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Nákupná karta COOP Jednota vám vráti peniaze z každého nákupu.

Šetrite peniaze s nákupnou kartou COOP Jednota. Okrem úspory peňazí vám nákupná 
karta prinesie aj množstvo ďalších výhod. Od 19. 10. 2017 začíname vyplácať držiteľom 
nákupnej karty zľavy za 1. polrok 2017. 
Zľavu si môžete uplatniť formou ďalšieho nákupu v predajniach COOP Jednota 
do 31. 12. 2017. Výšku zľavy a predajne, kde si môžete zľavu uplatniť, zistíte na 
www.coop.sk v časti „Moja nákupná karta“, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie 
COOP Jednota po registrácii a aktivácii digitálnej nákupnej karty. 

CO-17078_kampan-Nakupna-karta-II_A4.indd   1 8. 9. 2017   10:21:16
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Stredná odborná škola v Šali 
slávnostne otvorila nový školský rok 2017/2018.
Do prvých ročníkov v tomto 
školskom roku nastúpilo 23 
žiakov do študijného odboru  
agropodnikanie – so zamera-
ním na chov koní a jazdectvo, 
29 žiakov do učebných odborov 
kuchár, čašník/servírka a ka-
derník a 30 žiakov do nadstav-
bového štúdia v študijnom od-
bore podnikanie v remeslách 
a službách.
SOŠ, Štúrova 74, aj v tomto 
školskom roku nadväzuje na 
svoje tradície v jazdeckých zruč-

nostiach, najmä účasťou talen-
tovaných žiakov na pretekoch 
organizovaných Slovenskou 
jazdeckou federáciou a účasťou 
na Medzinárodných žiackych 
dostihoch v Bratislave, Buda-
pešti a Prahe. Zúčastňujeme sa 

naďalej aj na domácich i európ-
skych voltížnych  pretekoch. 
Po úspešnej 3- týždňovej stáži 
našich žiakov v Portugalsku sa 
žiaci  z gastronomických učeb-
ných odborov sa v mesiaci októ-
ber zúčastnia  súvislej mesačnej 

stáže na Sicílii. 
Cieľom tejto stáže 
je internacionalizá-
cia vzdelania a zís-
kanie jazykových 
zručností v uvede-
ných odboroch. 
Z  chovateľských 
akcií je v mesiaci 
september zau-
jímavé Jesenné 
hodnotenie koní, 
kde sa za účasti 
zástupcov NSK 
ako zriaďovateľa, 
chovateľských 
a veterinárnych 
autorít predvedie 

celé stádo koní chovaných na 
škole a určí sa ďalšia koncep-
cia chovu koní. Na túto akciu 
pozývame širokú verejnosť zo 
Šale aj okolia. V mesiaci október 
uskutoční Hubertova jazda žia-
kov tretích ročníkov študijného 

odboru agropodnikanie – chov 
koní a  jazdectvo. 
November a december sa po-
nesie v znamení organizovania 
workshopov a dní otvorených 
dverí pre žiakov 8. a 9. ročníkov 
základných škôl.
Plán hlavných úloh činností SOŠ 
aj v novom školskom roku je 
bohatý na množstvo športových 
aktivít,  odborných a jazyko-
vých olympiád a stredoškolskej 
odbornej činnosti. V rámci od-
borného vzdelávania naďalej 
pretrváva v novom školskom 
roku úloha zvyšovania kvality 
a efektivity vzdelávania, aktu-
alizácie obsahu vzdelávania 
s pokračovaním mobilít žiakov 
s cieľom zabezpečiť  kvalitu na-
šich absolventov na súčasnom 
našom i európskom trhu práce. 

Ing. Magdaléna Birnsteinová
riaditeľka školy

SO ŠPECIALIZÁCIOU NA DIAGNOSTIKU A OPRAVY VSTREKOVAČOV A ČERPADIEL SO SYSTÉMOM COMMON-RAIL
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Otázniky okolo Galandie...
Akvapark Galandia chcú 
pre verejnosť opäť sprí-
stupniť do konca roka 
2019. Rozhodlo tak 
Mestské zastupiteľstvo v 
Galante. 
Sedem bazénov a sauno-
vý svet mesto zatvorilo v 
decembri roku 2015 po tom, 
ako sa k celej stavbe vyjadrili 
autorizovaní inžinieri, statici 
v rámci znaleckého posudku. 
Konštrukčná oceľ vykazovala 
nadmernú koróziu, strecha 
má nedostatočné podperné 
prvky a celá stavba, vzhľa-
dom na svoj vek, je v zlom 
technickom až v havarijnom 
stave. Vodný svet tu postavili 
v roku 2007, projekt finan-
covala Európska únia sumou 
vo výške 130 miliónov korún, 
mesto zo svojho rozpočtu 
vyčlenilo viac 110 miliónov 

korún. 
Tak ako primátor mesta 
Peter Paška, tak aj predse-
da finančnej komisie pri 
mestskom zastupiteľstve, 
Peter Závodský priznáva, že 
vedenie mesta a poslanci 
nevedia nájsť spoločnú reč 
a čo sa týka Galandie, na 
magistráte vládne veľký 
nesúlad názorov. Pre miestny 
vodný svet svitala nádej, 
že veci sa pohnú dopredu 
na jar v tomto roku, opäť 
sa však vynorili problémy 
vo vzájomnej komunikácií. 
V meste zriadili špeciálnu 
komisiu, ktorá mala určiť 
ďalší postup, poslanci však 
tvrdili, že primátor obsadil 
miesta vlastnými ľuďmi. „Boli 

tam samí poslanci, 
chýbali odborníci,“ 
tvrdil P. Paška. Šé-
fom komisie sa tak 
stal Marek Novotný, 
súdny znalec v 
oblasti stavebnej 
izolácie a staveb-
nej fyziky. Jeho 
znalecký posudok 
hovorí o celko-
vej rekonštrukcii 
objektu, poslanci 
však nesúhlasia s 
týmto postupom. 
Primátor Galanty 
aktuálne na margo 
problému hovorí: 
„Nemám možnosť 
nakladať sám s roz-
počtom mesta, poslanci však 
nechcú uvoľniť peniaze na 
rekonštrukciu Galandie. Vy-
chádzam zo znaleckých po-

sudkov, plánujeme organi-
zovať verejnú súťaž na firmu, 
ktorá by nám  určila sanačný 
projekt,  potrebný rozsah 
prác a následne by sme zistili 
aj cenu opráv. To 
sme chceli urobiť 
už začiatkom roku 
2016, čo nám však 
poslanci znemož-
nili.  Ani na tento 
sanačný projekt 
mestské zastupi-
teľstvo nechce od-
súhlasiť peniaze. P. 
Závodský oponuje 
slovami – dosť bolo 
znaleckých posud-
kov. „Čakáme na 
presné požiadavky 
od mestského úra-

du. Aktuálne finančná komi-
sia odporúčala zastupiteľstvu 
schváliť požiadavku konateľa 
spoločnosti, ktorá spravuje 
akvapark. Ide o sumu vo 
výške od 50 do 100-tisíc eur, 
peniaze by slúžili na pokrytie 
nevyhnutých opráv. Za ten 
čas, čo je zariadenie mimo 
prevádzky sa mohla poško-
diť samotná technológia, 
čerpadlá. O areál sa momen-
tálne stará správca vonkajšie-
ho majetku, kosí trávu, čistí 
odkvapy. Ide nám o to, aby 
areál zbytočne nechátral,“ 
vysvetlil P. Závodský. 
Mesto Galanta je nútené hľa-
dať riešenie ako dať akvapark 
opäť do prevádzky, pretože 
inak by museli vracať európ-
ske peniaze, ktoré investovali 

do projektu. Galandia je stále 
v 15-ročnom monitorovacom 
období.  Čo sa týka peňazí, 
mesto je aktuálne vo veľmi 
dobrej finančnej kondícii, 
znamená to, že v prípade 
úveru sú pre banky vhodným 
partnerom na komunikáciu. 
„Máme minimálne dlhy. 
V rámci Slovenska je to 
jedna z najnižších úverových 
zaťažení,“ konkretizoval P. 
Závodský.  Za vlaňajší rok 
vykazuje Galandia stratu vo 
výške 227-tisíc eur. V tomto 
roku sa až taká vysoká strata 
neočakáva, pretože vlani 
spoločnosť Galandia vyplá-
cala odstupné odchádzajú-
cim zamestnancom. 

- vesa - 

Na Metskom úrade v Galante zatiaľ neexistuje jasný plán 
ako naložiť s Galandiou
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MUDr., Mgr. REGAN BELOVIČ má  46 rokov, je ženatý a má 
dve školopovinné deti. Kandiduje za poslanca Nitrianskeho 
samosprávneho kraja za okres Šaľa. Má univerzitné vzdelanie 
v odbore medicíny, ale aby mohol fundovane  a efektívne 
pracovať v komunálnej politike, rozšíril si vzdelanie o ďalšiu 
vysokú školu, ktorú skončil s magisterským titulom (Verejná 
politika a Verejná správa).
********
Vážené dámy, vážení páni!
Mnohí kandidáti vo voľbách deklarujú, že sú nezávislí. Je to 
skutočne tak? Ak kandidujú pod hlavičkou tej ktorej strany, nie 
som presvedčený, že to bude zadarmo! My, kandidáti hnutia Sme 

rodina – Boris Kollár, sme viazaní iba hnutím a hnutie je viazané 
iba na jeden záväzok, ktorý vyhlásilo pred parlamentnými voľbami: 
„Vytvoriť starostlivý štát pre päť miliónov ľudí“.
Vážení a milí priatelia,
prosíme Vás, neberte na ľahkú váhu žiadne voľby, ani tieto župné, 
ak Vám ide o zmenu a postupné zlepšovanie života na Slovensku. 
Pristúpte k volebným urnám 4. novembra 2017, lebo bez Vašej 
pomoci, hlasov občanov, zmena nepríde nikdy! Ďakujem za 
každý váš hlas. 

„Postav sa za to, čo je správne, aj keby si tam mal stáť 
sám. Najhoršia je ľahostajnosť!“

- MUDr., Mgr. Regan Belovič -

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 �rmu,
    spoločnosť ale aj súkromnú osobu
PREDAJ SPOTREBNÉHO MATERIÁLU
• predaj tonerov, cartridgov a atramentov do kopírovacích strojov, tlačiarní a plotrov
PREDAJ KANCELÁRSKY POTRIEB
• papiere a �remné 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 pro�laktické prehliadky
PRENÁJOM KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
•bez ďalších investícií a žiadnych nepredpokladaných nákladov
Zabepečujeme opravy všetkých druhov kancelárskej techniky.
 

SERVIS
PORADENSTVO
SHOP
PO-PIA 08.00 - 17.00 hod.
tel.: +421 31 770 2014
        +421 910 405 007
szaly@szaly.sk
www.szaly.sk
Štúrova 1,
927 01 Šaľa

Počítačové a kopírovacie
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Mgr. Jozef BELICKÝ, kandidát na poslanca 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Rozhodnite o budúcnosti nášho kraja 4. novembra 2017!

Narodil som sa 19. marca 1967 v šalianskej rodine ako najmladší zo 
štyroch súrodencov. Ja som bol dieťa šťasteny, lebo som sa narodil v 
čerstvo otvorenej nemocnici v Šali. Aj základná škola, ktorú som na-
vštevoval na Sídlisku Váh, bola vtedy nová. Aj ďalšie vzdelanie som 
získal v rodnej Šali, na gymnáziu. Nakoniec som popri práci absol-
voval vysokú školu v odbore právo. Som ženatý, mám jednu dcéru a 
dve vnučky. Všetok svoj voľný čas venujem práve im a keď zvýši čas, 
rybárčeniu.
Do verejnej sféry som vstúpil v roku 1991, kedy som bol vymenova-
ný za náčelníka mestskej polície. Viedol som ju 11 rokov. Medzitým, 
počas siedmych rokov som bol aj prezidentom Slovenskej asociácie 
náčelníkov mestských a obecných polícií. V roku 2001, počas pri-
mátorovania Júliusa Morávka, som sa stal prednostom mestského 
úradu. Vo svojej práci som pokračoval ďalšie štyri roky, kedy bol pri-
mátorom Tibor Baran, teda do roku 2006. V tom roku ma občania 
zvolili za poslanca za mestskú časť Veča. Primátorom mesta Šaľa som 
sa stal v roku 2014.
Takmer 30-ročné skúsenosti vo verejnej sfére ma priviedli k presved-
čeniu, že pre mesto a okres Šaľa môžeme urobiť viac aj s podpo-
rou VÚC. Aj preto sa chcem stať poslancom kraja. V okrese máme 
niekoľko oblastí, ktoré patria do pôsobnosti kraja. V spolupráci s 
VÚC môžeme vylepšiť podmienky pre stredné školy a vrátiť im tak 
kredit, ktorý mali. Náš okres si zaslúži, aby mal cesty patriace pod 
VÚC bezpečné a kvalitné na úrovni európskeho štandardu. Som 
presvedčený, že správnym prístupom je možné docieliť pokrok aj s 
nemocnicou.

www.nskspolu.sk

František Mrázik

16

Róbert Andráši

2

Jozef Belický

6

Róbert Tölgyesi

18

Kandidáti Jednotnej koalície NSK na poslancov zastupiteľstva
Az Egységes Koalíció képviselőjelöltjei – Nyitra megye

Együtt – felelősséggel
Spolu a zodpovedne

6

Objednávateľ: Mgr. Jozef Belický, Slnečná 7, Šaľa, Zhotoviteľ inzercie: Vydavateľstvo Helena, Šaľa, IČO 34644237

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.
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 ZODPOVEDNE A VYTRVALO

Tibor Mikuš
kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Objednávateľ: Tibor Mikuš, Suchá nad Parnou. Dodávateľ: RJAR s.r.o. Koreničova 7, 811 03 Bratislava, IČO: 43985637
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Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica:

Kraj obnovil polikliniku v Šali 
o Je už mediálne známe, že 
Nitriansky samosprávny kraj 
hospodári najzodpovednejšie 
zo všetkých samosprávnych 
krajov SR. Čo to v praxi 
znamená?
- Nitriansky samosprávny kraj 
(NSK) hospodári najlepšie zo vš-
etkých vyšších územných celkov 
(VÚC) v SR. V tomto volebnom 
období kraj svojím zodpovedným 
a uvážlivým prístupom k hos-
podáreniu zveľadil maje-
tok kraja, ktorý dostal od 
občanov do správy, z 310 
miliónov eur v roku 2013 
až na súčasných takmer 
348 miliónov eur. V oblasti 
hospodárenia vypovedajú 
o úspešnosti práce NSK 
analýzy nezávislého eko-
nomického inštitútu INEKO, 
podľa ktorého je náš kraj 
dlhodobo krajom s na-
jlepším finančným zdravím 
a najvyšším finančným 
ratingom (5,3 z možných 
6 bodov) zo všetkých sa-
mosprávnych krajov na 
Slovensku. Tieto nezávislé 
hodnotenia, ale aj výsledky 
dosiahnuté v iných oblasti-
ach samosprávnych aktivít 
(opravy a rekonštrukcie ci-
est II. a III. triedy, prostried-
ky vložené do prevádzky 
a modernizácie našich zari-
adení sociálnych služieb, 
počty žiakov našich stred-
ných škôl začlenených do 
duálneho vzdelávania a ich 
úspešné zaraďovanie sa na 
trh práce, kvalitné zmluvy 
s prevádzkovateľmi našich 
nemocníc zabezpečujúce 
lepšiu zdravotnú starostli-
vosť o občanov a rozvoj 
cestovného ruchu vrátene 
značenia a budovania 
cyklotrás) mi preto dávajú 
právo hodnotiť končiace sa 
IV. volebné obdobie v pod-
mienkach Nitrianskeho samo-
správneho kraja pozitívne.
o NSK, ktoré dostal kraj v rámci 
svojich kompetencií do svojej 
správy. Začnime dopravou. 
Cesty a preprava ľudí v pros-
triedkoch hromadnej dopra-
vy boli vždy veľmi citlivou 
a dôležitou témou. Aké výsled-
ky dosiahol kraj v oblasti do-
pravy pod vaším vedením za 
tieto štyri roky? 
- NSK má vo vlastníctve vyše 2 
tisíc km ciest 2. a 3. triedy a  525 
mostov. V tomto volebnom ob-
dobí bolo opravených, zmodern-
izovaných a zrekonštruovaných 
takmer 220  km ciest a 7 mostov 
za vyše 25 miliónov eur. Prip-
ravených je ďalších 85 km ciest, 
ktorých opravy sú vo vysokom 
štádiu rozpracovanosti. Na bežné 

opravy, správu a údržbu ciest 2. 
a 3. triedy NSK od roku 2014 do 
leta roku 2017 vynaložil takmer 
35 miliónov eur. Za túto sumu sa 
vykonali súvislé a veľkoplošné 
oprav ciest aj bezpečnostné 
opatrenia. Projekty z Regionál-
neho operačného programu 
spolufinancované EÚ boli v tom-
to volebnom období v celkovej 
hodnote vyše 12 miliónov eur. 
V rámci Integrovaného oper-

ačného programu (IROP) 2014-20 
schválilo nedávno Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR pre NSK 13 miliónov 
eur ako nenávratný finančný 
príspevok na opravu troch úse-
kov ciest 2. triedy v celkovej dĺžke 
60 km, čo je najviac, až tretina, 
zo všetkých 180 km plánovaných 
na opravu cez IROP, v rámci 
celej SR. NSK ako vôbec prvý 
samosprávny kraj prešiel v tomto 
volebnom období náročným 
procesom verejného obstaráva-
nia dopravcu na zabezpečenie 
služieb vo verejnom záujme 
pre pravidelnú prímestskú au-
tobusovú dopravu osôb podľa 
kritérií EÚ. Kraj v tomto tendri 
ušetril z predpokladanej hodnoty 
zákazky takmer 30 miliónov eur.
o Aká je v kraji situácia v oblas-

ti sociálnych služieb? 
- NSK má vo svojej správe 25 
zariadení sociálnych služieb (ZSS) 
s vyše 3500 klientmi. Okrem 
toho kraj poskytuje príspevok na 
sociálne služby prostredníctvom 
neverejných poskytovateľov aj 
ďalším vyše 800 klientom ZSS. 
V tomto volebnom období 
nezostalo ani jediné zariadenie 
sociálnych služieb v pôsobnosti 
NSK bez obnovy, rekonštrukcie, 

modernizácie, bez zateplenia, 
novej kuchynky, práčovne či 
nového vnútorného vybave-
nia. Celkové investície NSK do 
rekonštrukcie a modernizácie 
ZSS dosiahli v tomto volebnom 
období vyše 6 miliónov eur. 
Podľa potreby sa zvyšujú aj 
počty zamestnancov ZSS pre 
skvalitnenie sociálnych služieb. 
Ich ťažkú a obetavú prác NSK 
ocenil zvýšením miezd. S veľkým 
úspechom a záujmom u rodičov 
zdravotne znevýhodnených 
detí sa stretlo otvorenie prvých 
dvoch centier včasnej intervencie 
(ZSS Maňa, ZSS Klasov). Tieto 
rodiny získajú podporu NSK vo 
forme sociálneho poradenstva 
aj sociálnej rehabilitácie, aby 
sa ich deti mohli vyvíjať a rásť 
v prirodzenom prostredí domo-

va, medzi blízkymi ľuďmi. Táto 
sociálna služba je bezodplatná, 
všetky náklady hradí NSK. NSK 
chce vybudovať aj ďalšie tri cen-
trá včasnej intervencie.
o Medzi prioritami kraja je 
okrem dopravy, ktorú sme 
už spomínali, aj vzdelávanie 
mladých ľudí, rast kvalifiko-
vanej pracovnej sily. Aby si 
absolventi stredných škôl 
mohli nájsť po skončení štúdia 

zamestnanie. Darí sa kra-
ju vytvoriť pre nich vhod-
né podmienky?
- Nitriansky samosprávny 
kraj má zriadených 65 
stredných škôl, 1 jazykovú 
školu a 60 školských zari-
adení (19 školských interná-
tov a 41 zariadení školského 
stravovania). Kraj už 
niekoľko rokov intenzívne 
rozvíja myšlienku, ako 
mladých ľudí lepšie prip-
raviť pre prax. Od roku 2012 
buduje a podporuje centrá 
odborného vzdelávania 
a prípravy (NSK má už vy-
budovaných 11 centier a 
v príprave 3). Tento projekt 
bol predprípravou na za-
vedenie systému duálneho 
vzdelávania, v ktorom sa 
v tomto školskom roku 
učí 441 žiakov v 11 stred-
ných odborných školách 
(SOŠ) a zmluvy o duálnom 
vzdelávaní už uzatvorilo 
47 zamestnávateľov so 14 
SOŠ. O kvalite odborného 
vzdelávania v stredných 
školách kraja najlepšie 
vypovedá rozhodnutie 
spoločnosti Jaguar Land 
Rover, ktorá v SOŠ na No-
vozámockej ulici v Nitre 
zriadila súkromnú strednú 
odbornú školu. V nej špe-
cializovaná vzdelávacia 
spoločnosť pripraví nielen 

pre automobilku, ale aj pre 
ďalšie firmy v regióne, predovš-
etkým mimoriadne žiadaných 
odborníkov na mechatroniku, ale 
neobíde sa tu ani výchova žiakov 
pre rovnako žiadanú obsluhu 
CNC strojov. V  trende posilňo-
vania technických učebných 
odborov bude NSK pokračovať aj 
ďalej, čo má dve kľúčové výhody: 
študenti, ktorí absolvujú duálne 
vzdelávanie, si v týchto význ-
amných spoločnostiach reálne 
nájdu zamestnanie, teda nebudú 
musieť odchádzať za prácou do 
zahraničia a na druhej strane sa 
obmedzí potreba zamestnávať 
u nás ľudí z iných krajín.
 o Významnou oblasťou je aj 
kvalita zdravotníckych služieb. 
S akými výsledkami končí kraj 
v tomto smere volebné obdo-
bie?

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO 00677639; Dodávateľ: Creapoint, s.r.o.,Tomášikova 10/B, Bratislava, IČO 47967285
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- Najvýznamnejšie, čo sa Ni-
trianskemu samosprávnemu 
kraju podarilo v tomto volebnom 
období vyriešiť v oblasti zdravot-
níctva, je zrušenie starých, pre 
kraj nevýhodných, zmlúv ešte z 1. 
volebného obdobia a uzatvore-
nie kvalitných a pre kraj oveľa 
výhodnejších nájomných zmlúv 
s novými prevádzkovateľmi kra-
jských nemocníc v Topoľčanoch, 
Leviciach a Komárne. Tým NSK 
zabezpečil výrazné zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti o všet-
kých obyvateľov kraja, pretože 
noví nájomcovia sú zmluvne 
povinní vložiť do celkovej ob-
novy, modernizácie a skvalitnenia 
prístrojového vybavenia v týchto 
nemocniciach takmer 24 milión-
ov eur. Tento proces investovania 
do spomínaných nemocníc sa 
už začal. Okrem týchto zdravot-
níckych zariadení má Nitriansky 
samosprávny kraj v súčasnosti v 
zriaďovateľskej pôsobnosti roz-
počtovú organizáciu Poliklinika 
NSK Štúrovo.  V roku 2017 kraj 
z mojej iniciatívy založil Poliklini-
ku NSK Šaľa, v ktorej plánujeme 
vytvoriť lôžkové oddelenia so 

zameraním na dom ošetro-
vateľskej starostlivosti, hospic 
a jednodňovú chirurgiu.  Počas 
týchto štyroch rokov kraj vypra-
coval návrhy smerovania a priorít 
regionálnej zdravotnej politiky. 
Odbor zdravotníctva vydáva pov-
olenia na prevádzkovanie ambu-
lancií a lekární v samosprávnom 
kraji. Schvaľuje ordinačné hod-
iny a vymedzuje zdravotnícke 
obvody. Vykonáva dozor nad 
poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti. Vybavuje sťažnosti a 
podnety občanov v zdravotníckej 
oblasti. Zastupiteľstvo NSK prijalo 
všeobecne záväzné nariadenie, 
ktorým podporuje poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti 
typu hospicov, domov ošetro-
vateľskej starostlivosti, agentúr 
domácej ošetrovateľskej starostli-
vosti, pracovísk jednodňovej 
ambulantnej zdravotnej starostli-
vosti a podobne... Fungovanie 
týchto pracovísk je veľmi dôležité 
najmä preto, že v súčasnosti je 
vo všeobecných nemocniciach 
nedostatok lôžkového fondu 
pre dlhodobo chorých, ako aj 
pacientov s ťažkým terminálnym 

ochorením. Do rekonštrukcie, 
opráv a modernizácie zdravot-
níckych zariadení vložil NSK 
v tomto volebnom období vyše 6 
miliónov eur.
o V kraji máme významné 
kultúrne pamiatky. Myslel NSK 
na ich podporu? 
- Kraj dlhodobo podporuje 
obnovu národných kultúrnych 
pamiatok na jeho území. V rámci 
dotácií poskytol v tomto voleb-
nom období takmer stovke 
žiadateľov na ich obnovu vyše 
170 000 eur. V sume takmer 1,5 
milióna eur podporil Nitrian-
sky samosprávny kraj  v tomto 
volebnom období aj vyše 2300 
projektov obcí, občianskych 
združení či neziskových orga-
nizácií, ktoré boli zamerané na 
prezentáciu živej kultúry, ucho-
vávanie nehmotného kultúrneho 
dedičstva a záujmovo-umeleckej 
činnosti. Desiatky tisíc eur z 
rozpočtu kraja putovali na re-
alizáciu takmer 200 projektov 
na podporu kultúrnych aktivít 
národnostných menšín. Pokiaľ 
ide o obnovu kultúrnych zari-
adení v zriaďovateľskej pôsobno-

sti NSK, do opráv, rekonštrukcie 
a modernizácie múzeí, knižníc, 
regionálnych osvetových stredísk 
či galérií investoval v tomto 
volebnom období NSK vyše 4 
milióny eur.
o A pokiaľ  ide o rozvoj cyk-
lotrás? Môžu sa cyklisti tešiť 
z nových vyznačených trás?
- Práve v tejto oblasti urobil 
Nitriansky samosprávny kraj 
v tomto volebnom období veľký 
kus práce. Dnes už máme v kraji 
vyznačených 1220 km cyklotrás. 
Kraj má v roku 2017 schválený 
projekt na vybudovanie cyklo-
chodníka Nitra – Vráble.   Real-
izovať ho bude spolu s mestom 
Nitra, ktoré zabezpečí úseky 
po svoje katastrálne územie 
v  Janíkovciach a  Nitriansky 
samosprávny kraj pokračovanie 
do mesta Vráble. Týmto pro-
jektom sa z financií EÚ  vytvorí 
prepojenie obcí v danom 
území s priemyselnými zónami 
a centrami hospodárskeho 
významu v mestách Nitra a 
Vráble.  

Milan Belica kandiduje v tohtoročných voľbách do Nitrianskeho
samosprávneho  kraja  4. novembra 2017  na  funkciu  župana  pod  číslom 1

Stredná odborná škola v Šali so svojím chovom športových  
a dostihových koní už niekoľko desaťročí píše úspechmi  

dejiny, ktoré prekračujú hranice Slovenska.
Vyvrcholením športovej a chovateľskej 
sezóny je každoročne vo všetkých 
významných zariadeniach, ktoré sa 
zaoberajú chovom koní,  jesenné bi-
lancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou 
koní. Stredná odborná škola, Štúrova 
74,  Šaľa so svojím chovom športových 
a dostihových koní už niekoľko desať-
ročí píše svojimi úspechmi dejiny, ktoré 
prekračujú hranice Slovenska. Tohto-
ročné jesenné hodnotenie koní sa na 
Strednej odbornej škole v Šali konalo 
dňa 27.9.2017. Tento deň  bol nielen 
dňom bilancovania, ale zároveň aj 
profesionálnym stretnutím chovateľov, 
športových jazdcov, zástupcov zriaďo-
vateľa – Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, vedenia školy  a širokej odbornej 
a laickej verejnosti. Odbornej komisii 
zloženej zo zástupcov zriaďovateľa- 
NSK, RVPS Šaľa, Národného žrebčína 
Topoľčianky, Zväzu chovateľov koní a 
zástupcov školy bolo predvedených 30 
koní rôznych vekových a úžitkových 
kategórií. Predvedené chovné kobyly 
boli všetky preverené v športe, ne-
majú hrubé exteriérové vady a svojím 
pôvodom korešpondujú s európskou 
špičkou. Kolekcia športových a pre-
vádzkových koní je vždy odzrkadlením 

schopností chovateľov v minulých rokoch. 
Predvedené kone vzhľadom k využitiu koní 
pre výučbu študentov školy v študijnom 
odbore 4210 M 17 agropodnikanie - chov 
koní a jazdectvo a 4580 H 02 chovateľ – 
chov koní a jazdectvo vo všeobecnosti 
vynikajú dobrým charakterom. Vymeno-
vané športové úspechy športových koní 
na úrovni majstrovstiev Európy, GP CSIO a 
svetových jazdeckých hier nikoho nene-
chali na pochybách o správnosti chovateľ-
ských postupov a následnej profesionálnej 
príprave a prezentácie úspechov chovu 
na športových kolbištiach.  Mladé kone vo 
veku 6 mesiacov až 2 roky boli posúdené 
len na základe pôvodu, exteriéru a súčasnej 
kondície. Celá kolekcia sa prezentovala ako 
vyrovnaná a nádejná pre využitie v športe 
a ďalšom chove.  Napriek tomu, že neľahká 
ekonomická situácia sa prejavuje aj v chove 
športových koní, SOŠ Šali dokázala aj v 
tomto roku usporiadať niekoľko význam-
ných jazdeckých podujatí, umožnila účasť 
svojim talentovaným žiakom na mnohých 
jazdeckých súťažiach doma i v zahraničí a 
to aj vďaka podpore svojho zriaďovateľa - 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Ing. Magdaléna  Birnšteinová, 
riaditeľka školy
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Stredná odborná škola technická v Galante otvorila  v šk. roku 
2017/2018  nové zaujímavé odbory, lebo tak to žiada trh práce.

Stredná odborná škola tech-
nická v Galante  má so svo-
jimi  študijnými a učebnými 
odbormi nezastupiteľné miesto 
v regióne. Veľký záujem o ab-
solventov majú firmy z oblasti  
automobilového priemyslu, 
dopravy, strojárstva a poľnohos-
podárstva. V školskom roku 
2017 a 2018 sme v súlade 
s požiadavkami trhu práce 

otvorili nové odbory:
Študijný odbor mechan-
ik-mechatronik – časť 
žiakov v tomto odbore sa 
v rámci duálneho vzdelávania 
pripravuje pre PSA Citroen Tr-
nava. Tento odbor má posilnený 
odborný výcvik a po ukončení 
štúdia žiaci získavajú popri ma-
turitnom vysvedčení aj výučný 
list.
Učebný odbor mechan-
ik-opravár pre stroje a zari-
adenia – tento odbor je na 
zozname nedostatkových 
odborov a žiaci, študujúci tento 
odbor, majú nárok na mo-
tivačné štipendium v sume od 
22  eur do 59 eur.  Jeho výška 
závisí od študijných výsled-

kov. Po získaní 
výučného listu 
majú žiaci možnosť 
pokračovať v dvo-
jročnom nad-
stavbovom štúdiu 
strojárstvo-pod-
nikanie a služby  
a získať maturitu. 
V školskom 
roku 2017/2018 
vzdelávame žia-
kov aj v dotera-
jších   učebných 

a študijných odboroch a čoraz 
intenzívnejšie sa snažíme spájať 
teóriu s praxou vo firmách, 
s ktorými má škola uzatvorenú 
dohodu o poskytnutí časti 
odborného výcviku. Žiaci 
v 4 – ročnom  študijnom 
odbore mechanik strojov 
a zariadení,  končiaci maturit-
ným vysvedčením a výučným 
listom sa v rámci odborného 

výcviku pripravujú vo firmách 
SAMSUNG Electronics Slovakia 
s.r.o. Hviezdoslavova 807 Galan-
ta, POLLÁK Šaľa s.r.o Diakovská, 
6245/9C, Binder Slovakia s.r.o 
Priemyselná 4 Sereď, Pentagon 
Nitrianska 715 Šintava, Brove-
dani Slovakia, Parková 1414/8, 
SMP- Automotive Solutions Slo-
vakia s.r.o Galanta,DJD FUELING 
SYSTEMS, s.r.o. Cintorínska 264 
Jahodná. V učebnom odbore  
autoopravár-  elektrikár  / 
v slovenskom aj maďarskom 
vyučovacom jazyku / sa časť 
žiakov v 2.ročníku v rámci 
duálneho vzdelávania  prip-
ravuje pre PSA Citroen Trnava 
a odborný výcvik vykonávajú 
priamo na pracovisku v Trnave. 
Títo žiaci majú nárok na 

pracovné oblečenie, dopravu 
do Trnavy zdarma,  lekársku 
prehliadku, obedy zdarma 
a dostávajú aj motivačné 
štipendium, ktoré závisí 
od dochádzky a študijných 
výsledkov. O absolventov 
učebného  odboru  autoo-
pravár – mechanik  /  vzdelá-
vame aj v maďarskom vyučo-
vacom jazyku/  je  v súvislosti 
s budovaním automobiliek 
mimoriadne veľký záujem. 
Súčasťou výuky v obidvoch  
odboroch je možnosť získať 
vodičské oprávnenie skupiny 
A,B,T,C  priamo v školskej 
autoškole počas vyučovania. 
Keďže všetci žiaci v učebnom 
odbore autoopravár môžu  
pokračovať v 2-ročnom nad-
stavbovom štúdiu dopravná 
prevádzka a  získať maturitu,  
majú možnosť pracovať  aj 
ako vodiči autobusovej a ka-

miónovej dopravy.  Rovnako 
veľký záujem je aj o absolventov 
učebného odboru agrome-
chanizátor-opravár, pretože 
poľnohospodárske firmy potre-
bujú predovšetkým servisných 
technikov a opravárov poľno-
hospodárskych strojov a zari-

adení. Už počas štúdia sa môžu 
zúčastňovať odborných stáží 
v poľnohospodárskych subjek-
toch, s ktorými má naša škola 
rámcovú dohodu o spolupráci 
- DAN-FARM s.r.o., Agroservis 
s.r.o., Biolife s.r.o., Agrovok 
s.r.o a s mnohými súkromne 
hospodáriacimi roľníkmi. Aj 

žiaci študujúci v tomto odbore 
majú možnosť získať maturitu 
v dvojročnom nadstavbovom 
štúdiu mechanizácia poľno-
hospodárstva a lesného 
hospodárstva. Stúpajúca 
náročnosť na profil absolventa 

Pedagogický zbor školy
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Stredná odborná škola technická v Galante otvorila  v šk. roku 
2017/2018  nové zaujímavé odbory, lebo tak to žiada trh práce.

zo strany zamestnávateľov núti 
školu aby zvyšovala kvalitu 
a úroveň vzdelávania. Každý 
predmet sa vyučuje v samostat-
nej odbornej učebni vybavenej 
didaktickou technikou a veľký 
dôraz kladieme na modern-
izáciu odborného výcviku. 
V študijných odboroch 
mechanik strojov a zariadení 
a mechanik-mechatron-
ik  je súčasťou odborného 
výcviku programovanie 
a práca na CNC stro-
ji, programovanie a zostavenie 
pneumatických systémov 
a elektropneumatických 
systémov a odstraňovanie 
porúch v pneumatických 
a v elektropneumatických 
systémoch.
V automobilovo zameraných 
odboroch žiaci pracujú s diag-
nostickými prístrojmi, kamer-
ovou diagnostikou, pneus-
ervisom, stanicou emisnej 
kontroly, brzdovou diagnos-
tikou a celkovou diagnostikou 
elektrického vybavenia mo-
torového vozidla. Firma PSA 
Citroen Trnava nám poskytuje 
automobily na výuku.
Tak ako predchádzajúce školské 
roky. aj v šk. roku 2017/2018 
majú možnosť žiaci  vo všetkých 
odboroch absolvovať za výhod-
ných cenových podmienok:
- Vodičský kurz skupín A,B,C,T
- Základné kurzy zvárania 

podľa STN 05 0705
o Základný kurz zvárania 

plameňom a rezania 
kyslíkom (Z - G1)

o Základný kurz zvárania 
ručne elektrickým oblú-

kom (Z - E1)
o Základný kurz zvárania v 

ochrannej atmosfére CO2  
- (Z - M1)

o Základný kurz zvárania 
v ochrannej atmosfére 
argónu - ( Z – T1, Z – T3, 
Z – T7 )

- Kurz na vysokozdvižný vozík
- Kurz na obsluhu a riade-

nie obilných kombajnov 
a vybraných poľnohos-
podárskych strojov

Ani v tomto školskom ruku 
nechceme zanedbať prípravu 
žiakov na odborné súťaže – 
Zenit v strojárstve, Súťaž zručno-
sti, Mladý zvárač, Mladý poľno-
hospodár. Nemenej zaujímavé 

sú aj mimoškolské aktivity. 
Odborné exkurzie – Autosalón, 
Agrosalón, Strojársky veľtrh, 
exkurzia do Volkswagenu, PSA 
Trnava,  Dni poľa a iné odborné 
aktivity  sú samozrejmou 
súčasťou vzdelávacieho 
procesu. Žiaci vidia najnovšie 
trendy v jednotlivých oblastiach 
a majú reálnu predstavu o up-
latnení sa po skončení štúdia. 

Veľmi dobré podmienky majú 
aj na športovanie – a tak žiaci 
reprezentujú školu vo futbale, 
flórbale, v halovom veslovaní, 
ale aj v silovom päťboji či tro-
jboji a získavajú pre školu cenné 
trofeje v rámci kraja aj  v rámci 
Slovenska. Každoročne orga-
nizujeme lyžiarsky kurz, hradený 
z prostriedkov Ministerstva 
školstva. Nezanedbávame ani 
kultúru,  a tak máme aj v tomto 

školskom roku naplánované 
návštevy divadelných pred-
stavení, filmových predstavení, 
ale aj návštevu Múzea holo-
kaustu v Seredi, Vlastivedného 
múzea v Galante, aj Technického 
múzea v Bratislave. Tak ako aj  
minulé školské roky organizu-
jeme pre žiakov základných 
škôl Tvorivé dielne, a okresné 
kolo Technickej olympiády 
žiakov základných škôl. Rovna-
ko dôležitou súčasťou školy je 
aj školská jedáleň, kde podľa 
žiakov varia naše pani kuchárky 
mimoriadne pestro, chutne 
a výdatne.

pripravila: Ing. Eva Hanzelová

Trnavská automobilka PSA Groupe  darovala vybraným odborným školám 
vozidlo na pedagogické účely z radov najnovšieho modelu Citroën C3.

Stredná odborná škola technická bola medzi štyrmi 
školami, ktoré získali dar od PSA Groupe. Ide o vozidlo, 
ktoré bolo v Trnave vyrobené v rámci predsériovej 
výroby. V škole sa stane súčasťou praktického vyučova-
nia a bude slúžiť na zlepšenie vedomostí o konštrukcii 
motorov, funkčnosti autotronických (elektronických) 
systémov a ďalších prvkoch novej generácie automo-
bilov. Škola  boli vybrané ako  partnerská škola v rámci 
spolupráce v súlade s praktickým vyučovaním s PSA 
Groupe Slovakia.  

 Mgr. Eva Hanzelová

Kuchárky sa snažia chutne 
navariť...
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„Na prvé miesto treba  
dávať zdravotnú  

starostlivosť a liečbu  
pacienta, nie ekonomický 

zisk“, 
hovorí primár gynekologicko-pôrodníckej 

kliniky v Nových Zámkoch  
MUDr. Tibor Matuška.

MUDr. Tibor Matuška, CSc., 
vykonáva lekársku prax v no-
vozámockej pôrodnici už 
takmer štyridsať rokov a od 
roku 1994 je primárom gyne-
kologicko-pôrodníckej kliniky 
vo FNsP v Nových Zámkoch. Za 
sebou má zahraničné pobyty 
od Ríma až po Tokio, organizo-
vanie rôznych medzinárodných 
konferencií a za svoj život 
vykonal už vyše 6 tisíc operácií 
a pôrodov. Popritom sa sve-
domito a zodpovedne ujal práce 
poslanca Nitrianskeho samo-
správneho kraja (NSK), ktorým 
je už tretie volebné obdobie. 
Stále sa pritom snaží zlepšovať 
zdravotníctvo v kraji a dostať ho 
na takú úroveň, aby mal pacient 
pocit, že dostal tú najlepšiu 
zdravotnú starostlivosť a liečbu.
o  Čo Vás priviedlo k štúdiu 
medicíny? 
- Už v období povinnej školskej 
dochádzky som mával vždy 
dobrý prospech. No bol som 
aj taký chorľavý chlapec, preto 
som obdivoval lekárov a mojou 
snahou bola pomoc chorým 
ľuďom. Z tohto dôvodu som sa 
do štúdia medicíny na Univer-
zite Komenského v Bratislave 
pustil. Už na štúdiách sme cho-
dili po jednotlivých klinických 
pracoviskách, kde ma pôrodnica 
a gynekológia zaujali najviac. 
Život to takto priniesol, podarilo 
sa mi umiestniť na tunajšom 
pracovisku a ja som sa s plnou 
vervou do tejto práce pustil. 
Absoloval som 1. a 2. atestáciu, 
potom som obhájil kandidát-
sku dizertačnú prácu na tému 
Inkontinencia moču u žien. 
A v roku 1990-1991 som mal 
jeden z najväčších odopero-
vaných súborov na túto funkčnú 

inkotinenciu moču. 
o Takže ste s prácou dosiahli 
veľký úspech... 
- Áno, práca bola na Slovensku 
privítaná a následne som adap-
toval jeden prístroj podľa západ-
ných schém na vyšetrovanie 
tohto problému u žien, ktorý sa 
ujal. Postupne vnikali do toho aj 
mladší kolegovia a teraz je to už 
pododbor gynekológie, ktorý sa 
na Slovensku podľa vyspelejších 
krajín plne využíva. Po tejto 
stránke som dlhé roky robil aj 
v odbornej vedeckej spoločnos-
ti. Každý druhý rok organizujem 
medzinárodnú konferenciu 
v nemocnici za účasti pražskej 
a nemeckej operačnej školy, 
ktorá má vždy vysokú odbornú 
odozvu. 
o Čo všetko máte ako lekár 
ešte na starosti? 
- Prednášam budúcim at-
estantom a lekárom kurzy 
o rekonštrukčnej chirurgii, ich 
príprave na gynekologické 
postupy v budúcnosti. Pri tej 
každodennej a každonočnej 
práci, pretože slúžim tak ako 
ostatní kolegovia, je to vyplne-
nie celého dňa. Ja len dúfam, že 
pokiaľ je pre túto prácu človek 
nadšený a robí ju s láskou, že to 
vydrží ešte určitú dobu. 
o  Kto všetko novozámockú 
pôrodnícku kliniku navštevu-
je? Akými prípadmi sa zao-
beráte? 
- Pôrodnícke pracovisko je pra-
covisko, ktoré centralizuje od 
Skalice až po Veľký Krtíš pôrody 
detí, ktorým hrozí predčasný 
pôrod. Zachraňujeme tu deti od 
600 g... Sme perinatologickým 
centrom –perinatológia je 
odbor, ktorý spája pôrodníctvo 
a neonatológiu. Výsledky sú 

celoštátne veľmi dobré a medz-
inárodne uznávané. V hodnotení 
pôrodníc odbornými expertmi 
a pacientkami sme v Nitrians-
kom kraji obstáli na 1. mieste, 
čo je vyznamenaním pre celý 
kolektív, ktorý je mimochodom 
vynikajúci. Naše ženy na južnom 
a strednom Slovensku, ktoré 
sem chodia, dostanú tú najkval-
itnejšiu starostlivosť a toto je náš 
cieľ. Nič iné. 
o Akým smerom chcete, aby 
sa uberalo naše slovenské 
zdravotníctvo? Čo by malo byť 
jeho cieľom? 
- Aj v týchto ťažkých eko-
nomických časoch – a to poviem 
otvorene - treba v medicíne 
postupovať tak, že na 1. miesto 
treba dávať zdravotnú sta-
rostlivosť a liečbu. Nie náklady 
alebo zisky, ako sa to miestami 
v tom slovenskom zdravotníctve 
pohlo. Mňa ako lekára nikdy 
nebude sledovanie ekonomiky 
ovplyvňovať. Miestami sa mi 
totiž zdá, že sa otočila hierar-
chia hodnôt v zdravotníctve 
a to nie je dobré. Pacient, ktorý 
prekročí prah tejto nemocnice, 
by mal podľa mňa dostať vždy 
najlepšiu liečbu v súčasnosti, 
nech to stojí, čo to stojí. Pretože 
akonáhle budeme ovplyvňovaní 
týmito ekonomickými záleži-
tosťami, tak po nás nastúpia 
iné orgány, ktoré našu prácu 
budú riešiť a to je tá smutná časť 
našej fyzickej práce. Preto to aj 
kolegom stále opakujem, nech 

všetky ekonomické obmedzenia 
nechajú za dverami nemocnice. 
To, čo pacientke patrí a má do-
stať, dostať má. Vtedy je to v po-
riadku, ak je pacientka vyliečená 
a odnáša si so sebou domov 
zdravé bábätko. 
o Podarí sa Vám po práci aj 
trochu zrelaxovať? Ako na-
jradšej trávite svoj voľný čas? 
- Rád chodím do prírody, do 
lesa. Som sviatočným poľovní-
kom už dlhé roky. Ťažším špor-
tovým činnostiam sa vyhýbam, 
pretože človek má rešpekt 
pred tým, aby sa neporanil, 
lebo musí byť 24 hodín denne 
k dispozícii na operačnej sále, aj 
keď je niekedy mimo mesta. Ale 
ten relax v lese je najlepší, byť 
v samote, všeličo vás napadne, 
pozeráte na zvieratá, ktoré majú 
svoj algoritmus, ktorý beží v tej 
prírode a porovnávate.
o Je ešte niečo, čo by ste radi 
v živote dosiahli?
- Bol by som rád, keby sa našli 
nasledovníci, ktorých táto práca 
zaujme tak ako mňa. Rád by som 
im odovzdal tie „čerešničky na 
torte“, ktorými sú subšpecializá-
cie a jemná práca v operačných 
disciplínach. A keď budem 
vidieť, že to ide, to je pre mňa 
najväčšie zadosťučinenie a ra-
dosť, že tí pokračovatelia na 
pracovisku sú a o naše ženy 
a celkovo o pacientov bude 
dobre postarané. 

Maja Májeková
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„Z vlastnej praxe viem potvrdiť, že riešenie spotrebiteľských sporov 
prostredníctvom mediácie je jednoznačne výhodnejšie“,  
hovorí Mgr.  Ildikó Veronika Regendová, certifikovaná mediátorka.

Spotre-
biteľské 
spory. 
Každý z 
nás sa 
už určite 

stretol s týmto pojmom. V tej 
najjednoduchšej forme by sme 
to mohli opísať, kde na jednej 
strane vystupuje dodávateľ a 
na strane druhej spotrebiteľ. 
Podkladom pre vznik spotre-
biteľského vzťahu je spravidla 
zmluva. Spotrebiteľské zmluvy 
ako také sa riadia právnymi 
predpismi, ktoré sú obsiahnuté 
v Občianskom a Obchod-
nom zákonníku, Zákone o 
spotrebiteľských úveroch, 
Zákone o ochrane práv spotre-
biteľa, a iných právnych pred-
pisoch. Medzi najčastejšie typy 
spotrebiteľských zmlúv patria 
spotrebiteľské úvery a pôžičky 
(banky, nebankovky, kreditné 
karty),  zmluvy s telefónnymi 
operátormi, leasingové zmluvy, 
ale taktiež všetky ostatné služ-
by medzi dodávateľom a spo-
trebiteľom.  
V ideálnom prípade je 
vzťah dodávateľ-spotrebiteľ 
v poriadku bez nejakých 
prekážok. 
Ale čo v prípade, ak vznikne vo 
vzťahu dodávateľ-spotrebiteľ 
nejaký spor? Ako je možné 
tieto spotrebiteľské spory 
riešiť? Existuje viacero možnos-
tí.  Spotrebiteľ si môže vybrať 
medzi súdnym procesom alebo 
mimosúdnym riešením sporu. 
V rámci mimosúdneho riešenia 
sporu má na výber z viacerých 
možností ako sú subjekty alter-
natívneho riešenia sporov (ARS), 
spotrebiteľské rozhodcovské 
konanie a MEDIÁCIA ( viď 
stránku NBS, https://www.nbs.
sk/sk/spotrebitel/spotrebitel/
ako-riesit-problem-s-financnou-
sluzbou/mimosudne-riesenie-
sporov). Bližšie si opíšeme 
riešenie spotrebiteľského sporu 
prostredníctvom mediácie.
Mediátori vykonávajú svoju 
činnosť pod hlavičkou Minis-

terstva spravodlivosti v súlade 
so zákonom č. 420/2004 Z.z.. 
Mediácia je zákonom podpor-
ovaná možnosť mimosúdneho 
urovnania sporu, pričom priamo 
v zákone o mediácii je ukotvené 
aj riešenie spotrebiteľských spo-
rov prostredníctvom mediácie. 
Riešenie súdnou cestou je mi-
moriadne zdĺhavé. Spravidla je 
to otázka rokov. Podľa štatistiky 
Ministerstva spravodlivosti SR 
je priemerná dĺžka 18 mesiacov. 
Riešenie spotrebiteľského sporu 
prostredníctvom mediácie je 
podstatne kratšie, zákon usta-
novuje 90 dní, čo sú 3 mesiace. 
Pri mediácii, okrem časového 
hľadiska, majú obe strany (áno, 
aj spotrebiteľ, aj dodávateľ) 
obrovskú výhodu v tom, že si 
proces mediácie určujú sami, 
počas priebehu mediácie majú 
možnosť dojednávať si také 
podmienky, ktoré sú v súlade 
s požiadavkami oboch strán, 
hľadajú a navrhujú také rieše-
nia, ktoré sú prijateľné pre obe 
strany, výsledné rozhodnutie 
im nie je nanútené súdom, 
ale odzrkadľuje ich obojstran-
né požiadavky. Keďže pri 
mediácii opadajú procesné 
úkony a poplatky a strany 
majú možnosť dohodnúť sa, je 
to želanou možnosťou rieše-
nia spotrebiteľských sporov. 
Spotrebiteľ  znáša náklady na 
mediáciu vo výške 10% odmeny 
mediátora, najviac však 20 €, 
zvyšnú časť odmeny hradí druhá 
strana sporu, dodávateľ. Pre 
dodávateľa je finančná výhoda 
tiež motivujúca, nakoľko mu 
nevznikajú poplatky za podanie 
návrhu (6% z hodnoty), za ad-
vokátske a právne služby a zas-
tupovanie, za súdne trovy, trovy 
spotrebiteľa. Dodávatelia a spo-
trebitelia, uvedomujúci si tieto 
výhody, začínajú pristupovať na 
riešenie sporov prostredníctvom 
mediácie a uzatváranie MI-
MOSÚDNYCH dohôd. 
Faktom je, že práva spotre-
biteľov sú silné. Spotrebitelia 
začínajú mať o nich širšie vedo-

mosti, začínajú byť pri riešení 
sporov asertívnejší a uplatňovať 
svoje práva. Pri mojej práci sa 
mi často stáva, že ma vyhľadajú 
samotní spotrebitelia a majú 
záujem riešiť spotrebiteľské 
spory mimosúdne prostred-
níctvom mediácie. Taktiež 
sa bežne stáva, že ma osloví 
nejaká spoločnosť (v pozícii 
dodávateľa) so žiadosťou o do-
riešenie spotrebiteľského sporu 
prostredníctvom mediácie. 
Postup je väčšinou rovnaký. 
Mediátor spracuje „Návrh na 
mimosúdne riešenie spotre-
biteľského sporu“ a zašle ho 
druhej strane. Mediácia začína 
podpisom „Dohody o začatí 
mediácie“. Následne majú 
strany 90 dní na to, aby hľadali 
a našli vhodné a prijateľné 
riešenie (najčastejšie sa jedná 
o zrušenie exekúcie, zrušenie 
zrážok zo mzdy, ukončenie 
spotrebiteľskej zmluvy, vrátenie 
preplatených úrokov, vrátenie 
bezdôvodného obohatenia, 
úpravu splátkového kalendáru, 
prípadne ukončenie zmluvy bez 
vzájomných nárokov, čiže ani 
jedna strana neplatí tej druhej 
nič). Ja ako mediátor mám 
viaceré skúsenosti s riešením 
spotrebiteľských sporov napr. 
s leasingovými spoločnosťami, 
bankami, ale predovšetkým 
a hlavne s tzv. nebankovkami. 
Čo sa týka nebankoviek, veľmi 
dobré skúsenosti mám so 
spoločnosťou PROFI CREDIT 
SLOVAKIA, s.r.o. Spotrebiteľské 
spory, ktoré som doteraz riešila 
s touto spoločnosťou, boli zatiaľ 
vždy ÚSPEŠNE mimosúdne do-
riešené v súlade s požiadavkami 
a k spokojnosti oboch strán.  
Spoločnosť PROFI CREDIT SLO-
VAKIA, s.r.o. pristupuje pri riešení 
spotrebiteľského sporu pros-
tredníctvom mediácie „pro-spo-
trebiteľsky“.
Morálne otázky, ktoré niekedy 
dostávam od ľudí, prečo si 
niekto vôbec požičiava peni-
aze od nebankoviek, ja ako 
mediátor neriešim. Na jednej 

strane to nie je predmetom 
mediačného konania, na strane 
druhej som sa naučila ľudí neod-
sudzovať. Isto, nájdu sa rôzni 
„špekulanti“, ale veľakrát sa za 
takýmito pôžičkami schovávajú 
rôzne životné príbehy. Mala som 
klientov, ktorí súrne potrebovali 
peniaze na pohreb blízkeho 
člena rodiny, mala som klientku, 
ktorú manžel s dvomi deťmi 
vyhodil z domu a musela súrne 
riešiť existenčnú otázku bývania, 
stretla som sa s klientom, ktorý 
potreboval financie na liečbu 
závažnej choroby. Všetci títo 
ľudia možnosť riešenia svojich 
spotrebiteľských sporov pros-
tredníctvom mediácie uvítali 
ako veľkú výhodu 
Takže, summa sumarum, 
mimosúdne riešenie sporov 
prostredníctvom mediácie má 
oproti súdnemu procesu viacero 
výhod – je nepomerne rýchle-
jšie, neformálnejšie, neverejné, 
finančne  podstatne výhod-
nejšie pre obe strany, finálnu 
dohodu si určujú strany samé, 
nie je im nanútená súdom, spo-
trebiteľ nie je traumatizovaný 
zo súdneho procesu, ale všetko 
rieši pokojne s nezávislou nes-
trannou osobou-mediátorom. Z 
vlastnej praxe viem potvrdiť, že 
riešenie spotrebiteľských sporov 
prostredníctvom mediácie je 
jednoznačne výhodnejšie. Tak 
čo na to hovoríte? Vidíte v tom 
rozdiel? Ja áno :). 

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
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Spomienkové slávnosti na juhu Slovenska pri príležitosti 
70. výročia návratu dolnozemských Slovákov.

Od začiatku roka 

2017 sa uskutočňo-

vali spomienkové 

stretnutia v mestách 

a obciach Slovenska, 

kde sa po druhej 

svetovej vojne, v 

roku 1947 navrátili 

Slováci z Maďarska, 

Rumunska, Bulhar-

ska aj bývalej Juhoslávie v rám-

ci povojnového usporiadania 

Európy.  Do prípravy osláv sa 

zapojil Dom Matice slovenskej 

v Galante, zostavením publiká-

cie „70. výročie návratu dolno-

zemských Slovákov“, ktorá bola 

vydaná za finančnej podpory 

Matice slovenskej a bola distri-

buovaná všetkým účastníkom 

osláv v celom okrese Galanta. 

Spolok Slovákov z Maďarska zor-

ganizoval úvodné spomienkové-

ho stretnutia 15.  apríla 2017 sa 

v Seredi na železničnej stanici. 

Bola to spomienka 

na prvé transporty 

Slovákov z Pitva-

roša a následne aj 

iných obcí v Maďar-

sku, za účasti mno-

hých pamätníkov, 

ktorí presídľovanie 

zažili. Pokračovalo 

sa spomienkovými 

slávnosťami v máji, 

ktoré pripravili MO MS Veľké 

Úľany a MO MS Sládkovičovo, 

začiatkom júla MO MS Horné Sa-

liby, v septembri MO MS Neded 

a MO MS Matúškovo. Ďalej SSM 

zastrešil neformálne stretnutie 

pôvodom dolnozemských ro-

dín a ich priateľov v Átriu Domu 

Matice slovenskej v Galante v 

júni a v septembri pripravil Gala-

program pod názvom Teplo do-

mova v MsKS Galanta. Celkovo sa 

na spomienkových slávnostiach 

zúčastnilo do 2 tisíc Slovákov, 

ktorých sa to priamo dotklo, ale 

aj ich rodín, potomkov a ich ro-

dinných príslušníkov a priateľov. 

Slávnosti začínali vo všetkých 

obciach slávnostnými bohosluž-

bami v evanjelických kostoloch, 

pokračovali položením vencov k 

pamätným tabuliam a pokračo-

vali bohatým kultúrnym progra-

mom. Do príprav vložili organi-

zátori – vo veľkej miere MO MS v 

jednotlivých obciach a mestách 

veľa úsilia, voľného času ale aj 

finančných prostriedkov. Ďaku-

jeme všetkým, ktorí sa nejakým 

spôsobom či už finančne alebo 

materiálne spolupodieľali na 

príprave spomienkových osláv. 

Prispeli k tomu, aby sme si dôs-

tojne návrat Slovákov domov 

pripomenuli.
Zlatica Gažová

riaditeľka Domu MS Galanta
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Speváčka Jadranka je vzdelaná a úspešná dáma, o politikoch  
si myslí, že by mali všetci spolupracovať, či sú štandardní  

alebo neštandardní, aby boli ľudia v štáte spokojní...
Jadranka Handlovská, táto 
šarmantná speváčka balkán-
skych piesní spieva srbsky, 
chorvátsky a slovensky. O jej 
obľúbenosti svedčí množ-
stvo koncertov, súkromných, 
firemných aj narodeninových 
párty po celom Slovensku 
a aj časti Čiech. Ako prvá v 
našich končinách prerazila s 
južanskou muzikou, ktorá je 
jej vlastná. Je priekopníčkou 
balkánskeho folku, etna aj tra-
dičného a súčasného popu. Za 
15 rokov tvorby na hudobnej 
scéne vydala 13 samostat-
ných albumov a 4 výberové. 
Za predaj cd-nosičov získala 
niekoľko zlatých a platinových 
platní. Nevyhýba sa ani vlast-
nej tvorbe a tiež sa aktívne  
venuje  mladým talentom, 
ktorým dáva šancu predstaviť 
sa na jej koncertoch. Po svojej 
mame, ktorá pochádzala z 
bývalej Juhoslávie /Sarajevo/ 
získala šarm a temperament, 
ktorý nikdy nechýba pri jej 
účinkovaní. Je rodená Brati-
slavčanka, kde aj dodnes žije. 
Tieto informácie nájdete na 
oficiálnej stránke  speváčky.                                                                                                                      
Jadranka je ako jej meno. 
Sympatická, milá, veselá a 
z celej jej osobnosti akoby 
na vás dýchal svieži morský 
vánok. Hneď na úvod mi 
povedala, že sa môžem pýtať 
na čokoľvek. A skutočne ma 
ohúrila svojou priamočiaros-
ťou a otvorenosťou. Na nič sa 
nehrala. Keď sa o „Blavákoch“ 
hovorí, že sú namyslení a 
odmeraní, Jadranka je pravý 
opak. Je vzdelaná, študovala 
síce farmáciu, ale po tom, ako 
ju Eva Mária Uhríková (spe-
váčka) počula spievať, naho-
vorila ju na spevácku dráhu. A 
neľutuje. Je „na nervy“, keď nie 
je v styku s ľuďmi, s obecen-
stvom, či už na tematických 
akciách v malých obciach, 
alebo v mestách. „Som šťastná 
čerstvá 50-tnička“, hovorí o 
sebe Jadranka. „K narode-

ninám som vydala v poradí 
trinásty album s názvom 
Karty neklamú. Okrem toho 
som mala úžasnú narodeni-
novú oslavu, na ktorej sa zišlo 
veľa mojich priateľov – spevá-
kov, za všetkých spomeniem 
Maju Velšicovú, Otta Weitera 
s Andreou Fisher, ktorých 
mám veľmi rada a chlapcov 
z Profilu, ktorí nám výborne 
hrali.“ Jadranka hovorí že aj v 

showbiznise existujú priateľ-
ské vzťahy, aj keď ich je ako 
šafranu. Sama seba pokladá za 
„zájazdovú“ speváčku, cestuje 
po celom Slovensku a svojim 
spevom obšťastňuje poslu-
cháčov malých či veľkých. A 
nezaskočilo ju, ani keď sme v 
rozhovore zabŕdli do politiky. 
„Najlepší štát je ten, v ktorom 
sa ľudia nezaoberajú politi-
kou. Vtedy sú slobodnejší. 

Ale to vyžaduje, aby politici 
robili také zákony a rozhod-
nutia, ktoré by boli obyčaj-
ným ľuďom na osoh. Žiaľ, na 
Slovensku to zrovna takto 
nefunguje“, reálne hodnotí 
situáciu u nás. „Namiesto rie-
šenia mnohých problémov sa 
politici napríklad až príliš zao-
berajú Mariánom Kotlebom. 
Ja osobne odmietam fašizmus, 
ale myslím si, že jeho strana 
nie je o fašizme.  Nehovorím, 
že som jeho stúpenkyňa, ale 
vidím vo filozofii jeho strany 
prínos v tom, že hlása hrdosť 
na Slovensko a vlastenectvo. 
Proste, aby ľudia mali radi 
svoju rodnú krajinu.“ A keďže 
korene Jadranky siahajú na 
Balkán, nedalo mi nespýtať sa 
na bývalú Juhosláviu, kedysi 
postihnutú vojnou, ktorá 
rozdelila Srbov a Chorvátov. 
Aj na toto mala pozitívnu 
odpoveď: „Kultúra zbližuje. 
Vojna pomaly, ale isto upadá 
do zabudnutia, a už nie je 
problém, aby srbskí umelci 
vystupovali v Chorvátsku a 
naopak.“ A toto je vlastne 
taký jej odkaz pre politikov. 
Že je vlastne jedno, či je 
niekto „smerák“, „snsák“ alebo 
„kotlebovec“, či iný politik, 
štandardný alebo neštandard-
ný, nezávislý kandidát... Všetci 
by mali spolupracovať na tom, 
aby boli ľudia v štáte šťastní a 
spokojní.  Veľmi sa mi páčilo, 
s akou láskou hovorí Jadranka 
o svojej rodine. Pochádza z 
rodiny plnej inteligentných a 
úspešných ľudí, sama je úspeš-
ná a človeku je na nej sym-
patická pokora a skromnosť. 
Ani náznak povýšenectva. Ku 
koncu rozhovoru som mala 
pocit, akoby sme boli priateľky 
odjakživa. Po stretnutí s ňou 
som sa cítila ako po príjemnej 
prechádzke na pláži pri krás-
nom Jadrane.     

 pripravila: 
 Mgr. Mária Derďaková
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Hľadám byty v Šali pre našich klientov. 
Viete o niekom, kto predáva? 

Odporučte ma a získajte finančnú odmenu !

3-izbový 
byt, 63m2, 

na prízemí v 
centre Šale, 
Kukučínova 

ul., ideálny na 
podnikanie: 

55.000,-€

Krásny 9ár 
pozemok v 
centre obce 

Tvrdošovce, IS 
na pozemku: 

11.500,-€

Rodinný dom 
v pôvodnom 
zachovalom 

stave, 
pozemok 
1800m2, 

tichá ulica, 
Vlčany:  

27.000,-€

1-izbový byt, 
35m2, 

Hurbanova 
ul., Šaľa, 

vynikajúca 
lokalita, 

vhodné pre 
dôchodcu:  
39.900,-€

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

/

Z mojej ponuky vyberám

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 slovenských 

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

Letecké zájazdy – exotika – plavby

Priame lety z Bratislavy 
ZANZIBAR  – hotel 4* all inlusive  už od 599,-€
EGYPT  – hotel 4 * all inclusive  už od 375,-€
DUBAJ  – hotel 4 * s raňajkami  už od  419,-€ 
OMÁN  – hotel 4 * s raňajkami  už od 799,-€

PRIVÍTAJME SPOLU NOVÝ ROK!
na silvestrovskom wellness pobyte v Maďarsku

 vo svetoznámom kúpeľnom meste  HÉVÍZ
29.12.2017 – 01.01.2018

3* hotel s polpenziou, wellness,
vstup do liečebných kúpeľov sv. Ondreja,

obed v maďarskej čárde,
silvestrovský program a zábava.

PRIHLÁSTE SA ČÍM SKÔR !

DIVADLO VÁS ZABAVÍ A ROZOSMEJE! 
Ponúkame Vám jednodňový výlet luxusným autobusom

16.12.2017 do Budapešti
Adventné trhy – predvianočné nákupy

a večer plný smiechu a zábavy na obľúbenej
„BAGI – NACSA SHOW“

Nástupné miesta: Šaľa, Galanta a okolie

SRÍ LANKA, BALI, KUBA, MEXIKO, MALEDIVY,
MAURICIUS..... a iná exotika.

 Zabezpečíme Vám pobyt podľa Vašich požiadaviek
na termín, dĺžku pobytu a rozsah služieb.

NIKDY NIE JE PRISKORO 
ZÁJAZDY A POBYTY NA LETO  

2018 sú už v predaji !
Využite  výhody TOP  FIRST MOMENT

zľavy až 45 % - deti úplne zadarmo,
bonusy pri plnej platbe, darčeky,

garancia zmeny termínu a destinácie.

Objavte s nami čaro exotických diaľok,
užívajte si pohodlie v luxusných rezortoch,

objavte a spoznávajte nové krajiny a kultúry!

EXOTIKA 2017/2018

Letecky z Viedne, z Budapešti, z Prahy
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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...

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
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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

UNIVERSAL 
Váš profesionálny partner

Iveta FÁBIKOVÁ - regionálna riaditeľka 
spoločnosti UNIVERSAL so sídlom v Šali  

telefón: 0902 980 105;   
email: fabikova@universal.sk; 

web: www.universal.sk
Spoločnosť sídli pri Reštaurácii RICO  

(budova  bývalého okresného súdu), Jarmočná 224/3. 

Hypotekárne úvery pre mladých po novom

Výhodné úrokové sadzby viete dostať ešte aj dnes 
pri vybavovaní hypotekárneho úveru. Plus k tomu 
navyše môžete získať ponuku služieb s unikát-
nymi balíčkami.
 Ponuky bánk:

–   úrok pri 3 ročnom fixe od 1,19 % p.a.
–   1,2 % p.a pri 4 ročnom fixe pre každého
–   100 % zľava z poplatku
–   vybavenie katastra bez poplatku
–   znalecký posudok
–   zvýhodnené úrokové sadzby na bezúčelových 
úveroch
Priemerná úroková sadzby novo poskytnutých 
úverov bola v prvom polroku tohto roku 1,77 %.  
Priemerná úroková sadzba všetkých hypoúverov 
bola v júni 2,36 %. Po zmene výšky poplatku za 
predčasné splatenie úveru na 1 % z istiny nie 
všetci klienti po prepočítaní pristúpili na refinan-
covanie svojho úveru.
Záujem o hypotekárne úvery nezastavili ani 
tieto prísne opatrenia Národnej banky Slov-
enska (NBS):
1.   Zníženie výšky úveru z hodnoty neh-
nuteľnosti
Hypotéku so 100 % financovaním nehnuteľnosti 
nezískate. Hypotéky s 90 – 100 % financovaním 
hodnoty nehnuteľnosti môžu tvoriť 10 % z 
celkového objemu nových úverov banky. Hy-
potéky s 80 % hodnoty nehnuteľnosti môže získať 
40 % klientov banky.
Ako sa to prejaví na výške vašej splátky?
Kupujete si byt v hodnote 80.000 €. Banka 
Vám dá hypotekárny úver vo výške 64.000 €, 
zvyšných 16.000 € musíte mať vlastné úspory 

alebo dostanete ponuku na  úver s vyššou 
úrokovou sadzbou a dobou splácania 8 rokov.
Čo to urobí s výškou splátky?
Porovnanie splátok: 229,26 € + 209,48 € = 438,74€
438,74 € > 286,58 € 

2.   Tvorba rezervy
Od 1. marca banky musia nechať klientom povin-
nú rezervu. Jej výška sa postupne zvyšuje:
od 1.3.2017 – do 30.6.2017: 5 %, od 1.7.2017 – do 
31.12.2017: 10 %, od 1.1.2018 – do 30.6.2018: 15 
%, od 1.7. 2018: 20 %.

3.   Prísnejšie posudzovanie schopnosti splácať 
úver tzv. „stress test“
2 % je úrok, ktorým banka prepočítava vašu scho-
pnosť splácať úver.
Príklad:
Máte úrokovú sadzbu 1,49 % + 2 % = 3,49 %
Životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu: 

198,09 €. Pre ďalšiu plnoletú osobu v spoločnej 
domácnosti: 138,19 € a nezaopatrené dieťa: 90,42 
€. 
 4.   Pri úveroch na kúpu chaty alebo apart-
mánu
Zníženie doby splácania na 8 rokov.
 5.   Zmeny v posudzovaní príjmu
Prísnejšie sledovanie výdavkov na plyn, elektrinu, 
telefón, predĺženie doby sledovania príjmu pri 
zmene zamestnania na 6 mesiacov.
6.   Od 01. 01. 2018 zmena pri poskytovaní 
hypotekárnych úverov pre mladých
Zníženú úrokovú sadzbu má od januára 2018 nah-
radiť daňový bonus vo výške 50 % zo zaplatených 
úrokov v príslušnom zdaňovacom období (max-
imálna výška 400 €).
Teraz ešte platia staré podmienky.
Pre získanie zvýhodneného úroku je hranica 
príjmu od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017 1.227,20 
€– je to 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy. Pre 

dvoch žiadateľov je táto výška 2.454,40 €.
Ako ďalej?
Začať šetriť a znižovať výdavky ak viem, že budem 
riešiť bývanie.
Čím máte viac vlastných finančných prostriedkov, 
tým dostanete lepší úrok pri nižšom percente 
úveru z hodnoty nehnuteľnosti.
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Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, majiteľka regionálneho 
vydavateľstva, ktoré je na slovenskom 

regionálnom mediálnom trhu 
už 22 rokov 

Vám zabezpečí

všetky práce, súvisiace s redakčnou prípravou, 
korektúrami, prekladmi, grafikou a vytlačením:

• firemného bulletinu,
• reklamného a volebného plagátu,
• prezentačnej brožúry,
• alebo knižnej publikácie k 

významnému výročiu... pre mesto, 
obec, firmu... na kľúč

Všetko pod odborným dohľadom 
fundovaných odborníkov  

z mediálnej praxe a profesionálnych 
žurnalistov, grafického štúdia a 
tlačiarov. Presvedčte sa o našej 

práci a produktoch

www.zurnaly.sk

tel. 0903 516 499
ROČNÍK XI. *  JÚN 2017 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

3.
www.zurnaly.sk

už 11 rokov!

SNEŽNICKÍ DIVADELNÍCI 

OŽIVILI SVOJU ČINNOSŤ 

V ROKU 2015 A DARÍ SA 

IM JEDNA RADOSŤ! str.8.

Aktuálne hovoríme so 

starostkou obce Nesluša, 

Ing. Zuzanou Jancovou, 

str.6.

Cykloklub Rudina funguje od roku 2011 

a robí DOLNÝM KYSUCIAM výborné 

meno! str.10.

Firma WIKUS 

z nemeckého 

Spangenbergu je 

najväčším výrobcom 

pílových pásov na 

svete od roku 1958 

a práve v Mojzesove 

má svoje výhradné 

zastúpenie pre 

slovenský trh. V roku 

1999 totiž vznikla 

firma WIKUS SK, 

s.r.o., ktorej konateľ 

Branislav Zlatinský 

sa predaju strojov 

a technológií na 

rezanie kovov a dreva 

venuje naplno, str.12.

Hasičskí funkcionári sa stretli 

v Hornom Vadičove, str.3.
DO POZORNOSTI!
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GALANTSK
Ý A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

4.

Právny zástupca rodiny Gauliederových 

Ján Foltán samovraždu vylučuje

Firma WIKUS 

z nemeckého 

Spangenbergu je 

najväčším výrobcom 

pílových pásov na 

svete od roku 1958 

a práve v Mojzesove 

má svoje výhradné 

zastúpenie pre 

slovenský trh. V roku 

1999 totiž vznikla 

firma WIKUS SK, 

s.r.o., ktorej konateľ 

Branislav Zlatinský 

sa predaju strojov 

a technológií na 

rezanie kovov a dreva 

venuje naplno, str.11.

DO POZORNOSTI!

Navštívili 
sme 

Supermarket 

COOP 

Jednoty 

Galanta v 

Trnovci nad 

Váhom, str.6.

V Košútoch vďaka Eve Kmeťovej 

zažívajú atmosféru spartakiády, 

teší sa tomu aj starostka obce 

Zdenka Mačicová, str.10.

Ako sa 

podniká 

sklenárovi 

Vladimírovi 

Bednárovi 

z Dolných 

Salíb?, str.13.

Okolnosti Gauliederovej smrti 

stále nie sú jasné... , str.14.
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„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“
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