Šaľa

Ľuboš Šúry
obhájil post
poslanca v
Trnavskej župe
ako jediný
starosta z
galantského
regiónu, str.8.

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...

„Chcete, aby malo vaše
dieťa pocit, že je v škole,
kde je to ako v dobrej
rodine?
Vyskúšajte základnú školu
s vyučovacím jazykom
slovenským v Kráľovej nad
Váhom“, pozýva rodičov
do tejto školy jej riaditeľka
Mgr. Jana Poláčeková,
str.12.

Primátor Šale
Jozef Belický sa
teší, že ihriská
vo Veči dostanú
nový vzhľad,
str.6.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

-2-

SOPRON A OKOLIE – wellness s poznávaním

15.-17. jún 2018

-luxusný autobus, 2x hotelové ubytovanie
s polpenziou, wellness, sprievodný program

Týždňový pobyt pri mori v Taliansku
BIBIONE
07.-14. júl 2018
-lux.autobus,odchod z Galanty,komfortné
apartmány 50 m od pláže – akciová cena 289 €

92401 GALANTA, Šafárikova ul.1526,
031/7802106-8, 0903420794,0915841961
gita@gita.sk,www.ckgita.sk

tel. 0903 516 499
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V školskom roku 2018/2019 otvárame tieto odbory:
4-roēný študijný odbor s maturitou
4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
3-roēné uēebné odbory
4580 H 02 chovateű so zameraním na chov koní
a jazdectvo
6444 H ēašník / servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
O škole:

Nadstavbové štúdium
4512 L poűnohospodárstvo
6421 L spoloēné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a
službách

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v
zahraniēí. Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i
dosahujú a veríme, že aj budú dosahovaƛ veűké množstvo športových a odborných úspechov. Pozitívna
športová aktivita potvrdzuje správnosƛ metód výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa na našej škole
uplatŸuje.
Stredná odborná škola v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie
v školskej jedálni, telocviēŸu, posilŸovŸu, krytú a otvorenú jazdiareŸ, dostihovú dráhu, vlastný chov koní,
dielne. Študenti sa môžu zúēastŸovaƛ výmenných stáží v rámci programu Erasmus+ v partnerských
školách v Írsku, na Sicílii, v Maěarsku, v eskej republike.

Fašiangový deň na SOŠ Šaľa
Záver fašiangov sa na Strednej odbornej škole, Štúrova 74,
Šaľa už tradične niesol v duchu regionálnych fašiangových
tradícií a jedál. Naši šikovní žiaci z učebného odboru 6445 H
kuchár nám pod vedením majstra odborného výcviku Dušana
Petrovského a učiteľa odborných predmetov Ing. Juraja
Krkošeka pripravili zimný kulinársky zážitok a dokázali, že zabíjačkové špeciality sa dajú vyrobiť aj bez zabíjačky. Žiaci mali
možnosť oboznámiť sa s technologickými postupmi prípravy
už spomínaných špecialít - tlačeniek, klobás, ale aj jaterníc,
pečeného mäska, ale i fašiangových fánkov. Výsledkom ich
práce boli parádne chuťovky, na ktorých sme si všetci na
záver pochutnali.
SOŠ Šaľa

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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Spojená škola, organizačná zložka
Stredná odborná škola ponúka žiakom
v šk. roku 2018/2019:
Spojená škola, organizačná zložka
Stredná odborná škola ponúka
žiakom v šk. roku 2018/2019:
#

moderný školský vzdelávací program prispôsobený
požiadavkám trhu práce
bezplatný prístup na internet, WiFi
moderné počítačové a multimediálne učebne a chemické
laboratóriá, učebne programovania CNC strojov a elektrických
meraní, automatizácie a programovania PLC regulátorov
a odborné učebne praktického vyučovania
získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre
elektrikárov a základného zváračského kurzu pre strojárov
športové, jazykové a technické krúžky
výmenné pobyty, zaujímavé exkurzie, súťaže ...

#
#

#
#
#
#
#

úspešným absolventom učebných odborov
ponúkame pokračovanie v dvojročnom nadstavbovom
štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou
absolventi študijných odborov môžu študovať na
vysokej škole a počas štúdia poberať prospechové
štipendium od Duslo, a.s.

Prijímacie konanie na študijné odbory: 14.5.2018 a 17.5.2018.
Na učebné odbory budú žiaci prijatí bez prijímacieho konania.

Perspektíva
stabilného
zamestnania

ponúka v šk. roku 2018/2019 vybraným žiakom
×
×
×

×

×
×
×
×

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

Priemer známok /
Výška mesačného štipendia
Odbor
Chemik – operátor
Ostatné odbory

do 1,99
18 €
12 €

2,00 až 2,99
12€
9€

Počítačom riadené
procesy

3,00 až 3,49
9€
6€

Modernizované
výrobné prevádzky

Uplatnenie absolventov po skončení štúdia
chemik
operátor

Výška mesačného štipendia v EUR

Možnosť ďalšieho
vzdelávania,
osobného rozvoja
a profesného rastu

Ekologické postupy
pri výrobe

obrábač
kovov
elektromechanik

strojný
zámočník

Duslo poskytuje zamestnancom benefity
Kvalitné a výhodné stravovanie

Duslo, a.s.
Administratívna budova,
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Tel.: 031/775 2390

silvia.karasikova@duslo.sk
daniela.javorska@duslo.sk

Mechanik
elekrotechnik

Zamestnanecký deň, Športový deň
Mechanik
strojov
a zariadení

Obrábač
kovov

Sociálna výpomoc pri chorobe

Chemik
operátor
Strojný
mechanik

Rekreačné a rekondičné pobyty

Programátor strojov
a zariadení

Nadštandardná zdravotná
starostlivosť
Plaváreň Duslo, výhodné ceny
za telefonovanie a iné

Elektromechanik
silnoprúd

Spojená škola,
Nivy 2, 927 05 Šaľa,
Tel.: 031/770 8768
sps@salamon.sk

Člen koncernu

Učebné odbory
Absolvent 3 - ročného učebného odboru získa
výučný list, počas štúdia nadobudne vedomosti
a praktické zručnosti:

2433 H Obrábač kovov

Obsluha obrábacích strojov, strojové obrábanie jednoduchých
a zložitých súčiastok a dielov podľa vybranej technológie, základné
práce pri obsluhe NC a CNC strojov.

Študijné odbory
Absolvent 4 - ročného študijného odboru získa
maturitné vysvedčenie a výučný list, počas štúdia
nadobudne vedomosti a zručnosti:

2860 K Chemik operátor

Vedomosti z analytickej, anorganickej a organickej chémie.
Meranie prevádzkových veličín, ich regulácia a riadenie,
optimalizácia technologických procesov, praktická obsluha
chemicko –technologických zariadení.

2464 H Strojný mechanik

Ručné a strojové opracovanie strojných súčiastok, zisťovanie
a odstraňovanie porúch na rozličných strojoch, vykonanie montáže
a demontáže strojov a zariadení, vypracovanie technologických
postupov opráv, údržba strojov a zariadení.

2683 H 11 Elektromechanik
- silnoprúdová technika
Montáž, oprava a údržba najmä silnoprúdových zariadení.
Vykonaním skúšky získa odbornú spôsobilosť v elektrotechnike
podľa § 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009.

2413 K Mechanik strojov a zariadení

Ručné a strojové obrábanie materiálov, zváranie, výroba a montáž
strojových súčiastok, nastavovanie, opravovanie a oživovanie
strojárskych výrobkov, diagnostika a odstraňovanie porúch
na zložitých zariadeniach aj s využitím výpočtovej techniky.

2426 K Programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení

Obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení,
klasických strojov a zariadení, programovanie a obsluha CNC strojov,
priemyselných zváracích robotov s využitím informačno komunikačných technológií.

2697 K Mechanik elektrotechnik

Montáž, výroba, prevádzka, nastavenie, oživenie a oprava
elektrotechnických a elektronických zariadení, prvkov prístrojov
automatizácie a regulácie s využitím výpočtovej techniky.
Získa tiež kvalifikáciu pre samostatnú prácu s elektrickými strojmi,
prístrojmi a rozvodmi podľa vyhlášky č. 508/2009.

Pridaj sa k nám !
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„Školský rok 2018/2019 na Strednej odbornej škole technickej
v Galante bude plný noviniek“, hovorí Ing. Ivan Igrici, riaditeľ školy.
o Pán riaditeľ, o absolventov technických odborov
je v regióne mimoriadny
záujem. Dokážete vo
vzdelávaní držať krok
s najmodernejšími technológiami?
Odpovedá Ing. Ivan Igrici:
– Nič iné nám ani nezostáva
aj napriek tomu, že zriaďovateľ v rámci normatívneho
vybavenia nevie zabezpečiť
pre výuku žiakov najmodernejšie technológie a zariadenia. Vďaka projektu
Moderná technická škola
a vlastných prostriedkov, sú
súčasťou nášho odborného
vzdelávania pneumatické
systémy, elektropneumatické systémy, programovanie
CNC strojov, automatizačné prvky strojárskej výroby. S týmito vedomosťami
a zručnosťami sa žiaci po
skončení školy vedia začleniť do akéhokoľvek výrobného procesu.
o Aké novinky pripravujete v študijnom odbore
mechanik-mechatronik,
keďže vieme, že práve
tento odbor sa z hľadiska
zamestnávateľov dostáva
na popredné miesto?
– Študijný odbor mechanik-mechatronik je z hľadiska
zabezpečenia vzdelávania
jeden z najnáročnejších . Vyžaduje odborných učiteľov,
majstrov odbornej praxe
a samozrejme tie najmodernejšie učebné pomôcky.
*****
Pani zástupkyňa , vieme,
že ste v súvislosti so spomínaným odborom vstúpili do rokovania s Materiálovo- technologickou
fakultou STU v Trnave...
Odpovedá Mgr. Eva Hanzelová, zástupkyňa školy:
- Od školského roku
2018/2019 chceme spolupracovať s Materiálovotechnologickou
fakultou
v Trnave. Niektoré tematické
okruhy predmetov mechatronika, grafické systémy,
elektronika, elektrické stroje a systémy a laboratórne

cvičenia sa budú realizovať
priamo v priestoroch vysokej školy za asistencie vysokoškolských pedagógov.
o Čo očakávate od spolupráce vašej strednej školy
s vysokou školou?
– Takouto spoluprácou
chceme našim mechatronikom zabezpečiť, aby sa
dostali k najnovším poznatkom, mali možnosť pracovať s najmodernejšími
technológiami a nebáli sa
ďalšieho štúdia na vysokej
škole.
o Ako jediná škola v okre-

zabezpečuje bezplatne pracovný odev, obedy počas
odborného výcviku a rovnako majú nárok aj na mesačné štipendium.
o A čo ostatné zmluvné
pracoviská?
– Žiaľ, počet žiakov nám nestačí na to, aby sme uspokojili všetky firmy. Záujem je
naozaj veľký – najväčšia devíza každej firmy je vychovať si vlastných odborníkov.
Takýchto firiem sú desiatky
a žiaci – najmä v študijnom
odbore mechanik strojov
a zariadení v treťom a štvr-

vlastne teraz prejavilo nedostatkom vodičov). Veríme, že rovnako legislatíva
tento stav veľmi rýchlo napraví.
o Ak sa to podarí, budú
mať záujem o vašich absolventov aj autodopravcovia ?
- Obnovujeme niekoľkoročnú spoluprácu so SAD
Galanta, kde bude odborný
výcvik pod vedením nášho
majstra odborného výcviku
vykonávať jedna celá učebno-výrobná skupina automechanikov. Títo žiaci sa

Riaditeľ Ing. Ivan IGRICI a zástupkyňa Mgr. Eva HANZELOVÁ
se Galanta už máte prvých žiakov zapojených
do duálneho vzdelávania.
Budete v tejto spolupráci
pokračovať?
Odpovedá riaditeľ školy:
– Žiaci v učebnom odbore
autoopravár, elektrikár, vykonávajú odborný výcvik
priamo v podniku v PSA
Trnava a využívajú všetky
výhody duálneho vzdelávanie – bezplatná doprava
na pracovisko, stravovanie,
štipendium, odmeny za
produktívnu prácu, zabezpečenie pracovného odevu
a nárok na všetky benefity
ako kmeňoví zamestnanci.
Mechatronici – sú zatiaľ
v škole, aby získali základné
zručnosti, ale PSA Trnava im

tom ročníku vykonávajú odborný výcvik už vo „svojich
firmách “ a dostávajú odmenu za produktívnu prácu.
o V poslednom čase je výrazný dopyt po vodičoch
autobusov. Máte automechanikov a vlastnú autoškolu. Ste schopní vyplniť
aj túto medzeru na trhu
práce?
Kedysi naši 18. roční absolventi končili s vodičským
výcvikom skupiny C a maturanti v odbore dopravná
prevádzka aj s medzinárodným preukazom vodiča. Legislatíva posunula možnosť
získať vodičský výcvik skupiny C až na 21 rokov a tak
naši žiaci z tohto procesu
automaticky vypadli (čo sa

budú môcť počas odborného výcviku zoznámiť s prácou autodopravcov a môžu
byť potenciálnymi zamestnancami SAD.
o Aký odkaz máte pre žiakov 9.ročníka základnej
školy v súvislosti s výberom povolania ? Hovorí
zástupkyňa školy:
– Ide o veľmi dôležité
rozhodnutie, ale jedným
z kritérií by mala byť uplatniteľnosť na trhu práce
a primerané finančné ohodnotenie. Naši absolventi so
získanými
vedomosťami
a zručnosťami rozhodne
s uplatniteľnosťou problémy nemajú.
otázky: redakcia
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Ihriská vo Veči dostanú nový vzhľad

Dobrá správa! Tri detské ihriská vo Veči dostanú úplne
nový vzhľad. A nie len to!
Projekt revitalizácie verejných
medziblokových
priestorov vo Veči rieši napríklad aj výsadbu novej zelene.
Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok
vo výške takmer pol milióna
eur!
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodnotil projekt mesta Šaľa
ako jeden z najlepších a podporil ho. Ministerstvo nám
odkleplo nenávratný finančný
príspevok vo výške 493 910
eur. Celková hodnota projektu
je o necelých 26-tisíc eur vyššia, tú časť bude hradiť mesto
z vlastného rozpočtu.

Obyvatelia mestskej časti sa
môžu tešiť na oživenie troch
detských ihrísk, ktoré už majú
svoj zenit za sebou. Vynoví
sa asfaltová plocha na Cintorínskej ulici, kde vznikne
moderné multifunkčné ihrisko.
Skrášli sa celé okolie s dôrazom
aj na obohatenie zelene a vytvorenie živého plotu v okolí
ihriska.
Ďalšia plocha, na ktorej sa
budú môcť vyšantiť rôzne vekové kategórie, je na Slnečnej
ulici. Tunajšia asfaltová plocha
bude ponúkať okrem lezeckej
zostavy aj exteriérové fitnes
zariadenia. Každý, kto si bude
chcieť zašportovať, bude môcť
využiť exteriérové bradlá, steper a ďalšie prvky. Prostredie
tu bude atraktívnejšie aj vďaka

prvky na detskom ihrisku Slnečná
street art stene, ktorá sa zriadi
popri asfaltovej ploche v dĺžke
12 metrov. „Grafity“ stena tak
zakryje výhľad na neatraktívnu
výmenníkovú stanicu.
Neďaleké pieskovisko na Slnečnej ulici bude tiež zmodernizované. Mamičky a ich ratolesti sa môžu tešiť na drevený
altánok s lavičkami a stolom,
rôzne druhy hojdačiek a na
poschodový domček, ktorý
ponúkne ďalšie možnosti šan-

tenia.
Samozrejmosťou
všetkých
troch ihrísk bude bezbariérový
prístup, miesto na odstavenie
bicyklov, nové lavičky či smetné koše. Ihriská a ich okolie
bude bohatšie aj čo sa týka zelene - vysadí sa nová tráva, pribudne množstvo stromov, vytvoria sa v okolí ihrísk živé ploty
a na jednom mieste sa bude
zachytávať dažďová voda.
(ek)

Narcisová

Slnečná ulica - ihrisko

„Teším sa, že v našom meste opäť pribudne niečo nové
a pekné,“ povedal primátor Šale Jozef Belický, keď
o úspešnom projekte informoval aj poslancov mesta
na ostatnom zasadnutí. Práce sa začnú na prelome jari
a leta tohto roka.
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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
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Ľuboš Šúry obhájil post poslanca v Trnavskej ž
Starosta Dolnej Stredy PhDr.
Mgr. Ľuboš ŠÚRY je starostom
v Dolnej Strede už niekoľko
volebných
období. Treba
objektívne uznať, že obec
pod jeho vedením naozaj
rozkvitla.
Veľa užitočných
investícií
sa
vybudovalo,
ktoré zefektívnili a skvalitnili
život občanom a ďalšie veci
sú rozbehnuté. Určite by sa
tieto skutočnosti nepodarili,
keby v obci medzi poslancami
a starostom nefungovala
zhoda a tolerancia. Nechajme
však
hovoriť
samotného
starostu, ako on hodnotí
uplynulé roky starostovania,
ale aj spoluprácu s poslancami
a v neposlednom rade
s občanmi.
Hovorí Ľuboš Šúry:
- K zmene vedenia obce prišlo vo
voľbách v roku 2006, kedy začalo
pôsobiť 6 nových poslancov
a ja som bol zvolený za starostu
obce. Prvé volebné obdobie
nebolo ľahké, vzhľadom na takú
silnú výmenu vo vedení obce,
ale hodnotím to pozitívne,
nakoľko sa rozbehli procesy
a hlavne aj aktivity komunitného
života obce vďaka aktívnemu
prístupu poslancov, kde vznikla
tradícia
Obecných plesov,
ktorá sa traduje dodnes. Aktivita
poslancov bola viditeľná na
ochrane životného prostredia,
kde sa nám podarilo z 10
čiernych skládok zlikvidovať za
veľmi aktívnej pomoci občanov
9 z nich a ľudia nadobudli silné
environmentálne cítenie ku
svojej obci, nakoľko posledných
viac ako 50 rokov bola naša obce
silne znečisťovaná následkami
priemyselnej činnosti Niklovej
Huty Sereď, z ktorej 2/3 sú aj
dnes v našom katastri. Prvou
veľkou investíciou do obce bola
Rekonštrukcia
Kostolného
námestia v hodnote viac
ako 650.000.- € zo známych
Eurofondov. Podarilo sa nám
udržať v prevádzke Základnú
školu, ktorú sme pomenovali
po našom významnom rodákovi
a objaviteľovi Jaskyne Domica
p. Jánovi Majkovi, kde sa
zrekonštruovala stredná časť
a postavil sa nový Školský
klub a multifunkčné ihrisko.
Zrekonštruovali sme budovu
Obecného úradu, kde sa
vybudovalo
8
nájomných
bytov, z ktorých už tri mladé

rodinky odišli a postavili si svoje
rodinné domčeky... Prebiehajú
práce a príprava projektovej
dokumentácie na Slnečnej ulici,
kde máme záujem po dobrých
skúsenostiach
s
bývaním
v nájomných bytoch vybudovať
10 bytových jednotiek, opäť za
podpory ŠFRB. Zrekonštruovali
sme Klub dôchodcov, ktorý
slúži našim dôchodcom na
ich spoločné stretávanie sa.
Z vlastných prostriedkov sme
zrekonštruovali svetelné body
na verejnom osvetlení za LED
svietidlá, ktoré nám znížili

viacúčelové využitie, či už
športové alebo kultúrne, kde sa
odohrávajú obecné plesy a aj
prekrásna kultúrnospoločenská
akcia Jeseň s heligónkou,
ktorá má za sebou už svoj 4.
ročník. Treťou akciou cez MAS
Dudváh bolo vybudovanie
multifunkčného
ihriska
v areáli Športového klubu, kde
sa v tomto objekte vybudovalo aj
malé detské ihrisko z Programu
obnovy
dediny
Slovenskej
agentúry životného prostredia
a v neposlednom rade v roku
2017 z dotácie MF SR a vlastných

obce, dnes sú niektoré domčeky
už skolaudované a verím, že
prínosom bude aj navýšenie
počtu obyvateľov. Taktiež možno
skonštatovať, že aj na úseku
využívania voľno časových
aktivít občanov a nielen Dolnej
Stredy bolo vybudovanie 1170
m dlhej cyklotrasy po korune
hrádze rieky Váh za veľmi
aktívnej pomoci primátora mesta
Sereď a firiem, ktoré prispeli na
OZ založené za týmto účelom.
Nemenej dôležitou aktivitou
už spomínaného primátora
mesta Sereď Ing. Martina
TOMČÁNYIHO a starostu obce
Váhovce Mgr. Adriána KUBICU
sa nám trom spoločne podarilo
presvedčiť aj vedenie TTSK, ktoré
vyčlenilo zo svojho rozpočtu viac
ako 390.000.- € a vybudovalo
prepojenie cyklotrasy po korune
hrádze cez našu obec a obec
Váhovce celkovo 6.014 m
dĺžkových, čím vznikol súvislý
17 km dlhý asfaltový kryt od
mestskej časti Serede, Horný
Čepeň cez Dolnú Stredu, obec
Váhovce a Kajal, ktorý v letných
mesiacoch budú iste využívať
občania nielen zo spomenutých
obcí. Ale môžu pokračovať aj
v Nitrianskom kraji po most
v meste Šaľa. Veľkým úspechom
považujem projekt ZVS a. s.

náklady na VO o viac ako 60
%. Boli sme členmi úspešnej
MAS Dudváh, ktorá združuje 12
okolitých obcí a z finančných
prostriedkov získaných touto
formou sa nám podarilo
v minulom programovacom
období zrekonštruovať Dom
smútku,
sprevádzkovať
dovtedy nefunkčnú telocvičňu
a vybudovať z nej Športovo
komunitné
centrum
pre

zdrojov sa nám budovu ŠK
podarilo zatepliť a dať jej nový
šat. Ďalším, myslím si že veľkým
krokom pre našu obec, bolo
vybudovanie
infraštruktúry
v lokalite Pri Novej ulici, kde
vzniklo vďaka 9-tim investorom
54
stavebných
pozemkov
a dôležité pre obec bolo aj to, že
všetky zdroje do tejto lokality boli
mimorozpočtové a nezaťažili
žiadnym spôsobom rozpočet

Nitra na rekonštrukciu Čistiarne
odpadových vôd Dolná Streda
v objeme viac ako 11 mil. €
a v tomto projekte zahrnuté
aj dobudovanie kanalizačnej
siete na ul. Pod Hrádzou a jej
finalizáciu asfaltovým povrchom,
na ktorom projekte sme sa tiež
finančne spolupodieľali, ako
aj odkanalizovanie Zemanskej
ulice. Takto bola dosiahnutá
takmer 100 % odkanalizovanie
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župe ako jediný starosta z galantského regiónu
našej obce. Z prostriedkov
rezervy predsedu vlády SR sme
v roku 2016 dostali čiastku,
ktorú sme doplnili aj vlastnými
zdrojmi a zrekonštruovali sme
ul. Záhumenskú II, kde sa
vybudoval aj nový chodník
a to za 97. tis. €. V súčasnosti
realizujeme objekt Zberného
dvora, opäť z Eurofondov
v sume takmer 790.000.- €,
kde príde k výstavbe garáží,
technického zázemia Zberného
dvora a personálu a v nákupe
techniky, ktorá bude v prospech
obce slúžiť na skvalitnenie
separovania, nakoľko je už prijatá
legislatíva na pôde EÚ smerujúca
k tomu, že od roku 2024,
bude zakázané skládkovanie
komunálneho odpadu. Druhou
investíciou
realizovanou
v tomto roku bude rozšírenie
kapacity Materskej školy pre
zaškolenie detí v predškolskom
veku, nakoľko v minulosti sa
nám stávalo, že sme kapacitne
neboli schopní vziať všetky
detičky. Na tento účel sme získali
prostriedky viac ako 200.000.- €,
ale komplexná rekonštrukcia
objektu MŠ, ktorá bol odovzdaná
do užívania v roku 1968, si
bude vyžadovať aj nemalé
vlastné prostriedky, avšak ako
som už spomínal poslancov
Obecného zastupiteľstva, tak
vládne všeobecná zhoda ísť aj
do úverových zdrojov, ak by nám
vlastné prostriedky nestačili,
nakoľko modernizačný dlh tejto
dôležitej budovy by nás ako
obec iste skôr či neskôr dobehol.
Obec nemá žiaden úver, čiže si
to z hľadiska splácania môžeme
v rozumnej miere dovoliť, i keď
sa snažíme spoločne zastávať
názor, aby sme sa prikrývali
takou perinou na akú máme.
V ďalšom období má ešte
obec dlh hlavne na miestnych
chodníkoch a komunikáciách,
ktoré sa budeme snažiť etapovite
rekonštruovať podľa finančných
možností obecného rozpočtu,
lebo ako ja osobne tvrdím, že
obecný rozpočet je presne to
isté ako rozpočet ktorejkoľvek
rodiny v našej obci. Realizujeme
to na čo máme a nezadlžujeme
budúce
samosprávy,
ktoré
prídu po nás. Výzvou na ďalšie
obdobie je realizácia Zmien
a doplnkov Územného plánu
obce Dolná Streda spočívajúca
v uskutočňovaní podmienok na

individuálnu bytovú výstavbu,
nakoľko súčasným trendom je
odchod obyvateľov z miest na
vidiek za kľudnejším bývaním.
Od roku 2007 doposiaľ sa v obci
postavilo viac ako 115 rodinných
domov, pričom za toto obdobie
vzrástol aj počet obyvateľov z

- Na túto otázku som dopovedal
výstavbou infraštruktúry pre 54
rodinných domov, ktoré sa do 2
rokov postavia, nakoľko viac ako
¾ sú rozostavané... a pripravuje
sa výstavba vo vedľajšej lokalite
cca 35 rodinných domov. Máme
tu aj jedného zaujímavého

1417 v roku 2007 na 1534 v roku
2017. Dali by sa rozpracovať
bližšie aj iné akcie, ktoré sa
zrealizovali, spomeniem aspoň
niektoré: ako prvý v okrese
Galanta sme v roku 2007 začali
budovať vlastné kompostovisko,
ktoré
nám
prispelo
k racionalizácii nákladov na
odpad, zavlažovanie kostolného
námestia, kde je viac ako 2,5
ha zelených plôch, dokončenie
rekultivácie skládky popolčeka
po Niklovej hute, ktorá trvala
viac ako 10 rokov a ukončená
bude tento rok, vyhlásenie
Obecného chráneného územia,
kde sa nachádzalo v r. 2007
niekoľko
čiernych
skládok
a dnes je tam krásny kus prírody
v okolí rieky Váh, vybudovanie
kamerových systémov v obci,
oživenie
Dobrovoľného
hasičského zboru po viac ako
40 rokoch, nakoľko dobrovoľní
hasiči po pripojení obce
k mestu Sereď v r. 1970 prestali
vykonávať činnosť a dnes majú
nové vozidlo slúžiace k činnosti
DHZ v zmysle zákona o ochrane
pred požiarmi, systematicky
sme pracovali na reštaurovaní
sakrálnych pamiatok, a to sochy
sv. Jána Nepomuckého, súsošia
Najsvätejšej trojice, pomníka
padlým v I. a II. svetovej vojne,
hraničný kríž obce z r. 1760 na
Galantskej ulici, sv. Vendelína
a tento rok dokončíme hlavný
kríž na miestnom cintoríne.
o Veľmi dôležitá je aj
oblasť vzťahov s firmami
a podnikateľmi na území obce,
s investormi, sponzormi...

investora,
ktorý
požiadal
o zmeny a doplnky Územného
plánu obce Dolná Streda, kde
v dotykovom území s mestom
Sereď hodlá vybudovať cca.
96 bytových jednotiek spolu
s nákupným centrom a hotelom...
je ale predčasné prejudikovať,
či takýto podnikateľský zámer
prejde v pléne Obecného
zastupiteľstva.
V obci pôsobí viac ako 20 firiem
a spolupráca s nimi je na dobrej
úrovni a keď je nevyhnutná
pomoc z ich strany nikdy sme
neboli odmietnutí.....
o Okrem toho, že ste úspešný
ako starosta – tak Vás totiž
hodnotí okolie, pracujete aj
ako župný poslanec a to už
tiež niekoľko rokov. A zrejme
naozaj nechodíte do župy len
„šúchať nohami“ pod stolom,
ale využívate poslanectvo
naozaj v prospech ľudí
na riešenie ich problémov.
Pretože oni Vám Vašu prácu
v prospech verejnosti ocenili
tým, že ste opätovne získali
post poslanca v Trnavskej
župe a to ako jediný starosta
z
Galantského
regiónu
a navyše za stranu SMERSD, pretože ostatní poslanci
z tohto okresu sú za maďarské
strany. K čomu Vás táto dôvera
a pozitívny vzťah verejnosti
k Vám opätovne zaväzuje?
- Bol som poslancom TTSK
v období 2009 – 2013,
no v ďalšom období som
neuspel o 9 hlasov a v TTSK
sedeli za okres Galanta siedmi
poslanci maďarskej národnosti.

Iste som to považoval v tom
čase za neúspech, ale prijal
som to s náležitou pokorou
a pracoval som ďalej na
aktivitách pre ľudí a „odmena“ sa
dostavila v opätovnej dôvere od
občanov, ale s tým aj súvisiacimi
povinnosťami a záväzkami.
Počas pôsobenia v TTSK v tomto
predĺženom období by som sa
chcel zamerať na opravy cestnej
siete, ktorá je na severe okresu
jednoznačne zanedbaná, ako
príklad ma napadla cesta medzi
Šoporňou a Dlhou nad Váhom,
kde sa po daždi dá aj člnkovať...
Dlhodobým problémom je
aj odpredaj nadbytočného
majetku TTSK už v 30 verejnom
ponukovom
konaní,
kde
figuruje aj objekt v Zemianskych
Sadoch bývalého učilišťa. Po
predbežných informáciách od
nového župana p. VISKUPIČA
sa predaj majetku bude
prehodnocovať a potenciál
tohto objektu jednoznačne
môže smerovať do sociálnej
sféry, nakoľko demografická
krivka je neúprosná. Ďalšou
oblasťou kde by som chcel využiť
svoj potenciál je aj potenciál VS
Kráľová a podpora cykloturizmu
v okolí a ochrana životného
prostredia....je
len
začiatok
volebného obdobia a verím,
že vízie, s ktorými som do TTSK
kandidoval, aj naplním.
o Vy ste aj bežný smrteľník,
máte rodinu, deti.... Ako sa
to všetko dá spojiť, zložiť
dokopy, aby to fungovalo, lebo
povedzme si pravdu, ak máte
dobré zázemie, pochopenie
v rodine, tak sa Vám darí aj
práca. A Vám sa tá práca naozaj
darí.
- Použijem citát „múdrejšieho
človeka“: za každým úspešným
mužom hľadaj ženu, a myslím si,
že to môžem o sebe skonštatovať,
nakoľko manželka to so mnou
nemala ľahké ani počas môjho
pôsobenia v silovom rezorte,
kde som pôsobil viac ako 21
rokov a vo verejnej funkcii som
už 12 ty rok. Spoločne ideme
manželským životom už 30
rokov a na nej bolo vytváranie
optimálnych podmienok v našej
rodine a aj vďaka jej podpore
som starostom tretie volebné
obdobie, za čo jej úprimne
ďakujem.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
fotky: obec Dolná Streda
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Mesto Šaľa sa pripravuje
na druhú etapu cyklotrasy

Nová autobusová stanica,
ktorá by bola moderne a
bezpečne prepojená so železničnou stanicou, takmer
300 parkovacích miest pre
osobné autá, viac zelene
či stojiská pre bicykle. To
je plán, ktorý by chcelo
mesto v budúcnosti zrealizovať. Vizualizácia predstaničného námestia v Šali
znázorňuje predstavu vedenia mesta o tom, ako by
mohla táto lokalita zmeniť
svoj vzhľad. Projekt, ktorý
rieši priestor o rozlohe 2,3
hektára, by mal byť súčasťou druhej etapy budovania cyklotrás. Vynovený
predstaničný priestor ráta
aj so stojiskami pre odkladanie bicyklov či s 279-

timi parkovacími miestami. „V budúcej výzve z toho
istého programu, z ktorého
sme získali viac ako 1,2 milióna eur na cyklotrasu do Dusla,
sa budeme uchádzať s projek-

tom predstaničného priestoru,“ upresňuje primátor Šale
Jozef Belický (na snímke).
Projekt sa pravdepodobne
v tomto roku nezrealizuje,
no mesto bude pripravené, v prípade výzvy z ministerstva, uchádzať sa o
financie. Reagovať na výzvy je potrebné v pomerne
krátkom čase, mesto musí
predložiť projekt so stavebným povolením do troch
mesiacov. „Preto musíte mať
v zásobníku vždy projekty,
ktoré vyhovujú týmto výzvam,“odôvodňuje
primátor
Jozef Belický a ďalej dodáva,
že okrem estetickej stránky
sa pri tvorbe projektu klá-

dol dôraz najmä na bezpečnosť. Autobusová stanica by
sa premiestnila pred vlakovú
stanicu, čím by vznikla bezpečná možnosť prechodu
z autobusu do vlaku. Dnes
musia ľudia prechádzať cez
frekventovanú cestu.
Prvú etapu budovania cyklotrás ministerstvo podporilo. Mesto získalo v rámci
výzvy na cyklotrasu za zamestnaním nenávratný finančný príspevok vo výške 1
127 855 eur. S výstavbou by
sa malo začať v máji. Mesto
verí, že obyvatelia, zamestnanci spoločnosti Duslo či
ľudia smerujúci do polikliniky, si budú môcť cyklotrasu vyskúšať na jeseň tohto roka. Mesto má jasnú
predstavu aj o tretej etape cyklotrasy. Tá by mala
riešiť prepojenie spomínaných dvoch bodov
cyklochodníkmi – Duslo
a stanicu v Šali. „Zaoberáme sa aj cyklotrasou do
Diakoviec, rokovali sme už
s pani starostkou Diakoviec o možnostiach,“ uviedol primátor.
- EK Foto: BECKER ARCHITEKTI
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Kamarátske pôžičky sú vyhľadávané,
ale aj nebezpečné...

Každý z nás sa určite dostal
v živote do situácie, kedy
súrne potreboval na niečo
peniaze navyše mimo
bežných výdavkov. Zväčša
vtedy nastáva tá chvíľa, kedy
sa rozhodneme peniaze
si požičať. Niektorí volia
pôžičku od banky (alebo
iných subjektov). Proces
schvaľovania pôžičky je v
banke formálny, komplexný,
dlhší, banka detailne skúma
príjem, výdavky, schopnosť splácať, celkovú bonitu
žiadateľa o pôžičku. A nikdy
nie je 100% isté, že banka
pôžičku naozaj poskytne. V
prípadoch, kedy potrebujeme peniaze prakticky zo
dňa na deň, je táto možnosť
zdĺhavá a neistá. A to nehovoriac o úrokoch.
Niektorí ľudia ale v prípadoch, kedy (súrne) potrebujú
preklenúť dočasnú finančnú
situáciu, resp. vykryť zvýšené
výdavky, sa rozhodnú
požičať si od rodiny, kamarátov, známych. Oproti
bankám je táto možnosť síce
rizikovejšia, ale jednoznačne
rýchlejšia, jednoduchšia a
neformálnejšia. Veď predsa
s kamarátom alebo rodinným príslušníkom si vieme
dojednať výhodnejšie a
lepšie podmienky splatenia
pôžičky. Dohodne sa výška
pôžičky, spôsob a termín
splatenia. Výhodou takýchto

pôžičiek je,
že si medzi
sebou môžu
ľudia dojednať také
pravidlá, aké
vyhovujú im
dvom (čo
sa spôsobu,
výšky a termínu splácania týka,
opadá tu
predpísaná
stanovená
striktnosť
splácania).
Všetky tieto dojednania by
mali byť samozrejme spísané
aj v papierovej podobe a
podpísané obidvomi účastníkmi. Aby boli pravidlá
jasné. V ideálnom prípade
dlžník pôžičku riadne a včas
spláca v zmysle dohody. Nie
sú žiadne komplikácie, všetko je v poriadku.
Môže ale nastať situácia, že
dlžník sa z nejakého dôvodu dostane do omeškania.
Niekedy si dlžník myslí, že
ak dlhuje kamarátovi, bratovi, sestre, otcovi, mame,
strýkovi, prípadne inému
známemu, môže si dovoliť
nejaké omeškanie. Poprosí
o trpezlivosť a prisľúbi splátku uhradiť. Stať sa to môže
pomerne bežne, situáciu to
ešte nejako zvlášť nekomplikuje. ALE. Čo v takom
prípade, keď dlžník svoj dlh,
pôžičku nespláca dlhodobo?
Vtedy nastáva situácia, že
veriteľ (ten, ktorý požičal
peniaze, poskytol pôžičku)
začne dlžníka pravidelne
vyzývať, aby začal svoj dlh
riadne splácať. Ak sa platby
zo strany dlžníka neobnovia,
veriteľ môže využiť rôzne
formy uplatnenia svojho
práva, napr. súdnou cestou
formou vydania platobného
rozkazu. Tu ale treba rátať s
tým, že vzťahy medzi účastníkmi (kamaráti, známy) sa
zhoršia, medzi rodinnými

príslušníkmi sa môže trvale
narušiť rovnováha v rodine.
Okrem toho sa výška dlhu
navýši o právne služby, rôzne
poplatky, úroky, súdne trovy,
...
Ďalšou z možností veriteľa je
obrátiť sa na MEDIÁTORA. Je
pravdepodobné, že v tomto
štádiu sú už vzťahy medzi
obomi účastníkmi viac-menej naštrbené, vzniká medzi
nimi spor a vytvára sa medzi
nimi „priepasť“ . Peniaze sú
veľmi háklivá téma. Možnosť
urovnania finančného sporu
prostredníctvom mediácie
môže byť prínosné pre obidvoch účastníkov. Mediátor
môže pomôcť opätovne
nadviazať komunikáciu
medzi účastníkmi, môže
im pomôcť dojednať nové
pravidlá, dohliada na priebeh
stretnutí, koriguje vzťahy
medzi účastníkmi a pomáha
stranám „vyjednávať“ medzi
sebou bez hádok a urážania.
V prípadoch, kedy nie je
prínosné vzájomné stretnutie oboch účastníkov, konajú sa stretnutia oddelene.
Počas mojej praxe som riešila viaceré prípady pôžičiek
medzi rodinnými príslušníkmi a známymi. Ako príklad z
praxe môžem uviesť riešenie
takého sporu medzi dvomi
sestrami. Sestra Magda
požičala sestre Lenke peniaze v hodnote približne
3.000€. Detaily pôžičky a
spôsob jej vrátenia si medzi
sebou jasne dohodli. Prvý
polrok bolo všetko v poriadku, Lenka pôžičku sestre
Magde riadne a včas splácala. Po polroku ale Lenka prišla o prácu a pôžičku sestre
prestala splácať. Sestra Magda ju niekoľkokrát vyzývala,
aby pôžičku splácala aspoň
v nižšej sume naďalej. Lenže
Lenka nezačala splácať ani
po tom, čo si opäť našla
novú robotu. Dovtedy dobrý
vzťah medzi sestrami začal
mať vážne trhliny, sestry sa

prestali rozprávať, prestali
sa spolu stýkať, začali sa
navzájom v rodine ohovárať.
Keď už to bolo naozaj
neúnosné, Magda ma oslovila so žiadosťou o pomoc a
doriešenie sporu prostredníctvom mediácie. Po mojom
oslovení Lenka s mediáciou
súhlasila, ale trvala na oddelených stretnutiach. Mediácia v tomto prípade trvala 1,5
mesiaca. Počas týchto oddelených stretnutí sa sestry
dohodli na novej upravenej
výške dlhu, dohodli si nové
podmienky (ktoré nahradili
tie staré) a platby sa obnovili.
Bonusom v tomto prípade
bolo, že obe sestry mohli bez
stresov a v kľude vysvetliť
svoje pohnútky. Vzťahy sa
medzi sestrami vďaka mojej
pomoci Mediátora stabilizovali a obnovili kontakt
medzi sebou.
Je zbytočné polemizovať o
tom, či majú ľudia odložené
finančné rezervy a našetrené
úspory. Niekedy sa v živote
vyskytnú také okolnosti,
ktoré nás donútia minúť všetky naše finančné úspory.
Napriek tomu sa ale problém
nepodarí vyriešiť, situácia
ostáva problémová, financie
sú vyčerpané. Doriešenie
takýchto sporov prostredníctvom mediácie by malo
byť vnímané ako ústretový
krok. Mediátor môže byť pri
ich riešení nápomocný pre
obidve strany.
Koniec koncov, ako hovorí
aj staré príslovie „Kamaráti
buďme, ale dlhy si plaťme“.
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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Chcete, aby malo vaše dieťa pocit, že je v škole, kde je to ako v dobrej rodine?
Vyskúšajte základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovej nad Váhom.

Vidiecke málotriedne školy
sú zvláštnym typom základnej školy. V obci Kráľová nad
Váhom fungujú takéto málotriedky dve (s vyučujúcim
jazykom slovenským i maďarským) v jednej spoločnej
budove. O opodstatnenosti
málotriedok sa veľa diskutuje. Je málotriedka pre deti
výhodou, či nevýhodou?
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským je
škola rodinného typu. Riaditeľkou školy je od 1. júla
2010 Mgr. Jana Poláčeková (na snímke).
Pri jej nástupe do funkcie
mala škola v školskom roku
2010/2011 len 10 žiakov
- 5 prvákov a 5 druhákov,
disponovala 5 počítačmi,
zastaranými
učebnými
pomôckami a starým nábytkom. Žiakov 3. a 4. ročníka škola nemala, pretože
v predchádzajúcich dvoch
rokoch rodičia zapísali svoje deti do základných škôl
v Šali. Škola stála na pokraji zániku. Začínať v týchto
podmienkach bolo pre
novú pani riaditeľku obrovskou výzvou. Škola však
už čoskoro nabrala druhý
dych. Zmenili sa vyučovacie

metódy, prebehla informatizácia, vytvorila sa webová
stránka školy a vymenil sa
starý školský nábytok. Nastala transformácia na modernú, tvorivú a humanistickú školu s orientáciou na
osobnosť dieťaťa a rozvoj
jeho kompetencií pre život
v 21. storočí. Škola dnes
disponuje nadštandardným
vybavením IKT - 5 interaktívnymi tabuľami pre každý ročník, 11 počítačmi, 5
notebookmi a množstvom
moderných interaktívnych

aj z okolia. Na škole pôsobia
dve kvalifikované učiteľky (Mgr. Jana Poláčeková
a Mgr. Silvia Nováková)
a dve vychovávateľky (Mgr.
Erika Kocsisová a Marta Lacková). Popri plnení štátneho
a školského vzdelávacieho
programu tu veľký dôraz
kladú aj na mimoškolskú
činnosť. Deti sa zapájajú do
rôznych výtvarných, recitačných, informatických, matematických, environmentálnych, športových súťaží a
projektov. Plavecká negra-

učiteľky vedia ľahšie vyjsť
v ústrety rôznym potrebám
a požiadavkám zo strany rodičov a ich detí.
Málotriedka je vhodná
aj pre mimoriadne nadané deti. Pani učiteľky majú
možnosť sa skutočne individuálne venovať každému
dieťaťu. Počas akejkoľvek
hodiny sa dieťa dostane na
rad a k slovu niekoľkokrát,
pani učiteľka ho má stále
na očiach, dostáva okamžitú spätnú väzbu vyučovaciu
aj výchovnú. Málotriedka

edukačných
programov.
Anglický jazyk a informatická výchova sa kvalifikovane
vyučujú už od 1. ročníka.
Nové rozmery nadobudla
aj spolupráca s rodičmi.
Rodičovské združenie bolo
zaregistrované ako občianske združenie, aby sa mohlo
stať prijímateľom 2% a získanými prostriedkami takisto napomohlo k rozvoju
vzdelávania a zlepšovaniu
materiálno – technického
vybavenia školy.
V septembri školského roka
2017/2018 už privítali v škole 30 detí ( z toho 8 prváčikov) a to nielen z obce, ale

motnosť detí sa odstraňuje
organizovaním plaveckých
kurzov, ktoré sa konajú 2
krát počas školského roka.
V zime s deťmi navštevujú
klzisko. V júni sa deti tešia
do školy v prírode.
Peknou tradíciou sa v škole
stali pravidelné stretnutia
s rodičmi a starými rodičmi
pri rôznych príležitostiach
ako mesiac úcty k starším,
vianočných akadémií, dňa
matiek, dňa detí. Pekným
zvykom je aj oslava narodenín a menín detí. Deti
oslávencovi zablahoželajú
a od pani riaditeľky dostane
malý darček.
Na málotriednu školu sa
kladú rovnaké nároky ako
na školu plnoorganizovanú. Málotriedka má však
nesporne svoje výhody.
Vyučovanie v malej triede
je efektívnejšie a deti podávajú lepšie výsledky, málotriedna škola = rodinná škola. Deti sa tu cítia bezpečne
a lepšie sa s nimi pracuje.
Rodičia sa môžu viac zapájať do výchovného a vzdelávacieho procesu a pomáhať pri jeho tvorbe. Pani

podporuje aj rozvoj komunikačných zručností - deti
hovoria častejšie, komunikácia medzi deťmi a dospelými je prirodzená a otvorená, všetci sa medzi sebou
poznajú, vládne tu príjemná
rodinná atmosféra. Poskytuje aj viac priestoru pre zážitkové a tematické vyučovanie - deti si prebraté učivo
osvojujú prostredníctvom
rôznych aktivít a majú možnosť prežiť to, čo sa naučili.
Zanietení a kvalifikovaní pedagógovia, množstvo mimoškolských aktivít, úspechy v projektoch a súťažiach
sú dôkazom toho, že aj málotriedna škola dokáže plne
obstáť v konkurencii plnoorganizovaných škôl. Škola
je jednoducho súčasťou
každodenného života obce
a pre obec znamená život.
Kontaktné údaje na školu:
Základná škola, č. 72, 925 91
Kráľová nad Váhom, e-mail:
zyknadnl@zs322kralovanv.edu.sk,
webová stránka školy:
kralovanadvahom322.edupage.org,
telefón: 031/7703126 ,
0903 385 254.
-R-
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Základná škola, č. 72, 925 91 Kráľová nad Váhom,
pozýva
všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na
slávnostný zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční dňa 11.4.2018 v čase od 12:00 do 17:00 hod.

Keď chceš veľa
vedieť, nesmieš
doma sedieť! Preto
neváhaj a na zápis
k nám sa ponáhľaj!

Na zápis príďte s dieťaťom, prineste si jeho rodný list a svoj občiansky preukaz!

•

•

•
•
•

Čo ponúkame?
kvalifikované vyučovanie anglického
jazyka a informatickej výchovy už od 1.
ročníka
nadštandardné vybavenie IKT (5
interaktívnych tabúľ, 11 počítačov, 5
notebookov)
bohatú škálu moderných výučbových
softvérov
vedieme deti k telesnej a športovej
zdatnosti
pestrú mimoškolskú a krúžkovú činnosť

Aké sú výhody malotriedky?
•
•
•
•
•

•
•
•

málotriedna škola = rodinná škola
malotriedka je vhodná aj pre mimoriadne
nadané deti
vyučovanie v malej triede je efektívnejšie a deti
podávajú lepšie výsledky
individuálny prístup - učiteľ sa môže skutočne
individuálne venovať každému dieťaťu
podporuje rozvoj komunikačných zručností deti hovoria častejšie, komunikácia medzi
deťmi a dospelými je prirodzená a otvorená
poskytuje viac priestoru pre zážitkové
a tematické vyučovanie
väčšia interakcia medzi učiteľom a rodičom
vládne tu príjemná rodinná atmosféra

e-mail: zyknadnl@zs322kralovanv.edu.sk web: kralovanadvahom322.edupage.org
telefón: 031 /7703126, 0903 385 254
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Penzión a reštaurácia KOMLÓŠ – Termálne kúpalisko Horné Saliby
Komfortné ubytovanie, tradičná kuchyňa a dolnozemské špeciality v reštaurácii
www.komlosrestauracia.sk, www.kupaliskohs.sk, facebook: komlosrestauracia

Tel. ubytovanie: 0905 177 294
Tel. reštauracia: 0905 716 001

Zachovajme si slovenskú kultúru

V rámci vytvorenia národných spoločenstiev v procese európskej integrácie
sa bude čoraz väčšmi tlačiť do popredia
nutnosť zachovania si národnej kultúry,
pretože tie spoločenstvá, ktoré si nedokážu zachovať svoje národné kultúrne bohatstvo, stratia postupne svoju historickú
identitu a sú odsúdené doslova na zánik.
Aby neboli pohltené týmto trendom,
nemôžu sa striktne dodržiavať jednotného bruselského scenára, pretože kultúra,
to je jedna z mála sfér možnej identity a
odlišnosti od ostatných kultúr, je to oblasť
zachovania si svojbytnosti. Žiaľ, tento
názor sa sem tam verbálne prertraktuje,
no málo sa preň robí. Aj zo strany našich

„multi europoslancov“.
Sú to najmä známe folklórne aktivity,
tvorba nových umeleckých hodnôt,
ako sú literatúra, filmy, pamiatky,
hudobná, výtvarná a tanečná tvorba,
tvorba architektúry a podobne. Ďalej je
to kultúra jazyka a reči a tiež komplex
aktivít osvetového charakteru. Dnes u nás
existuje ešte zopár nadšených ochotníkov, ktorí motivačne vyvíjajú s dávkou
entuziazmu aj nekomerčnú činnosť, iba
za tzv. vatikánsku menu - Pánboh zaplať!
Zoberiem si na pomoc slová Miroslava
Bielika, predsedu Slovenského zväzu
spisovateľov, ktorý nedávno, okrem iného
povedal: „Žiaľ, vlastenectvo a patriotizmus, vlastnosti imanentne späté so spoločnosťami v okolitých štátoch, sa mnoho
ráz chápu ako nenáležité a nekompatibilné s europeizáciou a to nielen na poli
literatúry a umenia, lež i v spoločenskom
živote dnešného Slovenska; spisovatelia
či umelci s národným ukotvením sú v
mnohých prípadoch mediálne nežiaduci,
takmer ako za starých kádrových čias.“
Tieto výstižné a pravdivé slová treba len
podčiarknúť a plne s nimi súhlasiť. Je to
nezanedbateľný poznatok hodný nielen
povšimnutia. O tom, že existujú ešte aj

slušní ľudia, autori, ktorí sú ochotní vytvoriť kus umeleckej roboty bez nároku na
odmenu, prípadne za znížené honoráre,
svedčí množstvo organizovaných akcií
a podujatí, ako sú napríklad výstavy, na
ktorých prezentujú pôvodnú slovenskú
tvorbu. Osobne dobré skúsenosti mám s
niekoľkými humoristami, ktorí svojimi aktivitami úspešne reprezentujú Slovensko
až vo vzdialenom zahraničí, pritom bez
akejkoľvek podpory zo strany, od ktorej by
sa to najviac očakávalo (napríklad z ministerstva kultúry) a na vlastné náklady.
Naviac, neraz bez adekvátneho povšimnutia tzv. slovenských médií, propagácie,
reklamy a podobne. Kultúra, okrem už
spomínaných aspektov v úvode, navyše
prispieva k potenciálu pokladu národného bohatstva a preto by mala nájsť plnú
podporu od kompetentných orgánov!
Veď ako sa vraví v jednom zo známych
slovenských prísloví, človek nie je živý iba
chlebom. Preto treba vykonať maximum
na záchranu našich kultúrnych hodnôt,
najmä teraz v čase spomínanej pohlcujúcej európskej integrácie. Ak už vôbec nie
je neskoro.
Milan Kupecký, publicista
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MARIMONT s.r.o.

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

0905 231 901, 0905 943 125
marianmagdalik@gmail.com

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

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

ZÍSKAJTE GRANT PROJEKTU
Program podpory lokálnych komunít
Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu
vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o grant vo výške

6 000 €
Žiadosti môžu podávať orgány miestnej samosprávy,
mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie od 1. 2. do 3. 4. 2018.
Bližšie informácie získate na www.coop.sk

