občanov aj používať...

Moc
Moc..., slovo, pred ktorým
majú mnohí rešpekt, iní
strach, ďalší úctu, ale veľa
ľudí ju chápe nie tak –
aby to bolo užitočné pre
ďalších. Moc je naozaj
čarovné slovo..., škoda, že
nežijeme v rozprávkach,
kde sa vždy končí všetko
spravodlivo, pozitívne,
s láskou. A aj moc sa
používa na pomoc ľuďom
a tí, ktorí ju zneužívajú, sú
tak, ako sa patrí v rozprávke
– tvrdo, ale spravodlivo
potrestaní. Život však nie
je rozprávka. A ak, tak len
pre to mizivé percento
ľudí, ktorí vlastnia obrovské
množstvo majetku zemegule
a žijú si kráľovsky. A tak
určite neriešia veci, ktoré sú
spojené s fenoménom moci,
lebo oni mocní sú vplyvom
majetku, ktorí vlastnia
a vďaka ktorému ovládajú
iných a diktujú im svoju vôľu,
filozofiu – bez ohľadu na to,
či je správna alebo zvrátená.
Poďme ale viac na zem..., do
našej reality.
Nie politika dnes určuje smer
života – ale tí, ktoré držia
finančný prútik. A podľa
toho sa správajú a skáču aj
naši politici. Síce sa tvária
ako „veľkí džefovia“, že sú
to oni, ktorí tvoria dejiny
a určujú smer života krajiny,
ale pravda je dobre skrytá
v útrobách nenásytných
finančných žralokoch, ktorí
si presne rozdelili sféry
svojho vplyvu a nenápadne,
no veľmi tvrdo riadia celý
štátny biznis – a najmä
jeho lukratívne odvetvia.
V záujme potreby a kľudu
samozrejme treba „zapchať“
ústa tým, ktoré sú pri
štátnej pokladnici - a ktorí
schvaľujú projekty a dotácie
v zmysle presne „ušitých“
výberových konaní – na tú,
či tamtú firmu. Tá napokon
súťaž bez problémov vyhrá
a vie – čo sa patrí.... Šťavnatá
provízia ide k tomu, kto
peniaze podpísal, doporučil,

zariadil, odobril.... Nikto
nič nevie, všetko účtovne
sedí, popis a zmluvy znesú
veľa slov, fráz, bodov –
vypláca sa aj za to, čo sa
nikdy nestalo a nestane...,
čo nikdy neprebehlo alebo
sa neurobilo. Ale ten, kto
dostal podiel na štátnej moci
vďaka občanovi, ktorý ho
zvolil, si mädlí ruky a sedí
ako kvočka na vajciach, lebo
okrem toho, že mu beží
slušný a lukratívny plat z daní
občanov - ako štátnemu
zamestnancovi, poslancovi,
ministrovi, tak si ešte
„prilepšuje“ – a to v oveľa
väčšom rozmere – práve
na takýchto percentuálne
tučných províziách a veselo
riadi svoj ne(štátny) biznis
so ziskom na súkromný
účet. Je naozaj zaujímavé
sledovať mnohých tzv.
našich politikov, ktorí si
niektorí začali dávať k svojim
stranám hodnotenia
– štandardní, rozumej:
skúsení a podporovaní
niekoľkotisícovým davom
straníkov, ako sa zmenili,
alebo ako sa menia –
akonáhle dostanú do
ruky možnosť rozhodovať
o osude iných ľudí.... Koľko
dávno skrytých, neľudských
emócií sa odrazu vyplaví
na povrch mnohých
z nich, ktoré sme predtým
nikdy u nich nezbadali....
Nie každý vie normálne
a zodpovedne vstrebať fakt,
že sa dostal k moci. Naopak

si začal uvedomovať, ale až
nezdravo, iba svoju „silu“,
pričom zodpovednosť
a všeobecná ľudská podoba
a spravodlivosť odrazu po
troche miznú..., až zmiznú
úplne. A na scéne máme
ďalší nepodarený klon
sfanatizovaného krvilačného
„politika“, ktorý ničí všetko
a všade a hrabe a hrabe.
Samozrejme k sebe....
a ak sa niekto na neho
pozrie trošku škaredšie,
kritickejšie, už je na listine
jeho neprajníkov a namiesto
zamyslenia sa nad sebou –
sa menší, či väčší mocnár
v politike zamýšľa skôr nad
tým, ako skrotiť, udupať
oponenta. K tomu mu slúži
aj jeho pätolizačský aparát
donášačov, falošníkov, pijavíc
a kopa darmožráčov okolo
neho v politickom zoskupení
„jeho“ strany – ako aj tí, ktorí
sú síce neschopní a nemožní,
ale ušla sa im funkcia v štáte,
dosť dobre platená – a tak sú
za ňu vďační, oddaní a ticho
prikyvujú a šúchajú nohami
– aj keď sa deje viditeľná
krivda... Čo na tom, že svojej
práci vôbec nerozumejú
a občanovi vlastne škodia?!
Bože, ako veľmi dokáže
klesnúť človek, keď zacíti, že
sa môže mať finančne dobre
a na úkor iných.... (?) A keďže
väčšina ľudstva nosí v sebe
viac živočíšne sklony ako
zdravý rozum a vyvážené
emocionálne myslenie,
niet sa čudovať, že sa dá
dobre ovládať, manipulovať,
oklamať, opantať vidinami.
Ľudí s ušľachtilými
emóciami, zdravým
sebavedomím a čestným
postojom je ako šafránu, oni
majú svoj názor, podložený
dosiahnutými skúsenosťami
a najmä nemeniacim sa
charakterom v každej dobe
a pri každej vláde. Títo sa
nepodriaďujú blbosti ani
zvrátenostiam a nemenia
sa podľa toho – ako vietor
fúka. Moc netreba dávať do
rúk blbcom, resp. nemala by

sa dostať do rúk potkanom
a falošným hráčom...
Ani aktívnym hlupákom,
zakomplexovaným
babrákom a nevzdelaným
bezohľadným hyenám. Žiaľ,
ľudstvo je nepoučiteľné...,
a tak sa stále opakujú tie
isté situácie, skutočnosti,
konflikty, spory... Stále je
veľa tých, ktorí chcú bez
námahy profitovať na iných
a bohatnúť bez práce.
Stále je veľa udavačov,
sledovačov, falošných
krýs, ktoré žijú a mocnejú
z toho, že iným robia
peklo zo života, ohovárajú,
intrigujú. Ale do duše
človeka nevidíš. Rovnako
tiež nevieš dopredu, ako
sa človek zmení, keď mu
umožní spoločnosť vládnuť.
Všetko užitočné a nádherné
vytvoril človek. Ale človek aj
zničil a pošliapal tisícročné
hodnoty, zneužil múdre
a nadčasové myšlienky
a plány a surovo zabíjal pre
osobný zisk a rozširovanie
svojej moci. Len je škoda,
že aj štát vytvára málo
ochranných pák na to,
ako zastaviť obmedzenosť
hlupáka a drzosť zlodeja
hneď na začiatku. Mnoho
vecí sa rieši až keď už horia.
A keď moc zachutí, tak
ten, komu chutí – si nevie
povedať dosť!, ale ešte viac
sa rozožerie. Úmerne s tým
rastie potom aj jeho zvlčilosť
a sebectvo. Načo sa deliť,
načo pomôcť aj inému, načo
podporiť dobré myšlienky?
Veď potom ostane menej
jemu... Takouto filozofiou sa
riadi väčšina „mocných“ pri
korytách aj na Slovensku. Dá
sa to vôbec z ľudí vykoreniť?
Poučíme sa už konečne na
minulosti?
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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Diakovce, Hlavná ulica č.129

(smer na obec Tešedíkovo)
Web: www.penziondori.sk (sme aj na Facebook)
TEL:
0907 779 183
0908 066 489
0917 119 857
E-mail: info@penziondori.sk
bukovska.andrea@gmail.com

Moderné a útulné prostredie pre zákazníkov a chutné jedlá,
~ to je naša ponuka ~

So sídlom: ul. Horná 926/1
927 01 Šaľa, tel.: 031/770 28 61
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

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Galantská nemocnica otvorila
novú rádiológiu za 1 milión eur

Nový počítačový
tomograf ako prvý
vyskúšal majster
sveta v boxe
Tomi Kid Kovács
Rádiologické oddelenie v Nemocnici Svet zdravia Galanta
prešlo od leta tohto roka významnou zmenou. Celé bolo
zrekonštruované a vybavené najmodernejšou diagnostickou
technikou. V rámci oddelenia bolo vybudované nové pracovisko
počítačovej tomografie, digitálneho röntgenu a sonografie.
Vďaka tomu rádiologickí pracovníci dokážu diagnostikovať
nálezy presnejšie a rýchlejšie. Nové oddelenie bude plynule
nadväzovať na plánovaný nový urgentný príjem a na oddelenie
anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti
(OAMIS), ktoré by nemocnica rada zriadila v budúcnosti.
Ambasádorom oddelenia sa stal rodák z Galanty a majster sveta
v boxe Tomi Kid Kovács. Celkové investície do tohto projektu si
vyžiadali viac ako 1 milión eur.
Základom modernej medicíny je rýchla a presná diagnostika. Nové
rádiologické oddelenie z tohto pohľadu posúva úroveň galantskej
nemocnice na najmodernejšiu úroveň všeobecnej nemocnice na
Slovensku.
„Celá rekonštrukcia, ktorá sa začala pred letom tohto roka, prebehla za
plnej prevádzky nemocnice. Som veľmi rád, že sa nám vďaka miliónovej
investícii podarilo zvýšiť úroveň diagnostických možností nemocnice,
z čoho ťažia všetky jej oddelenia. V rámci strategického rozvoja
nemocnice má nové oddelenie na prvom poschodí nadväzovať na
budúci urgentný príjem a na oddelenie anestéziológie a multiodborovej
intenzívnej starostlivosti (OAMIS),“ spresnil Marián Haviernik, riaditeľ
Nemocnice Svet zdravia Galanta.
„V roku 2016 Svet zdravia preinvestoval v galantskej nemocnici 3,5
milióna eur. Plníme svoje investičné záväzky a robíme všetko preto, aby
táto nemocnica poskytovala čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť
pre región presahujúci samotný okres Galantu,“ zdôraznil Ľuboš
Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.
Prvým oficiálnym pacientom na vynovenom oddelení bol galantský
rodák a majster sveta v boxe Tomi Kid Kovács. On sám dnes
buduje novú športovú akadémiu, ktorá bude potrebovať kvalitné
diagnostické zázemie miestnej nemocnice.
„Nové oddelenie je na nespoznanie. Osobne si ho pamätám ešte v stave,

keď na pacientov nepôsobilo príliš vábne a komfortne. Ako Galanťan
a bývalý vrcholový športovec som rád, že naša nemocnica napreduje
a rozvíja sa aj pre športovcov v dôležitých oblastiach,“ upresnil nový
ambasádor oddelenia Tomi Kid Kovács.
Súčasťou nového rádiologické oddelenia sú aj:
- nový počítačový tomograf (CT) Optima CT660 od spoločnosti GE
Healthcare;
- nový digitálny röntgen;
- dva nové sonografické prístroje;
- priestranná čakáreň s automatickým vyvolávacím systémom.
„Nové technologické možnosti nám pomáhajú výrazne spresňovať
a súčasne aj zrýchľovať diagnostiku. CT pracovisko už dnes
poskytuje pokročilú diagnostiku mozgových cievnych príhod,
kvalitnejšiu aortografiu (vyšetrenie srdcovnice), presnejšie
zobrazovanie pľúcnych tepien a obličkových artérií pri hypertenzii.
V budúcnosti by sme našu diagnostickú škálu radi rozšírili
o vyšetrenia ciev dolných končatín alebo extrakraniálnych
(mimohlavových) ciev. Veľkou výhodou pre našich pacientov je
oproti pôvodným prístrojom aj významne nižšia radiačná dávka,
respektíve menšie potrebné množstvo kontrastnej látky, ktorá je
súčasťou CT a röntgenových vyšetrení,“ doplnila MUDr. Viktória
Schäfferová, primárka rádiologického oddelenia Nemocnice Svet
zdravia Galanta.
V sieti nemocníc Svet zdravia sú všetky rádiologické oddelenia
plne digitalizované. Nové pracoviská v Galante konečné spĺňajú
tento štandard. Už dnes majú všetci oprávnení lekári siete
plnohodnotný vzdialený prístup k rádiodiagnostickým záznamom,
ktoré sa ukladajú do centrálneho digitálneho úložiska PACS.
Lekár si tak môže snímku jednoducho pozrieť v operačnej sále,
môže ju konzultovať s kolegom v inej nemocnici a dokonca ju
môže sprístupniť aj externému odborníkovi. Tento aktuálny trend
v modernej diagnostike je plne integrovaný už aj v galantskej
nemocnici.
pripravil: Tomáš Kráľ, PR & Marketing manager,
tomas.kral@svetzdravia.com, +421 915 850 823
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So starostami obcí nášho galantsko-šalianskeho regiónu
hovoríme o PRIORITÁCH POLČASU volebného obdobia 2014-2018.
V redakčnej ankete sme dali
starostom dve otázky:
1. Polčas volebného
obdobia (2014-2018)
je za nami... Čo bolo
najdôležitejšou udalosťou
vo Vašej obci v roku 2015?
2. A čo bolo prioritou
v roku 2016?
a tu sú ich odpovede:
Ing. Štefan Lancz, starosta
obce Veľká Mača:
V zmysle rozhodnutia
obecného zastupiteľstva
jednou z hlavných priorít
roku 2015 bola rekonštrukcia

domov zatiaľ neboli vhodné
projektové výzvy, problém
rekonštrukcie uvedeného
objektu je o to zložitejší.
Problematiku nutnosti
prestavby kultúrneho domu
začalo riešiť ešte predošlé
obecné zastupiteľstvo
v predchádzajúcom
volebnom cykle. Po sérii
zmien v projekte a po
úspechu niekoľkých menších
projektových zámerov
na riešenie čiastkových
problémov (napr. strešný
plášť, vykurovanie, výplne
otvorov, atď.) bolo treba

Ing. Štefan Lancz
štyroch uličných úsekov
miestnych komunikácií.
Poslanci sa priklonili
k alternatíve, že by sa tieto
cestné úseky neopravovali,
ale vybudovali nanovo.
Tak sa aj stalo, postupne
všetky štyri úseky boli
nanovo vybetónované.
Popri tejto investičnej
akcii prebiehali práce aj
na odstránení havarijného
stavu budovy našej
základnej školy. V športovom
areáli sa podarilo vylepšiť
technický stav budovy
šatní futbalového klubu
a dokončili sa aj priestory
pod tribúnou pri hlavnom
ihrisku.
V roku 2016 sme začali
komplexnú prestavbu
kultúrneho domu. Jedná
sa o veľmi starú budovu,
a keďže na komplexné
rekonštrukcie kultúrnych

zabezpečiť z bankového
úveru na zvyšné práce
potrebné financie, aby sa
plánované rekonštrukčné
práce mohli v plnom
rozsahu uskutočniť. Podľa
harmonogramu prác bude
stavba ukončená v jarných
mesiacoch tohto roku
a od leta 2017 roku bude
kompletne prestavaná
a zmodernizovaná budova
opäť slúžiť obyvateľom našej
obce. Okrem dokončenia
tejto stavby máme na tento
rok ešte ďalšie dve dôležité
úlohy. Chceme vybudovať
novú požiarnu zbrojnicu
pre potreby novozaloženej
miestnej organizácie
dobrovoľných hasičov
a okrem toho chceme
zmodernizovať objekt klubu
dôchodcov o chýbajúcu
infraštruktúru.

Ing. Kristína
Jakócsová,
starostka obce
Diakovce:
V roku 2015
sme otvorili
pre verejnosť
lekáreň - vďaka
viacmesačným
prácam si
najdôležitejšie
lieky môžu
obyvatelia
zaobstarať
v mieste
bydliska a to
oproti lekárskej
ordinácii v bývalej
miestnosti
skautov. Prestavba
sa uskutočnila
z vlastných
finančných
zdrojov, ako
aj pričinením
obyvateľstva
Ing. Kristína Jakócsová
a miestnych
organizácií,
folklórom (v podaní 4
ktorí svojou prácou ako
národov) . Slovensko,
aj finančne podporovali
Maďarsko, Rumunsko
túto akciu. Za účelom
a Slovinsko. Cieľom
zabezpečenia bezpečnosti
projektu bolo upevnenie
obyvateľstva v oku 2015 sme
dlhoročných partnerstiev
opätovne zriadili obecnú
, šírenie nadobudnutých
políciu, ktorá sa z rozličných
vedomostí z oblastí tradícií
dôvodov v minulosti zrušila.
a EÚ vo svojich regiónoch
Skúsenosti, vystupovanie
i po skončení podujatia. Od
a riadenie práce prijatých
Environmentálneho fondu
policajtov, ako aj ich
Bratislava sme v tomto
usmernenie, sa javia ako
roku získali finančné
úspešné. Spolu so štátnou
prostriedky na odstránenie
políciou vytvárajú lepší pocit
nelegálnych skládok
bezpečnosti pre väčšinu
odpadu, nachádzajúcich sa
obyvateľstva. Zdvojili sme
v katastri obce. V žiadosti
počet doteraz existujúcich
o poskytnutí podpory sme
priestorových kamier,
uvažovali s odstránením
čím sme patrične predišli
piatich nelegálnych skládok,
páchaniu trestnej činnosti.
ale získané prostriedky stačili
Čo sa týka roku 2016
len na likvidáciu dvoch
v budove základnej školy
lokalít. Prvá je v intraviláne
sa dokončilo vytvorenie
obce , v priestoroch za
nových tried pre materskú
novými nájomnými bytmi
školu s výchovným jazykom
č. 2 a 3, druhá lokalita bola
slovenským a na školskom
na ornej pôde pri umelom
dvore sa vybudovalo
kanáli. Z prostriedkov,
detské ihrisko. Priestranné,
ktoré sme získali z NSK vo
moderným požiadavkám
výške 2090,- Eur v rámci
vyhovujúce triedy sme
programu LEADER na
vytvorili prebudovaním
opatrenie Obnova obcí,
kotolne a dvoch školských
sme v novembri vybudovali
tried. V lete v rámci
verejný park s detským
programu EUROPE FOR
ihriskom.
CITIZENS sme uskutočnili
projekt s názvom: „Žijeme

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Igor Mandák
Igor Mandák, starosta
obce Selice:
Najdôležitejšou udalosťou
v obci v roku 2015 bola
realizácia investičnej akcie:
„ČOV a kanalizácia Selice“.
Celkové náklady projektu
boli vo výške 6,7 mil. eur.
Obec na jej realizáciu získala
prostriedky z eurofondov.
Odovzdanie staveniska
sa uskutočnilo v mesiaci
7/2015 a dokončenie bolo
v 11/2015. Počas realizácie
sa vybudoval objekt:
čistiareň odpadových vôd s
príslušenstvom a celoplošná
tlaková kanalizácia v celkovej
dĺžke 15,6 km a 812 ks
domových čerpacích staníc a
prípojok v celkovej dĺžke 15,2
km. Treba skonštatovať, že
napriek rozsiahlej stavebnej
činnosti dodávateľ stavby
pri správnej a bezchybnej
koordinácii prác realizoval
všetky stavebné práce tak,
že nedošlo k žiadnemu
väčšiemu obmedzeniu
premávky a ťažkostiam
pri výstavbe. Súbežne s
touto stavbou sa realizovala
výstavba nájomného domu
s 13 b.j..
V roku 2016 sa pokračovalo
v realizácii kanalizácii a
to: vybavením povolenia
na dočasné užívanie
stavby, ktoré vzhľadom na
administratívnu náročnosť sa
podarilo získať vo februári.
Postupne dochádzalo k
pripojeniu jednotlivých
obecných budov, škôl
na kanalizačný systém, a
taktiež domácnosti sa začali
pripájať. V januári sa obec
zapojila do výzvy na zníženie
energetickej náročnosti
obecných budov. Tento
projekt môžeme vyhodnotiť

ako úspešný, nakoľko obec
získala cca 240 tis. eur
na rekonštrukciu budovy
obecného úradu. V lete sme
odovzdali do užívania nový
nájomný dom s 13 bytovými
jednotkami, financované z
úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a z dotácie
od ministerstva. Rozpočtový
náklad stavby bol v sume
570 tis. eur. Cez školské
prázdniny sa realizovala
odstránenie havarijného
stavu okien na budove
telocvične. Obec na jej

obec neustále zabezpečuje
starostlivosť o obecný
majetok, formou ich údržby,
opravy resp. obnovy.

realizáciu získala prostriedky
zo štátneho rozpočtu v sume
35 tis. eur. V novembri sme
uskutočnili rekonštrukciu
parkovacích miest pred
zdravotným strediskom.
Náklady boli kryté z
rozpočtu obce a zo získanej
dotácie zo žiadosti MAS
Dolné Považie. Súbežne s
týmito investičnými akciami

V rámci tejto investície sa
uskutočnilo dokončenie
kanalizácie v obidvoch
obciach s tým, že 85%
domácností je napojených
na verejný rozvod
kanalizácie a bola rozšírená
aj čistička odpadových vôd
z pôvodných 2000 EO na
8000 EO (ekvivalentných
obyvateľov).

Ing. Gyula
Iván, starosta
obce Vlčany:
V roku 2015 bola
dokončená veľká
spoločná investícia
obcí Vlčany a Neded
s finančnou
podporou MŽP
SR v hodnote
cca 5 mil eur.

V roku 2016 sme
zrekonštruovali časť našich
miestnych komunikácií.
V troch uliciach bol
obnovený asfaltový
povrch ciest. Ďalej, v areáli
futbalového ihriska sme
postavili multifunkčné
ihrisko s finančnou
podporou Úradu vlády SR.
A tiež sa nám podarilo pri
cintoríne z prostriedkov,
ktoré sme získali z NSK
v rámci programu LEADER2
na opatrenie Obnova
obcí, urobiť výstavbu
spevnených plôch.

Ing. Gyula Iván

Mgr. Zdenka Mačicová,
starostka obce Košúty:
Významnou udalosťou
v roku 2015 bolo
organizovanie Gymnaestrády

Mgr. Zdenka Mačicová
pokračovanie na strane 8.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...

/ starší si toto podujatie
pamätajú ako Spartakiáda/
192 žien z celého Slovenska
sa dňa 27.júna zúčastnilo
generálnej skúšky na
miestnom futbalovom
ihrisku so skladbou „MY
matky a MY dcéry“, ktorej
autorkou je Emília Fialová
z Bratislavy - dlhoročná
autorka hromadných
skladieb predvedených na
Spartakiádách a Sokolských
zletoch. Tieto cvičenky
následne reprezentovali
Slovensko na XV. svetovej
gymnaestráde v Helsinkách.
S radosťou môžem povedať,
že aj naša obec mala svoje
zastúpenie vďaka cvičenkám
športového klubu Harmónia
pod vedením pani Ing. Evy
Kmeťovej. V roku 2016 sa
nám podarilo získať dotácie
z Ministerstva financií,
Enviromentálneho fondu,
z rôznych nadácií /SPP,
Orange, atď./ zrekonštruovali
sa vnútorné priestory
kultúrneho domu, výmena
okien, v letných mesiacoch
prebehla úplná rekonštrukcia
sociálnych zariadení
v miestnej materskej
škole a údržba priestorov
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v základnej škole, spoločne
s občianskymi združeniami
sme zorganizovali množstvo
kultúrno-športových
podujatí. Ďakujem tým
spoluobčanom, ktorí svoje
úsilie a svoj voľný čas
venovali a venujú obci, za
podporovanie podujatí a
za to, že pomáhali tam, kde
bola ich pomoc potrebná.
Baranyay Alajos, starosta
obce Žihárec:
Najväčší projekt v roku
2015 bol zameraný na
zlepšenie protipovodňových
podmienok v našej obci.
Z celkovej sumy projektu
(100.131,139 €) získanej
z Fondu životného prostredia
bol vlastný podiel 5.270,08 €.
Urobilo sa prehĺbenie jarkov
a údržba odvodňovacieho
systému, čistenie mŕtveho
ramena Váhu a okolia
jazier. Zvýšenie úrovne
protipovodňovej ochrany
prispelo aj k zvýšeniu
bezpečnosti našich občanov
a zároveň nám to pomohlo
v skrášlení nášho okolia.
Prioritou v roku 2016
bolo dokončenie tribúny
na športovom ihrisku.

Baranyay Alajos

Pomenovanie nie
celkom kryje skutočnosť,
lebo tribúna je síce
najreprezentatívnejšia, ale
je iba časťou celkového
stavebného komplexu.
Okrem tribúny sa vybudovali
šatne, sprchy a ďalšie
sociálne zariadenia pre 4
mužstvá, ďalej kancelária,
sklad a práčovňa. Šatne
pre mužstvá sme vybavili
nábytkom. Taktiež sa urobil
aj plynový vykurovací
systém. Na poschodí sa

vybudovali 4 dvojizbové
nájomné byty. Na
športovom ihrisku sa
okrem toho realizovalo aj
viac dodatočných stavieb.
Vybudovali sa chodníky,
vytvoril sa nový vchod
do areálu. Osvetlenie
je zabezpečené dvomi
pouličnými lampami. Natreli
sme aj zábradlie okolo
ihriska. Jeho okolie sme
skrášlili výsadbou zelene
a 20-tich stromov.

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
Ďakujeme našim klientom a obchodným partnerom za dôveru
v minulom roku. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2017!

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Galantský a Šaliansky žurnál
Už 21 rokov na regionálnom
informačnom trhu.
Tel.: 0903 516 499, email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk
Serióznosť, overené informácie, cielená reklama, luxusná grafika a tlač...
Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nehnuteľného majetku,
objekt bývalej Základnej školy na Garbiarskej ul., zapísaný na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor
v k. ú. Sereď na LV č. 591, a to parcelu registra „C“ č. 3063/93 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným číslom 3964 na nej postavenú; parcelu č. 3063/94 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 3.962
m2.
Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
prípadne je možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 08. 12. 2016. 						
			 		
Ing. Martin Tomčányi, v. r.
primátor mesta

Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak
jedine s dobrotami od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Kam na strednú škol
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

s organizačnými zložkami:
Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Obchodná akadémia – Kereskedelmi akadémia, Nivy 2, Šaľa
Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa

Nivy 2, 927 05 Šaľa

031/7708768, 031/7708887; e-mail: spojenaskolasala@gmail.com; www.spojenaskolanivysala.edupage.org

svojím žiakom ponúka:
• moderný školský vzdelávací program prispôsobený požiadavkám trhu práce,
• sociálne štipendium,
• moderné počítačové a multimediálne učebne, učebne programovania CNC strojov
a elektrických meraní, automatizácie a programovania PLC regulátorov a odborné
učebne praktického vyučovania, učebne slovenského jazyka a cudzích jazykov
(anglického a nemeckého),
• bezplatný prístup na internet (Wifi),
• záujmovú činnosť v športových, jazykových a odborných krúžkoch,
• výmenné pobyty, zaujímavé exkurzie a pod
• získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – po ukončení štúdia
• stravovanie v školskej jedálni, bufet,
• internetovú žiacku knižku a internetovú triednu knihu,
• pokračovanie v štúdiu na vysokých školách technického a ekonomického zamerania.

Duslo a. s. Šaľa
žiakom vybraných odborov ponúka:
• pravidelné mesačné prospechové štipendium,
• pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie,
• bezplatné stravovanie v škole a na praktickom vyučovaní – v hodnote cca 40 €
mesačne,
• odmenu za prácu počas praktického vyučovania v Dusle od 3. ročníka – do 80 €
mesačne,
• platené letné brigády od 16 r. veku – 2,50 €/hod.,
• odmeny za najlepšie koncoročné vysvedčenie,
• uzatvorenie pracovnej zmluvy už počas štúdia
• istota zamestnania po skončení štúdia, v blízkosti domova

Samsung Electronics Slovakia s. r. o. Galanta
žiakom vybraných odborov ponúka:
• pracovné oblečenie na odborný výcvik,
• odmenu za prácu počas odborného výcviku od 3. ročníka,
• bezplatné stravovanie a doprava počas odborného výcviku v podniku,
• možnosť praktickej maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu priamo
v podniku
• možnosť uzatvorenia pracovnej zmluvy po skončení štúdia – práca v blízkosti
domova.

 Trojročné štúdium s výučným listom

(absolvent môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončí maturitnou
skúškou)

•
•
•

2464 H
2683 H 11
2433 H

Strojný mechanik
Elektromechanik – silnoprúdová technika
Obrábač kovov

 Štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom
•
•
•
•

2697 K
2413 K
2426 K
2860 K

Mechanik elektrotechnik
Mechanik strojov a zariadení
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Chemik operátor

 Štvorročné štúdium s maturitou
• 2675 M
• 6317 M

Elektrotechnika
Obchodná akadémia

Prijímacie konanie na študijné odbory: 09.05. 2017 a 11.05.2017.
Na učebné odbory budú žiaci prijatí bez prijímacieho konania.

Charakteristika jednotlivých odborov
2464 H
Strojný mechanik
Absolventi získavajú vedomosti a zručnosti pri ručnom a strojovom opracovaní strojných súčiastok. Žiaci sú schopní zisťovať a odstraňovať
poruchy na rozličných strojoch, vykonávať montáž a demontáž strojov a zariadení, vypracovávať technologické postupy opráv, robiť údržbu
strojov a zariadení. Žiaci sa oboznamujú na odbornom výcviku so zásadami ručného spracovania kovov ako je pilovanie, brúsenie, rezanie,
vŕtanie. Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých strojárskych spoločnostiach, v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržby strojov a technických zariadení.
2683 H 11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
Žiaci nadobúdajú základné znalosti v oblasti strojového obrábania materiálov, merania elektrických veličín, elektronických súčiastok a práce
s nimi. V ďalšej časti sa žiaci venujú návrhom a tvorbe bytových inštalácií, automatizačným obvodom, rozvádzačom a elektrickým rozvodom
energie. Absolventi sa pripravujú na výkon povolania a odborných činnosti v oblasti elektrotechniky. Sú schopní vykonávať montáž, opravy
a údržbu prevažne silnoprúdových zariadení. Absolventi odboru nájdu uplatnenie v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž,
obsluhu, opravy a údržby elektrických strojov a technických zariadení.
2433 H
Obrábač kovov
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať ako obrábač kovov v rôznych oblastiach. Žiaci sa
naučia pracovať na obrábacích strojoch, pripraviť základné ručné a strojové náradie, upínať nástroje a obrobky, odmerať zhotovenú súčiastku meradlami, obsluhovať obrábacie stroje, vykonávať základné práce pri obsluhe NC a CNC strojov a pod.
2697 K
Mechanik elektrotechnik
Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať elektrotechnické činnosti
- od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii,
technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje
svoju odbornú kvalifikáciu. V študijnom odbore získajú absolventi vedomosti a zručnosti zamerané na elektrotechnické práce, ktoré súvisia
s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavením, oživením a opravami elektrotechnických a elektronických zariadení, prvkov prístrojov automatizácie a regulácie. Absolventi nájdu uplatnenie v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržby zariadení
z oblasti automatizačnej techniky.
2413 K
Mechanik strojov a zariadení
V študijnom odbore získajú absolventi vedomosti a zručnosti v oblasti ručného a strojového obrábania materiálov, zvárania, výroby a
montáže strojových súčiastok, nastavovania, opravovania a oživovania strojárskych výrobkov, diagnostikovania a odstraňovania porúch na
zložitých zariadeniach s využívaním poznatkov informačných technológii a práce s výpočtovou technikou. Absolventi nájdu uplatnenie v
podnikoch zameraných na strojársku alebo elektrotechnickú výrobu, v servisných podnikoch, konštrukčných, údržbárskych a montážnych
spoločnostiach.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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lu v našom regióne?
2426 K
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Absolventi sú pripravovaní, na prácu v podnikoch a firmách ako obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení, obsluha
klasických strojov a zariadení. Naučia sa programovať a obsluhovať CNC stroje, priemyselný zvárací robot, používať informačné technológie.
Absolventi nájdu uplatnenie v podnikoch zameraných na strojársku výrobu
a v konštrukčných, údržbárskych a montážnych spoločnostiach zameraných na CNC technológie.
2860 K
Chemik operátor
Študijný odbor vhodný pre dievčatá aj chlapcov. Žiaci získajú komplexné vedomosti z chémie o najpoužívanejších metódach kvalitatívnej
a kvantitatívnej analýzy. Naučia sa používať laboratórne prístroje a techniku na rozbory všetkých látok používaných vo výrobe a kontrolách.
Absolventi získavajú zručnosti v chemickom laboratóriu pri jednoduchých aj zložitejších chemických operáciách. Majú možnosť zamestnať
sa v moderných chemických, potravinárskych a zdravotníckych spoločnostiach.
2675 M
Elektrotechnika
Žiaci získavajú komplexné vedomosti v oblasti návrhu, konštruovania a konfigurácie počítačových sietí, programovania programovateľných
automatov, programovanie v jazyku C a C+, v oblasti počítačovej grafiky, zvládne spracovanie grafického návrhu, úpravu fotografií, v
oblasti tvorby webových stránok, v práci s výpočtovou technikou, pomocou počítača vytvorí návrh súčiastok a zostáv, návrh plošných
spojov pre elektronické zariadenia, získajú zručnosti pre zvládnutie samostatnej technickej činnosti pri projektovaní konštrukcií, výrobe,
montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení v oblasti meracej a automatizačnej techniky. Absolvent sa uplatní na trhu
práce s prevahou nasledovných činností: projektovanie a montáž počítačových sietí, programovanie programovateľných automatov pre
automatizované výrobné linky (napr. všetky závody na výrobu automobilov na území Slovenska), návrh elektronických obvodov a tvorba
technickej dokumentácie v oblasti CAD, základné práce s počítačom – texty, tabuľky, grafy, elektronické prezentácie a tiež v samostatnej
podnikateľskej činnosti (tvorba web - stránok, reklamných materiálov, prezentácií).
6317 M
Obchodná akadémia
Absolvent štúdia je stredoškolsky vzdelaný odborný ekonomický pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných
podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Absolvent je pripravený na samostatný výkon činnosti odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich
s podnikateľskou praxou - marketingové činnosti, vedenie účtovníctva, spracovanie štatistík, tvorenie cenových ponúk, orientácia v daňovej
sústave, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce.

„Zvýšenie kompetencií elektrotechnikov a chemikov na európskom trhu práce.“
Žiaci Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa zúčastnili dvojtýždňovej odbornej
výmennej stáže na partnerskej škole v Kralupoch nad Vltavou v
Českej republike od 20. novembra do 3. decembra 2016. Výmenný
pobyt v rámci projektu Erasmus Plus absolvovalo 6 žiakov zo študijných odborov elektrotechnika a mechanik elektrotechnik: Tomáš
Benkovič, Filip Jalszovsky, Denis Carlos Kočica, Andrej Hátaš, Viktor
Hudák, Nikolas Schreiner spolu s Ing. Ž. Tóthovou a Ing. J. Szabom.
Žiaci počas dvoch týždňov navštevovali praktické vyučovanie na
partnerskej škole, kde sa venovali oblastiam elektroniky, programovaniu PLC automatov, výrobe plošných spojov, osadeniu súčiastok
a oživovaniu elektronických obvodov. V rámci dvoch týždňov absolvovali odbornú exkurziu do podniku Spolana Neratovice. K jednotlivým úlohám v rámci pracovného programu pristupovali žiaci
zodpovedne a pod vedením mentora z partnerskej školy p. Tomáša
Klímu. Ubytovanie, stravovanie, cestovné náklady a vreckové boli
zabezpečené z podpory projektu Erasmus Plus. V mimovyučovacom

čase žiaci navštevovali kultúrne a spoločenské podujatia, pamiatky
v mieste ubytovania, v blízkom okolí a v Prahe, v blízkosti hotela
bolo wellness centrum s bazénom, saunou a športovou halou.
Účelom medzinárodných projektov v oblasti odborného vzdelávania je zlepšenie kvalitatívnej prípravy žiakov školy v konkrétnych odboroch a následné využitie vedomostí a zručností v praxi. Súčasťou
tejto stáže nie je len praktické vyučovanie, ale aj kultúrne vyžitie a
nadväzovanie priateľstiev. Na záverečnom vyhodnotení žiaci získali
medzinárodne uznávaný Europass moblity a certifikát. Ďalší výmenný pobyt v rámci projektu Erasmus Plus sa uskutoční v mesiaci máj
2017 pre študijný odbor chemik operátor.
- vedenie školy -

pokračovanie / str. 12-15.
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Kampaň „Červené stužky“ na SOŠO a S v Galante

Červené stužky sú názvom i
symbolom kampane boja proti
AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky
Kancelárie WHO na Slovensku
a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Obvodného úradu v Žiline a
mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
V tomto roku prebehol 10-tý
ročník kampane „Červené
stužky“. Hlavnou filozofiou
kampane bolo odovzdanie a
prehĺbenie vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe
AIDS mladým ľuďom, pretože
predstavujú kritický článok v
zmene dynamiky pandémie
HIV/AIDS vo svete a novodiagnostikované prípady HIV sú
hlavne u mladých ľudí. Keďže
cesty prenosu vírusu HIV sú
presne definované, najdôležitejšou súčasťou boja proti jeho
šíreniu je prevencia.
Koordinátormi kampane z radov
študentov sa stali študenti
študijného odboru hotelová
akadémia z triedy II.HA, ktorí
aktualizovali nástenku s tematikou „Červené stužky“, vytvorili
červené stužky pre ostatných
študentov i profesorov školy
a projekty na témy HIV/ AIDS.
Kampaň sme podporili nosením
červených stužiek v období od
21. novembra do 1. decembra
2016. V rámci kampane študenti
sledovali film s názvom „In yuor
face“, po ktorom besedovali so
školskou psychologičkou Mgr.
Martinou Kuckovou o problematike HIV/AIDS. Do kampane sme opäť zaradili projekt
„Pomoc obetiam obchodovania
s ľuďmi“, prednášky a besedy

na témy: “Extrémizmus“, „Nové
drogy“, „Stop násiliu a šikane“ s
pracovníčkou OR PZ v Galante
Bc. Miriam Praženkovou.
V spolupráci s RÚVZ v Galante sme pre našich študentov
pripravili prednášku spojenú s
besedou o správnej životospráve, závislostiach, civilizačných
chorobách a o problematike
HIV/AIDS. Jej hlavným cieľom bolo pomôcť formovať
u študentov správny postoj k
vlastnému zdraviu a životu, ako
aj k zdraviu a životu druhých
ľudí. Študenti mali možnosť dať
si odmerať krvný tlak, stanoviť
obsah lipidov, cholesterolu a
glukózy v krvi. Zároveň si mohli
odmerať obsah jedovatého
oxidu uhoľnatého v dychu.
Dňa 29. 11. 2016 študentky
Lenka Bajmóczyová, Dianka
Farkašová a Dominika Gálová odprezentovali projekty o
problematike HIV/ AIDS pod
vedením Mgr. Beaty Vavríkovej a
Ing. Anny Švancárovej. V prezentáciách sa zamerali na históriu a

vlastnosti HIV, na spôsoby
jeho prenosu, na charakteristiku ochorenia AIDS ako
i na situáciu HIV/AIDS v SR
i vo svete. Prezentácie boli
sprevádzané sugestívnymi
príbehmi mladých ľudí,
ktorí sa nakazili vírusom
HIV. Príjemnú atmosféru
hrou na gitare navodil na
podujatí Martin Marko,
študent 3. ročníka hotelovej akadémie.
Následne si študenti 11
tried preverili nielen svoje
vedomosti o problematike
HIV/AIDS, ale i zručnosť a
pohotovosť v celoškolskej
interaktívnej súťaži.
Víťazmi súťaže sa stali
študenti 4. ročníka hotelovej
akadémie – Daniel Molnósi a
Juraj Ščúry. Na druhom mieste
sa umiestnili študentky 2. ročníka učebného odboru cukrár,
kuchár - Pavla Antaliová a Lucia
Šipulová. Bronzovú priečku
obsadili študentky 1. ročníka
nadstavbového štú-

dia spoločné stravovanie - Petra
Karádiová a Bibiána Konečná.
Vyvrcholením kampane sa stala
„živá červená stužka“.
Živú červenú stužku vytvorili
študenti a zamestnanci školy
dňa 30. novembra 2016 v telocvični školy.
Ing. Anna Švancárová
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Deň otvorených dverí na SOŠOaS Galanta ukázal,
že žiaci tejto školy sú veľmi šikovní a kreatívni.
Aj v školskom roku 2016/2017 sa 8. decembra 2016 na našej škole konal Deň
otvorených dverí. Zapojili sme sa do súťaže
vyhlásenej SAAIC – Národnou agentúrou
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a
odbornú prípravu do Európskeho týždňa
odborných zručností realizovanom na Slovensku v dňoch 5. – 9. decembra 2016.
Cieľom podujatia bolo zvýšenie záujmu o
odborné vzdelávanie zo strany žiakov základných škôl a ich rodičov z nášho regiónu
v zmysle príslovia „Remeslo má zlaté dno“,
zvýšenie informovanosti aj širokej verejnosti
o možnostiach štúdia a aktivitách našej
školy, ukážka priestorov školy a učební
a prezentovanie učebných a študijných
odborov.
Žiaci učebného odboru kuchár pripravili tradičné slovenské jedlá a „jednohubky“ spolu
so žiakmi 9. ročníkov základných škôl, robili
carving – vyrezávali počas dňa do ovocia a
zeleniny rôzne dekoratívnej vzory.
Žiaci učebného odboru čašník robili slávnostné stolovanie, pripravovali miešané
nápoje, ovocné limonády, bylinkové čaje a
kapučíno s vytváraním obrázkov v mliečnej pene.
Žiaci učebného odboru cukrár prezentovali cukrárenské
výrobky, piekli medovníky,
ktoré si mohli návštevníci vykrojiť a vyzdobiť, a tak ukázať
svoje zručnosti a kreativitu,
tiež modelovali rôzne figúrky
z marcipánu a vyzdobovali
netradičnú tortu.
Žiačky učebného odboru
kaderník tvorili svadobné
a folklórne účesy, pričom sa
nielen zdokonaľovali a ukázali
svoju fantáziu a kreativitu v
účesovej tvorbe, ale aj zladili
účesy s celkovou vizážou a
oblečením. Žiaci základných
škôl mali možnosť vyskúšať
si jednoduché účesy na cvičných modeloch hláv.
Žiaci študijného odboru
hotelová akadémia pripravili
slávnostné tabule s vianoč-

nou tematikou a súťažili v príprave minútok
pred zrakom hostí. Cieľom bolo overenie
teoretických vedomostí v praxi pri príležitosti slávnostného stolovania, prezentácia
moderných trendov v estetickej úprave a pri
zostavovaní slávnostného menu, pričom sa
venovala pozornosť na požiadavky modernej gastronómie tak, aby boli dodržané
gastronomické náležitosti.
Triedy študijných odborov obchod a podnikanie a animátor voľného času prezentovali
projekty k Roku J. M. Hurbana s učiteľmi
slovenského jazyka a literatúry a projekty
k 400. výročiu smrti Williama Shakespeara
v anglickom jazyku s učiteľkou anglického
jazyka. Svojimi výrobkami sa prezentovala
aj cvičná firma študijného odboru obchod a
podnikanie MUFF, JA, ktorá svoje výrobky aj
predávala.
Do podujatia boli zapojení takmer všetci
žiaci školy, učitelia teoretických i odborných
predmetov, majstri odborného výcviku, žiaci
základných škôl, ich výchovní poradcovia
alebo učitelia a rodičia niektorých žiakov.
Majstri odborného výcviku v spolupráci s

učiteľmi teoretického vyučovania zadali
konkrétne úlohy pre žiakov učebných
odborov, kontrolovali priebeh vykonávania
jednotlivých úloh, zapojenie samotných
žiakov našej školy i návštevníkov, ich aktivitu
a spôsoby prezentácie seba samého pri
práci pred návštevníkmi. Za originálne a
kreatívne prvky podujatia považujeme
„tvorivé dielne“, kde sa mohli zapojiť všetci
návštevníci dňa otvorených dverí a verejne
preukázať svoje schopnosti, zručnosti a
tvorivosť pri zdobení medovníkov, tvorbe
jednoduchých účesov, modelovaní ozdôb z
marcipánu a vytváraní obrázkov v mliečnej
pene.
Prínosom Dňa otvorených dverí bola aktivizácia a zvýšenie záujmu o štúdium odborného vzdelávania na našej škole zo strany
samotných žiakov základných škôl, ako aj ich
rodičov a ostatných zúčastnených.
Bližšie informácie, fotodokumentácia a krátke video je dostupné na webovej stránke:
www.sosoasga.edupage.org. a/facebook:
SOSGA
napísala: Ing. Zuzana Vičíková
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Stredná odborná škola technická v Galante rešpektuje
požiadavky trhu práce v regióne, aj na Slovensku.
„Okrúhly stôl“. Pod týmto názvom
zorganizovalo vedenie Strednej
odbornej školy technickej v Galante na
čele s pánom riaditeľom Ivanom Igricim podujatie, ktoré bolo pod záštitou
primátora mesta Galanta Petra Pašku.
o Pán primátor, prečo bolo dôležité
otvoriť túto tému a hľadať riešenie ?
- Vzhľadom na mimoriadne nízku
nezamestnanosť a s týmto faktorom
spojenú absenciu voľných odborníkov
na trhu práce sme považovali
za potrebné naštartovať projekt
spolupráce samosprávy, základného
a stredného odborného školstva
a významných zamestnávateľov v
regióne. Cieľom je dosiahnuť, aby deti
začali študovať odbory, ktoré majú
perspektívu z hľadiska zamestnateľnosti
a dosiahnuteľného príjmu, aby
študovali odbory, ktoré zamestnávatelia
potrebujú a radi aj zaplatia. Aby
vysokoškoláci nemuseli robiť pri
pokladniach v supermarketoch, keďže
ich odbor nikto reálne nepotrebuje,
aby deti mali lepšiu perspektívu a
budúcnosť. Vedeli ste, že elektrikár,
mechatronik a niektoré ďalšie technické
pozície môžu dosiahnuť výrazne vyšší
príjem, ako je celoslovensky priemer?
o Akú úlohu majú v tomto procese
zriaďovatelia základných škôl,
ktorých ste v rámci tohto stretnutia
oslovili ?
- Základné školy sú totiž najdôležitejšou
súčasťou tohto reťazca, pretože správna
voľba povolania žiakov 9. ročníka
významne ovplyvní ich ďalší život ,
ale aj život v našom regióne. Preto je
dôležité aby primátori a starostovia
vnímali absolventov základných škôl

ako budúcu kvalifikovanú pracovnú
silu, aby si žiaci základných škôl vyberali
povolanie v ktorom nájdu uplatnenie
v regióne. Zo svojej pozície tak môžu
apelovať na riaditeľov základných
škôl aby posilnili na školách kariérové
poradenstvo.
o Pán riaditeľ, aké je postavenie
Strednej odbornej školy v regióne
z pohľadu zamestnateľnosti vašich
absolventov ?
- Stredná odborná škola technická
v Galante je v okrese jediná
dvojjazyčná stredná škola , ktorej
všetky odbory sú na trhu práce
žiadané. Pre automobilový priemysel
pripravujeme autoopravárov mechanikov, elektrikárov aj karosárov,
pre strojársky priemysel mechanikov
strojov a zariadení a strojárov
so zameraním na podnikanie
a služby , pre poľnohospodárov
agromechnizátorov,opravárov
a mechanizátorov poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva. Pre logistické
centrá pripravujeme žiakov v študijnom
odbore nadstavbového štúdia
dopravná prevádzka. Od školského
roku 2016/2017 budeme pripravovať aj
žiakov v najžiadanejšom odbore na trhu
práce – mechanik-mechatronik.
o Všetky Vaše odbory sú zaujímavé
a evidentne žiadané na trhu práce.
Tak prečo bolo z Vášho pohľadu
nevyhnutné zapojiť aj ostatné
inštitúcie ?
- Som rád, že sa nám prvýkrát v histórii
podarilo zorganizovať podujatie,
kde sme sa všetci zainteresovaní
mohli vyjadriť k uvedenej téme.
Zamestnávatelia od nás žiadajú

čoraz viac absolventov a my im ,žiaľ,
nevieme vyhovieť. Preto bolo dôležité,
aby všetci, ktorí nejakým spôsobom
vstupujú do výchovno-vzdelávacieho
procesu a následne na trh práce
zaujali k stanovisko v rámci svojej
kompetencie.
o Kto sa na uvedenom podujatí
zúčastnil a aké boli ich stanoviská
k uvedenej problematike ?
- Pozvanie prijali zástupcovia UPSVaR,
zamestnávatelia, zástupcovia
stredných škôl, pani riaditeľka CPPPaP
v Galante, riaditelia základných
škôl a v neposlednom, či v prvom
rade primátori, či starostovia, ako
zriaďovatelia základných škôl v okrese
Galanta.
Mgr. Priska Andrikovičová, ktorá
informovala o aktuálnej situácii na
trhu práce v Galante jednoznačne
skonštatovala , že najväčší záujem
zo strany zamestnávateľov je
o strojárske profesie a remeslá.
Zároveň ponúkla pomoc základným
školám pri poskytovaní informačných
a poradenských služieb pri voľbe
povolania využívaním bezplatného
využívania programovej aplikácie
internetový sprievodca trhom práce
(www.istp.sk )
PhDr. Miroslava Vašková z CPPPaP
vníma problematiku voľby povolania
ako jedno z najnáročnejších období
dieťaťa aj rodiča. Základom je dobrá
informovanosť zo strany kariérového
poradenstva, predstavenia rôznych
povolaní na predmete Svet práce
v kombinácii s exurziou v jednotlivých
firmách.
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o Okrúhleho stola sa zúčastnili aj
zástupcovia zamestnávateľov /PSA
Peugeot Citroen Trnava, Spoločnosť
Jasplastik-SK s.r.o. Galanta, SMP
Automotive Solutions Slovakia,
s.r.o., Matúškovo, SEMA HŠ s.r.o.,
Sládkovičovo/. Majú záujem zapojiť
sa do vzdelávacieho procesu
a systematicky získavať domácu
kvalifikovanú pracovnú silu ?
- Záujem zo strany zamestnávateľov
je veľký a už niekoľko rokov
spolupracujeme s okolitými firmami.
Škola je dokonca zapojená aj do
duálneho vzdelávania, v rámci ktorého
pripravujeme žiakov pre PSA Citroen
Trnava.
Aj zástupcovia ostatných firiem
majú záujem získavať žiakov v rámci
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odborného výcviku či odbornej
praxe a poskytovať im odmenu za
produktívnu prácu a aj iné benefity
ako pracovné oblečenie, obedy,
cestovné... Môžem teda skonštatovať,
že doterajšia spolupráca so
zamestnávateľmi bude ďalej
pokračovať, a tak našim žiakom
neponúkame len vzdelanie, ale
prostredníctvo spolupracujúcich
firiem aj zamestnanie.
. . .
Na záver sme položili otázku Ing.
Františkovi Gőghovi – starostovi
obce Veľké Úľany a zároveň
zriaďovateľovi ZŠ v jeho obci:
o Pán starosta , ako vnímate uvedenú
problematiku zo svojho pohľadu ?
- Takmer vo všetkých príspevkoch bolo

načrtnutých množstvo problémov
súvisiacich so vzdelávaním a potrebami
trhu práce. Zabezpečiť školám
podmienky na vyučovanie predmetu
technika nevidím ako veľký problém.
Sám som však prekvapený, koľko je
v okolí zamestnávateľov , ktorí sa boria
s nedostatkom pracovných síl a najmä
kvalifikovaných odborníkov.
Rozhodne by mali byť na ťahu
zamestnávatelia, ktorí by mali užšie
spolupracovať so základnými školami,
pripraviť propagačné materiály,
organizovať exkurzie, pomenovať
pracovné pozície a aj ich finančné
ohodnotenie. Základné školy budú
tieto aktivity určite využívať.
pripravila: Ing. Eva Hanzelová

AKÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ ODBORY SA OTVÁRAJÚ V ŠKOLSKOM ROKU
2017/2018 NA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE TECHNICKEJ V GALANTE ?
Informovala nás Mgr. Eva Hanzelová zástupkyňa riaditeľa
školy :
Pre trh práce sú najžiadanejšie 4 ročné - študijné odbory
s posilneným odborným výcvikom , kde absolventi
získavajú výučný list aj maturitné vysvedčenie :
24 13 K mechanik strojov a zariadení
26 79 K mechanik, mechatronik
V rámci 3- ročných učebných odborov otvárame odbory:
24 66 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
24 87 H 01 autoopravár, mechanik
24 87 H 02 autoopravár elektrikár
2487 H 03 autoopravár karosár
45 24 H agromechanizátor, opravár
Maturitu môžu získať absolventi 3- ročných odborov
v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu
37 57 L dopravná prevádzka
24 14 L 04 strojárstvo podnikanie a služby
45 26 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Žiaci môžu počas štúdia absolvovať kurzy, ktoré ešte zvýšia
ich uplatniteľnosť na trhu práce:
- Kurz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov
- Vodičský kurz skupiny A,B,C,T
- Zváračský kurz na zváranie v ochrannej atmosfére,
zváranie plameňom, elektrickým oblúkom, TIG – zváranie na zváranie nerezu
- Paličský kurz
- Kombajnistický kurz
Na základe zmluvy vykonávajú žiaci našej školy odború prax

v nasledovných firmách:
1. PSA Peugeot Citroen Trnava – výroba automobilov uzavretá zmluva o duálnom vzdelávaní.
2. Spoločnosť Jasplastik-SK s.r.o. Galanta - hlavné aktivity
firmy sú: lisovanie plastov a ich následná úprava, výroba
EPS obalového materiálu, montáž strojových zariadení
3. Spoločnosť Brovedani Slovakia s.r.o. Galanta- zaoberá
sa hromadnou výrobou kovových mikrokomponentov pre
automobilový priemysel - presné strojárstvo.
4. Maschinen-und Werkzeubau , s.r.o. - výroba
zakružovačiek a ohýbačiek profilov, horizontálne lisy, vysekávače trubiek, stroje pre umelecké kováčstvo, zváracie
stoly.
5. I.D.C Holding,a.s. Sereď- spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je
najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva
6. Slovenské cukrovary s.r.o, Sereď – medzinárodná
spoločnosť, výroba cukru.
7. NMH s.r.o. Sereď - projekčná činnosť, výroba, montáž a
servis dopravníkov, strojov a zariadení na recykláciu odpadu.
8. Spoločnosť Binder Slovakia, s.r.o. Sereď - na Slovensku
je výrobný závod zameraný na výrobu kovových dielcov
a podzostáv hlavne pre automobilový priemysel a to
tvárnením, obrábaním, laserovým opracovaním a zváraním.
9. SMP Automotive Solutions Slovakia, s.r.o., Matúškovo
- popredný odborník v plastových technológiách a systémový partner pre automobilový priemysel.
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Spomienky sú to najcennejšie, čo máme,
tak si ich uchovajme v CEWE FOTOKNIHE.
Už od svojho dospievania
veľmi rada fotografujem.
A fotografujem všetko
– svoje deti, ako rastú,
dospievajú, fotím vzácne
okamihy z dovoleniek, svoju
záhradu plnú kvetov, svojho
miláčika-psíka Amadeusa,
fotím všetky ročné obdobia,
všetky významné rodinné
výročia – pretože všetky
tieto vzácne momenty mi

pripomínajú
všetko krásne, čo
som prežila....
Som vo veku,
kedy začíname
prehodnocovať
svoj život, vraciame
sa v myšlienkach a vo
svojich spomienkach
k tým najvzácnejším
a najkrajším chvíľam,
ktoré sa už nezopakujú.
A ja – pretože celý život
tieto vzácne momenty
zachytávam vo svojom
objektíve – sa k nim môžem
znovu a znovu vrátiťpráve
vďaka fotografiám.
Pretože spomienky sú to
najcennejšie, čo máme, čo
nám zostalo a čo nám nikto
nikdy nevezme. Preto tak
milujem fotografovanie –
pretože zachytáva momenty,
ktoré si ani neuvedomujeme
– to najkrajšie z nášho života.
Sú to spomienky, ktoré by
sa postupne vytratili, keby
nebolo fotografií. Moje
nadšenie pre vytváranie

rodinných fotoalbumov trvá
už dlhé roky. Na začiatku
som všetky svoje fotografie
zakladala starostlivo do
klasických fotoalbumov,
do ktorých som vpisovala
dátumy, názvy, komentáre
k jednotlivým fotografiám a
pri deťoch som vystrihovala
z časopisov vtáčiky, kvietky,
loptičky a lepila ich pomedzi
fotografie, aby bol album
pútavejší a aby sme aj po
rokoch vedeli, o akú udalosť
išlo, čo nám má fotografia
pripomenúť.
A popritom som tajne
snívala o tom – mať všetky
tieto fotografie v jednej
obrovskej knihe, aby sa
z nej nič nestratilo, nič
nevypadlo, aby sa fotografie
nepomiešali...
Až jedného dňa – bolo to

pred piatimi rokmi – sa
mi na jednej oslave mojej
známej dostala do rúk
CEWE FOTOKNIHA, kde
deti oslávenkyne vytvorili
z ich rodinných fotografií
knihu venovanú osobe,
ktorá slávila svoje životné
jubileum. A ja som v tej chvíli
objavila najväčší poklad
vo svojom živote! Zrazu sa
môj sen mohol naplniť a
zrealizovať – stačilo urobiť
si svoju
vlastnú
fotoknihu
z vlastných
fotografií!
A tak som
sa hneď
potom
pustila
do práce!
Bola som
nadšená
týmto
objavom,
pretože
to bolo
to, po
čom
som vždy
túžila, o čom som
snívala - mať všetky
svoje fotografie vo
vlastných knihách.
Svet okolo nás sa
rýchlo mení, preto
je dôležité zachytiť a podeliť
sa o to výnimočné, čo nás
obklopuje – svoj život a
jeho nádherné príbehy.
Fotokniha je taká skvelá vec,
že som ňou nainfikovala
celú svoju rodinu, A tak
miesto darčekov vyrábam
pre každého fotoknihu,
pretože viem, že to bude
ten najoriginálnejší a
najvzácnejší darček, ktorému
sa každý poteší.
Keď vytváram fotoknihu,
cítim sa šťastná a vzrušená,
pretože prežívam znovu
a znovu prežité okamihy.
Teším sa pri predstave, že raz
v nich budú listovať moje
vnúčatá, ba aj pravnúčatá,
a nič zo zachytených
okamihov z nášho života
sa nestratí. To je ten rozdiel
medzi fotkami a fotoknihou.

Fotografie sa časom roztratia,
zapatrošia, po rokoch
neviete, čo bolo a kedy – ale
moje fotoknihy prezradia
všetko – čas, miesto, príbeh –
a to je na CEWE FOTOKNIHE
úžasné! Dnes je dokonca
moderné všetko dávať do
počítača, už si mnohí ani
nedajú námahu vyvolať
fotky. No neuvedomujú
si, že každý počítač sa raz
pokazí, zvyčajne nečakane,
a vtedy môže byť už neskoro
zachraňovať z neho vzácne
okamihy, ktoré tam máme
uložené v zložke „fotky“...
poznám nejeden prípad,
kedy takto majiteľ prišiel o
všetky vzácne momenty,
ktoré tam mal takto uložené.
Okrem toho nie je veľmi
praktické vláčiť počítač všade
so sebou, hlavne ak sa so
svojimi zážitkami chceme
podeliť s priateľmi, s rodičmi
a pod. Preto nedám na
CEWE FOTOKNIHU dopustiť.
Jednoducho si najnovšie
zážitky vložíte do tašky – a
ukážete všade a každému,
kto vám len napadne.
Za tých päť rokov som
urobila viac ako 40 fotokníh.
Boli to fotoknihy v prvom
rade o našej rodine,
rodinných oslavách, z
dovoleniek, fotila som aj
svoju záhradu a tú záplavu
farieb, ktorú má na jar a
potom ešte celé leto. Ale
fotím aj každé Vianoce
– ako ich prežívame, aký
máme stromček, akú
máme výzdobu. Robím
fotoknihy spomienok –
zostrih našich životov,
najdôležitejšie momenty,
ktoré sa nikdy nezopakujú.
„Ročenka“ je moja obľúbená
fotokniha, pretože je to
ideálne zobrazenie celého
uplynulého roka – v nej
ukážem, čo sme od januára
do decembra zažili. S
ročenkou si tak uchováme
nielen spomienky na
dovolenku, ale aj pekný výlet
cez víkend, alebo šantenie
nášho psa, promócie detí,
oslavy narodenín. To sú
príležitosti, kvôli ktorým

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...

si zvyčajne nevytvárame
samostatnú fotoknihu. No
ročenka na nič nezabúda
a spomienky sú opäť
zachované.
Fotoknihu svojej záhrady –
plnú kvetov, rozkvitnutých
stromov, nášho relaxu
a zážitkov som jedného
dňa prihlásila do súťaže,
ktorú CEWE FOTOKNIHA
každoročne vyhlasuje. A
táto fotokniha VYHRALA!
Bola som pozvaná do Prahy
na prevzatie ocenenia a ako
to už býva, robili so mnou
rozhovor o tom, ako som sa
k CEWE FOTOKNIHE dostala,
aké mám z toho pocity a
všetko okolo toho.
No a ja som sa s veľkým
nadšením rozhovorila o tom,
čo pre mňa fotografovanie
znamená, ako sa teším
na každú novú fotoknihu,
ktorú si vytvorím, ako ju
opatrujem, ako ten najväčší a
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najvzácnejší rodinný poklad.
Pretože vytváranie fotoknihy
nie je len o fotografiách – je
to aj o vašich pocitoch, ktoré
do nej vkladáte a pri listovaní
to cítiť. Pretože každá

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

fotokniha je aj príbeh – ten
VÁŠ ! ….
A tak sa stalo, že onedlho
mi zazvonil telefón a v ňom
mi príjemný hlas oznámil,
že by so mnou radi z CEWE
FOTOKNIHY natočili reklamu,
či by som mala záujem.
S nadšením som ponuku
prijala. A tak ma teraz
môžete vidieť v televíznej
reklame na staniciach
Markíza, Doma a Daj to,
kde sa vám prihováram a
rozprávam o tom, ako rada
vytváram fotoknihy pre
svojich blízkych, z ktorých
majú potom obrovskú radosť
a prežívajú pri tom veľké
dojatie. Je to ten najcennejší
a najosobnejší dar, aký im
môžem dať. A sebe tiež.
Pri listovaní CEWE FOTOKNÍH
má radosť celá rodina.
Častokrát v nich po večeroch
listujeme – a spomíname.

Je úžasné, že máme takúto
spomienku, pretože každý
deň pribúdajú nové a nové
zážitky, udalosti, ktoré
prekrývajú tie staršie a na
ktoré by sme postupne
zabudli.
Urobte si radosť – a radosť
svojim blízkym – a doprajte
si tento vzácny dar, ktorí si
veľmi ľahko sami vytvoríte.
Stačí, ak máte trpezlivosť
a dostatok času. Budete
nadšení svojím výtvorom!
Ak by ste si predsa len na
takéto niečo netrúfli, veľmi
rada vám s tým pomôžem.
Preto sa môžete s dôverou
na mňa obrátiť.

Dáša Líšková, Šaľa
tel. kontakt:
0905 538 666
email:
lis.dasa@gmail.com
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Chovateľské potreby Eva - Optika Šaľa poPázmán- pia
Edita Kollerová

Prídit
k nám
dlhor
v odb
na vy
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

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

• vyhot
z rôzn
• oprav
• dopln
utierk

Snivajte s Jednotou listina vyhercov.qxp_Sestava 1 19.01.17 13:08 Stránka 1
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TLAČOVÉ A KOPÍROVACIE
SERVIS
PORADENSTVO
PREDAJ
PO-PIA 08.00 - 17.00 hod.
tel.: +421 31 770 2014
+421 910 405 007
szaly@szaly.sk

www.szaly.sk

Štúrova 1
927 01 Šaľa

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

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

/

2-izbový byt
v
novostavbe
s terasou
18m2,
Hlavná ul.,
Šaľa
57.000,-€

Pekný
slnečný
pozemok
o rozlohe
13ár,
Diakovce
26.500,-€

Podnikateľský
objekt
o rozlohe
200m2,
Galanta
68.000,-€

Starší 4.izb.
tehlový
dom
v tichej
ulici,
Selice
26.500,-€

Rybník
s lúkou na
rekreačné
alebo
podnikateľské
účely,
Trstice:
26.500,-€

2-izbový byt
na
Nešporovej
ulici,
čiastočná
rekonštrukcia.
Šaľa
48.000,-€

