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Želáme občanom
a čitateľom
úspešný a spokojný
rok 2018!
GALANTSKÝ a ŠALIANSKY Žurnál
Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
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Ďakujeme všetkým čitateľom, obchodným partnerom
a spolupracovníkom za dobrú spoluprácu,
korektné vzťahy a priazeň
v uplynulom roku.

GALANTSKÝ a ŠALIANSKY Žurnál
Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
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Zaujímavé jesenné mesiace v SOŠOaS v Galante
Červené stužky sú symbolom i názvom celoslovenskej
kampane boja proti AIDS,
ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a
bezpečnosť v školách 2017“,
Obvodného úradu v Žiline a
mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
Kampaň sa uskutočňuje pod
záštitou Kancelárie WHO
na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva
zdravotníctva SR a viacerých
odborných pracovísk na
Slovensku a v zahraničí.
V tomto roku prebehol 11-tý
ročník kampane „Červené
stužky“. Hlavnou filozofiou kampane bolo zvýšiť
informovanosť mladých ľudí
o HIV/AIDS, pretože predsta-

a na podporu
prevencie a
vzdelávania v
oblasti obchodovania s ľuďmi.
V októbri pokračovali školské
aktivity premietaním filmu
Príbehy anjelov,
o misii sv. Jána
v Barbertone
v Juhoafrickej
republike. Misia
funguje ako opatrovateľské
centrum pre dospelých a
deti, ktoré sú HIV pozitívni
alebo majú AIDS. Premietanie filmu žiakom bolo spojené diskusiou k hlavnému
posolstvu činnosti misie. V
rámci kampane študenti sledovali film s názvom „In your
face“, po ktorom besedovali

vujú kritický článok v zmene
dynamiky pandémie HIV/
AIDS v SR i vo svete a novo
diagnostikované prípady HIV
sú hlavne u mladých ľudí.
Keďže cesty prenosu vírusu
HIV sú presne definované,
najdôležitejšou súčasťou
boja proti jeho šíreniu je
prevencia. Zároveň sme sa
zamerali na prevenciu látkových a nelátkových závislostí

so školskou psychologičkou
Mgr. Martinou Kuckovou o
problematike HIV/AIDS.
Koordinátormi kampane
z radov študentov sa stali
študenti študijného odboru
hotelová akadémia z triedy
III.HA, ktorí aktualizovali nástenku s tematikou „Červené
stužky“, vytvorili červené
stužky pre ostatných študentov i zamestnancov školy.

Do tejto činnosti boli aktívne
zapojené žiačky Laura
Rumanová, Sylvia Nagyová,
Alexandra Bartošová, Tereza
Zatková a Patrícia Bagitová. Kampaň sme podporili
nosením červených stužiek
za aktívnej účasti študentov,
pedagógov, zamestnancov
aj vedenia školy, ktorým
patrí úprimné poďakovanie
za symbolickú podporu myšlienky tejto kampane.
Do kampane sme opäť zaradili projekt „Obchodovanie s
ľuďmi“, prednášky a besedy
na témy: “Extrémizmus“;
„Drogy legálne a nelegálne“;
„Nové drogy“; „Násilie páchané na ženách“; „Stop násiliu a
šikane“ a „Kyberšikana“ s pracovníčkou OR PZ v Galante
Bc. Miriam Praženkovou.
V spolupráci s Nemocnicou
Svet zdravia Galanta sa pre
našich žiakov zrealizovali tri
odborné prednášky spojené
s besedami na témy: „Hygiena a pohlavné choroby“;
„Antikoncepcia“ a „Duševné
zdravie a závislosti“.
Dňa 21.novembra 2017
sme zrealizovali „Olympiádu
zdravia a bezpečnosti na školách 2017“. Olympiáda bola
určená pre študentov prvého
ročníka stredných škôl.
Súťažili trojčlenné kolektívy
prvákov.

Do súťaže sa zapojili študenti
učebného odboru cukrárkuchár a študijného odboru
hotelová akadémia. V úvode
si študenti pozreli film kampane s názvom Anjeli. Potom
pokračovali v riešení dvoch
úloh olympiády - kvízovej a
praktickej.
V rámci programu sa uskutočnil volejbalový turnaj
zmiešaných družstiev pre
červené stužky, ktorý bol
odohraný na našej škole
16.11. 2017. Súťažilo 57
žiakov, ktorí vytvorili 8
družstiev. Najlepším tímom
v súťaži boli študenti V.HA,
druhé miesto obsadilo zmiešané družstvo I. a II. HA, tretie
miest študenti I.VP triedy.
V spolupráci s RÚVZ v Galante sme pre našich študentov
pripravili prednášku spojenú s besedou o správnej
životospráve, závislostiach a
civilizačných ochoreniach.
Hlavným cieľom prednášky
bolo pomôcť študentom
formovať správny postoj k
vlastnému zdraviu a životu,
ale aj k zdraviu a životu iných
ľudí. Študenti mali možnosť dať si odmerať krvný
tlak, stanoviť obsah lipidov,
cholesterolu a glukózy v krvi.
Zároveň si študenti mohli
odmerať si obsah jedovatého
oxidu uhoľnatého v dychu.
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Vyvrcholením kampane
bol „Interaktívny deň pre
červené stužky“, ktorý sme
zrealizovali dňa 28. 11. 2016.
Úvodný program interaktívneho dňa bol vedený
tak, aby podporil na rozvoj
vedomosti a znalosti o problematike HIV/ AIDS a zvýšil
informovanosť študentov o
tejto problematike. Študenti
3. ročníka hotelovej akadémie - Lenka Bennárová,
Dianka Farkašová, Veronika
Následne si študenti 10 tried
preverili svoje vedomosti
o problematike HIV/AIDS,
správnej výžive a závislostiach formou kvízu ale i
zručnosť a pohotovosť pri
rôznych pohybových aktivitách v celoškolskej súťaži.
Víťazmi súťaže sa stali
študenti 1. ročníka nadstavbového štúdia z triedy I.VP
– Miriam Šípošová a Lukáš
Mihók. Na druhom mieste sa
umiestnili študenti 3. ročníka
učebného odboru cukrár, kuchár - Pavol Kadlečík a Adam
Tóth. Bronzovú priečku
obsadili študenti 3. ročníka
hotelovej akadémie AleVargová a Andrej Práznovský
odprezentovali projekty o
problematike HIV/ AIDS pod
vedením Mgr. Beaty Vavríkovej a Ing. Anny Švancárovej.
V prezentáciách sme sa zamerali na históriu, vlastnosti
HIV a jeho spôsoby prenosu,
na charakteristiku ochorenia AIDS ako aj na aktuálnu
problematiku HIV/AIDS v SR
i vo svete. Prezentácie boli
sprevádzané sugestívnymi
príbehmi mladých ľudí, ktorí
sa nakazili vírusom HIV.
xandra Bartošová a Andrej
Práznovský.
Všetkým študentom,
pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom
chceme srdečne poďakovať
za aktívnu účasť a podporenie humanitárnej myšlienky,
ktorú predstavujú „Červené
stužky“.
Ing. Anna Švancárová,
SOŠOaS Galanta
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Pohodové prežitie Vianoc,
veselého Silvestra
a úspešný rok 2018
želá...

Stavebné bytové družstvo ŠAĽA

Ďakujeme všetkým
obchodným partnerom
za prejavenú dôveru v roku 2017.
Želáme občanom zdravie,
šťastie, pracovné
a osobné úspechy v roku 2018!

MARIMONT s.r.o.
Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...
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V roku 2018 želáme
všetkým ľuďom dobrej vôle
pevné zdravie,
pokoj v rodinách,
pohodu na pracoviskách
a kus obyčajného
ľudského šťastia!

Cukráreň Katarína Filová
Horné Saliby

TLAČOVÉ A KOPÍROVACIE
SERVIS
PORADENSTVO
PREDAJ
PO-PIA 08.00 - 17.00 hod.
tel.: +421 31 770 2014
+421 910 405 007
szaly@szaly.sk

www.szaly.sk

Štúrova 1
927 01 Šaľa

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

Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...
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VIANOCE v 20. storočí

Vianoce sú čarovné sviatky, ktoré nám
zohrievajú srdcia láskou i napätím.
Predchádza tomu postupná príprava:
vzbudenie vianočnej atmosféry ozdobením nášho domova, pečenie koláčov, návšteva vianočných podujatí,
príprava darčekov pre našich blízkych,
cenné chvíle strávené s rodinou. Preto sme pre Vás pripravili aj tento rok
možnosť naladiť sa na vianočné sviatky. Rodinná sobota - Vianoce v múzeu
budú tento rok výnimočné, keďže sa
naša aktuálna výstava venuje práve tematike Vianoc.
Výstava pod názvom Vianoce v 20.
storočí nás v myšlienkach navráti do
minulosti. Jej slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo 6. decembra 2017 o 17.00
hod. Na výstave uvidíte okrem vianočných predmetov z regiónu aj predmety a fotografie zapožičané od súkromných osôb, z Múzea Jána Thaina v
Nových Zámkoch a betlehemy zo Slovenského banského múzea v Banskej
Štiavnici.
Na podujatí Rodinná sobota - Vianoce v múzeu, ktoré sa konalo vo Vlastivednom múzeu v Galante 9. decembra
2017 v sobotu od 13.00 do 17.00 hod.,
môžete využiť možnosť spoločnej prípravy na sviatky v nostalgickom prostredí. Chystáme pre vás tvorivé dielne
- zdobenie medovníkov, maľovanie na
sklo, výrobu vianočných ozdôb. Naše
pozvanie s radosťou prijali aj remeselníci - príde drotárka-šperkárka, včelár
a ani tento rok nevynecháme peče-

nie oblátok. Vstup je voľný. Podujatie
sa realizuje vďaka finančnej podpore
Mesta Galanta.
Prehliadka výstavy a účasť na predvianočnom podujatí sú dobrou príležitosťou ukázať dnešným deťom, ako
sa oslavovali Vianoce kedysi, keď ešte
neboli tak veľmi komerčnou záležitosťou.
Pripomíname, že výstava Vianoce v 20.
storočí je sprístupnená verejnosti od 6.
decembra až do konca januára 2018.
Budeme radi ak nás navštívite cez týždeň (od utorka do piatka) od 9.00 hod.
do 17.00 hod. alebo v sobotu od 13.00
do 17.00 hod.
Ing. Katarína Búsová,
Vlastivedné múzeum Galanta
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Prípitok partnerských krajín projektu

PARTNERSKÉ OBJATIE, pamätný deň Kataríny Brinzovej
vo Veľkom Grobe, podporila aj Európska Únia.

Veľkogrobania sa ukázali ako perfektní hostitelia!

Veľký Grob navštívili partneri z Českej republiky, zo Srbska a z Rumunska.

Rumunský súbor

Priatelia z Kostelca

Priatelia z Kysáču
pokračovanie na str. 10.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...
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Starostovia krájali tortu
Obec Veľký Grob organizovala podujatie s názvom Partnerské objatie, podporené
dotáciou programu Európskej
únie Európa pre občanov,
ktoré sa konalo v dňoch
24.‒26. novembra 2017. Hlavná časť programu prebiehala
v kultúrnom dome, kde sa
v sobotu už od rána schádzali
zahraniční hostia aj domáci
hostitelia a občania Veľkého
Grobu. Všetkých účastníkov
srdečne privítal starosta obce
Viliam Rigo, ktorý sa úprimne
zvítal predovšetkým so zahraničnými hosťami z Českej republiky, Srbska a Rumunska.
Krásnym spestrením akcie
bol jarmok tradícií, na ktorom sa prezentovali domáci
i zahraniční remeselníci
(úprimne povedané, skôr
remeselníčky, lebo jediným
mužským zástupcom bol ujko,
ktorý so svojou ženou vyrába
šúpolienky). Návštevníci si
na jarmoku mohli prezrieť
výrobky slovenských i Kysáčskych šikovných ženičiek,
ktoré návštevníkom aj naživo
predviedli ako sa spriada
vlna či ľan, ako sa paličkuje
či vyšíva a ako sa šijú krásne
kroje. Domáce Grobanky
prichystali bohatú výstavku
svojich ručných prác a pani
Terézia Nádašská predstavila
verejnosti svoje prekrásne
krojované bábiky. Konkuroval im však stánok ženičiek
z Kysáču, ktoré priniesli kroje,

ručníky, utierky, obrusy i posteľné obliečky, všetko bohato
zdobené čipkami a výšivkami.
Návštevníci si mohli niektoré
výrobky aj zakúpiť. Na predaj
boli bohato zdobené medovníčkové domčeky, látkové srdiečka a mačičky, šúpolienky,
čiapky i šály z ovčej vlny a iné
drobné remeselnícke výrobky.
Tradične najobľúbenejšou akciou je každoročná ochutnávka tradičných jedál s názvom
Chute starých materí, do
ktorej sa zapojili všetci účastníci projektu. Snáď všetky
grobské spolky a organizácie
pripravili všakovaké dobroty
podľa osvedčených starých
receptov. Niektoré jedlá boli
prosté a jednoduché, tak ako
ich varili naše staré matere,
ale nechýbali ani delikatesy
z poľovníckej kuchyne, zabíjačkové špeciality, tradičné
guláše, slané aj sladké koláče,
torty a zákusky. Svoje tradičné jedlá predstavili aj hostia
zo zahraničia a hoci sa nám
niektoré zdali dosť „inakšie
ako tie naše“, všetky výborne
chutili a milé tetušky z Kysáču
každému ochotne vyzradili
svoje tradičné recepty. Domáci
i hostia intenzívne koštovali,
hodnotili a hlavne chválili.
Taký bohatý a pestrý stôl
plný dobrôt by nepripravila
žiadna cateringová agentúra.
Všetkým, ktorí k tomuto chutnému počinu prispeli, patrí
veľká vďaka.

Hlavný kultúrny program
začal poobede predstavením
programu Európa pre občanov v prezentácii Európa
v kocke, ktorá účastníkom
priblížila kultúrno-spoločenské aktivity, vďaka ktorým je
možné realizovať podujatia
ako Partnerské objatie.
Program EÚ (komunitárny
program) Európa pre občanov financuje iniciatívy na
podporu spoločnej európskej
pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Miestne
a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne
a mládežnícke inštitúcie môžu
získať podporu na diskusné
podujatia, konferencie, work-shopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého
charakteru. Slovenská republika sa zapojila do programu
Európa pre občanov v roku
2004 vstupom do Európskej
únie.
Hlavným cieľom programu je
prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej
histórii a rozmanitosti, posilňovať inštitúciu občianstva
k Európskej únii a zlepšovať
podmienky pre demokratickú
a občiansku participáciu na
úrovni EÚ.
Program je zameraný na zvyšovanie povedomia o spoločnej európskej pamäti, histórii
a hodnotách tak, aby sa sledo-

val hlavný cieľ EÚ, ktorým je
presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov
EÚ a to podnecovaním debát,
reflexií a rozvojom sietí a podpora demokratickej a občianskej participácie občanov EÚ
rozvíjaním chápania procesu
tvorby politík na úrovni EÚ a
podporovaním príležitostí pre
spoločenskú a medzikultúrnu
výmenu a dobrovoľníctvo na
úrovni EÚ.
Celodenný program vtipne
konferoval Matej Martinček,
ktorý sa od začiatku do konca
staral, aby sa na javisku všetko
dialo podľa plánu a ak sa nedialo, pohotovo improvizoval.
Po úvode nasledovali zaujímavé prezentácie jednotlivých
projektových partnerov. Rumunskú obec Tulghes predstavil jej starosta pán Marcel
Vançu a veľmi kvalifikovane
mu bola nápomocná tlmočníčka pani Vlasta Kondacs
a pán Eduard Kondacs.
Obec Tulghes leží v centrálnom Rumunsku v hornatej
oblasti župy Hargita. Je to
obec so samosprávnymi
funkciami, ku ktorej sú administratívne pričlenené obce
Hagota, Pintic a Recea. Obec
je známa existenciou výraznej
maďarskej komunity, nakoľko
až 35% občanov sa hlási k maďarskej národnosti. V minulosti v obci žilo aj mnoho
Nemcov, tí sa však v priebehu
dejín postupne vytratili, ale

Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...

stále sú v obci viditeľné pozostatky ich kultúry a umenia.
Táto multinárodnosť obce sa
prejavuje aj na jej kultúrno-spoločenskom živote. Každá
komunita si tu zachováva svoje zvyky a preto má obec špecifický kultúrny charakter.
Lokalizácia obce ju predurčuje
na horský turizmus, nakoľko je obklopená vysokými
horami. Nachádzajú sa tu
aj prameň minerálnej vody,
ktorá bola v minulosti známa
po celej Rakúsko-Uhorskej
monarchii. Najznámejšou
pamiatkou obce je drevený
kostolík z roku 1828. Hlavné
úlohy obce spočívajú v zabezpečovaní funkcií zdravotníctva, školstva, správy vecí
verejných.
Kysáčsky starosta Ján Marčok
sa účastníkom prihovoril po
slovensky, pretože Kysáč je
obec, kde žije veľká slovenská
menšina. Vo svojej prezentácii
sa venoval histórii obce, ktorú
ovplyvnili slovenskí prisťahovalci, ale aj najnovším aktuálnym témam, ktoré ovplyvňujú
život dnešných Kysáčanov.
Kysáč je obec v Srbsku, vo
Vojvodinskom autonómnom
kraji v okrese Nový Sad. Prvá
písomná zmienka o obci pochádza z 14. storočia. V Kysáči
sa nachádza evanjelický kostol
z roku 1795 a pravoslávny
chrám z roku 1773. Na základných školách sa vyučuje
srbsky aj slovensky.
V obci žije 5 576 obyvateľov
a je väčšinou obývaná Slovákmi. V roku 1964 bolo
založené kultúrno-informačné stredisko (dnes Kultúrne
centrum), ktorého súčasťou
bolo aj Rádio Kysáč, najstaršia
lokálna rozhlasová stanica vo
Vojvodine.
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Sťahovanie Slovákov do tohto
regiónu prebiehalo zhruba
v troch etapách a to v prvej
etape 1690–1710, v druhej
etape v rokoch 1711–1740, v
tretej v období 1740–1790 a
pokračovalo až do 19. storočia. Celý proces sťahovania
bol podmienený rôznorodými
kolonizačnými akciami a procesmi, aké vo vtedajšej Európe
nemali obdobu a dajú sa prirovnať azda iba k migráciám
do USA.
V obci funguje galéria, knižnica, slovenská škola Ľudovíta
Štúra, ale aj srbská škola a
športový reál. Kpravidelným
kultúrnym podujatiam patrí
Detský folklórny festival Zlatá
brána, Gitariáda Vojvodiny,
Kysáčsky spevník, Novoročná
estráda, Deň Kysáčskejsármy,
Motokiss…Weekend, Slnečná
jeseň života, Festival Zuzany
Kardelisovej a Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine.
Pani Vlasta Lochmanová,
kostelecká starostka, prezentovala svoju obec veľmi vtipne.
Najprv sa predstavil zmiešaný
kostelecký spevácky zbor,
ktorý naživo predviedol, že
občania tejto dedinky milujú
dobré víno, slivovičku, spev
a zábavu.Potom nasledoval
krátky filmový dokument,
ktorý predstavil nielen túto
malebnú moravskú dedinku,
ale v časovom slede aj mnohé
zaujímavé akcie, ktoré Kostelčania pre seba aj pre návštevníkov pripravujú počas celého
roku. Musíme poznamenať, že
vidieť je viac ako počuť a krátky film stručne a výstižne
vypovedal o histórii i súčasnosti obce.
Juhomoravská obec Kostelec leží pri potoku Malšinka
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a otvára bránu do pohoria
Chřiby. Obec má bohatú históriu a prvá písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1141.
Na kopci v strede dedinky
stojí neskoro románsky kostol
zasvätený svätému Václavovi, ktorý je dominantou
obce. Okrem školy a fary sú
významnými budovami v dedine vrchnostenský zámoček
a dnes aj rekonštruovaný kultúrny dom.
V Kostelci žije 910 obyvateľov, ktorí hovoria slováckym
dialektom a pri slávnostných
príležitostiach nosia krásne
kyjovské kroje. Obyvatelia
obce sú veľmi aktívni, spoločne oslavujú sviatky, dožinky,
organizujú kultúrne a športové podujatia pre všetky vekové
kategórie od detí až po seniorov. Združujú sa v rôznych
záujmových spolkoch‒ Zbor
pre občianske záležitosti,
spolky Volnočas, Malšinka,
SHD Kostelec, skauti, AVZO
Kostelec, záhradkársky zväz,
Aerobic, športový klub, poľovnícke združenie a národopisný súbor Kosteláci.
V obci funguje materská a základná škola, v ktorej sídli aj
Kostelecká školná galéria, ktorá organizuje výstavy regionálnych umelcov.V kultúrnom
dome sa všetci stretávajú na
kultúrnych a spoločenských
podujatiach, z ktorých asi
najdôležitejšie sú Svätováclavské trhy.
Na záver tejto časti projektu
si starostovia odovzdali symbolické darčeky a spoločne
rozkrájali veľkú tortu s logom
projektu.
Po tejto tomto oficiálnom
predstavení projektových
partnerov bola malá prestávka, ktorúmnohí návštevníci

využili na návštevu výstavnej
siene v kultúrnom dome, lebo
súčasťou projektu bol aj Pamätný deň Kataríny Brinzovej, ktorá sa narodila pred 140
rokmi a toto výročie si Grobania pripomenuli výstavou
veľkogrobských krojov, malieb
a výšiviek z dielne známej
ľudovej majsterky. Domáci
jej prácu dobre poznajú, veď
krásne kroje sa v Grobe dedia
z generácie na generáciu, ale
pre hostí bolo nahliadnutie do
jej dielne a zoznámenie sa s jej
prekrásnou tvorbou veľkým
zážitkom.
Ďalším bodom programu boli
kultúrne vystúpenia jednotlivých partnerov. Srbský Kysáč
reprezentoval spevácky zbor
so sprievodom harmoniky
a ozembuchu, ktorý zaspieval krásne slovenské ľudové
pesničky. Tie si predkovia
dnešných Kysáčanov doniesli
do Srbska už dávno-pradávno
a po celé stáročia ich denne
spievali, aby kysáčske deti
nikdy nezabudli, že ich pôvodným domovom je Slovensko. Diváci obdivovali nielen
spev, ale aj nádherné, bohato
zdobené kroje spevákov a predovšetkým speváčok.
Kostelecký folklór reprezentovala detská cimbalová muzika
pod vedením učiteľa základnej umeleckej školy v Kyjove
pána Petra Petrů. Malí huslisti
a mladučká cimbalistka predviedli divákom kráske moravské ľudové piesne a zaslúžili
taký veľký potlesk, že dokonca
museli pridávať, čo svedčí
o tom, ako sa ich vystúpenie
divákom páčilo.
Rumunskú delegáciu tiež reprezentovali deti. Folklórny
tanečný súbor priblížil účastníkom podujatia rumunské
ľudové tance a malá speváčka
so zlomenou rúčkou zaspievala veselé a rytmické ľudové
piesne. Deti v krásnych krojoch predviedli tance, ktoré
sú pre nás takmer exotické,
lebo majú veľa typicky balkánskych prvkov.
Domácich reprezentoval
známy spevácky zbor klubu
seniorov Grobanka, ktorý
tradične spestruje mnohé kultúrne podujatia v obci a často
vystupuje aj v okolitých
obciach. Slovenský folklór
divákom predviedol aj detský
tanečný súbor z Trnavy.
Ďalším domácim reprezentantom bola ľudová hudba Konopa pod vedením Jaroslava
Andora spolu so speváčkami
v prekrásnych grobských krojoch. Ľudová hudba Konopa
je pre obec tým, čo sa nazýva
rodinné striebro a je ozdobou
každého kultúrneho podujatia.

dokončenie na str. 12.
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Tí, čo si mysleli, že vystúpením Konopy sa kultúrny
program končí, boli prekvapení, keď na javisko nastúpil
jeden z najlepších slovenských
folklórnych súborov Gymnik
s ľudovou hudbou. Desať párov krásnych mladých tanečníc a tanečníkov predviedlo
divákom to najlepšie z nášho
folklóru od západu k východu
Slovenska. Ich vystúpenie
bolo krásnym vyvrcholením
celodenného programu, ktorý
však až do neskorých hodín
pokračoval ľudovou veselicou.
Celý projekt Partnerské objatie možno hodnotiť ako veľmi
úspešný, lebo v plnom rozsahu
naplnil svoje ciele – vytvoriť
a prehĺbiť družobné vzťahy
obcí v rôznych európskych
krajinách. Stretli sa starí
priatelia a kamaráti, noví sa
zoznámili, spoznali, strávili
spolu pekný víkend plný zážitkov. Veľa sa dozvedeli o obciach svojich priateľov, o ich
zvykoch, folklóre, národných
kuchyniach, ale aj o ich problémoch a radostiach. Deti sa
vyšantili, dospeláci si pokecali, zatancovali, zaspievali
a všetci spoločne si pochutili
na dobrotách z kuchýň starých materí. Družobné vzťahy
obcí Veľký Grob, Kostelec,
Kysáč a Tulghes sa týmto projektom rozhodne zlepšili a nepochybujeme o tom, že budú
pokračovať a ďalej sa rozvíjať.
Grobania sa ako hostitelia
ukázali v tom najlepšom svetle, lebo pomocnú ruku priložil
každý, kto mohol, za čo všetkým občianskym združeniam
a dobrovoľníkom, ktorí akciu
zabezpečovali, patrí veľké
poďakovanie.
pripravila: Eva Sudová v spolupráci so starostom obce
a obecným úradnom Veľký
Grobzhruba v troch etapách
a to v prvej etape 1690–1710,
v druhej etape v rokoch
1711–1740, v tretej v období
1740–1790 a pokračovalo až
do 19. storočia. Celý proces
sťahovania bol podmienený
rôznorodými kolonizačnými
akciami a procesmi, aké vo
vtedajšej Európe nemali obdobu a dajú sa prirovnať azda iba
k migráciám do USA.
V obci funguje galéria, knižnica, slovenská škola Ľudovíta
Štúra, ale aj srbská škola a
športový reál. Kpravidelným
kultúrnym podujatiam patrí
Detský folklórny festival Zlatá
brána, Gitariáda Vojvodiny,
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Kysáčsky spevník, Novoročná
estráda, Deň Kysáčskejsármy,
Motokiss…Weekend, Slnečná
jeseň života, Festival Zuzany
Kardelisovej a Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine.
Pani Vlasta Lochmanová,
kostelecká starostka, prezentovala svoju obec veľmi vtipne.
Najprv sa predstavil zmiešaný
kostelecký spevácky zbor,
ktorý naživo predviedol, že
občania tejto dedinky milujú
dobré víno, slivovičku, spev
a zábavu. Potom nasledoval
krátky filmový dokument,
ktorý predstavil nielen túto
malebnú moravskú dedinku,
ale v časovom slede aj mnohé
zaujímavé akcie, ktoré Kostelčania pre seba aj pre návštevníkov pripravujú počas celého
roku. Musíme poznamenať, že
vidieť je viac ako počuť a krátky film stručne a výstižne
vypovedal o histórii i súčasnosti obce.
Juhomoravská obec Kostelec leží pri potoku Malšinka
a otvára bránu do pohoria
Chřiby. Obec má bohatú históriu a prvá písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1141.
Na kopci v strede dedinky
stojí neskoro románsky kostol
zasvätený svätému Václavovi, ktorý je dominantou
obce. Okrem školy a fary sú
významnými budovami v dedine vrchnostenský zámoček
a dnes aj rekonštruovaný kultúrny dom.
V Kostelci žile 910 obyvateľov, ktorí hovoria slováckym
dialektom a pri slávnostných
príležitostiach nosia krásne
kyjovské kroje. Obyvatelia
obce sú veľmi aktívni, spoločne oslavujú sviatky, dožinky,
organizujú kultúrne a športové podujatia pre všetky vekové
kategórie od detí až po seniorov. Združujú sa v rôznych
záujmových spolkoch‒ Zbor
pre občianske záležitosti,
spolky Volnočas, Malšinka,
SHD Kostelec, skauti, AVZO
Kostelec, záhradkársky zväz,
Aerobic, športový klub, poľovnícke združenie a národopisný súbor Kosteláci.
V obci funguje materská a základná škola, v ktorej sídli aj
Kostelecká školná galéria, ktorá organizuje výstavy regionálnych umelcov.V kultúrnom
dome sa všetci stretávajú na
kultúrnych a spoločenských
podujatiach, z ktorých asi
najdôležitejšie sú Svätováclav-
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ské trhy.
Na záver tejto časti projektu
si starostovia odovzdali symbolické darčeky a spoločne
rozkrájali veľkú tortu s logom
projektu.
Po tejto tomto oficiálnom
predstavení projektových
partnerov bola malá prestávka, ktorúmnohí návštevníci
využili na návštevu výstavnej
siene v kultúrnom dome, lebo
súčasťou projektu bol aj Pamätný deň Kataríny Brinzovej, ktorá sa narodila pred 140
rokmi a toto výročie si Grobania pripomenuli výstavou
veľkogrobských krojov, malieb
a výšiviek z dielne známej
ľudovej majsterky. Domáci
jej prácu dobre poznajú, veď
krásne kroje sa v Grobe dedia
z generácie na generáciu, ale
pre hostí bolo nahliadnutie do
jej dielne a zoznámenie sa s jej
prekrásnou tvorbou veľkým
zážitkom.
Ďalším bodom programu boli
kultúrne vystúpenia jednotlivých partnerov. Srbský Kysáč
reprezentoval spevácky zbor
so sprievodom harmoniky
a ozembuchu, ktorý zaspieval krásne slovenské ľudové
pesničky. Tie si predkovia
dnešných Kysáčanov doniesli
do Srbska už dávno-pradávno
a po celé stáročia ich denne
spievali, aby kysáčske deti
nikdy nezabudli, že ich pôvodným domovom je Slovensko. Diváci obdivovali nielen
spev, ale aj nádherné, bohato
zdobené kroje spevákov a predovšetkým speváčok.
Kostelecký folklór reprezentovala detská cimbalová muzika
pod vedením učiteľa základnej umeleckej školy v Kyjove
pána Petra Petrů. Malí huslisti
a mladučká cimbalistka predviedli divákom kráske moravské ľudové piesne a zaslúžili
taký veľký potlesk, že dokonca
museli pridávať, čo svedčí
o tom, ako sa ich vystúpenie
divákom páčilo.
Rumunskú delegáciu tiež reprezentovali deti. Folklórny
tanečný súbor priblížil účastníkom podujatia rumunské
ľudové tance a malá speváčka
so zlomenou rúčkou zaspievala veselé a rytmické ľudové
piesne. Deti v krásnych krojoch predviedli tance, ktoré
sú pre nás takmer exotické,
lebo majú veľa typicky balkánskych prvkov.
Domácich reprezentoval
známy spevácky zbor klubu

seniorov Grobanka, ktorý
tradične spestruje mnohé kultúrne podujatia v obci a často
vystupuje aj v okolitých
obciach. Slovenský folklór
divákom predviedol aj detský
tanečný súbor z Trnavy.
Ďalším domácim reprezentantom bola ľudová hudba Konopa pod vedením Jaroslava
Andora spolu so speváčkami
v prekrásnych grobských krojoch. Ľudová hudba Konopa
je pre obec tým, čo sa nazýva
rodinné striebro a je ozdobou
každého kultúrneho podujatia.
Tí, čo si mysleli, že vystúpením Konopy sa kultúrny
program končí, boli prekvapení, keď na javisko nastúpil
jeden z najlepších slovenských
folklórnych súborov Gymnik
s ľudovou hudbou. Desať párov krásnych mladých tanečníc a tanečníkov predviedlo
divákom to najlepšie z nášho
folklóru od západu k východu
Slovenska. Ich vystúpenie
bolo krásnym vyvrcholením
celodenného programu, ktorý
však až do neskorých hodín
pokračoval ľudovou veselicou.
Celý projekt Partnerské objatie možno hodnotiť ako veľmi
úspešný, lebo v plnom rozsahu
naplnil svoje ciele – vytvoriť
a prehĺbiť družobné vzťahy
obcí v rôznych európskych
krajinách. Stretli sa starí
priatelia a kamaráti, noví sa
zoznámili, spoznali, strávili
spolu pekný víkend plný zážitkov. Veľa sa dozvedeli o obciach svojich priateľov, o ich
zvykoch, folklóre, národných
kuchyniach, ale aj o ich problémoch a radostiach. Deti sa
vyšantili, dospeláci si pokecali, zatancovali, zaspievali
a všetci spoločne si pochutili
na dobrotách z kuchýň starých materí. Družobné vzťahy
obcí Veľký Grob, Kostelec,
Kysáč a Tulghes sa týmto projektom rozhodne zlepšili a nepochybujeme o tom, že budú
pokračovať a ďalej sa rozvíjať.
Grobania sa ako hostitelia
ukázali v tom najlepšom svetle, lebo pomocnú ruku priložil
každý, kto mohol, za čo všetkým občianskym združeniam
a dobrovoľníkom, ktorí akciu
zabezpečovali, patrí veľké
poďakovanie.
pripravila: Eva Sudová
v spolupráci so starostom
obce a obecným úradom
Veľký Grob
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Aj susedské spolunažívanie, ak je
problematické, pomôže vyriešiť mediátor.

V predchádzajúcich článkoch
sme si bližšie opísali, čo je to
mediácia – MIMOSÚDNE riešenie sporov - v akých prípadoch
je vhodná, komu je určená,
ako funguje, kde sa dá využiť a
aké má výhody. Opísali sme si
riešenie sporov prostredníctvom mediácie pri vyporiadaní
majetku po rozvode, resp. pri
spoluvlastníctve, taktiež sme
sa už venovali riešeniu spotrebiteľských sporov (nebankovky,
leasingovky, banky,...). Teraz
si môžeme opísať riešenie
SUSEDSKÝCH sporov prostredníctvom mediácie.
Takmer všetci bývame v nejakom spoločenstve – či už je to v
paneláku v byte alebo v rodinnom dome, niektorí bývajú na
dedine, iní v meste. Ale všetci
máme spoločné jedno – SUSEDOV a s tým súvisiace susedské
spolunažívanie. Niekedy je
susedské spolunažívanie bez
problémov, ukážkové, vzťahy
kamarátske. To je ideálny stav.
Ale niekedy, obzvlášť v mestách
v tzv. “činžiakoch/panelákoch”,
kde sa stretá viacero susedov
na malom priestore, je spolunažívanie náročnejšie a vzniká
priestor na zrod susedských
sporov. Niekedy je to hlučný
sused, niekedy je to rušenie
ostatných susedov dymom,
hlukom, pachmi, niekedy sú to
tieniace stromy, inokedy zasa
poľnohospodárske zvieratá,
niekedy je to neprispôsobivý

sused alebo sused, ktorý
si myslí, že vo svojom
byte/dome, si môže robiť
čo chce bez ohľadu na
ostatných. Veľa ľudí žije v
domnienke, že pre pokoj
susedov stačí dodržiavať
tzv. nočný pokoj a ostatné veci sú povolené.
Ale ako hovorí aj zákon,
suseda nemôžete, resp.
nemali by ste obťažovať
ani nevhodnými úpravami pozemku alebo
stavby, taktiež nad mieru
primeranú pomerom by ste
susedov nemali obťažovať ani
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami,
pachmi, pevnými a tekutými
odpadmi, svetlom, tienením,
vibráciami, ak chováte zvieratá,
tie by nemali vnikať na susedov
pozemok, ...
Možností na vznik susedského
sporu je naozaj veľa. Pokiaľ je
už situácia pre jedného suseda
neúnosná, väčšinou sa snaží
„dohovoriť“ druhému susedovi, ktorý obťažuje. Susedia
sa môžu pokúsiť spor vyriešiť
svojpomocne po vlastnej línii.
Keď dohovor nepomáha a problém pretrváva, „obťažovaný“
sused hľadá ďalšie možnosti,
ako susedský spor riešiť. Občas
ľuďom napadne – budem sa so
susedom súdiť!
ALE! “Riešenie” susedského sporu súdnou cestou podľa môjho
názoru nie je vôbec ideálne.
Okrem toho, že vás to bude
stáť veľmi veľa času, energie
a financií, súdny proces vaše
susedské vzťahy ešte viac naštrbí a zhorší.
S riešením susedských sporov sa
môžete obrátiť na MEDIÁTORA
a pokúsiť sa spor vyriešiť prostredníctvom MEDIÁCIE.
V rámci mojej práce som riešila
viacero susedských sporov. Najčastejším problémom zvykne
byť, že susedia sú už vo fáze, že
sa nedokážu navzájom počúvať
a nie sú schopní (ochotní) up-

ustiť od svojich požiadaviek. Pri
riešení susedských sporov je
dôležité vypočuť si obe strany,
keďže každý má svoj pohľad ako
na ten konkrétny problém nahliada. Niekedy sa susedský spor
ťahá viacero rokov, inokedy je to
len niečo krátkodobé a dočasné.
Vychádzajúc z mojej praxe,
susedské spory sú jedny z
náročnejších typov sporov.
Každá strana je presvedčená o
svojej pravde a je veľmi ťažké
pochopiť, “čo tomu druhému
vadí”. Väčšinou je medzi susedmi
veľká názorová prekážka a nie je
vôľa alebo ochota počúvať argumenty/dôvody druhej strany.
Napriek snahe sa ale nie vždy
dá dospieť k prijateľnému konsenzu riešenie a možnosť dôjsť
aj k nedohode susedov. Ideálne
je, keď jedna strana dokáže nahliadať na problém/spor očami
toho druhého a susedia dokážu
nájsť vhodné riešenie. Vo viacerých prípadoch je postačujúca
intervencia tretej, nezaujatej
osoby, akou mediátor je. Vďaka
tomu sa môže niekoľkoročný
susedský spor vyriešiť jednoducho, rýchlo a efektívne.
Ako príklad uvediem susedský
spor z praxe:
Oslovila ma jedna pani, ktorá
si nevedela poradiť so štvorročným susedským sporom. Za
hlavný problém označila susedove tieniace stromy, pretŕčajúce konáre do jej záhrady,
opadávanie listov a plodín do jej
záhrady, tienenie na jej plodiny,
... Uvedený problém sa snažila
viackrát riešiť priamo so svojimi
susedmi, neúspešne. Zašla za
starostom, aby jej pomohol.
Neúspešne. Kontaktovala
okresný úrad. Neúspešne. Ani
po viacerých pokusoch sa nič
nezmenilo a nikto jej nevedel
pomôcť. Nakoniec sa obrátila
na mňa ako na mediátora. Po
dohode som spracovala list pre
jej susedov a zaslala im ho. Po
prevzatí zásielky ma jej susedia
kontaktovali a dotazovali sa, o

čo sa jedná. Počas dosť dlhého a
informatívneho rozhovoru som
im vysvetlila situáciu, vysvetlila
som im, čo vadí ich susedke,
aké má problémy a starosti s ich
stromami a informovala ich s jej
žiadosťou. Keď som im volala po
troch dňoch, aby sme upresnili
ďalší termín stretnutia, bolo mi
oznámené, že sa so susedkou
už dohodli a vec doriešili sami
(odpílenie konárov, odstránenie
prevísajúcich častí, preriedenie
stromov).
Krásny príklad, ako môže
mediátor pomôcť. Susedský
spor doriešil v rámci predmediačného procesu, a vďaka
MEDIÁTOROVEJ intervencii sa
4-ročný spor dokázal doriešiť v
priebehu pár dní.
Spolunažívanie susedov v
panelákovom byte v jednom
vchode by malo byť tolerantnejšie s ohľadom na väčší počet
ostatných susedov okolo. Taktiež susedské spolunažívanie
susedov v rodinných domoch
si vyžaduje ohľaduplnosť voči
ostatným susedom. Pre dobré
susedské vzťahy a bezproblémové spolunažívanie je
dôležitá tolerancia voči okoliu.
AK máte spor so susedom a
máte pocit, že sa situácia nemení, skúste osloviť MEDIÁTORA. Mediátor môže byť nápomocný tak v predmediačnej
fáze, ako aj počas celého mediačného procesu.

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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Zamyslime sa a konajme.. , kým nie je neskoro!
V Škandinávii majú kvalitné hoci zväčša užšie cesty
ako tie u nás. Pod Štokholmom či Oslom sa stretneme s tunelmi, ktoré sa v točitých špirálach zavŕtavajú
hlboko pod zemský povrch. Čo je však podstatné,
rýchlosti na diaľniciach a výpadovkách sú obmedzené.
A to najpodstatnejšie: vodiči tie rýchlosti vôbec neprekračujú. Nie preto, lebo by mali obavy z pokút – im to
skrátka nedá. Žijú vo svete, kde je relatívny blahobyt
rozdelený tak spravodlivo, ako je možné. Nuž a tak na
ceste za šťastím nepotrebujú využívať tajné tunely, ani
nefér skratky. Dôverujú si. Ako v rodine, kde sa ľudia
majú radi a vážia si jeden druhého. A venujú si úsmev.
Áno, je to práve úsmev, ktorý je pre Škandináviu taký
charakteristický. Úsmev je tá najúžasnejšia vec, s
akou sme sa tam stretli – všade usmiati ľudia.
Žiaľ, v štáte, kde hneď za hranicami strašia
bilboardy vymáhačov dlhov s lebkami,
nenásytná exekútorská Cosa Nostra,
hypotéky na doživotie, policajti skrývajúci sa za kríčkami, aby vás „skasírovali“, a k tomu státisíce ľudí, ktorí
majú 400-500 eurové platy, je úsmev
jav, ktorý sa dá len veľmi ťažko
očakávať. (Asi aj preto máme u nás
Úsmev ako dar.) V takomto prostredí je dôvera, rodinná pohoda
a vzájomná úcta čosi, čo sa už za
dverami domovov nenosí. A
tak sme sa stratili v nariadeniach, zákonoch a ich
tisíckach noviel – ibaže
bez zjavného vplyvu na
našu životnú úroveň.
Kde je vlastne skrytá príčina toho, že to tu skrátka
nefunguje, že si nevážime
jeden druhého, že nám vládnu väčšinou psychopati bez chrbtovej kosti a všetci
tí, ktorí za misku šošovice zapredajú vlastný národ?
Je to tým, že nám chýba sebavedomý pocit hrdého
národa. Národa, ktorý by so vztýčenou hlavou hľadel
do očí priateľom aj tým druhým. Ak nám totiž chýba
to elementárne spojivo – vzájomná hrdosť, solidarita
a schopnosť vyznávania identických hodnôt, stávame
sa ľahkou obeťou pod vplyvom cudzích záujmov. A cudzie záujmy prijímame ako svoje iba za predpokladu,
že sú nám naše vyvlastnené, ukradnuté. A lžami, ktoré
našim deťom vsugerúvajú,, že sme malí, z otcov našich
rodín vytvárajú treťotriednych montérov na linkách
cudzích fabrík, z takmer všetkého a každého, kto sa
hlási ku koreňom vlasti, robia nacionalistu. Keď vám
ukradnú a vymažú historickú pamäť a tým aj národnú
hrdosť, môžu sa bez väčšieho odporu zmocniť aj vášho
majetku, schopností a umu. Je to však práve kultúrny
pilier, na ktorom stojí a padá naša identita a tým aj
akcieschopnosť rozhodovať o vlastných prioritách
podľa vlastného presvedčenia. Kým vlajky a štátne

symboly v Škandinávii vlajú takmer pred každým domom, tu u nás nám vytvorili teritórium strachu a obáv,
že hlásenie sa k symbolom našej zeme bude trápnym,
nacionalistickým prejavom uzavretých hlupákov. A tak
volajú po otvorenej spoločnosti a voľnom trhu, odkiaľ
ťažia to najlepšie do vlastných vreciek. V parlamente sa
hlučne ozývajú tí, ktorí so zdvihnutým prstom burcujú
proti uctievaniu vlastných symbolov, národnosti, proti
myšlienkam všeslovanskej vzájomnosti. A podobne
ako za rakúsko-uhorskej nadvlády aj dnes povstali noví
exorcisti, ktorí z duší vyháňajú nebezpečnú nákazu
panslavizmu. S hnusom a jedom na jazyku vyslovujú
toto slovo ako ekvivalent čierneho moru. Každý, kto je
takto postihnutý, by mal byť v trvalej izolácii
ako spoločensky a mentálne nevhodné
indivíduum. Idea slovanskej vzájomnosti bola po celé stáročia zámerne dehonestovaná ako neprijateľná a extrémistická. Ľudovít
Štúr na to reagoval v Slovenských národných novinách, kde
v roku 1847 píše: „Čože to za
zázračné slovo, slovo „panslavizmus“? Čo za zázračnú moc to v
sebe malo, že už na počutie tohto
slova hrôza mnohých pochytovala
a hnevom i zlosťou proti všetkému
slovanskému naplňovala?“ K
ideám všeslovanskej vzájomnosti sa okrem Štúra
hlásili mnohí slovenskí
buditelia ako Kollár, Šafárik, či Vajanský. Mohutný
odpor voči zjednoteniu
slovanských národov a ich
spolupráci, rozvoju, vzájomnej podpore, a tým aj silnejším
pozíciám v geopolitickom priestore, vychádza zo strachu. Strachu, že jedného dňa pochopíme, akú obrovskú príležitosť nám táto svornosť ponúka. Strachu, že
sa ako hrad z piesku rozsype spôsob a systém, akým
sme po celé veky utláčaní tým, že sme od seba zámerne oddeľovaní. Že sú medzi nás permanentne zasievané sváry a vojny ako tá v bývalej Juhoslávii či Kosove,
že nás hádžu cez palubu ako v prípade Mníchovskej
dohody či Viedenskej arbitráže. Mnohokrát v živote sa
nám dostalo poučenia, že to, na čo intenzívne myslíme
a čo si z úprimného srdca želáme, sa aj stane. Cestou
zo všetkých krívd, nespravodlivosti a utrpenia je precitnutie z hypnózy, v ktorej nás držia po celé generácie.
Vtedy sa začnú stále jasnejšie črtať kontúry zabudnutej
slovanskej duchovnosti, ale aj sily, akou sme dokázali
vzdorovať a vyhnúť sa vlastnej porobe. Cestou z nášho
biedneho postavenia je znovuuvedomenie si toho, kto
sme a kam chceme ísť.
- prečítali sme si v knihe Tibora Elliota Rostasa
„Niečo sa musí stať“ -
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Galantská nemocnica prejde prestavbou:
Vybuduje moderný urgentný príjem
V nemocnici Svet zdravia Galanta
vznikne do troch rokov nový moderný
urgentný príjem. Nemocnica totiž
získala nenávratný finančný príspevok
z eurofondov vo výške viac ako 3,1
milióna eur. Okrem urgentného príjmu
plánuje prebudovať aj jednotky
intenzívnej starostlivosti na spoločné
oddelenie a nakúpiť moderné
medicínske vybavenie. Chce takto
najmä urýchliť a spresniť diagnostiku
pacientov vo vážnom stave a zvýšiť ich
bezpečnosť.
„Víziou nemocnice je byť prvou voľbou
pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej
starostlivosti pre pacientov z regiónu a
zároveň vo vybraných špecializáciách
dosiahnuť nadregionálnu pôsobnosť.
Vytvorenie urgentného príjmu bude
mať na nemocnicu veľmi pozitívny
dopad, predovšetkým však vytvorí úplne
inú dimenziu poskytovania urgentnej
zdravotnej starostlivosti vrátane komfortu
pre pacientov,“ hovorí riaditeľ galantskej
nemocnice Marián Haviernik.
Urgentný príjem s modernou triážou
pacientov
Nemocnica momentálne zabezpečuje
pohotovostnú službu najmä
prostredníctvom oddelenia centrálneho
príjmu. Dopyt po tomto druhu
zdravotnej starostlivosti sa však podľa
riaditeľa neustále zvyšuje. Úplne nové
pracovisko urgentného príjmu budú
tvoriť ambulancie, zákroková miestnosť
pre poskytovanie neodkladnej zdravotnej

Chceš byť trendy?

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

starostlivosti, sedem expektačných lôžok
vrátane jedného izolovaného a spoločné
pracovisko sestier. To bude umiestnené
tak, aby mali sestry dobrý prehľad o dianí
na zverenom úseku.
Súčasťou nového urgentného príjmu bude
aj čakáreň a vstupná recepcia s takzvanou
triediacou miestnosťou. Poradie pacientov
sa bude určovať na základe moderného
triediaceho systému, tzv. triáže. „Pacienti
budú rozdelení do piatich skupín na základe
závažnosti ich zdravotného stavu. Poradie
ich ošetrenia nebude stanovené podľa času
ich príchodu na urgentný príjem, ale podľa
naliehavosti zdravotného stavu. Znamená
to, že najvážnejšie prípady dostanú najvyššiu
prioritu,“ vysvetľuje riaditeľ galantskej
nemocnice.
Špecialisti na jednom mieste
Urgentný príjem bude priamo prepojený
s rádiodiagnostickým pracoviskom
a s novovytvoreným oddelením
anestéziológie a multiodborovej
intenzívnej starostlivosti (OAMIS). To sa
tiež prebuduje vďaka dotácii z eurofondov.
OAMIS vznikne spojením jednotiek
intenzívnej starostlivosti interného
oddelenia, chirurgie a neurológie
a pôvodného anestéziologickoresuscitačného oddelenia.
„Na jednom mieste tak budú centralizované
diagnostické prístroje i špecialisti, aby akútni
pacienti získali komplexnú, rýchlejšiu a
kvalitnejšiu medicínsku starostlivosť bez
zbytočných strát pri ich presune,“ priblížil
Haviernik s tým, že nové oddelenie vytvorí

aj priestor pre multiodborovú spoluprácu.
Pracovisko bude mať k dispozícii 17
plávajúcich lôžok, ktoré sa budú dať
využívať v rôznych častiach oddelenia
podľa aktuálnej potreby.
Nový digitálny RTG a mamograf
Minulý rok nemocnica za vyše milión
eur zrekonštruovala oddelenie
rádiodiagnostiky. Teraz vďaka dotácii
plánuje pre oddelenie nakúpiť ešte nový
digitálny röntgenový skiagraf a digitálny
mamograf. Do troch rokoch chce mať
pracovisko úplne digitalizované.
Na urgentnom príjme nemocnica v ďalších
rokoch očakáva nárast počtu pacientov.
V roku 2020 by tam mali ošetriť vyše
18-tisíc pacientov ročne, teda o vyše tisíc
pacientov viac, ako v súčasnosti.
Nemocnica by mala zmluvu o nenávratný
finančný príspevok z Integrovaného
regionálneho operačného programu
(IROP) podpísať v najbližších týždňoch.
Stavebné úpravy a nové medicínske
vybavenie by následne mala stihnúť
nakúpiť do troch rokov.
Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z IROP
je modernizácia infraštruktúry ústavných
zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú
starostlivosť, zvýšenie ich produktivity
a efektívnosti vrátane lôžkového
fondu a znižovania priemernej dĺžky
hospitalizácie.
-r-
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„Joga mi dala slobodu, zdravie, autenticitu a viem,
že to je stále len začiatok“, hovorí Veronika Sedláková zo Šale.
o Ako si sa Veronika, dostala k joge?
- Od malička som bola chorľavá a rýchlo
som v puberte vyrástla. To bola daň
bolestí chrbtice a kĺbov, ktoré sa so mnou
vliekli do dospelosti. Keďže som človek,
ktorý problémy rieši, hľadala som niečo
čo mi skutočne pomôže. Vyskúšala som
asi všetko.....vždy som však vedela, že telo
a duša sú celok. A potom to prišlo.... láska
na prvý „nádych.“ S maminou sme prišli
na prvú hodinu ashtanga jogy v Trnave.
Skupinka o desiatich cvičiacich, ktorí
intenzívne dýchali a každý si praktizoval
svojím tempom „zaujímavé“ pohyby.
o Čo ťa tak zaujalo?
- Zaujala ma sústredenosť, jedinečnosť
pre jednotlivca, veľa potu a akási skrytá
mágia, ktorej som v tej dobe ešte
nerozumela. Vedela som okamžite, že
toto je ono. Nastali štyri roky intenzívnej
praxe a učeniu sa od tých najlepších. Čím
viac som sa dostávala v mojej praxi hlbšie
a zladila dych s pohybom, nastala joga.
o Čo je to vlastne joga?
- Joga je stav mysle, to vzácne ticho, ktoré

bolo i pre mňa ťažké sprvoti dosiahnuť.
Pohľad smeruje do seba a začala som
rozumieť sebe a chorobám a tým sa liečiť.
Telo je predsa odrazom duše. Dnes sa s
maminou venujeme tomuto cvičeniu,
obe nás to napĺňa a s nami to skúšajú aj
ďalší.
o Ako a čím ťa joga obohatila?
- Keď vidím osobitý progres a riešenie
zdravotných ťažkostí na dennej báze som
prekvapená ako rýchlo sa dajú „pootvárať
šuflíky“ a začnú sa veci „v našich“ životoch
riešiť. Nastáva silná detoxikácia tela,
prekrvenie orgánov, čisté kĺby, telo sa
stáva silné a pružné.
o Doporučuješ jogu aj ďalším?
Áno, chce to ale odhodlanosť, postaviť sa
na podložku a byť sám so sebou. Našich
priateľov jogu učíme podľa tradičnej
metódy, vedia si zapraktizovať to, čo
sa na hodinách naučili aj v domácom
prostredí. Dbáme na detaily a nastavenia
daných pozícií na mieru, keďže sme každý
jedinečný.
- redakcia -

Advent... zamyslenie

Obdobie od štvrtej nedele pred Vianocami až do štedrého dňa
sa nazýva Advent, čo v preklade znamená príchod. S jeho
začiatkom sa začína aj nový cirkevný rok. Slúži ako prípravné
obdobie pred Vianocami, počas ktorého sa na ich slávenie máme
dobre pripraviť. Na Vianoce sa väčšina ľudí síce pripravuje – po
materiálnej stránke, ale zanedbáva prípravu duchovnú, ktorá je
oveľa dôležitejšia, má oveľa väčší význam; od nej závisí,nakoľko
intenzívne Vianoce prežijeme vo svojom vnútri, či ich posolstvo
zostane natrvalo zasadené v našom srdci. Vianoce sú v prvom
rade oslavou príchodu Ježiša Krista na tento svet. On naozaj
prišiel, aby nás naučil, ako máme žiť. Na jeho príchod sa ľudstvo
pripravovalo, ako to máme opísané v Svätom písme, od stvorenia
sveta.
Poznáme spôsob prípravy na Vianoce v našej národnej tradícii.
Po zbere úrody sa pulz života preniesol do domácností a do
rodín, zintenzívnil sa náboženský život, slávili sa viaceré sviatky.
Adventné obdobie mávalo svoj duchovný aj materiálny rozmer,
bolo intenzívne prežívané, patrili k nemu mnohé zvyky, ktoré sa
dedili z generácie na generáciu, jeho súčasťou bol pôst, modlitba a
almužna.
Dnešný svet má tiež akýsi vzor prípravy na Vianoce. Pozostáva
väčšinou z vianočnej výzdoby domácnosti, varenia, pečenia,
nekonečného blúdenia po vianočných trhoch a obchodných
centrách a zo zháňania darčekov. Väčšine našich súčasníkov
takáto povrchná príprava celkom postačuje. Duchovný prvok je
v živote mnohých, žiaľ, akoby cudzí a nepotrebný.
Ježiš prichádza práve preto, aby dal zmysel našej existencii a

všetkému nášmu konaniu. Bez neho všetko stráca zmysel. Ak
chceme prežiť Vianoce v celej šírke a hĺbke ich posolstva, v ich
podstate, tak bez dobrej prípravy a dobre prežitého Adventu je
to nemožné. Treba sa nám dobre pripraviť najprv vnútorne a
potom aj vonkajškovo, v rovine osobnej, rodinnej i spoločenskej.
Veľmi nám k tomu môžu prispieť postavy Starého zákona, ktoré
pripravovali ľudstvo na prvý príchod Krista. Proroci hovorili,
že príde Mesiáš, že spasí svet. Osobitne prorok Izaiáš, ktorý
hlásal: „Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ Po
niekoľkých storočiach tieto slová od neho prevzal Ján Krstiteľ,
žijúci na púšti životom modlitby a odriekania. Mária, ktorá
prijala v tichosti a pokore posolstvo od anjela, aj keď mnohému
nerozumela, odišla k Alžbete, aby jej slúžila...
Naša príprava na Vianoce a náš kresťanský život je zároveň
prípravou na druhý príchod Krista na konci sveta i na náš odchod
z tohto sveta, čas ktorého nepoznáme, keď budeme nútení vydať
počet z nášho hospodárenia. A vtedy sa materiálne hodnoty stanú
celkom nepotrebnými, ale bude dôležité bohatstvo duchovné.
Materiálne hodnoty majú len ten zmysel, aby poslúžili na získanie
hodnôt duchovných.
Nech je Adventné obdobie príležitosťou, aby sme obohatili svoj
život o konkrétne skutky pokánia, sebazaprenia, modlitby, obety a
služby. Počúvajme pozorne hlas adventných kazateľov a využime
tento čas na prehĺbenie svojho duchovného života a vzťahu s
Bohom i na zlepšenie našich vzťahov s inými. Potom budú naše
Vianoce naozaj radostné.
pripravili: Ľudovít Košík a Milan Kupecký
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Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Š a ľ a
Tel./fax 031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com, IČO: 00159000

Ponúkame prenájom priestorov

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade
s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov zverejňuje:
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
1. v budove Školského internátu, súp. č. 1058, na par. č. 2412, na ul. Kráľovská č. 48,k.ú. Šaľa a to: 4
priestory o výmere 15m², jeden priestor o výmere 27 m² (z toho 9 m² -ost. prísl.) vhodné ako kancelárske, obchodné s cenou nájmu minimálne 33,- € /m²/ rok a štyri priestory o výmere 15m² vhodné
ako garáž s cenou nájmu minimálne 24,- € / m²/ rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2. v administratívnej budove súp. č. 1824, na par.č. 2418/5 a 5029/9, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa 2
priestory o výmere 12 m² , vhodné ako kancelárie s cenou nájmu minimálne 37,- € /m²/ rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
3. v budove školy, súp. č. 1824, na p. č. 2418/5 5029/8, na ul. Štúrova 74, k.u. Šaľa o výmere 50 m² vhodný ako učebňa, s cenou nájmu minimálne 21,- €/ m²/ rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
4. v areáli školy, par.č. 2418/1 na ul. Štúrova 74, jeden pozemok o výmere 10 m² vhodný na umiestnenie
reklamného panelu s cenou nájmu minimálne: strednoplošné reklamné zariadenie do 12 m² - 166,- €
/ rok, veľkoplošné reklamné zariadenie nad 12m² - 332,- € / rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č. tel. 031 / 771 2983.
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Štúrova 74, 927 01 Šaľa do 22. januára 2018 v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať“.
Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno a priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO
právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel využitia nájmu.
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č.
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Bližšie informácie na tel. č. 031 / 771 2983.
Ing. Magdaléna Birnšteinová
riaditeľka školy

Chovateľské potreby Eva - Optika Šaľa
Edita Kollerová

Prídite si
k nám, o
dlhoročn
v odbore
na vyšetr
ostrosti.

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

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

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

Eva - Optika Šaľa

Eva - Optika Šaľa

po - pia: 8,0
Pázmánya 1

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16
Prídite si objednať okuliare
k nám, obslúžia Vás
dlhoročné pracovníčky
v odbore so špecializáciou
na vyšetrenie zrakovej
ostrosti.
• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky,
utierky, lupy, mikroskopy...

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16
Prídite si objednať okuliare
k nám, obslúžia Vás
dlhoročné pracovníčky

• vyhotovím
z rôznych
• opravy ok
• doplnky: p
utierky, lu
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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:
•
•
•
•

Všetko pod odborným dohľadom
fundovaných odborníkov
z mediálnej praxe a profesionálnych
žurnalistov, grafického štúdia a
tlačiarov. Presvedčte sa o našej
práci a produktoch

firemného bulletinu,
reklamného a volebného plagátu,
prezentačnej brožúry,
alebo knižnej publikácie k
významnému výročiu... pre mesto,
obec, firmu... na kľúč

www.zurnaly.sk
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