
... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Ročník XXI.   JÚN 2017 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

už 21 rokov!

3.

József Berényi, podpredseda 
TTSK, v aktuálnom rozhovore 

pre náš Žurnál, str.6.

JOJ-kárska 
meteorologička Miriam 
Jarošová žije so 
svojou rodinkou v 
galantskom okrese už 
štvrťstoročie, str.14.

Nové centrum spoločnosti Amazon 
sa usídlilo aj v Seredi, vľavo primátor 

Serede Ing. Martin Tomčányi, str.16.

Prvomájové parkúrové preteky 
v šalianskej SOŠ sa vydarili, str.9.



Bernolákova 1512/24, Š a ľ a
0905 231 901, 0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

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

MARIMONT s.r.o.

- 2 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...



Vyhercovia sutaze A5.qxp  19.05.17  15:54  Stránka 1
- 3 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...



Členovia Združenia miest a obcí galantsko-šalianskeho  
regiónu rokovali aj o problémoch, ktoré vznikajú pri  

nelegálnom ubytovaní cudzincov v rodinách občanov regiónu.

Na pôde Mestského úradu v 
Galante sa stretlo 25 primá-
torov a starostov miest a 
obcí galantsko-šalianskeho 
regiónu. Na valnom zhro-
maždení ZMO GA SA sa 
prítomní zaoberali témami, 
ktoré trápia väčšinu samo-
správ. Členovia hovorili o 
zákone o verejnom obsta-
rávaní, ale aj o centrálnom 
krízovom fonde.
Valné zhromaždenie, ktoré sa 
konalo 26. apríla 2016, otvo-
ril predseda združenia Fran-
tišek Gőgh. V úvode privítal 
hostí - predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Tibora 
Mikuša, podpredsedu Trnav-
ského samosprávneho kraja 
Józsefa Berényiho a zástup-
cov Komunálnej poisťovne. 
V rámci informatívneho 
bodu o činnosti združenia v 
uplynulom roku upozornil 
predseda ZMO GA SA Fran-
tišek Gőgh na tzv. centrálny 
krízový fond. Ide o možnosť 
pre mestá a obce trnavskej 
župy získať nenávratný 
finančný príspevok v prípade 
krízových situácií. Čerpať  
z neho však môžu len tie 
samosprávy kraja, ktoré za 
posledné dva roky doň aj pri-
spievali. Takúto pomoc vyu-
žila pred niekoľkými rokmi aj 
obec Vinohrady nad Váhom, 
ktorú v dôsledku výdatných 
dažďov postihli zosuvy pôdy. 
Aj starosta Pustých Sadov 
Tomáš Nemeček kvituje 

existenciu krízového fondu. 
„Máme tu jadrovú elektráreň 
Jaslovské Bohunice, máme 
tu vodnú nádrž. Môže sa 
niečo stať a treba byť na to 
pripravený.“ Fond vznikol 
z iniciatívy predsedu TTSK 
Tibora Mikuša a považuje sa 
za slovenský unikát. Napriek 
tomu do fondu neprispieva-
jú všetky obce TTSK.  
Veľkou udalosťou pre 
regionálne združenie je 
celoplošný snem Združe-
nia miest a obcí Slovenska, 
ktorý sa uskutočnil v máji 
v Bratislave. Zastúpený bol 
aj náš región, na sneme sa 
zúčastnili: primátor mesta 
Galanta Peter Paška, starosta 
obce Šoporňa Adrián Macho, 
starosta obce Tešedíkovo 
Gyula Borsányi, starosta 
obce Neded Štefan Jan-
csó, starosta obce Váhovce 

Adrián Kubica, starosta obce 
Kráľov Brod Pavel Racsko, 
starostka obce Košúty Zdena 
Mačicová. Viacerí členovia 
nášho regionálneho združe-
nia sa zhodujú, že problémy, 
ktoré trápia samosprávy a 
ich obyvateľov, sa dostanú 
na vyššie miesta práve vďaka 
združeniu ZMOS. Existenciu 
regionálnych združení pova-
žuje za prínosnú aj predseda 
TTSK Tibor Mikuš. Združenia 
miest a obcí, ktorých je v tr-

navskom kraji štyri, považuje 
za dôležitých partnerov, s 
ktorými vedie kraj diskusiu 
pri riešení otázok v rôznych 
oblastiach života. „Myslím 
si, že náš vzájomný dialóg, 
či už je to o opravách ciest, 
o kultúrnych podujatiach, 
centrálnom krízovom fonde, 
alebo o cyklotrasách, prináša 

výsledky,“ dodal Mikuš. 
Výsledky snahy ZMOS-u sú 
citeľné pre samosprávy aj v 
legislatívnej otázke. Podarila 
sa dosiahnuť zmena v otázke 
zákona o verejnom obstará-
vaní, ktorá doposiaľ sťažo-
vala život mestám a obciam 
nie len v našom regióne.  
Limity, podľa ktorých si môže 
samospráva niečo kúpiť, 
objednať či zaobstarať, sa od 
1. júna 2017 menia. Limit z 
5-tisíc sa zvyšuje na 15-tisíc 

eur, zo 70-tisíc na 150-tisíc 
eur. Častokrát sa stalo, že 
do verejného obstarávania 
na bežné služby v hodnote 
nad 5-tisíc eur sa prihlásili aj 
firmy, ktoré službu napokon 
zabezpečovali cez subdodá-
vateľskú firmu. „Stretli sme sa 
s prípadmi, keď samospráva 
mala reklamáciu a nevedela 

predsedom ZMO GA SA je starosta  
Veľkých Úľan František Gőgh

vpravo predseda TTSK Tibor Mikuš, vľavo podpredseda TTSK József Berényi

starosta obce Dolné Saliby Lajos Kovács
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danú firmu ani nájsť. Preto je 
výhodné mať na menšie prá-
ce či služby domáce firmy. Tí 
domáci žijú tu medzi nami 
a nedovolia si reklamácie 
neodstrániť,“ hovorí pred-
seda ZMO GA SA a zároveň 
starosta obce Veľké Úľany 
František Gőgh. Napríklad 
ak bude potrebovať mesto 
zabezpečiť údržbu zelene na 
celý rok v hodnote 10-tisíc 
eur, môže osloviť tri firmy z 
regiónu a vyžiadať si od ne 
cenové ponuky. Samozrej-
me, zvíťazí najnižšia cena, 

eliminuje sa 
však hrozba 
vykonávania 
takejto služby 
neznámou 
či neovere-
nou firmou 
z opačnej 
strany krajiny. 
Ďalším bo-
dom, ktorým 
sa členovia 
zaoberali, bol 
plán činnosti 
združenia na rok 2017. Pred-
seda združenia informoval 

prítomných 
o pláne zú-
častniť sa na 
Galantských 
trhoch, kde 
bude mať 
združenie 
svoj stánok 
s propa-
gačnými 
predmetmi. 
Tie s logom 
regionálne-
ho zdru-
ženia však 
bude možné 

vidieť aj na tohtoročnom 
Šalianskom jarmoku – túto 
možnosť ponúkol primátor 
Šale Jozef Belický. Snahou 
združenia bude v tomto 
roku aj obnoveniu vzťahu 
so združením podobného 
zameria v českom meste Mi-
kulov. Mesto je partnerským 
mestom Galanty. Medzi 
plány na september 2017 
zaradili členovia združenia aj 

stretnutie s právnikom, s kto-
rým sa budú môcť primátori 
a starostovia radiť o otázkach 
týkajúcich sa života samo-
správy. Plán zorganizovať 
stretnutie s právnikom vzišiel 
z problému, ktorý predostrel 
primátor mesta Sládkovičovo 
Anton Szabó. Poukázal na 
nepríjemný stav v súvislosti 
s nelegálnym ubytovaním 
cudzincov v rodinných 
domoch. S primátorom 
Sládkovičova súhlasili viacerí 
členovia združenia a stretnu-
tie s právnikom privítali. 
Na záver sa prítomným 
prihovoril podpredseda TTSK 
József Berényi. Tlmočil im 

dobrú správu o možnosti 
obcí získať dotáciu na vybu-
dovanie cyklotrasy v rámci 
kraja. Na projekty vyčlenil 
kraj 1, 5 milióna eur. Neme-
nej dôležitou investíciou 
bude aj oprava telocvične 
v budove Gymnázia Janka 
Matúšku v Galante. Rekon-
štrukčné práce by sa mali 
konať v letných mesiacoch. 
Podľa jeho slov panuje na 

Úrade TTSK veľmi dobrá 
a konštruktívna pracovná 
atmosféra, aj čo sa týka 
spolupráce. Dôkazom toho 
je aj umiestnenie pamätnej 
tabule Zoltána Kodálya v 
Trnave. Odhalenie dvojja-
zyčnej tabule na pamiatku 
hudobníka je naplánované v 
septembri 2017.
Združenie miest a obcí ga-
lantsko-šalianskeho regiónu 
má 37 členov, založil ho 
vtedajší primátor Galanty 
Alexander Mézeš. Na celoslo-
venskej úrovni funguje viac 
ako 60 regionálnych združení 
ZMO.

(EK)

starosta obce Pusté Sady Tomáš Nemeček informuje  
o účasti na celoslovenskom sneme ZMOS

primátor mesta Šaľa Jozef Belický

primátor mesta Galanta Peter Paška  
a starosta obce Tešedíkovo Gyula Borsányi

sprava starosta obce Veľká Mača Štefan Lancz a starosta obce Horné Saliby Pavol Dobosy
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„Podporou Trnavského samosprávneho kraja 
vzniknú v galantskom okrese cyklotrasy”,  
hovorí József Berényi, podpredseda TTSK.

József Berényi, ktorý zastupuje obyvateľov 
galantského a dunajskostredského okresu 
na krajskej úrovni, prišiel na aprílové 
zasadnutie Združenia miest obcí Galantsko-
šalianskeho regiónu s dobrými správami. 
Vďaka podpore kraja môžu vyrásť cyklotrasy 
vo viacerých obciach okresu a na opravu 
ciest vyčlenil kraj za posledné roky priližne 
5 miliónov eur. O pozitívnych novinkách 
sme sa rozprávali s jedným z podpredsedov 
Trnavského samosprávneho kraja Józsefom 
Berényim. 
o V rozpočte kraja dostala výstavba 
cyklotrás zelenú po prvýkrát. Župa 
vyčlenila 1, 5 milióna eur na stavebné 
práce a ďalších pol milióna eur na 
prípravu projektových dokumentácií. 
Obce sa môžu o dotáciu uchádzať do 
konca mája, no určite sú predbežné 
informácie o tom, ktoré obce majú 
záujem o podporu. 
- O financie vyčlenené na prípravu 
projektových dokumentácií sa môžu 
uchádzať v prvom rade obce, ktoré sa 
do výstavby cyklotrás chcú zapojiť cez 
eurofondy. Väčšina obcí sa totiž bojí o 
európske financie uchádzať, pretože 
príprava projektovej dokumentácie (je 
povinná súčasť podania projektu – pozn. 
red.) by priveľmi zaťažila obecný rozpočet, 
pričom vôbec nie je isté, že im projekt 
schvália. Preto sme sa rozhodli vyčleniť 
balík peňazí na tento účel. 1,5 milióna eur 
je priamo na podporu stavebných prác. V 
súčasnosti mám informácie, že o podporu 
majú záujem Váhovce, Dolná Streda a Sereď. 
Tieto samosprávy chcú rozšíriť už existujúcu 
cyklotrasu vedúcu po násype. Rokovali 

sme však aj s obcami Dolné 
Saliby, Horné Saliby, Kráľov Brod, 
Tomášikovo, Dolný Bar. Termín 
podávania projektov je do konca 
mája. Ak bude viacero dobrých 
projektov, je možné, že kraj 
navýši 1,5 miliónovú dotáciu. O 
koľko, uvidíme, podľa potrieb.
o Ani komunikácie nezostanú 
bez stavebného ruchu. 
Pokračujú práce medzi obcami 
Kráľov Brod – Trstice. Kde sa 
ešte môžu tešiť obyvatelia na 
vynovené cesty? 
- Cesta medzi Kráľovým Brodom 
a Trsticami sa kompletne 
zrekonštruuje, ide o najväčšiu 
investíciu kraja v tomto roku v 

oblasti ciest – bude stáť 1,2 milióna eur. 
Medzitým sa začalo s frézovaním cesty aj v 
Topoľnici, kde sa úplne vynoví komunikácia 
vedúca cez obec. Investícia je vo výške 
400-tisíc eur. Nasleduje hlavná cesta vedúca 
cez obec Tomášikovo a Jelku. Plánujeme 
opraviť aj cestu v obci Dolné Saliby, ktorá 
vedie smerom na Horné Saliby. Urobíme 
všetko preto, aby sa nám ešte v tomto roku 
podarilo dať do poriadku aj cestu medzi 
Čiernym Brodom a Mostovou. 
o Pomaly je za nami súčasné volebné 
obdobie. Ako by ste hodnotili uplynulé 
štyri roky? 
- Keď zrátame všetky investície, ktoré 
sme zrealizovali v dvoch okresoch a 
predostrieme ich voličom, nebudeme 
sa mať za čo hanbiť. Všetky inštitúcie, 
ktoré patria pod kraj, prešli a prechádzajú 
neústalym vynovením. V každom roku sa 
udiala nejaká pozitívna zmena vo všetkých 
budovách – či už školy alebo sociálne 

inštitúcie sú jednoznačne v lepšom stave 

ako pred štyrmi rokmi. Postupne prebieha 

výmena okien na budove galantského 

gymnázia, v tomto roku sme schválili 

85-tisíc eur na opravu telovične, ktorá by 

mala prebehnúť počas letných mesiacov. 

Podporili sme aj opravu strechy gymnázia. 

Najväčšia stavebná investícia nás čaká v 

tomto roku v dunajskostredskom okrese. 

Podporili sme výstavbu internátu, ktorý 

bude slúžiť študentom Obchodnej 

akadémie vo Veľkom Mederi. Ide o dotáciu 

vo výške pol milióna eur. Najväčšie investície 

si však vyžiadali rekonštrukcie ciest. Len v 

galanstkom okrese môžeme hovoriť o 5 

miliónoch eur – samozrejme zdrojom neboli 

iba financie z kraja, ale aj  eurofondy. 

o Ak sa podarí získať podporu voličov aj v 

tohtoročných voľbách, aké sú vaše plány? 

- Okrem obnov budov či ciest budeme 

ďalej podporovať autobusovú dopravu. 

V minulom roku nás táto doprava v kraji 

stála 11 miliónov eur, v tomto roku sa suma 

zvýšila na 13 miliónov. Cestujúcich je čoraz 

menej, takže o rozšírení spojov nemôžeme 

uvažovať. No tie existujúce udržíme. 

Ďalej považujem za dôležitú spoluprácu 

so starostami obcí a s občianskymi 

združeniami v regióne. V budúcnosti sa 

spolu s nimi pozrieme na boľačky obcí 

a na to, v čom vie byť nápomocný kraj pre 

obyvateľov obcí. V budúcnosti by som bol 

rád, ak by kraj vo väčšej miere podporoval 

turizmus a obnovu nášho kultúrneho 

dedičstva, obnovu miestnych kostolov. Veď 

chrámy nie sú dôležité len pre veriacich, ale 

sú aj okrasou každej obce a môžu podporiť 

rozvoj cestovného ruchu. 

(EK)

do obnovy cesty medzi Kráľovým Brodom a Trsticami kraj investuje 1,2 milióna eur
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„Kerékpárutak épülnek a járásban a  
Nagyszombat Megyei Önkormányzat  
támogatásával“, mondja Berényi József, TTSK alelnöke.
Berényi József, aki a Galántai- és 

a Dunaszerdahelyi járás lakosait képviseli 

kerületi szinten, csupa jó hírrel érkezett 

a Galántai és Vágsellyei járásbeli Városok 

és Falvak Társulásának (ZMOS GA-SA) 

áprilisi ülésére, mely Galántán valósult 

meg. Megyei támogatással kerékpárút 

épülhet több galántai járásbeli 

községben és hozzávetőlegesen 5 millió 

eurót fordított a megye a járás útjainak 

felújítására az utóbbi években. A pozitív 

hírekről bővebben Berényi Józsefet, a 

Nagyszombat Megyei Önkormányzat 

egyik alelnökét kérdeztük. 

A megye költségvetésében először 

kapott helyett a kerékpárutak 

kiépítésének támogatása. Másfél millió 

eurót szán a megye az 

építkezési munkálatokra 

és további fél milliót 

a projektdokumentációk 

elkészítésére. Pályázni 

május végéig lehet, de 

biztosan vannak előzetes 

információk, mely 

községek szeretnének 

bicikliutat. 

- A projektdokumentáció 

támogatására elsősorban 

olyan települések 

pályázhatnak, amelyek 

az európai uniós 

alapokból kívánnak 

meríteni bicikliútra. 

Általában a települések 

nem nagyon vállalkoznak erre, mert a 

projektdokumentáció elkészítése túlságosan 

leterhelné a költségvetésüket és egyáltalán 

nem biztos, hogy nyernek. Ezért döntöttünk 

úgy, hogy a megye elkülönít erre egy 

pénzösszeget. A másfél millió euró pedig 

közvetlen az építkezésre van elkülönítve. 

Jelen pillanatban azok a települések, melyek 

már érdekeltek a projektben, az Vága, 

Alsószedahely és Szered. Ők a már meglévő 

töltési bicikliutat szeretnék bővíteni. 

Megbeszélések zajlottak Alsószelivel, 

Felsőszelivel, Királyrévvel, Tallóssal, Albárral. 

Pályázni május végéig lehet. Ha sok lesz a jó 

pályázat, lehetséges, hogy a megye a másfél 

millióhoz hozzátesz egy összeget, szükség 

szerint. 

o A közutak sem maradnak építkezési 

zaj nélkül. A tavaly elkezdett felújítás 

idén is folytatódik a Királyrév - Nádszeg 

közti szakaszon. Hol örvendezteti meg a 

megye a járás lakosait még útfelújítással? 

- A Királyrév – Nádszeg közti út idén 

teljesen felújul, végül is ez a legnagyobb 

beruházás, ami az utak felújítását illeti, 1,2 

millió euróba kerül. Közben Tósnyárasdon 

megkezdődött az útburkolat felmarása, ez 

körülbelül 400 ezer euró, a falun átvezető 

út teljesen megújul. Következik a Tallóson 

keresztülvezető főút és Jóka. Tervben van az 

Alsószeliből Felsőszelibe vezető út felújítása 

is Alsószelin belül. Minden erőnkkel azon 

leszünk, hogy idén sikerüljön a Feketenyék 

és Hidaskürt közötti szakasz rendbehozatala 

is. 

o Lassan magunk mögött tudhatjuk ezt a 

választási időszakot. Hogyan értékeli az 

elmúlt négy évet? 

- Ha a négy év alatt a két járásban 

lehozott beruházásokat összeszámoljuk 

és a választók elé tárjuk majd, akkor nem 

fog kellenünk szégyenkezni. A megye 

fenntartása alá tartozó összes intézmény 

állandó fejlesztéseken megy keresztül, 

tehát minden évben történt valami, szinte 

minden intézményben - az iskolák és a 

szociális intézmények is biztosan jobb 

állapotban vannak mint négy évvel ezelőtt 

voltak. Folyamatosan zajlik az ablakcsere a 

galántai gimnázium épületén, idén 85 ezer 

euróval támogatja a megye a tornaterem 

felújítását, melyre nyáron kerül sor. Továbbá 

megtörtént a tetőjavítás a gimnázium 

épületén. A legnagyobb beruházásra 

idén a Dunaszerdahelyi járásban kerül sor. 

Egy kollégium megépítését támogatjuk, 

amely a nagymegyeri Kereskedelmi 

Akadémiához tartozik. Fél millió eurós 

beruházásról van szó. A négy évben a 

beruházások tekintetében a legtöbb pénz 

az utak felújítására lett fordítva. A Galántai 

járásban ez 5 millió eurót jelent – ez nem 

csak megyei forrásból, hanem európai uniós 

támogatásból is származik. 

o Ha sikerül újra 

elnyerni a szavazók 

bizalmát az idei 

választásokon, mik a 

terveik? 

- A felújításokon 

túl mindenképpen 

támogatjuk a 

buszközlekedést. Tavaly 

az egész megyében 11 

millió euróval dotáltuk, 

most már 13 millióba 

kerül, ami nem kis 

összeg. Egyre kevesebb 

az utas, nyilván itt 

nem jöhet szóba új 

járatok indítása, de a 

meglévőknek a megőrzését támogatjuk. 

Fontosnak tartom a polgármesterekkel és a 

civil szervezetekkel való együttműködést. 

A jövő tehát az lenne, hogy velük 

együtt nézzük meg, hogy mi az, ami a 

legfontosabb, amit segíthet a megye a 

polgárok számára. Továbbá én örülnék 

annak, ha az elkövetkező időszakban a 

megye nagyobb mértékben támogatná 

a turizmust, a történelmi örökségünk, 

például a templomok felújítását. Hiszen 

a templomok nem csak a hívők számára 

fontosak, hanem a falvak díszei is, és 

idegenforgalmi vonzerőt jelentenek.

(EK)
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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 ~

V  školskom roku 2017/2018 otvárame tieto odbory:
4-ročný študijný odbor s maturitou

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

3-ročné učebné odbory  Nadstavbové štúdium
4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní 
a jazdectvo
6444 H čašník / servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník

4512 L poľnohospodárstvo
6421 L spoločné stravovanie

6403 L podnikanie v remeslách a službách
O škole:
Naša škola má vedúce postavenie vo vzdelávaní v chove koní a jazdec-
tve na Slovensku, ktoré vyplýva predovšetkým z dlhoročnej tradície a 
kvalite vo vzdelávaní a odbornej príprave študentov. Na škole sú vytvo-
rené podmienky pre kvalitnú prípravu budúcich jazdcov a chovateľov 
koní, ktorých kľúčové odborné kompetencie sú obohatené predovšet-
kým v rámci študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní 
a jazdectvo o vedomosti v oblasti všeobecného poľnohospodárstva 
(živočíšnej a rastlinnej výroby, mechanizácie), ekonomiky, podnikania 
a úzko špecializovaných odborných predmetov, ako sú napríklad dosti-
hový a súťažný poriadok, hipoterapia, sedlárstvo a remenárstvo, hygie-
na a prevencia či teória jazdy.
Zabezpečenie odbornej a racionálnej výučby na škole ojedinelého typu 
na Slovensku si vyžaduje sústredenie vyučovacie priestory pre teore-
tickú výučbu, chovateľského prostredia pre vlastný chov koní a trénin-
gového prostredia pre budúcich jazdcov z celého Slovenska v rámci 
jedného  areálu, preto môže SOŠ Šaľa ponúknuť pre študentov školský 
internát, školskú jedáleň, telocvičňu, posilňovňu, krytú a otvorenú jaz-
diareň, dostihovú dráhu, vlastný chov koní, dielne a vysokokvalifikova-
ných pedagógov, ktorí sa starajú o odbornú úroveň žiakov.
V rámci diverzifikácie orientácie absolventov bola ponuka učebných 
odborov v poslednom desaťročí rozšírená o odbory služieb, o ktorých 
absolventov je u zamestnávateľov trvalý záujem. Rovnako aj absolventi 
základných škôl vítajú ponuku atraktívnych odborov kuchár, čašník, 
kaderník a na nich nadväzujúce nadstavbové štúdium. Na škole sa 
v priebehu desaťročia vytvorili podmienky pre kvalitný odborný výcvik 

v týchto oblastiach, škola má plne vybavené odborné učebne pre od-
bory kuchár a čašník, rovnako ako aj školský kadernícky salón. Škola 
úspešne prešla pasportizáciou, ktorá potvrdila kvalitnú materiálnu 
vybavenosť pre teoretickú i praktickú prípravu študentov.
Najbližšie akcie na SOŠ Šaľa v 2. polroku školského roku 
2016/2017:
Marec – apríl 2017 – mobilitné stáže programu Erasmus+ - dostihový tréning žiakov 
v partnerskej škole RACING ACADEMY, KILDARE - ÍRSKO, a odborná stáž žiakov v národnom žrebčíne 
BÁBOLNA – MAĎARSKO
1. máj 2017 – Tradičné Prvomájové parkúrové preteky s celoslovenskou účasťou 
profesionálnych jazdcov
6. máj 2017 – Slovenský voltížny pohár – súťaže vo voltíži jednotlivcov, dvojíc 
a družstiev
20.– 21. máj 2017 – Memoriál Heraldika – súťaž všestrannej spôsobilosti zahŕňa 
parkúr, drezúru a military
Máj 2017 – Medzinárodné žiacke dostihové preteky o pohár pred-
sedu NSK s účasťou žiakov z ČR, MR a Írska
1. jún 2017 – Školské parkúrové preteky, Deň detí pre žiakov zo základných škôl zo Šale a okolia
Dlhoročnou vytvorenou spoluprácou s partnerskými organizáciami 
v rámci odborných mobilít Erasmus+ sme identifikovali a rozvíjame 
prienikové oblasti v rámci odbornej prípravy študentov na ich bu-
dúcu profesiu. Každoročne sa študenti zúčastňujú mobilitných stáží 
v Írsku, Taliansku (Sicília), Maďarsku, Českej republike, v školskom roku 
2017/2018 plánujeme rozšíríť ponuku mobilít o partnerské organizácie 
vo Veľkej Británii a v Portugalsku

Stredná odborná  škola - Szakközépiskola, Štúrova  74, 927 01   Š a ľ a
Tel./fax  031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com
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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

Prvomájové parkúrové preteky v šalianskej SOŠ
1.mája sa v areáli SOŠ Šaľa opäť konali už 
tradičné Prvomájové parkúrové preteky, 
na ktorých jazdci predviedli svoje jazdecké 
zručnosti vo viacerých stupňoch obtiažnosti, 
ktorých náročnosť sa rozlišuje výškou pre-
kážok. Súťaž vyhlásila Slovenská jazdectvá 
federácia v stupňoch obtiažnosti ZM, Z a 
ZL. Hlavnou rozhodkyňou súťaže bola Anna 
Virágová. V súťaži ZM do 90 cm sa na 2. 
mieste umiestnila Alžbeta Anteková na koni 
Herkules a na 13. mieste Radka Švačeková 
na koni SIBYLLA 2 ( obidve žiačky SOŠ Šaľa 3. 
ročníka študijného odboru agropodnikanie 
so zameraním na chov koní a jazdectvo). 
Prestávky medzi jednotlivými súťažami 
vyplnili vystúpenia voltížneho oddielu TJ 
Slávia SOŠ Šaľa pod vedením pani majster-
ky odbornej výchovy Jany Majdlenovej.  
Svojimi výrobkami sa prezentovali aj žiaci 
gastronomických odborov kuchár a čašník, 
servírka. 
Kuchári  pripravili vynikajúce lokše a palacin-
ky pod starostlivým dohľadom pani maj-
sterky Mgr. Devátovej a dva druhy gulášov 
pod taktovkou pána majstra Petrovského. O 

„hasenie smädu“ sa starali žiaci učebného 
odboru čašník/servírka s pani majsterkou 
Mgr. Ligártovou, ktorí odprezentovali aj 
svoje barmanské zručnosti.
Sprievodnými podujatiami boli aj vodenie 
detí na koníkoch pre našich najmenších 
a súťaž vo varení gulášu. Aj tento rok si 
zmerali sily tri družstvá - družstvo žiakov z 
učebného odboru kuchár, družstvo za učeb-
ný odbor kaderník a družstvo učiteľov. Súťaž 
prebiehala v priateľskom 
duchu a porota v zložení Ing. 
Helena Psotová (vedúca kan-
celárie riaditeľa Úradu NSK), 
Ing. Magdaléna Birnšteinová 
(riaditeľka SOŠ, Štúrova 74, 
Šaľa) a Ing. Lívia Szabóová        
( zástupkyňa riaditeľky SOŠ, 
Štúrova 74, Šaľa) si mohla po-
chutnať na troch vynikajúcich 
gulášoch. Varešku pre víťaza a 
1. miesto si tento rok odnieslo 
družstvo žiakov za učebný 
odbor kuchár.
Tieto preteky sú každý rok 

vynikajúcou príležitosťou stretnúť aj našich 
bývalých žiakov a absolventov, na ktorých sa 
každý rok veľmi tešíme!
Všetkým našim hosťom, žiakom a kolegom 
ďakujeme, že svojou prítomnosťou a prácou 
prispeli k oslave tohto sviatočného dňa.
Ďakujeme aj zriaďovateľovi Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju za finančnú podporu 
podujatia.

- vedenie SOŠ Šaľa -
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70. rokov od príchodu Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko
Výmena obyvateľstva vyostrila národnostné protiklady a mala aj vážne morálne dôsledky. Rozdelila rodiny, 

bolo treba opustiť svojich predkov, dlhoročných susedov, aj časť majetku a vykročiť do neznáma...

Sú mnohé jubileá, pamätné 
dáta, výročia a symbolické 
pripomienky, pri ktorých sa 

zmiešavajú v človeku trpko-slad-
ké pocity, vnemy, vibrujú na 

hrane kontrolovateľných emócií, 
z povedomia sa nám žiada 

vyhnať pochybovačnosť, kým 
zdravý úsudok bez zbytočných 

vášní nám káže prijať údel i 
osud tak, ako si nepredvída-

teľná dramaturgia života sama 
naskicovala. Podobné motívy sa 
viažu aj k príbehom oscilujúcim 

v kontrastoch svetla a tieňov 
vyjadrujúcich aj po 70 rokoch 

krehký stav duše Slovákov, ktorí 
načúvajúc volaniu vlasti predkov 

sa v povojnovom usporiadaní 
Európy rozhodli počas výmeny 
obyvateľstva medzi Českoslo-
venskom a Maďarskom v roku 

1947 presídliť späť tam, odkiaľ v 
18. storočí opúšťali ich pra-pra-
-dedovia priestory spod Tatier a 
priestranstiev Horného Uhorska 
a v nádeji na lepšiu skyvu chleba 

zúrodňovali močariská na slo-

venskej Dolnej zemi v dnešnom 
Maďarsku. Aby práve pred 70 

rokmi sa z dolnozemských 
priestorov Békešskej Čaby, Slo-
venského Komlóša, Pitvaroša a 
ďalších vyznaných miest a obcí 
so zreteľnou až presahujúcou 
slovenskou autenticitou  v pre 

nich až dramatických životných 
okamihoch sťahovali do domo-

viny ich predkov.
V duchu spomienky 70. výročia 

príchodu Slovákov do vlas-
ti svojich predkov, pripravil 

Spolok Slovákov z Maďarska s s 
celoslovenskou pôsobnosťou, 

spoločne s Domom Matice 
slovenskej a s mestami Sereď a 
Galanta spomienkové  stretnu-

tie, ktoré sa uskutočnilo 15. 
apríla 2017 v Seredi za účasti 
predsedníčky Celoštátnej slo-

venskej samosprávy v Maďarsku 
Alžbety Hollerovej – Račkovej, 

zástupcu primátora mesta Sereď 
Ľubomíra Veselického, predsedu 

DV Matice slovenskej Štefana 
Martinkoviča, zástupcu Úradu 

pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí Ľuda Pomichala, riaditeľky 

Domu Matice slovenskej v 
Galante Zlatici Gažovej a širokej 

slovenskej verejnosti. 
Modlitbou za Slovensko sa 
prihovorili žiačky Základnej 
umeleckej školy v Seredi a 

uvítacie úvodné slová patrili 
predsedníčky Spolku Slovákov 
z Maďarska Anne Pilárikovej, 

po ktorých sa prihovorila 
predovšetkým k presídlencom 
z Pitvaroša pani farárka Andrea 
Lukačovská. K pamätnej tabuli 
zavesili účastníci zhromaždenia 
veniec a podujatie pozdravili vo 
svojich vystúpeniach aj prítomní 

účastníci.
V prejavoch sme zaspomínali 

na hlavný dôvod stretnutia 
na reálnom mieste spred 70. 

rokmi, kedy bol na druhej koľaji 
seredskej  železničnej stanice 

pristavený vlak s 1. transportom 
občanov z Pitvaroša, neveľkej, 

no zato najsloenkejšej a najbo-
jovnejšej obce. Pre Pitvarošanov 

nastala pravá chvíľa opustiť ma-
ďarské nehostinné prostredie. 

Na presídlenie sa ich prihlásilo aj 
presídlilo 2479 osôb, čo predsta-
vovalo 80% všetkého obyvateľ-

stva obce. Obyvatelia z Pitvaroša 
boli rozmiestnení a rozvezení do 
obcí Senec,   Sládkovičovo, Malá 
Mača, Veľká Mača, Veľké Úľany 

a Reca.
Po prvom transporte nasle-
dovali ďalšie a ďalšie. Z  95 

tisíc prihlásených občanov z 
celého Maďarska sa napokon na 
Slovensko presídlilo 73 273 Slo-
vákov. Boli to lokality najmä Bé-
kešskej, Čanádskej, Čongrádskej 
a Novohradskej župy, ale aj pi-

líšskych a ďalších obcí, v ktorých 
na prelome rokov 1944-1945 

mocnelo aktívne vystupovanie 
demokratických síl, ktoré sa stali 

významným impulzom, ktorý 
orientoval Slovákov celkom urči-
te na správnu cestu presídlenia s 
nádejou, že na nových miestach 
získajú novú kvalitu materiálnej, 
existenčnej, vzdelanostnej, ale 
predovšetkým národnej istoty.
Myšlienka presídlenia nastole-
ná na Dolnej zemi aktivizovala 

predovšetkým uvedomelú 
vrstvu dolnozemských Slovákov 
združených okolo Antifašistické-
ho frontu Slovanov, ktorý vyvíjal 
rozsiahlu propagačnú činnosť. 

Táto organizácia združovala 
Slovákov, Srbov, Chorvátov, 
Slovincov a Rusínov, pričom 

základnou požiadavkou bolo 
vydobyť pre nich národnostné 
práva a zrovnoprávnenie s ma-

ďarským národom.
Slovenskí presídlenci boli 

rozmiestňovaní podľa pokynov 
„Oblastných osídľovacích úra-
dovní“, podliehajúcimi „Osídľo-
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70. rokov od príchodu Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko
Výmena obyvateľstva vyostrila národnostné protiklady a mala aj vážne morálne dôsledky. Rozdelila rodiny, 

bolo treba opustiť svojich predkov, dlhoročných susedov, aj časť majetku a vykročiť do neznáma...

vaciemu úradu pre Slovensko v 
Bratislave“, najmä v poľnohos-
podárskych regiónoch juhozá-
padného Slovenska v okresoch 

Bratislava, Nové Zámky, Štúrovo, 
Levice, Šahy, Košice a Rimavská 
Sobota tak nešťastne, že v ob-

ciach osídlených po stáročia ma-
ďarmi, zostala väčšina občanov 
národnosti domácej-maďarskej.  
Výmena obyvateľstva vyostrila 
národnostné protiklady a mala 

aj vážne morálne dôsledky. Roz-
delila rodiny, bolo treba opustiť 
svojich predkov pochovaných 

na cintorínoch, opustiť dlhoroč-

ných susedov, priateľov, opustiť 
svoje príbytky ako časť majetku 
a vykročiť do neznáma.  Výmena 
obyvateľstva vyostrila aj medzi-
ľudské vzťahy medzi odchádza-
júcimi a prisťahovanými, ktoré 

pretrvali viac rokov kým sa začali 
vzájomne chápať, že nerozho-

duje národnosť či je maďar ale-
bo slovák, ale aký je kto človek. 

Naviac, väčšina presídlených 
Slovákov boli evanjelického 
vierovyznania a dostali sa do 

prevažne katolíckych obcí, čím 
sa ocitli v maďarskejšom pros-

tredí ako ktoré opustili. Pre svoju 

archaickú slovenčinu s prvkami 
a podtónom stredoslovenčiny v 
koncovkách sa často stretli s po-
hŕdaním aj u nášho domáceho 

slovenského obyvateľstva. 
Udalosti roku 1947, pred rokom 
1947, aj po roku 1947, hovoria  
o strádaní, ľudskom utrpení a 

neopísateľných príkoriach ktoré 
prežívali naši predkovia – starí 
rodičia, rodičia a časť nás star-

ších s nimi.

Mnohé epizódy, ktoré potomko-

via so zatajeným dychom a záuj-

mom počúvali, vyvolávajú údiv, 

ale aj obdiv, čo všetko museli 

obetovať a prežiť tí, ktorých sa 

udalosti priamo dotýkali, ktorí 

sa v tom víre diania nachádzali, 

patrí im hlboká poklona.

PaedDr. Anna Piláriková

predsedníčka Spolku Slovákov  

z Maďarska.

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

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

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny. 

NÁBYTOK
Czafík

28Už      ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA
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Rozvod. Slovo, ktoré v mnohých 
ľuďoch, čo ho zažili, vyvolá-
va smútok, sklamanie, hnev, 
frustráciu a hlavne delenie. De-
lenie detí, delenie vecí, delenie 
spomienok, delenie majetku.
Uzavretím manželstva vzniká 
medzi manželmi bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov, v 
skratke BSM. Majetok, ktorý 
manželia nadobudnú počas 
manželstva, je majetkom ich 
SPOLOČNÝM, obaja majú 
rovnaký podiel. Kým manželia 
nažívajú spolu v manželstve, 
svoj spoločný majetok zveľaďu-
jú, rozširujú, starajú sa o neho 
spoločne. Ale čo so spoloč-
ným majetkom v prípade, ak 
manželstvo skončí? V ideálnom 
prípade sa bývalí manželia 
dohodnú a spoločný majetok si 
podelia. Jednému ostane auto,  
záhrada s chatkou, kosačka. 
Druhému ostane byt, zariadenie, 
motorka. Z každého hľadiska, či 
už časového, finančného alebo 
emocionálneho, dohoda o deľbe 
majetku predstavuje najrýchlej-
ší, najlacnejší a najefektívnejší 
spôsob ako vyporiadať spoločný 
majetok.
V niektorých prípadoch sa ale 
bývalí manželia dohodnúť ne-
vedia. Bránia im v tom emócie, 
sklamanie a hnev. V takom 
prípade majú bývalí manželia 
možnosť obrátiť sa na súd, aby 
ich majetok rozdelil on. Pred 
začatím pojednávania sa však 
aj samotný súd snaží o zmier 
účastníkov a dosiahutie dohody.
Ak bývalí manželia nepristúpia 
ani potom na dohodu, začne 
proces, ktorý síce za nich „vyrie-
ši“ otázku deľby majetku, ALE. 
To malé slovíčko, za ktorým sa 
však skrývajú ďalšie skutoč-
nosti, predovšetkým finančnej 
podstaty.
Začína to podaním návrhu 
na súd, čo predstavuje popla-
tok 66€. A to je len začiatok. 

Okrem toho je potrebné rátať 
s poplatkami za trovy konania, 
znalecké posudky (ak sú nutné), 
odmenu právnikovi, iné trovy. 
Súd musí dospieť ku konečnej 
hodnote majetku, ktorý potom 
rozdelí medzi účastníkov. Treba 
si uvedomiť, že súd ich spor ne-
vyrieši, súd v ich spore rozhod-
ne. Ak skončí vyporiadanie BSM  
rozhodnutím súdu, poplatok 
predstavuje 3% z hodnoty 
majetku. Ak sa vyporiadanie 
BSM skončí súdnym zmierom, 
poplatok predstavuje 1% z hod-
noty majetku. 
Vyporiadanie BSM súdnou 
cestou sa dosť predraží, pričom 
náklady a poplatky znášajú 
obaja účastníci, čiže obaja bývalí 
manželia. Vo väčšine prípadov 
je súčasťou vyporiadania BSM 
nehnuteľnosť, takže náklady 
predstavujú niekoľko tisícové 
sumy a hodnoty. To, že samotné 
súdne konania môžu pri nároč-
ných prípadoch trvať aj niekoľko 
rokov, je bežné. To, že súd môže 
rozdeliť majetok inak, ako chcú 
bývalí manželia, je tiež dosť 
pravdepodobné. 
Ako som spomínala vyššie, 
samotný rozvod je sprevádzaný 
širokým spektrom najnega-
tívnejších emócií. A ani pri 
následnej deľbe majetku nie je 
vždy ľahké vedieť sa dohodnúť 
s bývalým partnerom (obzvlášť 
ak máme pocit, že nám ublížil 
alebo nás zradil). 
Ale pre vzájomné šetrenie času 
a financií by bývalí manželia 
mali voliť DOHODU o rozdelení 
majetku, pričom MEDIÁTOR im 
v tomto môže výrazne pomôcť, 
zjednodušiť a urýchliť celý 
proces deľby. V prípade potreby 
je možné dohodnúť oddelené 
stretnutia, kedy sa bývalí manže-
lia nemusia stretnúť. 
Zo svojej praxe môžem potvrdiť, 
že vyporiadanie majetku doho-
dou je takmer vždy v prospech 

oboch účastníkov. Krásny 
príklad výhody mediácie a 
vyporiadania majetku dohodou 
u mediátora som zažila koncom 
minulého roka, kedy sa na moju 
Mediačnú kanceláriu obrátila 
klientka so záujmom vyriešiť 
vyporiadanie majetku viac ako 
10 rokov po rozvode. Vzhľadom 
na uplynutie 3-ročnej lehoty 
nastalo zákonné vyporiadanie a 
bývalí manželia boli v podielo-
vom spoluvlastníctve. Vzťahy 
medzi bývalými manželmi 
boli aj napriek 10-ročnému 
oddeleniu dosť naštrbené a 
komplikované. Pre účelovosť, 
konštruktívnosť a vhodnosť som 
volila oddelenú formu mediácie. 
Zo začiatku, kedy bývalý manžel 
nemal potrebné informácie o 
priebehu a postupe pri mediácii, 
nechcel veľmi spolupracovať, 
ale po vysvetlení všetkých 
výhod mediácie, resp. priebehu 
procesu a poplatkov súdneho 
vyporiadania, nakoniec s mi-
mosúdnym riešením prostred-
níctvom mediácie súhlasil. V 

ich prípade bola predmetom 
vyporiadania čisto už iba nehnu-
teľnosť bez zariadenia a iných 
hnuteľných vecí. Bolo treba 
dohodnúť všetky podmienky a 
okolnosti uzatvorenia Dohody 
(samotnú dohodu, prepis, výšku 
a spôsob finančného vyrovna-
nia, kataster, ....) - všetko vždy na 
2x sprostredkovane.
30 dní od zaslania prvej výzvy 
bývalému manželovi bola 
podpísaná finálna Dohoda o 
vyporiadaní majetku  a 57 dní 
od zaslania výzvy bola nehnu-
teľnosť prepísaná na bývalú 
manželku už aj na katastri a 
peniaze bývalému manželovi 
z jeho podielu vyplatené. De 
facto, do 60 dní bolo celé vypo-
riadanie úspešne uzatvorené 
a ukončené v prospech oboch 
bývalých manželov v súlade s 
ich  požiadavkami.

Krásny príklad, ako sa veci 
dajú riešiť JEDNODUCHO, 

RÝCHLO, POHODLNE a LACNO 
prostredníctvom mediácie.

Treba to skúsiť.

Mgr. Ildikó Veronika Regendová
Certifikovaný mediátor  
Ministerstva spravodlivosti
Hlavná 39/20 (budova Allianz)
927 01 Šaľa
Mobil: +421/944 369 517
E-mail: info@mediatorsala.sk
Web: www.mediatorsala.sk

„Ľudia budú mediátorov potrebovať čoraz viac, pretože mediácia je osobnejšia ako súdny 
proces, a hlavne, ušetrí v spore veľa peňazí“, hovorí certifikovaná mediátorka Mgr. Ildikó Veronika Regendová.

Čo so spoločným 
majetkom, keď 
láska manželov  
a manželstvo 
skončí?
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Denná služba   - 031/771 30 11

Pohotovostná služba 

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

Televízny káblový rozvod 
(TKR) aj v pracovnej dobe   - 

0903 466 334 
• Správa -    031/771 3438

So sídlom: ul. Horná 926/1

927 01 Šaľa, tel.: 031/770 28 61

Rodinný  
dom,  

pôvodný  
stav,  
18ár  

pozemok,  
Vlčany: 
30.000€

2-izbový 
byt v  

novostavbe, 
50m2 + 

18m2 terasa, 
centrum 

mesta, Šaľa: 
57.000€

3-izbový 
byt 68m2, 
čiastočná 

rekonštruk-
cia, Okružná 

ul., Šaľa:  
59.990€

Garsónka po 
čiastočnej 

rekonštruk-
cii, 20m2, 

ul.Horná, Šaľa: 
26.500€

2-izbový byt 
po komplet. 
rekonštruk-
cii, vrátane 
zariadenia, 

68m2, 
P.J.Šafári-
ka, Šaľa : 
65.000€

3-izbový 
byt 84m2, 

komplet.re-
konštrukcia, 
Slnečná ul., 
Šaľa-Veča: 

64.000€

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

/

Z mojej ponuky vyberám
- 13 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...



Fotí si oblaky a v predpovedi 
počasia dôveruje pavúkovi

Meteorologička z JOJ-ky Miriam Jarošová žije so  
svojou rodinkou v galantskom okrese už štvrťstoročie. 

Čo vás sem 
priviedlo? 
S manželom sme po štúdiu 
hľadali, kde budeme bývať. 
Bolo to v takej prelomovej 
dobe, kedy ceny nehnuteľností 
stúpali. Hľadali sme lokalitu 
blízku k Bratislave, keďže sme 
obaja mali prácu v hlavnom 
meste. Dali sme si miesta 
Malacky, Trnava, Galanta, 
Šaľa. Po všetkých peripetiách 
sme kúpili byt v Galante od 
správcu lesov v maďarskom 
meste Gödöllő. Neskôr sme sa 
presťahovali do väčšieho bytu 
a nakoniec sme sa rozhodli 
pre dom so záhradkou. Išli 
sme teda na dedinu kúsok od 
Galanty. Zo začiatku mi chýbala 
rodná dedinka Ostratice (okr. 
Partizánske – pozn. red.). Ľudia 
sa tu medzi sebou zdravili, ja 
som sa nemala s kým. Teraz je 
to už úplne iné, býva sa nám tu 
dobre.
Vyštudovali ste 
meteorológiu 
a klimatológiu. Už 
niekoľko rokov však 
prinášate aj Najlepšie 
počasie cez obrazovku 
celoplošnej televízie. 
Ako sa tieto dva odlišné 
„fachy“ stretli vo vašom 
živote? 
Počasie ma zaujímalo od 
detstva. Bola som asi štvrtáčka, 
keď som si všimla, že keď 
sneží, to nie sú vždy len vločky. 
Že sú to raz krúpky, raz dážď 
so snehom. Raz priehľadné, 

raz nie. Robila som si detské 
meteorologické pozorovania. 
Keď som išla na gymnázium, 
tam som s hrôzou zistila, 
že to je všetko o fyzike 
a dejoch v plynoch. To som 
ja neznášala. A teraz sa tým 
živím. Keď som sa hlásila na 
vysokú školu, rozmýšľala 
som aj nad archeológiou 
a medicínou – patológiou 
a súdnym lekárstvom. Zaujímali 
ma ale viac prírodné vedy 
a nakoniec som si podala 
prihlášku na Matematicko-
fyzikálnu fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
Skúsenosti s televíziou začali 
vo verejnoprávnej STV, kde 
som v rámci ranného vysielania 
uvádzala počasie. Neskôr som 
sa prihlásila do konkurzu TV JOJ 
a vyšlo to.
O vás je dosť známe, 
že v súkromnom 
živote nepotrebujete 
k spokojnosti výrazné 
líčenie či oblečenie, 
ktoré si však práca pred 
kamerami vyžaduje.
No šminky bol najväčší problém, 
zo začiatku to bol boj. Ja 
nemám také prednosti, ktoré 
by sa dali vystavovať (smiech). 
Po tých rokoch sa už našiel 
správny spôsob. Myslím si, že 
vďaka môjmu vyššiemu veku 
môže byť táto odborná relácia 
dôveryhodnejšia. Aj podklady si 
pripravujeme samy, čiže nejde 
o podanie informácií, s ktorými 
pracoval niekto iný. Teraz, keď 
si pozriem nejaké tie moje 

prvé hlásenia, tie vytrieštené 
oči (smiech)... stále mi je ale 
vytýkané a musím si dávať 
pozor na zmäkčovanie. Pred 
vysielaním si napíšem, že čo 
chcem asi povedať a mäkčene si 
zvýrazním. 
Uvádzate počasie naživo 
a nečítate z čítačky?
Nieee (smiech)! Samozrejme, 
že nejdeme z čítačky! Z hlavy! 
Veď to by bola hanba, dať si 
to do čítačky. Robím s tým 
predsa celý deň. Čítačka by ma 
obmedzovala v tom, čo chcem 
povedať. 
Určite Vás často oslovujú 
neznámi ľudia a pýtajú 
sa, aké bude počasie. 
Máte aj nejaký vtipný 
príbeh?
Jasné! Išla som do práce. Na 
parkovisku jedného obchodu 
na Kolibe pán jedol bagetu 
a pozeral sa na mňa a ja som sa 
slušne pozdravila. A on na to: 
„Ja vás od niekadiaľ poznám. 
Vaša tvár mi je taká pofidérna.“ 
(smiech). 
Dá sa z tej roboty 
vypnúť?
Dá! (smiech) Ale keď ide front, 
tak nie. Najlepší meteorologický 
prístroj je však pavúk. Je lepší 
ako rosnička. On veľmi citlivo 
reaguje na zmenu tlaku. Keď by 
mal fúkať vietor, on si zo siete 
niektoré nitky berie, aby mu ich 
vietor neponičil. Keby malo byť 
dlhšie škaredšie počasie, on si 
nachystá muchy do zásoby, dá 
si na kraj siete. Keby mala prísť 
fujavica, zbalí celú sieť a ide. 

Ako trávite voľný čas 
a aké počasie si k tomu 
zaželáte?
Ak je voľný čas, najradšej 
nerobím nič. Sedím, otvorím 
si dobrú knihu. Vždy mám 
rozčítané dve - tri, s tematikou 
druhej svetovej vojny alebo 
nejakú dobrú kriminálku. Dám 
si nejaké dobré víno a keď prší, 
nemusí byť ani kniha. Vtedy 
človek len sedí, niekedy aj 20 
minút nevie, na čo myslel a 
kochá sa. Práve daždivé počasie 
vás núti tak nič nerobiť. 
My sme sa o vás 
dopočuli, že keď sa 
práve nevenujete práci 
či rodinke, organizujete 
záhradkárske výstavy 
a výlety. Ste „šéfkou“ 
záhradkárov v Gáni?
To znie ako nadávka (smiech). Je 
to aj veľa roboty, aj veľa radosti. 
Je nás takmer 30 členov, pomaly 
sa rozrastáme. Obzvlášť ma 
teší, že do radov záhradkárov 
pribúdajú aj mladí. Veď to nie je 
len o paprikách a rajčinách, ale 
aj o liečivých bylinkách, ako si 
záhradu navrhnúť, akú ružu si 
kam zasadiť. Organizujeme aj 
výlety, zapájame sa do výstav, 
aj celoslovenských. Klasicky 
chodíme na súťaž Jablko roka 
v Trenčíne. Minule sme boli na 
výlete v Parku miniatúr v Podolí, 
boli sme v rakúskom Badene, 
kde je asi 600 koreňov ruží, 
navštívili sme aj Schönbrunn. 
Naposledy sme boli na výstave 
Flora. 
Vy máte záhradku 
okrasnú či úžitkovú?
Má 16 árov! Pestujeme takú 
klasiku, aby bolo čo do polievky, 
aj rajčinku, papriku. No hlavne 
je v nej veľa ovocných stromov 
a jabloní. Máme viac ako 300 
jabloňových stromov.
Pri hľadaní fotiek 
zo záhradkárskych 
výstav ste nám ukázali 
aj množstvo fotiek 
oblakov. Je ich fotenie 
tak trocha profesionálna 
deformácia?  
To mám úchylku. Taký dobre 
vyvinutý kumulonimbus je 
parádna vec, to nemá chybu! 
Ja som divná všeobecne. 
Pozrite sa, nie je pekný? A tento 
altokumulus, krásny (smiech)!

(EK)

Mirka Jarošová vedie v obci Gáň aj združenie záhradkárov. Vo svojej 16-árovej záhrade pestuje 
najmä ovocné stromy. Zdroj: súkromný archív
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Študentská konferencia na SOŠOaS Galanta

„Významné osobnosti nemeckej národnosti“ je názov projektu, 
pre ktorý poskytla Strednej odbornej škole obchodu a služieb v 
Galante grant Nadácia Volkswagen Slovakia. Do projektu sa zapojili 
študenti študijného odboru hotelová akadémia z tried II.HA a III.
HA ako i študijného odboru obchodná akadémia z triedy IV.OP pod 
odborným vedením Mgr. Beaty Vavríkovej a Ing. Anny Švancárovej. V 
prvej etape projektu sme zozbierali informácie z odbornej literatúry, 
časopisov a z karentovaných internetových zdrojov o prominent-
ných osobnostiach nemeckého pôvodu z oblasti politiky, literatúry, 
hudby, filozofie, vedy, techniky, kultúry i športu. Zamerali sme sa 
na informácie o detstve, štúdiu a získanom vzdelaní významnej 
osobnosti. Veľkú pozornosť sme venovali oblastiam práce a záujmov 
popredných osobnosti nemeckej národnosti, výsledkom ich práce, 
vydaným dielam i mimoriadnym oceneniam. Taktiež sme vyhľadáva-
li zaujímavosti a perličky z ich života a ich obľúbené jedla. 
Zo zozbieraných materiálov o živote a diele popredných osobnosti 
nemeckého pôvodu študenti druhého ročníka hotelovej akadémie 
pripravili prezentačné postery, ktoré sme umiestnili na prezentačné 
panely a nainštalovali v priestoroch školy. Prezentačné postery sú 
prístupné ostatným študentom, zamestnancom i návštevníkom 
školy.  Po zozbieraní a vytriedení údajov sa študenti druhého a 
tretieho ročníka hotelovej akadémie sústredili na tvorbu prezentá-
cií o živote a diele významných Nemcov v programe PowerPoint. 
O každej známej osobnosti pripravili 2 varianty prezentácií – v 

slovenskom a nemeckom jazyku. Cieľom tejto etapy projektu bolo 
podporiť aktivitu a tvorivosť našich študentov, zlepšiť komunikáciu 
a argumentovanie, skvalitniť vzájomnú spoluprácu a prácu v tíme, 
zdokonaliť prácu s informáciami, vycibriť komunikačné schopnosti 
v slovenskom aj nemeckom jazyku. Študenti počas celého projektu 
kooperovali na vytvorení súboru pravidiel platných pre všetkých. 
Pri tvorbe prezentácií v nemeckom jazyku prácu študentov usmer-
ňovala Mgr. Andrea Mikula.  Dňa 29. marca 2017 sa v priestoroch 
školy uskutočnila študentská konferencia pod názvom „Život a dielo 
významných osobnosti nemeckej národnosti“ Študenti postupne 
predstavili svoje práce vo forme prezentácie, v ktorej priblížili život 
a dielo niektorej poprednej osobnosti nemeckej národnosti. Po 
skončení každej prezentácie nasledovala živá diskusia. O živote 
a diele popredných osobnosti sme pripravili krátky film, ktorý 
budeme využívať ako učebnú pomôcku na hodinách nemeckého 
jazyka. Zároveň študentky štvrtého ročníka obchodnej akadémie a 
druhého ročníka hotelovej akadémie navrhli 7- dňové autokarové 
zájazdy po Nemecku spojené s kalkuláciou ceny.  Na záver môžeme 
konštatovať, že sa projekt vydaril. Študenti získali nové vedomosti, 
o ktoré sa podelili s ostatnými žiakmi školy. Zároveň si zlepšili nielen 
zručnosti pri práci s informáciami v slovenskom a cudzom jazyku, ale 
i vystupovanie a argumentovanie, skvalitnili vzájomnú spoluprácu a 
zdokonalili komunikáciu v nemeckom jazyku.  

Ing. Anna Švancárová

Galantský a Šaliansky žurnál 
Už 22 rokov na regionálnom  

informačnom trhu.
Tel.: 0903 516 499, email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk
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Nové centrum spoločnosti 
Amazon sa usídlilo aj v Seredi

Nové centrum spoločnosti 
Amazon pomôže uspokojiť 
rastúci dopyt zákazníkov 
a zabezpečiť im rýchle a spoľah-
livé služby, na ktoré sú po celej 
Európe zvyknutí. Investícia do 
logistického centra na Sloven-
sku nadväzuje na úspešné pôso-
benie spoločnosti Amazon v 
Bratislave, kde už v kanceláriách 
zamestnáva 850 ľudí. 
„Vždy si starostlivo vyberáme 
naše investičné lokality na 
základe kľúčových faktorov, ktoré 
považujeme za dôležité. Ako 
významný tvorca pracovných 
miest, potrebujeme v prvom rade 
zabezpečiť umiestnenie našej 
investície tam, kde existuje veľká 
skupina potenciálnych zamest-

nancov. Vzhľadom na objem 
našich investícií si musíme byť istí, 
že ich potenciál využijeme v čo 
najvyššej miere, a preto sú pre nás 
absolútne esenciálne transpar-
entné právne predpisy a pravidlá, 
ktoré umožňujú splniť plány 
výstavby a nepretržitú prevádzku 
24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
Naše logistické centrá musia byť 
zároveň prístupné pre našich 
zamestnancov aj dodávateľov, 
čo kladie enormné nároky na 
infraštruktúru. Sme veľmi radi, 
že sme toto všetko našli v Seredi,” 
povedal Roy Perticucci, vice-
prezident Amazon EU Customer 
Fulfillment. 
Pre splnenie požiadaviek všet-
kých svojich zákazníkov, zais-

tenie rých-
lych doručení 
a pozitívnych 
zákazníckych 
skúseností využí-
va Amazon svoju 
logistickú sieť. Tú 
tvoria strategicky 
umiestnené lo-
gistické centrá 
a centrá reverznej 
logistiky v 8 kra-
jinách EÚ, ktoré 
slúžia tak európs-
kym zákazníkom 

spoločnosti Amazon ako aj 
nezávislým predajcom z celej 
Európy, vrátane viac ako 1200 
spoločností zo Slovenska. 
Logistické centrum v Seredi 
bude najväčším a najmoderne-
jším centrom reverznej logistiky, 
aké v spoločnosti Amazon 
máme. Bude využívať naše na-
jnovšie hardvérové a softvérové 
riešenia, ktoré sú dostupné v 
sieti.
„Považujem za dôležité, že 
moderná investícia Amazonu 
smeruje do iného segmentu, 
ako je priemyselná výroba alebo 
automobilový priemysel. Okrem 
nesporného prínosu pre ekonomi-
ku a zamestnanosť, tak prispeje 

k lepšiemu rozlo-
ženiu investícií 
na Slovensku. 
Významne sa tým 
zvyšuje odolnosť 
slovenského 
hospodárstva 
voči prípadným 
výkyvom,“ zdôraz-
nil minister hos-
podárstva Peter 
Žiga.
Nové centrum 
sa rozprestiera 
na ploche viac 
ako 60 000 m2 a 
bude mať viac ako 
1000 pracovných 
pozícií rôzneho 
druhu. Zároveň 

bude vybavené komfortnými 
kancelárskymi priestormi 
a jedálňou pre 650 zamestnan-
cov.
„Naším cieľom je stať sa 
zamestnávateľom prvej voľby 
na Slovensku,” hovorí Roy Perti-
cucci. 
V priebehu 3 rokov Amazon 
vytvorí na Slovensku 1 000 pra-
covných miest na plný úväzok, 
pričom zamestnancom ponúkne 
rôzne zamestnanecké výhody 
a možnosti kariérneho rastu. 
Nábor na odborné pozície 
už prebieha. Všetky voľné 
pozície sú dostupné na 
http://www.pracavamazone.sk/. 
Príklady takýchto pozícií, ktoré 
sú teraz otvorené: Poradca 
pre HR, IT manažéri, technici, 
finanční analytici a manažéri 
výroby. 
Spoločnosť Amazon spustila aj 
nábor pre absolventov na pozí-
cie Graduate Area Manager. Toto 
budú stále pozície so štruktúro-
vanými školeniami a množst-
vom tréningov. 
Všetci manažéri, ktorí budú pra-
covať pre spoločnosť Amazon 
môžu rátať s atraktívnym platom 
a balíčkom zamestnaneckých 
výhod, vrátane firemných 
akcií, nástupného bonusu, 
zdravotného a dentálneho 
poistenia, životného poistenia 
a poistenia pre prípad invalidity 
a doplnkového dôchodkového 
plánu.
„Zamestnávame a rozvíjame tých 
najlepších a neprijímame hoci-
koho. Naša logistika je základom 
fungovania spoločnosti. Amazon 
rastie tempom, ktoré si vyžaduje 
tie najlepšie a najväčšie talenty, 
ktoré nám pomôžu pokračovať 
v tvorbe histórie. Vieme, že na 
Slovensku je množstvo talentov 
a pri ich hľadaní spolupracujeme 
s najlepšími vysokými školami 
v krajine, ako sú napríklad uni-
verzity v Žiline, Košiciach, či Eko-
nomická univerzita v Bratislave,“ 
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dodáva Roy Perticucci. 
Spoločnosť Amazon oznámila 
začiatok náboru na najnižšie 
nástupné pozície. Amazon 
ponúkne jednu z najvyšších 

miezd v odvetví. Hodinová 
mzda sa bude pohybovať od 4,6 
EUR/ hod., až do 6,5 EUR/ hod. 
Pracovníci spoločnosti Amazon 
môžu získať dodatočný 20% 

bonus za dochádz-
ku a výkonnosť, ako 
aj 13. plat. 
Ak pracovník na 
nástupnej pozícii 
pracuje pre 
spoločnosť Amazon 
na plný úväzok, 
bude spolu s 20% 
bonusom zarábať 
viac ako 920 EUR 
mesačne. Navyše 
dostane 13. plat, 
spolu s balíčkom 
zamestnaneckých 
výhod, vrátane 
životného poiste-
nia, doplnkového 
dôchodkového 
poistenia, súkrom-

nej zdravotnej starostlivosti a 
programu „Career Choice.“ 
„Career Choice“ je inovatívny 
zamestnanecký benefit 

spoločnosti Amazon, ktorý 
prepláca 95% ročných nákladov 
na vzdelanie pre nastupujúcich 
zamestnancov, počas obdobia 
až do 4 rokov.
„Do partnerských vzťahov je nut-
né investovať a dnes vidíme ďalšie 
ovocie nášho snaženia.  Miestami 
bolo to naše čakanie na „úrodu“ 
sprevádzané nervozitou. Poznáte 
to, „kým nie je dohodnuté všet-
ko, nie je dohodnuté nič!“, ale to 
čakanie sa vyplatilo a som rád, 
že naši priatelia z Amazonu sa 
rozhodli byť tu s nami. Oceňujem 
aj fakt, že aj napriek tomu, že 
logistické centrum Amazon malo 
nárok na postavenie v kategórii 
významná investícia, nebol zo 
strany tejto spoločnosti uplatnený 
žiaden nárok na akúkoľvek formu 
štátnej pomoci,“ uviedol na záver 
minister financií Peter Kažimír.

Juraj Vedej, Account Manager

Mohli sme sa zoznámiť s kultúrnym dedičstvom galantského regiónu
Rodinná sobota – Veľká noc v 
múzeu je už za nami. V sobotu, 8. 
apríla 2017 popoludní, prevládala 
vo Vlastivednom múzeu v Galante 
rodinná atmosféra. Príprava na 
veľkonočné sviatky mala opäť veľký 
úspech. Navštívili nás hlavne rodiny 
s deťmi, ale prišli aj dospelí, ktorí sa 
zaujímali o kultúru. Bola to dobrá 
príležitosť na oddych a tvorbu spo-
jená s kultúrnym vyžitím. Všimli sme 
si, že na tradičné sobotné podujatie 
prišli nielen naši stáli návštevníci, ale 
aj noví, ktorí v našom múzeu ešte 
neboli. Je pre nás dôležité, aby sa čo 
najviac ľudí zoznámilo s kultúrnym 
dedičstvom galantského regiónu, 
aby z toho všetkého, čo v múzeu vi-
deli a prežili, mali osobné potešenie. 
Ľudia si mohli vyskúšať tradičné 
techniky výroby veľkonočných 
ozdôb: zdobenie kraslíc s voskom 
a pletenie korbáčov priamo od re-
meselníkov z Dlhej nad Váhom. Ani 
servítková technika neprestala náv-

števníkov baviť, niektorí si dokonca 
našli novú záľubu. Deti obdivovali a 
s radosťou skúšali techniku zdobe-
nia vajíčok na štýl „faberge“, kde boli 
výsledkom opticky honosné vajíčka. 
Zároveň sa aj za-
pájali do náročnej 
stuhovej techniky. 
Obľúbenou sa 
stala novinka - tra-
dičné ľudové hry 
na nádvorí. Mladé 
dievčatá v krojoch 
z Horných Salíb 
sa prechádzali po 
celom múzeu a za 
odrecitovanie veľ-
konočného vinšu 
ponúkali mladým 
návštevníkom 
čokoládové va-
jíčka. Expozíciou 
sprevádzala skú-
sená etnologička 
múzea, ktorá k 

blížiacim sa sviatkom prichystala aj 

menšiu výstavu s veľkonočnou te-

matikou. Okrem týchto zaujímavostí 

bolo návštevníkom k dispozícii aj 1. 

číslo II. ročníka Občasníka (múzej-

ného periodika), v ktorom píšeme i 

o veľkonočných tradíciách v našom 

regióne a o dianí v múzeu. 

Podujatie sa realizovalo s finančnou 

podporou Mesta Galanta.

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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Noc múzeí a galérií 2017 v Galante
V sobotu 20. mája 2017 sa po celom Slo-

vensku slávila Noc múzeí a galérií. Nebolo 

to inak ani v Galante. Otváracie hodiny 

sa tak predĺžili až do desiatej večer. Vo 

Vlastivednom múzeu v Galante sme pre 

návštevníkov pripravili oproti „štandardnej“ 

sobote tvorivé dielne, koncerty, prehliadky 

expozícií a výstavy v dobových kostýmoch, 

a to s voľným vstupom. Aj napriek nepriaz-

nivému počasiu nás navštívilo skoro 400 

návštevníkov. Hoci sa vystúpenia museli 

z priestranného nádvoria premiestniť do 

výstavnej sály, koncert skupiny Žiarislav 

a Bytosti ani tak nestratil svoje čaro. Živá 

hudba prilákala návštevníkov, ktorí sálu 

takmer zaplnili. V rámci vystúpenia sku-

piny Fringia mali návštevníci možnosť 

zažiť autentickú atmosféru plesov z pro-

stredia stredoeurópskych šľachtických a 

panovníckych dvorov aj na vlastnej koži 

zapojením sa do dobových tancov. Vystu-

pujúci nám predviedli tanečné umenie z 

obdobia neskorého stredoveku, renesancie 

a baroka, a tak nás oboznámili so životom 

strednej a vyššej šľachty na našom území. 

Aj v historických kaštieľoch Esterházy-

ovcov prebiehali kultúrne programy. V 

renesančnom kaštieli sme si mohli vypočuť 

koncerty spojené s tvorbou svetoznámeho 

hudobného skladateľa Zoltána Kodálya, 

keďže dočasné výstavy v kaštieli a v múzeu 

sa venujú dielam, ktoré boli inšpirované 

jeho skladbami. Na nádvorí neogotického 

kaštieľa nám folklórny súbor Važina pred-

viedol spôsob tradičnej dedinskej svadby. 

Po ich vstupe sa podujatie nieslo v duchu 

moderných tancov v podaní talentovaných 

galantských tanečných formácií. Ďakujeme 

tým, ktorí sa spolupodieľali na tom, aby 

sa podujatie mohlo realizovať, a všetkým, 

ktorí si nás uctili svojou prítomnosťou na 

tomto podujatí. Podujatie sa realizovalo s 

finančnou podporou Mesta Galanta.

Ing. Katarína Búsová
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Chovateľské potreby
Edita Kollerová

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

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

• Konzervy pre mačky a psy • 
Granule pre psov a mačky •

• Šampóny rôzne •
• Výstroj pre psov a mačky •

• Maškrty pre psov • 
• Klietky rôzne • Krmivo pre exoty 

+ výbava • Rybárske potreby •
• Krmivo pre akvarijné ryby + 

výbava • Kŕmne zmesi na výkrm • 
Prísady do kŕmnych zmesí

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

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

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

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

Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

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

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

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

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

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

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

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

autoservis
Peter Alföldi

NONSTOPodťahová služba

0905 604 843
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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

Chceš byť trendy?

poznávacie zájazdy - wellness-autobusové lístky 
cestovné poistenie - letenky

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 sloven-
ských a zahraničných cestovných kancelárií ! Katalógy 
dovoleniek sú k dispozícii v našej cestovnej agentúre!

Letecké zájazdy – exotika – plavby

STOVEŽATÁ PRAHA
Poznávací zájazd za historickými 

pamiatkami Prahy a okolia
v termíne / 4.-6. augusta 2017

Klobásový festival - Békéscsaba
ubytovanie v hoteli s polpenziou

v termíne / október 2017

 BUDAPEŠT - nielen pre deti
„DETI ANTARKTÍDY – ĽADOVÝ  CIRKUS“

+  Voľný program  a  ZOO
 29. júl 2017

  BUDAPEŠŤ - divadlo
Návšteva divadelného predstavenia

     „ZAMILOVANÝ  SHAKESPEARE“ Romantická komédia
 1. júl 2017

  KRÁTKE VÝLETY  S VEĽKÝMI  ZÁŽITKAMI
autobusom z Galanty a okolia

KOMÁROM/MR– JAZDECKÉ  DIVADLO
     Výlet s návštevou Operetného galaprogramu

 23. 9. 2017 - sobota

  „BUDAPEŠŤ – kráľovná na Dunaji“
3 dňový poznávací zájazd

 v termíne 1. 9. - 3. 9. 2017

a vstupom do kúpeľov  - Gyula!

 Bez potreby čerpať dovolenku !

DUNAJSKÁ   STREFDA – III. ŽITNOOSTROVSKÝ  GALOP
23. 6. - 24. 6. 2017

KÚPTE   VAŠU  VSTUPENKU – UŽ  V PREDPREDAJI !
* * * * *

Výlet na predstavenie „Čardášová princezná“
23. 6. 2017

* * * * *
Výlet na koncert skupiny EDDA/MR

 24. 6. 2017


