www.zurnaly.sk
zame
d
á
h
c
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vy
. 1996!

už od

r

2.

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

Ročník XXII.

APRÍL 2018

časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Veľké investície
aj malé ľudské
radosti sa spájajú
v živote a v práci
starostu Váhoviec
Mgr. Adriána
Kubicu, str.16.

Sympatický
herec Juraj
Bača je rodák
z Galanty, str.10.

MILAN VLČEK SA ROZHODOL
OPÄŤ KANDIDOVAŤ ZA
STAROSTU ŠOPORNE str.12.

Už aj vo Veľkej Mači majú
hasičské auto, str.18.
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Ak nie si s nami, si proti nám a si
nebezpečný pre ostatných... (?)
Si za odvolanie Fica? A
Kaliňáka? A prečo nie? A čo
s tým Gašparom? Ako to, že
nenosíš odznak „All for Jan“,
čo sa nestotožňuješ s kauzou?
Ty schvaľuješ vraždu? Prečo
sa nepripojíš k ostatným? Ako
to, že nie si solidárna...?
Takéto a podobné otázky už
niekoľko týždňov otravujú
spoločnosť a lietajú povetrím
dokonca aj pri banálnych
kamarátskych debatách.
„Ak nejdeš s nami, si proti
nám“, v tomto duchu razia
„pravdu“ mnohí priaznivci
protivládnych protestov na
Slovensku už pár týždňov a
dobrovoľne – nedobrovoľne
nútia občana, aby ich
akceptoval a v podstate súhlasil
so všetkým, čo sa verejnosti cez
reťazec „spriaznených“ médií
nastoľuje, a z môjho pohľadu aj
nedemokraticky, priam detinsky
vnucuje. Ako nesvojprávnym
jedincom. A ľudia, resp.
poslušná väčšina, sú už raz takí.
Ako poslušné stádo sa zgrupia,
prikyvujú, pokričia si, pourážajú
na facebooku, (tam sú totiž
všetci virtuálni hrdinovia)...
je to stará prax a stratégia
organizátorov akýchkoľvek
protestov, účinná celé roky,
treba len nájsť správny moment,
obeť, dramatickú zápletku,
stupňovanie napätia, vytlakovať
eufóriu a strach...! Všetko sú
to praktiky – znalé storočia,
stále fungujúce. Aj mňa sa
pár jedincov podobné otázky
opýtalo a keď som reagovala
inak, ako zrejme očakávali,
nasledovali výčitky v očiach
pýtajúcich sa, a boli priam
hrôzostrašné: „Ale veď to je
hrozné, nemáš na to názor?
Toto treba odsúdiť, ak si ticho,
vlastne súhlasíš s tými, proti
ktorým sa demonštruje. Čo k
nim patríš? Mala by si sa zaradiť,
vyjadri sa, odsúď...!
Samozrejme, že neschvaľujem
žiadnu vraždu, násilie
ani teror. A som aj proti
zlodejinám, podvodníkom a
špekulantom. A to zásadne,
či ide o poslancov, premiéra
alebo pochybenia samotného
prezidenta. A rozhodne
neuznávam podnikateľov,
ktorí sa napakovali, pretože
ako pásomnice cicajú desiatky
rokov zo štátneho rozpočtu,
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alebo cez naše zdravotníctvo,
či ministerstvá a bohatnú len
preto, že dostávajú štátne
zákazky – „ja tebe, ty mne“, a
bolo to za vlády ako pravice, tak
aj ľavice. Podvodníci z oboch
strán si nemajú čo vyčítať.
Ja si však ctím Ústavu SR,
regulérne voľby a priestor na
konštruktívne diskusie, nie na
podpásové urážky a útoky.
Nesúhlasím však napríklad
aj s tým, aby zástupcovia
Kotlebovej strany nemali
priestor a možnosť vyjadrenia
sa vo verejnoprávnej televízii
a v rozhlase v takom rozsahu,
ako ostatné občanom volené
politické strany, a navyše, keď
je televízia a rozhlas platená
z našich daní, teda aj z daní
voličov tejto strany! Ak sú
riadne zvolenou parlamentnou
stranou, litera zákona je
naplnená, v tom prípade,
ak hovoríme o demokracii a
pluralite názorov a slobode
rozhodovania občana voliča,
prečo právo vyjadriť sa tejto
politickej strane – je na rozdiel
od iných strán, upierané? Ale
jej „okydávanie“ je v médiách
dovolené. To je už v poriadku?
Nefavorizujem žiadnu stranu,
neútočím ani na žiadne protesty,
ani verejné pochody, ale nemám
rada, ak sa na hodnotenie ľudí,
situácie a demokracie používajú
dva metre. Takže aj pre toto
nie a ďakujem! Ja sa zaraďovať
do organizovaných a presne
zinscenovaných protestov
určite nebudem, aj preto som
si nepripla spomínaný odznak.
A neznamená to, že úprimne
nezdieľam bolesť rodičov za
mŕtvymi deťmi, ale trúchlim
radšej potichu, nepotrebujem
vyrevovať a koktať z

predpísaných a dohodnutých
textov na tribúnach.
„My nechceme prikyvovať ako
časť zdecimovanej a oblbnutej
verejnosti len preto, lebo tak to
robia „všetci“, povedal mi istý
manželský pár na prechádzke so
svojimi deťmi a starými rodičmi.
Hlava rodiny vyjadrila názor za
všetkých. „Máme predsa svoj
rozum, svoju logiku, vedomosti
a vieme analyzovať, aj si čo
to preveriť a pozisťovať veci,
súvislosti, prepojenia niektorých
ľudí z minulosti na súčasnosť,
naozaj nie sme včerajší. Len ma
tak napadlo a táto myšlienka
ma už drží niekoľko týždňov,
ako je to možné, že v žiadnom
z médií, ktoré „pozitívne“
hodnotia chaos v našom štáte,
zároveň neodznel ani jeden
jediný podobný názor ako je ten
môj“, povedal mi dotyčný pán,
na čo som mu ja len prikývla,
pretože tiež som tento fakt
zaregistrovala a so mnou dosť
veľa ľudí, ktorých poznám, a nie
sú hlúpi, práve naopak. Naozaj
je to veľmi divné, lebo takto
realita života určite nefunguje.
Tak ako svieti slnko a príde
dážď, ako sa strieda deň s nocou
alebo ráno s večerom, nič nie
je 100%, ani jednostranné. Ani
alibi, ani pravda. Dokonca ani
spravodlivosť. Nič nie je biele,
alebo len čierne.
Aj čo sa týka čistiek na
vysokých štátnych postoch,
ktoré prebehli v uplynulých
týždňoch... opäť tu narážam na
rozpor spoločenského napätia,
nervozity občanov, ale zároveň
zákonných noriem. Mne nestačí,
aby som podporila zlikvidovanie
niekoho z funkcie len preto,
že je akurát taká nálada medzi
tisíckami ľudí na námestí a že
atmosféru tlakujú v určitých
časových intervaloch aj médiá.
Ktoré sú to však médiá? A z
akých zdrojov podporované?
Jedna vec sú nervy, druhá vec
regulérne právo, fakty a dôkazy.
Ľudí hodnotí práca, výkon a
výsledky - nie fenomén, páči
sa mi , nepáči...,lebo ide o
Ficovu, alebo Dzurindovu alebo
Sulíkovu vládu a ten je kamarát
toho a tamtoho. To sa môžeme
odrazu vrátiť do materskej
škôlky a hrať sa na Janka a
Marienku, že s tebou sa hrám a s
tebou sa nehrám...

Ako žurnalistka veľmi pozorne
sledujem a vnímam život a
ľudí okolo seba vo viacerých
regiónoch a veľmi pozorne
denne sledujem aj politiku,
politické dianie a to už vyše
tridsať rokov. Stretávam sa s
obrovským množstvom ľudí
z rôznych sfér, profesií, ale aj
politických názorov, a vždy sa
snažím byť nad politickými
vzťahmi a ponúkanými
priateľstvami politikov a
poslancov, pretože takmer vždy
končia zle. A za tým si stojím!
Aj preto sa snažím hodnotiť
veci z nadhľadu, ale aj trošku
nadčasovo a úprimne poviem,
že sa mi veľa ksichtov v našej
politike nepáči. A som zhrozená,
že mnohí tupci žiaľbohu, sú v
riadiacich funkciách! Odpisovať
však ľudí z funkcií krikom a
ultimátami, posielanými z
námestia cez médiá a tlačovky,
mediálne znemožňovať ľudí a
ich rodiny a to až do špiku kosti
len preto, lebo sa momentálne
niekomu nehodia možno
aj v zahraničí „do ich hry“, je
úbohé a zároveň čitateľné
každému, kto len trochu
pracuje s faktami, má zdravú
logiku a vie sa aspoň trochu
orientovať v zákulisí politiky
a ovplyvňovania verejnosti.
Je odsúdeniahodné práve to,
že na takomto devastovaní
obrazu človeka, jeho osobnosti
(nech už je kladná alebo
záporná) aj keď ide o politika,
sa podpisujú práve úplatní
„tiežnovinári“, bohvie odkiaľ
platení, a povedzme si otvorene,
že mnohí aj pochybnej
úrovne, či už žurnalistickej, ale
najmä ľudskej. A to mi je ako
dlhoročnej a profesionálnej
novinárke ľúto, pretože svoju
kariéru postaviť na šírení špiny,
intríg je skôr či neskôr odsúdené
na opovrhnutie a trest. Lebo aj
kritizovať a bojovať za nejakú
myšlienku sa dá na úrovni a
s istým pátosom. V opačnom
prípade sa nedá hovoriť o
žurnalistike, je to len bohapusté
vyrývanie, urážanie a ničenie.
A to so zákonnosťou nemá nič
spoločné.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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Prečo je realitná kancelária Directreal Partner v Galante
taká úspešná a obľúbená u verejnosti?
... lebo neklame klientov, pracuje profesionálne a má ľudský prístup.

Realitná kancelária Directreal v Galante patrí medzi stále
viac vyhľadávané kancelárie, v ktorých Vám vybavia
a zorganizujú všetky služby, týkajúce sa kúpy, či predaja
nehnuteľnosti, pre ktorú sa rozhodnete. Pracujú tu
profesionáli, ktorí si vážia klienta a sú vďační za jeho
dôveru, čo sa potom odzrkadľuje aj na ich prístupe k nemu.
o Čím to je, že sa Vaša značka stále viac stabilizuje na
slovenskom realitnom trhu a upevňuje svoje miesto,
postavenie, značku a vplyv? To už bola prvá otázka pre
šéfku galantskej realitnej kancelárie Directreal Partner –
Ing. Mirku Budayovú...
- Vznik značky DIRECTREAL siaha do roku 2007, vznikla
v období realitnej krízy, keď nastal značný obrat na trhu
s nehnuteľnosťami, nastal veľký pokles cien nehnuteľností
a ťažkostí pri ich predaji. Práve v tomto období som sa rozhodla
pre zmenu, ktorou bolo moje pôsobenie v začínajúcej
realitnej kancelárii. Bolo to obdobie, kedy sa šírili názory, že
to nemá význam... „Reality? Teraz? Veď realitiek je na trhu veľa!
Nehnuteľnosti sa nepredávajú. To nemá zmysel...“ I napriek
všetkým týmto tvrdeniam a skutočnostiam sme sa pripojili do
začínajúcej slovenskej franšízovej siete a vďaka Mgr. Kataríne
Halabrínovej, majiteľke licencie už vtedy existujúcej úspešnej
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pobočky Directreal Norea v Seredi, vznikla ďalšia pobočka
pod názvom Directreal Partner Galanta. Po takmer 11 tich rokoch vieme, že to funguje, že sa neustále rozrastáme
a napredujeme. Sme súčasťou siete s 35 pobočkami po
celom Slovensku a 142 kvalifikovanými realitnými maklérmi.
Táto cesta nie je ľahká, je náročná a ťažká, vybudovanie mena
je behom na dlhú trať. My sme sa na tento beh dali. A naše
meno, našu značku, sme dostali vďaka tomu do popredia,
do povedomia, či už predávajúcich, prenajímajúcich
a kupujúcich, ale aj spriaznených, ktorým sme pomohli
s vyriešením ich ťažkostí a starostí s bývaním. Postavenie na
trhu je vratké, a tak našou snahou, snahou našich realitných
maklérov, je byť patrične fundovanými, vzdelanými,
empatickými a hlavne ľudskými. Počúvať klientov a plniť ich
sny o bývaní, nachádzať riešenia a dať im pocit spoľahnutia
sa a istoty. Za takýto prístup ďakujem aj mojim dlhoročným
kolegom Ľudovítovi Skokánekovi a Ladislavovi Adamcovi.
Spoločne sa posúvame do popredia a budujeme naše miesto
v rebríčku.
o Čím sa viac modernizuje spoločnosť, zdokonaľujú
služby, hromadia ponuky služieb a tovarov – tak aj
podvodníci „zdokonaľujú“ svoje ťahy – ako oklamať
dôveryhodného človeka, ako niečo sfalšovať, či
obtiahnuť klienta o peniaze. Kupujúci, či predávajúci
niekedy nevedia vyhodnotiť čistotu dokumentov, či
ide o hodnoverné a pravdivé písomnosti pri kúpe alebo
predaji nehnuteľností, v čom má svoje nezastupiteľné
miesto kvalitná realitná kancelária, ktorá vie predaj
alebo kúpu nehnuteľností právne ošetriť, mám pravdu?
- Áno, máte pravdu. Treba si uvedomiť jednu vec. Predaj, či
kúpa nehnuteľnosti si vyžaduje veľkú dávku obozretnosti,
pretože hrozí, že predávajúci môže prísť o svoju nehnuteľnosť
a kupujúci o svoje peniaze. Práve preto je tu na mieste vyhľadať
fundovanú realitnú kanceláriu. Ak sa však rozhodnete
kupovať nehnuteľnosť bez realitnej kancelárie, odporúčam
spozornieť hneď pri vyhľadávaní nehnuteľnosti. Dnes
máte možnosť vyhľadávať cez rôzne inzertné portály, avšak
pozor, keď natrafíte na ponuku, kde predávajúci neuvedie
svoje celé meno, prípadne uvádza len isté ilustračné fotky,
nezodpovedajúce skutočnosti, ide o neserióznosť, priam
podvod. Takýto predávajúci nemusí byť vôbec vlastníkom
nehnuteľnosti, môže to byť napríklad aj nájomca bytu. Predtým
ako sa rozhodnete podpísať nejakú zmluvu, presvedčte sa, že
jednáte s vlastníkom alebo vlastníkmi nehnuteľnosti, žiadajte
predloženie potrebných dokladov (občiansky preukaz, list
vlastníctva, v prípade domu snímky z katastrálnej mapy...).
Doklady k nehnuteľnosti najlepšie preveríte na príslušnom
Okresnom úrade, katastrálnom odbore. Z príslušného listu
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vlastníctva zistíte, koľko vlastníkov má daná nehnuteľnosť, či
na nej neviaznu ťarchy vo forme exekúcie, vecné bremená a
pod.., či súčasťou bytu je aj pozemok pod bytovkou a ďalšie
dôležité informácie. Predaj nehnuteľnosti je obchod, preto
musí byť vždy založený na jasne stanovených pravidlách,
jasne daných postupoch. Realitná kancelária je nestranná,
pripraví Vám príslušné zmluvy, ktoré chránia obidve zmluvné
strany, predávajúceho aj kupujúceho (v prípade prenájmu
nehnuteľnosti prenajímateľa a nájomcu). Nie je to len ochrana
a presadzovanie záujmov jednej zmluvnej strany. Myslíme na
všetky dôležité detaily, ako napríklad termíny odovzdania
nehnuteľnosti, jasné pravidlá financovania nehnuteľnosti,
ktoré zariadenia spadá do kúpnej ceny, pravidlá zavkladovania
kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností a pod.
o Stretávate sa aj Vy s podvodníkmi, alebo sa inak
opýtam, stalo sa Vám za roky praxe, že ste nejakého
človeka (klienta) zachránili pred podvodníkmi?
- Ale áno. Žiaľ, stretávame a nie zriedkavo. Ale to je už
asi daňou tejto doby, kedy nepoctiví chcú zarobiť na
nevedomosti, alebo dôverčivosti ľudí. Realitný trh je ťažký, je
to náročný terén, ktorý, ako „vojak v poli“ musíte prebádať,
zanalyzovať a mať silu, vedomosti a chuť ho zvládnuť. Nielen
sám pre seba, ale pre ľudí, ktorí Vám dajú dôveru. Nesklamať
ich a uspokojiť ich požiadavky. Veľakrát sa stalo že k nám prišli
ľudia z ulice, len tak na pár slov a rád. Naposledy sa nám stalo,
keď klient (kupujúci), ktorý sa rozhodol kúpiť nehnuteľnosť
sám, bez pomoci realitnej kancelárie, sa k nám predsa len
prišiel poradiť, ozrejmil celú situáciu. Hneď na začiatku sme
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zistili, že na príslušnej nehnuteľnosti viazne exekúcia, o ktorej
kupujúci ani nevedel. Spomínam si i na ďalší prípad, keď do
našej kancelárie vstúpila staršia pani, celá vydesená. Chcela
si zmeniť trvalý pobyt, avšak zistila, že nie je vlastníčkou
bytu. Pátrali sme po uvedenom. Zistili sme, že pani kúpu
bytu realizovala na vlastnú päsť, zaplatila za byt v hotovosti,
avšak sme zistili, že kúpne zmluvy neboli zavkladované na
príslušnom katastri. Jednoducho pani by mala síce vyplatený
byt, ale vlastníčkou by sa nestala. Podarilo sa nám jej pomôcť.
o Aký je aktuálny realitný trh v Galantskom a Šalianskom
regióne, čo sa týka ponuky a dopytu po nehnuteľnostiach?
- V súčasnosti dopyt prevyšuje ponuku, je to i vďaka
priaznivým úrokovým sadzbám i keď už postupne sa sprísňujú
podmienky zo strany hypotekárnych bánk.
o Čo by ste ako profesionál v oblasti realít poradila ľuďom,
ktorí chcú kupovať, či predávať nehnuteľnosť?
- Ak chcete ušetriť čas, vyvarovať sa nástrahám, ktoré číhajú
na realitnom trhu, oslovte renomovanú realitnú kanceláriu,
ktorá má svoje „kamenné miesto“, kam sa môžete prísť
pozrieť ako pracujú, či sú zastihnuteľní, ako sa starajú
o svojich klientov, ako prezentujú seba a nehnuteľnosti, ktoré
majú v ponuke. Kvalitná realitná kancelária Vám poskytne
kvalifikované informácie, cenové mapy, zastreší obchod
kvalitne ošetrenými zmluvami a službami „navyše“. Dobrá
realitka má dobrých klientov a dobré referencie. Pýtajte sa
ľudí, svojich známych. Ale hlavne, dajte na svoje inštinkty.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

2018. 04. 20. 19:53:48

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

-6-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Zoltán Nagy funkcionárči v galantskej organizácii Zdravotne
postihnutých už od roku 1978. „Už som tu pomaly inventár“, smeje sa.

Organizácia zdravotne
postihnutých
v Galante patrí medzi
najaktívnejšie občianske
organizácie v GalantskoŠalianskom regióne.
Možno je to aj vďaka
akčnosti samotného
predsedu Okresnej
rady Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých
v Galante Zoliho Nagya,
ktorý je neúnavný a života
schopný, napriek ôsmim
krížikom, na ktoré ale
vôbec nevyzerá. Práve
takíto jedinci medzi nami,
ktorí žijú aj pre iných,
nielen pre seba, si zaslúžia
našu úctu a uznanie.
Nech teda vyzneje tento
článok (rozhovor) ako
poďakovanie Zoltánovi
Nagymu a ďalším v jeho
organizácii za ich prácu
pre dobro a pomoc iným.
o Odkedy sa vlastne
venujete tejto činnosti?
Ako ste sa k nej dostali?
- Koncom 2.svetovej
vojny v r. 1945 ako
8-ročného chlapca ma
postrelili vojaci v Dolných
Salibách, následkom
čoho mi amputovali nohu
v Trnavskej nemocnici. Bol
som uznaný za vojnového
poškodenca a v roku
1946 som sa dostal do
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školy v Bratislave,
kde som vyrastal
medzi seberovnými
s rôznym telesným
postihnutím. Po
skončení učňovky
v r. 1955 som začal
pracovať v Slovenskej
armatúrke na Myjave
ako elektrikár, kde
som vstúpil do Zväzu
invalidov a hneď mi
dali funkciu. Tým sa
začala moja činnosť
pre zdravotne
postihnutých.
V rokoch 19571962 som pracoval
v hlinikárni v Žiari
nad Hronom, kde
som sa venoval
motoristickému
športu (jazdil som
rýchlostné okruhy). V roku
1961-1974 som pracoval
v Niklovej hute Sereď
a ukončil som priemyselnú
školu elektrotechnickú.
Funkcionárčil som
v Základnej organizácii

so všetkými druhmi
postihnutia. V roku
1990 Zväz invalidov
zanikol a vznikli viaceré
občianske združenie,
ktoré sa delili podľa
jednotlivých zdravotných
postihnutí. Medzi nimi
aj náš Slovenský zväz
zdravotne postihnutých,
ktorý nerozlišoval medzi
jednotlivými druhmi

postihnutia. Pre integráciu
zdravotne postihnutých
sa konali rekondičné
pobyty pre členov, zájazdy,
športové a kultúrne
podujatia s celoslovenskou
pôsobnosťou, kde členovia
nadväzovali priateľstvá
a vymieňali skúsenosti.
Pravidelne sa uskutočňovali
školenia funkcionárov, kde
sa rokovalo možnostiach
spolupráce so štátnou
správou, zdravotníctvom,
odborom sociálnych vecí
a súkromným sektorom.
V súčasnosti Zväz nie je
pre štát potrebný, preto
nie je dotovaný a vlastné
príjmy (členské príspevky)
nepokryjú možnosť tieto
školenia uskutočňovať
a značne sa tým obmedzili
aj aktivity pre členov.
o Teraz trošku na
vážnejšiu tému, aká
je pozornosť štátu
a jeho podpora starým

invalidov Sereď. Od
roku 1978 som sa stal
fukcionárom Okresnej rady.
o Čo všetko ste si
s kolegami užili a zažili
počas uplynulých
rokov? Nepochybne
patrí k tejto práci aj
nadväzovanie priateľstiev,
zoznamovanie sa
s novými ľuďmi, rôznymi
skúsenosťami. Platí to aj
u vás?
- Slovenský zväz invalidov
združoval občanov

2018. 04. 20. 19:53:49

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

a chorým, ale aj zdravotne
hendikepovaným
občanom – z Vášho
pohľadu také hodnotenie.
Čo by bolo vhodné zlepšiť,
zmeniť?
- Nedostatok pracovníkov
v zdravotníctve spôsobuje
u ľudí pocit, že štát nemá
záujem riešiť potreby
zdravotne znevýhodnených.
Aj tí lekári, ktorí o tieto
problémy prejavia záujem,
sú limitovaní množstvom
pacientov a krátkosťou času.
To isté platí pri poskytovaní
kompenzácií a sociálnych
služieb vyplývajúcich zo

zákona. Získanie príspevkov
je často diskriminujúce
a zdĺhavé z dôvodu
nedostatku posudkových
lekárov na Úradoch práce
a sociálnych vecí. Taktiež
chýba zrušený poradný
orgán vlády pre zdravotne
postihnutých. Záujmy
Občianskych združení
voči vláde zastupuje
Národná rada zdravotne
postihnutých, ktorá však
stále zápasí s nedostatkom
financií.
o Dáte nám recept na
dlhý život? Vy už môžete
vzhľadom k vášmu veku. J
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- Za moju dlhovekosť
vďačím najmä genetike
a tiež tomu, že napriek
môjmu handicapu som
od detstva bol fyzicky
aktívny. Venoval som sa
športu a dennodennému
pohybu. Prispelo k tomu
aj striedme stravovanie.
V dennom živote nepoznám
slová nevládzem, nemôžem
a nedá sa. Život prináša
radosti aj sklamania, ktoré
utužujú nádej a dávajú silu
ich prekonať.
o Na starých ľuďoch si
vážim ich skúsenosti,
školu života, trpezlivosť,

šetrnosť, zdravý sedliacky
rozum. Ktoré heslo života
vy uznávate? Riadite sa
ním? A potvrdilo sa vám aj
v živote?
- Rodičia ma viedli k úcte
k starším, od ktorých
som získaval skúsenosti.
Naučil som sa skromnosti,
trpezlivosti, načúvaniu
problémom iných, uvažovať
zdravým rozumom a stále
hovorím, že ľudia čo si
nevážia minulosť – šľapú si
po budúcnosti.
pýtala sa:
Mgr. Alena Jaššová
foto: archív organizácie

tel. 0903 516 499
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Všetci chceme čisté mesto

Podnikatelia a mesto Šaľa
spoja sily pre dobrú vec. Pustia
sa do generálneho čistenia
mesta. Viac ako 10 spoločností
pomôže mestu skrášliť ulice –
odstránia nečistoty z krajníc,
chodníkov, verejných priestranstiev, ale zmiznú aj staré,
neestetické pozostatky starých
prašiakov, opravia či vymenia
sa aj koše na drobný odpad
popri chodníkoch.
Primátor Šale Jozef Belický
začiatkom roka navrhol generálne upratovanie v meste.
Pracovné kapacity mesta však
na takéto účely nepostačujú.
Chýba aj technické zabezpečenie. Rozhodol sa preto osloviť
spoločnosti, pre ktoré Šaľa nie
je neznáma. V minulosti alebo
v súčasnosti vykonávajú rôzne
práce v Šali – či už stavajú byty,

opravujú chodníky, starajú sa o
zeleň či vyvážajú odpad. „Verím
tomu, že budú mať pochopenie pre našu prosbu a pomôžu nám s vyčistením mesta.
Prichádza jar, je optimálny
čas, aby sme urobili poriadok
vo všetkých častiach mesta.
Potrebujeme pomôcť ani nie
finančne, ale fyzicky. Ide najmä
o ručné práce, kam sa stroje
nedostanú. Budeme vďační aj
za požičanie techniky,“ povedal
primátor Jozef Belický na utorkovom pracovnom stretnutí
s podnikateľmi. Šaľa a Veča
sa rozdelí na 12 lokalít, každá
bude mať svojho koordinátora
z radov zamestnancov mesta.
Predstavou samosprávy je
okrem čistenia aj odstránenie
drobných nedostatkov. „Ide o
odstránenie od zastrčených

roxorových tyčí, ktoré sú z
neznámych dôvodov uprostred
trávnika cez odpílené zvyšky
starých prašiakov, až po rozbité
smetiaky. Tie chceme demontovať alebo osadiť nové,“
priblížil primátor. Prednostka
úradu Jana Nitrayová upozornila aj na to, že najviac znečistené sú hlavné cesty, ktoré
nie sú v správe mesta. Zákon
o rozpočtových pravidlách
však hovorí, že mesto nemôže
investovať do údržby cudzieho
majetku. „Je nepodstatné, kto
tú cestu vlastní, kto ju spravuje,
lebo špina vadí nám, Šaľanom.
Musíme s tým niečo urobiť
– jednoducho to upraceme,“
uviedol primátor.
Podnikatelia sa k prosbe mesta
postavili veľmi pozitívne. „My
momentálne rekonštruujeme

CVČ, preto by som si rád zobral
túto lokalitu,“ hovorí zástupca
spoločnosti. Podobný prístup
mali aj iné firmy. GP Omega
chce upratovať v mestskej
časti Veča, aj v okolí bytov a
polyfunkčnej budovy, ktorú v
súčasnosti stavajú na Hollého
ulici. IC Holding chce vyčistiť
ulicu Kráľovskú a jej okolie,
kde stavia budúce nájomné
byty. Menert chce nastoliť
poriadok v okolí svojho sídla a
v okolitých uliciach. Zástupca
EnviGeos navrhol, že bude
zabezpečovať likvidáciu
vyzbieraného odpadu. Na
stretnutí vznikol príjemný pocit
spolupatričnosti, ktorý pramení
zo spoločného cieľu.
Nakoniec sa na rannom pracovnom stretnutí podarilo rozdeliť
všetkých 12 lokalít. V uliciach
mesta či mestskej časti Veča
budete môcť stretnúť pracovníkov už o pár dní. Víziou primátora je mať upratané mesto
začiatkom mája.
- Mesto Šaľa -

Na stretnutie boli pozvaní
zástupcovia týchto spoločností:
INEX - Hausgarden s. r. o.
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Zoltán Bukovský – pilčík-mesto
IMK - Ing. IVAN KOVÁČ, Šaľa
Menert, s.r.o.
IC Holding, s.r.o.
MIPE Invest, s.r.o.
Július Buch – BUCH
Krajčír s.r.o.
INTEVO-SK, s.r.o.
Unistav Teplička, s.r.o.
MPM-STAV, s.r.o.
EL.P.M., s.r.o.
GP Omega
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GALANTA,Šafárikova 1526, 031/7802106-8,
0903 420794, 0915841961-2
www.ckgita.sk, gita@gita.sk

...každý deň máte možnosť
objaviť svet !
...objavte ho s nami !

...nájdete u nás bohatý výber leteckých, autobusových pobytových a
poznávacích zájazdov do rôznych kútov sveta...ponúkame čarovnú exotiku,
ale aj vlastnou dopravou dosiahnuteľné prímorské letoviská
v Taliansku, Chorvátsku...
Čo tak Zanzibar, Thajsko, Kapverdy, Maroko, Jordánsko, Egypt, či Omán,
all inclusive hotely v Turecku, na Sicílii, Sardínii...?
Využite výhodné last minute ponuky! Poradíme Vám, pomôžeme Vám vybrať
si tú správnu dovolenku !
Aktuálne týždňové pobyty :
NOVINKA: JORDÁNSKO už za 721 Eur
TURECKO: už za 533 Eur
BULHARSKO: už za 520 Eur
TALIANSKO-Kalábria: už za 538 Eur
ŠPANIELSKO: už za 599
Ceny sú konečné s all inclusive službami s odletom z Bratislavy!
***

VAŠE MIESTO NA NAŠOM TRADIČNOM POBYTOVOM ZÁJAZDE PRI
MORI JE EŠTE VOĽNÉ – PRIHLÁSTE SA , LEBO HO PREDÁME  !
TALIANSKO-BIBIONE-7.-14.7.2018-luxusný atobus z Galanty a okolia,

komfortné apartmány 50 m od pláže, v centre letoviska – lacnejšie ako vlani
len za 289 Euro (doprava, ubytovanie,plážový servis, sprievodca CK počas cesty a pobytu)

Veľkonočná rodinná sobota v galantskom múzeu
sa zúčastnilo vyše 300 návštevníkov. Vstup bol voľný, projekt
sa realizoval s finančnou podporou Mesta Galanta. Pre tých,
ktorí nestihli cez sobotu prísť
do múzea, je do 12. mája 2018
prístupná dočasná putovná výstava Avari a Slovania na sever
od Dunaja. Ďakujeme veľmi
pekne za prejavený záujem,
dúfame, že sa stretneme aj na
najbližšom podujatí priamo v
múzeu dňa 19. mája 2018 na
Noci múzeí galérií, kde Vás čaká
zaujímavý program, najviac
sa môžu tešiť milovníci piva a
country hudby.
Ing. Katarína Búsová
V sobotu 24. marca 2018 sa vo Vlastivednom múzeu v Galante konala
Rodinná sobota – Veľká noc v múzeu.
Poobede, od 13.00 do 17.00 hod., sme
pripravili pre našich návštevníkov
zaujímavý program. Naším cieľom bolo
v rámci neviazaného podujatia oboznámiť ľudí s tradíciami nášho regiónu cez
veľkonočné tvorivé dielne a bezplatného vstupu do expozícií. Návštevníci si
okrem prehliadky múzea mohli spolu so

zurnal_02_2018.indd 9

svojimi deťmi vyrobiť prekrásne kraslice a ozdobiť ich
rôznymi technikami, upliesť
korbáče a urobiť veľkonočné
pohľadnice alebo ozdoby. O
dobrú atmosféru sa postaral
citarový súbor z Kráľovho
Brodu. Kto chcel, mohol prejsť
na nádvorie, ktoré bolo plné
tradičných hier a pobehávali
tam aj živí zajkovia. Podujatia
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Keď budem starší, urobím pre Galantu viac
„Nie, určite nebudem
sladký cukríček, ktorý balí
dievčatá,“ so smiechom
hovorí Juraj Bača. Aktuálne sa totiž pripravuje v
posilňovni a v telocvični na
novú filmovú postavu. Režisér mu zveril rolu trénera
karate a vraj pôjde o veľmi
reálny príbeh, o dramatické
chvíle teda nebude núdza.
Vo chvíli, kedy sme sa spolu
rozprávali, Juraj Bača sa
tešil z úspešnej premiéry
s názvom Dubček. Mladí
herci odohrali v bratislavskom divadle Aréna príbeh
o výraznej osobnosti česko-slovenských dejín, aktérovi
Pražskej jari, profesionálnom politikovi, predstaviteľovi socializmu s ľudskou
tvárou. Juraj Bača stvárnil
Gustáva Husáka. Mladého
herca slovenská verejnosť
spoznala hlavne po tom,
ako na televíznych obrazovkách chytal vrahov a iných
zločincov po boku psieho
komisára Rexa. V jeho
rodnom meste v Galante ho
však miestni poznajú oveľa
dlhšie. Ešte predtým ako sa
rozhodol byť hercom, od
svojich devätnástich rokov,
sa angažuje v charite a v
sociálnej oblasti.
„V Galante žije moja rodina,
kamaráti a veľa blízkych
ľudí. Na svoje rodné mesto
mám veľkú slabosť. Hoci
som pracovne zaneprázdnený a bývam v Bratislave,
vraciam sa sem tak často,
ako sa len dá. Stále tvrdím,
že toto mesto má obrovský
potenciál. Nachádzajú sa tu
dva kaštiele, máme bohatú
históriu, zaujímajú architektúru a málo známu artézsku
studňu. Keď som bol na
študijnom pobyte v Nemecku, takýto prírodný úkaz
miestni využili na rozvoj turizmu, škoda, že sa tak zatiaľ
nestalo aj u nás. V Galante

zurnal_02_2018.indd 10

žije veľa mladých aktívnych
ľudí, pôsobia v rôznych
občianskych združeniach a
organizujú zaujímavé aktivity pre miestnu komunitu.

som v kostole na gitare a v
čase, kedy sa všetci tešíme
na najkrajšie sviatky v roku,
sme pár mladých nadšencov prišli s myšlienkou

Stále si hovorím, že keď budem starší a budem menej
pracovať, určite sa budem
oveľa viac angažovať v
Galante, hlavne v oblasti
kultúry.“ Juraj Bača spolu
so svojím bratom a ďalšími
zanietenými Galanťanmi
založili občianske združenie Myšlienka. A práve s
charitou prišla aj idea – budem hercom. „Najprv som
študoval na vysokej škole
odbor manažment. Práca
v uzavretej kancelárií ma
však vôbec nelákala. Hrával

zorganizovať vianočný charitatívny koncert. Atmosféra
na koncerte bola vynikajúca, ľudia si veľmi cenili naše
nadšenie pre dobrú vec.
Povedal som si, to by ma
bavilo, rozdávať divákom
radosť, potešenie z hudby
či hovoreného slova, preto
som neskôr ešte vyštudoval
aj herectvo.“ Dnes majú za
sebou už deväť ročníkov
spomínaného koncertu,
tento rok ich čaká desiaty
jubilejný ročník, kým úplne
na začiatku pred publikom

vystupovali len miestni
hudobníci, dnes je toto
podujatie na profesionálnej
úrovni vďaka umelcom so
zvučným menom. Vyzbierané peniaze každý rok venujú ľuďom, ktorí sú odkázaní
na pomoc.
OZ Myšlienka má pred
sebou ďalšiu výzvu, za pár
týždňov letnú atmosféru v
Galante spestria miestnym
ľuďom a návštevníkom
mesta príjemné hudobné
tóny. „Vlani sme začali s
otvorenými koncertami
pod šírym nebom – open
air. Pre širokú verejnosť
hral napríklad Peter Luha,
ktorého poznáme zo show
Česko-Slovensko má talent
či Talkshow Petra Marcina.
Jediný hudobník zastúpil
celú kapelu a ukázal nám,
ako sa s mimoriadnym
hudobným nadaním a
modernou technikou dajú
vykúzliť neuveriteľné veci.
V meste vystúpil so svojou
tvorbou aj jazzový objav
Adam Hudec, či Slávo
Repaský - známy violončelista. Príjemnú atmosféru
umocňovala hrajúca fontána a pripravili sme aj pre
dokonalú pohodu zopár
zopár lay-bagov.“ Projekt,
ktorý nazvali Hudba v meste mal veľkú odozvu, oživiť
preto plánujú námestie aj v
tomto roku.
OZ Myšlienka v Galante
stojí aj za petíciou, vďaka
ktorej Galanta, ako jedno z
prvých miest na Slovensku
vykázalo zo svojho územia
hazard. Herniam a podobným podnikom v meste
odzvonilo. Juraja Baču a
jeho brata zaradila nadácia
Pontis medzi top slovenských sociálnych inovátorov pre prácu, ktorú robia
mimo svojho zamestnania.
- Asza foto: archív TV Markíza
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VEĽKÉ VÝHODY
MÁTE VO VRECKU!

Nákupná karta COOP Jednota
vám vráti peniaze z každého nákupu.
Šetrite každý deň peniaze s nákupnou kartou COOP Jednota. Karta vám okrem ušetrených peňazí prináša aj
množstvo ďalších výhod. Od 22. 3. 2018 začíname držiteľom nákupnej karty vyplácať zľavy za 2. polrok 2017.
Zľavu si môžete uplatniť formou ďalšieho nákupu v predajniach COOP Jednoty do 30. 6. 2018. Výšku zľavy
a predajne, kde si môžete zľavu uplatniť, zistíte na www.coop.sk v časti „Moja nákupná karta“, alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota po registrácii a aktivácii digitálnej nákupnej karty.

CO-18034_Nakupna_karta_Inz_casJednota_A4.indd 1
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Milan Vlček sa rozhodol opäť kan
Pamätajú si ešte občania, čo sa pod je
Mgr. Milan Vlček bol starostom obce Šoporňa v rokoch
2010 – 2015. Na poste ho
v roku 2015 vystriedal iný
kandidát. Pán Vlček však
neprestal sledovať dianie
v obci, ani jej smerovanie
pretože, ako hovorí – chce
tu bývať aj s rodinou a tak je
jeho záujem o tom, aby sa
obec neustále zveľaďovala
a modernizovala. Navštívili
sme ho a trochu sme sa spolu porozprávali o tom, čo
robil od januára 2015, čím
sa zaoberal, aký bol jeho
pracovný život počas uplynulých skoro štyroch rokov.
Vznikol celkom zaujímavý
rozhovor, ktorý určite zaujme aj ďalších čitateľov.
o Kam ste sa „stratili“ po januári 2015? Odišli ste z verejného života, alebo ste sa
mu venovali – ale na inom
leveli? Bolo sklamanie z výsledku volieb v roku 2014
veľké, alebo sa dalo predpokladať a vyčítať z celkovej predvolebnej atmosféry
v obci?
Hovorí Mgr. Milan Vlček:
- Určite som sa nestratil a ani
som sa nestiahol z verejného
života. Život a situácia po voľbách v roku 2014 to „zariadili“
inak. Situácia tak bola po komunálnych voľbách ešte, žiaľ,
vypätejšia a dramatickejšia
ako kedykoľvek predtým. Aj
preto padlo niekoľko trestných oznámení a podnet na
Ústavný súd pre podozrenie
z nezákonných a zmanipulovaných volieb. Vyšetrovanie
trvalo niekoľko mesiacov,
v rámci Slovenska bolo podaných cca 100 sťažností na
Ústavný súd, z ktorých obec
Šoporňa prešla pri posudzovaní oprávnenosti cez tzv. 4
sitá, prešla medzi posledné 4
obce. No a v závere, kedy sme
spolu s ďalšími občanmi čakali
spravodlivé rozhodnutie, nastalo sklamanie, pretože sme
dostali riadnu facku od spra-
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vodlivosti a princípov právneho štátu. Napriek mnohým
svedectvám či výpovediam,
písomným dôkazom (napr.
nesedel počet hlasov a pod.)
bola naša sťažnosť na Ústavnom súde zamietnutá, a to
nie jednohlasne. Celý záver
bol ale veľmi nezrozumiteľný

a nejasný. To doslova naštartovalo súčasné vedenie obce,
súčasného starostu Šoporne
do zaujatého osobného boja
proti mne, proti mojej rodine a proti svedkom volebnej
korupcie, či proti vtedajším
zamestnancom v úrade.
Dobrovoľne-nasilu prepus-

til akože dohodou všetkých
zamestnancov
obecného
úradu. Z minulosti sa ale treba skôr poučiť a minimálne
morálne odsúdiť podpásovky a pomstychtivé konanie
niektorých zvolených verejných činiteľov v obci. Súčasne
s týmto procesom som sa, sa-
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ť kandidovať za starostu Šoporne.
pod jeho vedením v obci vybudovalo?
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verejúčasne
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mozrejme, realizoval i v profesijnom živote bežného občana, konkrétne vo firemnom
súkromnom sektore, čomu sa
venujem prakticky doteraz.
Práca s ľuďmi a pre ľudí ma
vždy napĺňala a môžem teda
s istotou povedať, že aj po
niekoľkých negatívnych skúsenostiach prevládajú skôr tie
pozitívne.
o Ak si dobre spomínam
ako redaktorka, Vy ste to
nemali ľahké ani počas
svojho starostovania. Aj iní
starostovia mi dajú za pravdu v tom, že ak nespolupracujú poslanci a neťahajú
všetci za jeden koniec, je to
veľmi zložité v obci, a len
na škodu obci. Dobre hovorím?
- Osobné skúsenosti ma naozaj naučili, že v samospráve
sú „škodnou“ pre obec a občanov také typy ľudí, ktorí idú
často do verejných funkcií,
a teda za poslancov, starostu, zo zištných dôvodov. Za
môjho starostovania to boli
poslanci, ktorí po dohode
nechodili na zastupiteľstvá,
neschvaľovali rozpočet, a to
účelovo, aby sme nemohli
čerpať eurofondy. V súčasnosti sú tu poslanci, ktorí
naopak, práveže odsúhlasia
čokoľvek, len aby sa dostali
so svojimi firmami, či firmami kamarátov k obecným
zákazkám, k výhodným kúpam obecných pozemkov
pre seba a svojich známych,
dokonca niekedy hlasujú aj
v rozpore so zákonmi. Alebo
aby si zamestnali na úrade
čo najviac rodinných príslušníkov. Takíto verejní činitelia potom nemajú problém
povýšiť svoj osobný záujem
nad verejný a doslova hádzať
polená pod nohy každému,
kto chce niečo nové a zmysluplné pre občanov urobiť
alebo na toto ich netransparentné správanie upozorniť.
Ďalším extrémom takejto ne-
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transparentnej samosprávy
je aj to, keď sa poslanci pár
dní pred hlasovaním vopred
dohodnú a nacvičia si, ako
budú hlasovať, samozrejme,
všetci za starostove návrhy,
resp. jeho kšefty, predražené
zákazky, neprehľadné faktúry. Preto si myslím, že väčšia
transparentnosť a spokojnosť
občanov Šoporne nás ešte
len v dohľadnej dobe čaká,
pretože občania si niektoré
situácie, dobré i tie horšie, asi
museli prežiť, skúsiť, vidieť na
vlastné oči a hlavne porovnať. Verím, že sa občanom už
otvorili oči.
o Žabomyšie vojny, zbytočné spory medzi obyvateľmi,
napätá atmosféra, podozrievanie na jednej strane
veľmi cicajú energiu, ale je
to aj škola života a človek si
okrem iného zdokonaľuje aj
vlastnú odolnosť voči stresu a voči podrazom. Vy ste
opustením kresla starostu
za uplynulé roky vlastne
získali určitý nadhľad nad
vecami, navyše ste si mohli
dať do poriadku viaceré
osobné záležitosti, určite
ste aj rodine nahradili čas,
ktorý ste predtým venovali
práci vo funkcii starostu. Aj
ste si oddýchli?
- Rodina, to je ten najlepší impulz do ďalšej práce a do života. Teraz som mal viac času
a energie na rodinu, na seba,
na oddych, šport... Moja dcéra
je už dospelá vysokoškoláčka
a s odstupom času môžem
hrdo skonštatovať, že bola
a je samostatná, cieľavedomá
už odmalička. Spolu s mojou
manželkou vždy stáli a stále
stoja pri mne aj napriek tomu,
že ich veľakrát zaťahovali do
intríg a špinavých klamstiev
s cieľom ublížiť im a v konečnom dôsledku mne ako vtedajšiemu starostovi. I tu sa
ukázalo, že čo nás nezabije,
to nás posilní! Jasné, že počas starostovania to bolo iné,

času pre rodinu bolo menej.
Brali to však úplne normálne,
nemali s tým ani najmenší
problém, chápali a rešpektovali to.
Žabomyšie vojny sú síce školou života, ale na druhej strane nie je prípustné, aby bol vo
verejnej funkcii človek, ktorý
je posadnutý jednou osobu
a tej dlhé roky ubližuje útokmi, zverejňovaním a šírením
klamstiev a intrigami o ňom
pred občanmi.
o Kedy ste vlastne začali
zvažovať možnosť, že opäť
budete kandidovať za starostu v Šoporni? Čo Vás „nakoplo“ do tohto rozhodnutia?
- Už z predchádzajúcich odpovedí, myšlienok je zrejmé,
že možnosť mojej kandidatúry za starostu obce Šoporňa bola stále aktuálna. Dôležitým faktorom pre mňa
bolo to, že aj po skončení vo
funkcii ma naďalej oslovovali
mnohí občania z našej obce
s prosbou o radu, pomoc
s rôznymi úradnými i spoločenskými situáciami. Preto
vždy, keď viem a môžem, tak
pomôžem, to som robil aj
robím ďalej. No nemám rád
pretvárku a faloš, preto som
už oveľa opatrnejší ako v minulosti, kedy som pomohol
aj ľuďom, ktorí si to pravdepodobne ani nezaslúžili
a pri prvej možnej príležitosti
ma podrazili. Minulý rok 2017
bol pre mňa veľmi náročný,
pretože popri iných tlakoch,
krivých obvineniach a špinení môjho mena, som riešil aj
môj zdravotný stav. Našťastie
to však netrvalo dlho, pretože
som našiel pevnú pôdu pod
nohami, pomohli mi lekári,
rodina, priatelia, začo im aj
touto cestou veľmi ďakujem.
Všetko malo svoj zmysel, všetko je tak, ako má byť. Povedal
som si, že tak, ako má zdravotné problémy veľa bežných
ľudí, ľudí vo vysokej politike,

v parlamente, tak aj ja mám
svoje. Veď, kto z nás nemá
nejaké zdravotné problémy?
Každý máme nejaké. S tým sa
dá predsa ďalej žiť a pracovať
a nie je na tom nič nezvyčajné. Okrem mojich doterajších
skúseností a praxe, môžem
teda ponúknuť ďalšiu moju
skúsenosť a možnú pomoc
občanom, ktorí majú zdravotné problémy.
o Keby sme trošku poohliadli do minulosti, možno
by nebolo odveci, aby sme
trošku čitateľom pripomenuli (lebo človek dnes
veľmi rýchlo zabúda), čo
všetko sa v Šoporni urobilo pod Vašim vedením?
Treba čitateľom a spoluobčanom možno vysvetliť aj
ten fakt, že veľa projektov
a zámerov sa rozpracovalo
a organizačne vybavovalo,
keď ste boli starostom - ale
konkrétny výsledok, to znamená samotná realizácia
projektov, sa realizovala
až neskôr – po vašom odchode. Veľa občanov si to
ale neuvedomuje, alebo aj
úmyselne prehliada, a to aj
v iných obciach. Častokrát
sa pripisujú plusové body
iným aktérom než tým, ktorí sa o to naozaj zaslúžili....
- Začal by som od konca Vašej
otázky. Veď to je najlepšie, keď
sú plusové body, alebo inak,
konkrétne výsledky, viditeľné úspechy pri rozvoji danej
obce. Malo by byť jedno, kto
to urobil, presnejšie, za koho
sa to urobilo. Podstatný je výsledok a hlavne spokojnosť
občanov. Bol by som radšej,
ak by tie aktivity a vybudované diela v Šoporni, za môjho
starostovania, uviedli či zhodnotili samotní občania, ale
keď sa už opakovane pýtate,
tak aspoň stručne uvediem
niektoré: Vybudovali sme
zdroj pitnej vody v centre
obce – tzv. Richtársku studňu,
ktorá spĺňa podľa rozborov
pokračovanie na str. 14.
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vody náročné kritériá pre
bežnú každodennú konzumáciu, pre chorých občanov, i ako dojčenská voda.
Ďalej sme dostavali a zmodernizovali dom smútku
s možnosťou uzavretého
i otvoreného priestoru pri
pietnych aktoch s presklenou časťou, čo občania oceňujú najmä počas dlhých
zimných mesiacov a pri
zhoršenom počasí v priebehu roka. Kvôli bezpečnosti
sme vybudovali prechodový chodník cez areál kostola, parkoviská pri materskej
škole, pri zdroji pitnej vody,
vymenili sme sociálne zariadenia na zdravotnom stredisku, na obecnom úrade,
zmodernizovali sme časť
obecného rozhlasu. Taktiež
sme natiahli nové asfaltové
povrchy vo viacerých uliciach spolu s odvodnením,
zmodernizovali sme športový areál, vybudovali detské
ihriská pre najmenších, vysadili sme v obci množstvo
nealergickej zelene, pravidelne sme v celej obci čistili kanály, kosili, upravovali
verejné priestranstvá. V ZŠ
s MŠ sme vyriešili havarijnú
situáciu kotolne dodaním
novej - modernej. Súčasne
sme pripravili niekoľko veľkých i menších projektov
i z prostriedkov eurofondov, napr. dobudovanie kanalizácie v obci a výstavbu
novej ČOV, verejné osvetlenie, modernizáciu MŠ s vybudovaním ďalšej, piatej
triedy, modernizáciu OcÚ,
hasičskej budovy a nového
hasičského auta, wifi zónu
v obci a ďalšie. Stačí si len
pripomenúť, koľko dobrých
a pre občanov osožných
vecí sa urobilo za môjho
starostovania. A to sa pracovalo s oveľa menšími finančnými prostriedkami aj kvôli
rozpočtovému provizóriu,
nakoľko vtedajší poslanci,
medzi ktorými bol aj súčasný starosta obce Šoporňa
Macho, účelovo a zámerne
obci škodili a neschvaľovali
rozpočet. Terajší rozpočet,
ktorý má k dispozícii starosta a obecné zastupiteľstvo,
plytvá na nadštandardne
platené právne služby, na
zákazky pre jedného podnikateľa v obci, na rôzne iné
predražené zákazky, na za-
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mestnávanie a nadpriemerné ohodnotenie dvojnásobného počtu zamestnancov
v úrade...
o A teraz trošku odbočme. Aký je Váš vzťah k životu vo všeobecnosti? Čo
rád robíte v súkromí, aké
máte koníčky?
- Život mám rád. Väčšinou si
už vyberám, čo robím, ako
to robím, kedy a s kým. To je
výhoda súkromia a harmonického rodinného života.
Mojimi najväčšími koníčkami a relaxom sú pobyt v prírode, v horách, starostlivosť
o záhradku, resp. ovocné
i okrasné dreviny, čo pravidelne prezentujem aj na sociálnej sieti pod mojím profilom. Rád si prečítam dobrú
literatúru, pozriem zaujímavý film, či zaujímavosti zo
života, politiky, športu. Taktiež si rád zašportujem na
bicykli alebo zahrám bedminton.
Som jednoducho sám sebou, pevne si stojím za
svojimi názormi, presvedčeniami. Občania sa o tom,
aký som, presvedčili aj sami,
pretože čo poviem či sľúbim, to aj dodržím. Vrátane
dodržiavania „džentlmenskej dohody“.
o Mnoho ľudí dnes hovorí,
že toľko zloby a ohovárania nikdy nebolo ako je
teraz. Myslíte si to aj Vy?
Ja si osobne myslím, že
ľudstvo sa vždy ohováralo, aj podrážalo, len teraz
je to viac viditeľné, keďže
máme stále dokonalejšiu
techniku...
- Myslím si, že je to o ľuďoch
samotných, ako sa k tomu
postavia, ako zareagujú na
ohováranie. Dnešná doba
je veľmi rýchla. Napomáha
tomu vyspelá počítačová
a telekomunikačná technika, a teda aj sociálne siete a
internet. Viacerí ľudia si tam
ohováraním iných riešia
svoje komplexy, závisť, nenávisť... čo v nejakej podobe
a rozsahu zažil asi každý z
nás. No recept na úplné eliminovanie týchto neduhov
ešte nikto nenašiel. Každý
z nás ohováranie a klamstvo, čo šíria o ňom najmä
na sociálnych sieťach, znáša inak, niekto mávne nad
tým rukou, niekoho to nahnevá a rozruší. Musíme

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

si však uvedomiť, že treba
pozerať na to, kto klamstvo
o vás hovorí (píše) a nie na
to, čo o vás niekto hovorí
(píše). Ak ten, čo klamstvo
hovorí (píše) je vami zaujatý, posadnutý alebo je za
to platený, tak si to netreba
všímať. Je dôležité, aby si aj
ľudia uvedomili, že netreba
všetkému, čo sa píše v médiách, na internete veriť.
Samozrejme, hovoríme tu
o negatívnom ohováraní
na internete, pretože tomu
majú tendenciu ľudia hneď
uveriť. Ja nie som výnimkou,
stalo sa to aj mne, zverejňovali o mne klamstvá, a preto
podľa vlastných skúseností
buď veci niekedy nekomentujem alebo na to nereagujem. Veď ako sa dá reagovať
na klamstvo, ktoré účelovo
o vás niekto sústavne zverejňuje a ešte na to používa
obecné financie?
o Aké hodnoty vyznávate?
- Životné hodnoty podľa mňa? Moje hodnoty sa
vytvárali postupne v prostredí, ktoré ma formovalo,
obklopovalo, v ktorom som
žil, tým ako rozmýšľam, ako
sa správam, čomu verím...
Hodnoty, ktoré vyznávam
riadia môj život a nemožno
ich zoradiť podľa dôležitosti, pretože všetky sú pre
mňa potrebné. Za dôležité
hodnoty považujem hlavne
zdravie, lásku, šťastie, rodinnú pohodu a porozumenie,
odvahu bojovať za pravdu. Myslím si, že nie slová
a sľuby, ale skutky a činy sú
pre našu obec potrebné.
Naopak, pozor na ľudí, čo
hovoria jedno a robia úplne
iné.
o Ste pôvodným zamestnaním pedagóg. Neuvažovali ste s návratom k tomuto povolaniu, alebo
si to nechávate pred dôchodkom?
- Ale určite áno, nevylučujem to. Učil som vždy rád,
napĺňalo ma to. Učil som v
strednej škole, v základnej
škole, bol som riaditeľom
školy. Ako riaditeľ školy som
získal financie na modernizáciu našej školy, na jej vnútorné i vonkajšie vybavenie,
čo ma tiež veľmi teší. A aj
s odstupom času, keď už nevykonávam funkciu učiteľa
či riaditeľa, vždy sa poteším

každému úspechu žiakov
školy, hlavne tých, ktorých
som učil. Naopak mrzí ma,
keď občas sledujem niektoré negatívne prejavy mojich
niektorých bývalých žiakov, ktorým ako keby unikli
dobre mienené vštepované
rady a vedomosti. A hlavne
žiakov, ktorí ľahko podľahli
klamstvu, nevedia ho odlíšiť
od pravdy a potom ich názory, napr. na súčasnú obecnú samosprávu a ľudí v nej
sú scestné.
o Vráťme sa ešte raz
k tohtoročným komunálnym voľbám, ktoré by mali
byť v novembri 2018. Ak
sa niekto rozhodne kandidovať na takú dôležitú
funkciu, ako je starosta, či
primátor, je veľmi dôležitá, ak nie najdôležitejšia,
podpora rodiny, priateľov
a tých, ktorí Vám veria.
Veria vo Vaše schopnosti,
či už odborné, ale najmä
ľudské. Máte takýto tím
okolo seba? Lebo potom
je to o to ľahšie...
- Ako som už spomenul,
bez podpory rodiny, priateľov a mnohých občanov
Šoporne by to nešlo. Moje
odborné, ľudské schopnosti
a skúsenosti sú dôležitým
predpokladom kandidatúry
na verejnú funkciu v obci.
Rád ich odovzdávam a odovzdám v prospech občanov, ktorí o ne majú záujem
a podporia ma. Robím to
tak už veľa rokov či už ako
učiteľ – pedagóg, riaditeľ
školy, poslanec, starosta
obce, člen v rôznych spoločenských organizáciách, ale
i ako bežný človek – občan.
Záleží mi na tom, ako pôjde
Obec Šoporňa ďalej, ako sa
bude naša obec rozvíjať,
aké vzťahy budú mať prioritu medzi ľuďmi, v úrade, či
dokáže väčšina občanov čeliť vyhrážkam a planým sľubom určitých ľudí a poučí
sa z minulosti. V tom vidím
podstatu a silu tímu – tímu
Šoporňanov ako silný dôvod môjho rozhodnutia.
Srdečne pozdravujem čitateľov Žurnálu a želám príjemné dni.
pýtala sa:
Mgr. Alena Jaššová,
šéfredaktorka Galantský
a Šaliansky Žurnál
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Iba skúsený odborník si získa dôveru klienta
havarijné poistenie a podobne. Potom
Nech je kdekoľvek na Slovensku či v
„Empatia a ochota pomáhať ľuďom
je
to
sporenie
počnúc
krátkodobým
zahraničí, nič ho nemôže prekvapiť. Vie,
patrí k základnej výbave dobrého
cez
strednodobé
končiac
dlhodobým.
komu a kde má telefonovať, ak nastane
obchodníka,“ tvrdí regionálna riaJej kanceláriu navštevujú aj ľudia, ktorí
poistná udalosť.“
diteľka maklérskeho domu Universi chcú zabezpečiť nové bývanie, či
Ako skúsená manažérka a riadiaci
sal, rešpektovaná podnikateľka vo
rekonštruovať a vynoviť svoj pôvodný
pracovník školí nových odborníkov
sfére finančného poradenstva Iveta
Fábiková. Vo svete peňazí sa úspešne domov. Výhodou je, že klient nemusí
na finančnom trhu. Do svojho tímu
navštevovať žiadne iné inštitúcie, v
pohybuje dvadsať rokov.
si vyberá schopných, ambicióznych
maklérskom dome Universal urobia
Spolu 720 produktov má dispozíľudí, ktorí majú záujem stabilne
cií záujemca, ktorý sa rozhodne
vykonávať svoju prácu. Vo svete
navštíviť jej kanceláriu v Šali na
peňazí, ako hovorí, sa pracovne
Jarmočnej ulici 2. Maklérsky dom
viac darí zrelým osobnostiam,
Universál sa stabilne drží na trhu
ktoré majú životné skúsenosti a
celých šestnásť rokov a patrí medzi
odborné vedomosti. „Preto pri
najsilnejších hráčov. S ich produktodovzdávaní svojich skúsenosti
mi je spokojných 126-tisíc klientov,
dávam prednosť záujemcom vo
požiadavky aj tých najnáročnejších
veku 40 a viac rokov.“ Vo svete
rieši 640 agentov. „Práve tieto atripeňazí hrá prím dôvera a finančný
búty ma oslovili, keď som sa v roku
poradca si ju získa iba tak, ak vie
2015 rozhodla ísť vlastnou cestou
fundovane odpovedať na všetky
a hľadala maklérsku spoločnosť, s
dotazy potencionálneho klienta.
ktorou by som chcela spolupraco„Áno, dôležitou ideu našej práce
vať.“ Iveta Fábiková svojím životje uistiť klientov, že s ich peniazmi
ným príbehom pripomína splnenie
správne naložíme. Moji klienti sú
amerického sna. S úsmevom
poväčšine ľudia, ktorým ide o to,
spomína, že vo sfére, v ktorej podaby im peniaze, ktoré nezarobili
niká, začínala od úplnej nuly. „Ako
ľahko, prinášali aj zisk. Ich dôveru
vyštudovaná chemička som sa po
si získavam tým, že im názorne
zmene spoločenských pomeroch
ukážem, ako investujem svoje
už nemohla vrátiť po materskej dovlastné peniaze. Podľa mojich
volenke do pôvodného zamestnaskúsenosti ľudia majú dostatok
nia. Pracovala som ako predavačka
financií, len s nimi nenakladajú
v predajni klenot, bola to veľmi
tak, by im prinášali úžitok.“
zaujímavá skúsenosť, komunikácia
Byť úspešnou podnikateľkou, tak
s ľuďmi, snaha pomôcť im a vybrať
to si vyžaduje vytvoriť si symbiópre nich najlepší tovar. Keď prišla
zu medzi prácou a rodinným žiéra veľkých obchodných reťazcov,
votom. Iveta Fábiková s hrdosťou
malé obchody zanikali, vtedy som
hovorí, že jej život je naplnený po
absolvovala prijímací pohovor do
každej stránke. Iba vďaka stabilpoisťovne Ergo. Začínala som ako
nému rodinnému životu mohla
finančný poradca, po pol roku mi
celé roky úspešne budovať svoju
Spoločnosť v Šali sídli pri Reštaurácii RICO
ponúkli funkciu manažérky. Neskôr
(budova bývalého okresného súdu),
kariéru. „V práci boli chvíle, kedy
Jarmočná 224/3.
som sa vypracovala na oblastnú
som bola na výslní ale aj dni,
telefón 0902 980 105
riaditeľku, spolupracovala som s
kedy sa nedarilo. Nič neľutujem a
email:
veľmi schopným tímom spolupranič by som nemenila. Môj manžel
fabikova@universal.sk
covníkov, ktorých som aj školila.
ma vždy podporoval, som hrdou
web: www.universal.sk
Veľmi si vážim pracovné skúsenosmatkou dvoch úspešných detí
TEŠÍME SA NA VÁS, PRÍDITE VYSKÚŠAŤ NAŠE
ti, ktoré som získala v predchádzaa trojnásobnou šťastnou baSLUŽBY!
júcom zamestnaní, posunuli ma
bičkou. Moje vnučky mi dávajú
vpred.“
veľa pozitívnej energie. Deti idú
Dnes ako veľmi skúsená a úspešvlastnou
kariérou cestou a darí sa im.
za neho všetko, aj likvidáciu poistnej
ná odborníčka vo svete financií vie
Dcéra
stíha
popri troch malých detí aj
udalosti, v prípade úveru nemusí vôbec
niekoľkým generáciám svojich klienúspešne
písať,
je najznámejšia slovenmerať cestu do banky. „Spolupracujeme
tov ponúknuť produkty v súlade s ich
ská
blogujúca
mama,
o svoje skúsenosti
so všetkými bankami a viem vybrať
požiadavkami, nárokmi a možnosťami.
sa delí na blogu Dorota&Greta. Syn žije
pre klienta tú, ktorá je najbližšie k jeho
Záujemca si môže s jej odbornou pov Prahe, práve sa venuje doktorandmožnostiam a potrebám. Ďalšou našou
mocou vybrať z celého spektra poistení, výnimočnosťou je elektronický iŠanón.
skému štúdiu v odbore antropológia a
ako napríklad životné poistenie, poisKlient má v mobilnom telefóne aplikágenetika.“
tenie nehnuteľnosti a iného majetku,
ciu so všetkými poistnými zmluvami.
text a foto: Asza
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Veľké investície aj malé ľudské radosti sa spájajú
v živote a v práci starostu Váhoviec Mgr. Adriána Kubicu

Má rád problémy, respektíve ich riešenia, preto sa
Adrián Kubica, po tom
ako dostal dôveru voličov teší zo starostovskej
funkcie. Aj jeho zásluhou
sa z Váhoviec v okrese
Galanta stáva dedina,
kde sa príjemne býva aj
oddychuje.
So starostom sa stretávame na obecnom úrade v
doobedňajších hodinách,
s úsmevom nám hovorí, že už absolvoval desať
stretnutí. „Chodia za mnou
ľudia z dediny s rôznorodými problémami. Niektoré
sú úsmevné typu – susedov pes neustále šteká,
ale prídu za mnou aj ľudia,
ktorí nevedia ako naložiť s
nevysporiadanými pozemkami či domami. Ďalšou
kategóriou sú vážne susedské problémy, ktoré narú-
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šajú medziľudské vzťahy.
Veľmi rád pomôžem dobrou radou či návodom na
riešenie,“ rozpráva vyštudovaný právnik, ktorého to
však vždy lákalo ku starostovskej stoličke, v dedine,
kde žije 2 126 obyvateľov. „Vyrastal som tu a
Váhovce sú mi srdcom
veľmi blízke.“ Pre jeho
kanceláriu na obecnom
úrade sú typické kopy
papierových
hárkov,
ide o rozpracované či
už úspešne schválené
projekty. Za štyri roky,
odkedy vedie obec sa
veľa vecí pohlo dopredu, dedina sa stáva
atraktívnym miestom
na bývanie.
Najviac hrdý je Adrián
Kubica na nedávno dobudovanú cyklotrasu,
ktorá spája mestá Sereď

a Šaľu. Obec vypracovala
projekt, Úrad Trnavského
samosprávneho kraja zafinancoval stavbu sumou vo
výške 250-tisíc eur. Celkovo
sedemnásť kilometrov dlhá
trasa ponúka miestnym aj
cezpoľným príjemný oddych v podobe cyklotúry,
pričom z jednej strany sa
naskytá pohľad na vodnú priehradu Kaskády, z
druhej strany je to zase prírodná scenéria. V katastri
Váhoviec je celkovo päť
kilometrov zo spomínaného cyklistického chodníka.
Blízkosť okresného mesta Galanta, diaľnica, ktorá
umožňuje rýchly presun
do Nitry, Trnavy a Bratislavy láka do Váhoviec bývať
aj mladé rodiny. Obec preto nedávno pripravila päť
stavebných parciel na výstavbu rodinných domov,
v blízkych dňoch pozemky
už budú mať svojich majiteľov. „V pláne je príprava
ďalších desiatich parciel
na individuálnu bytovú výstavbu,“ upresnil starosta.
Pre tých, ktorí sa rozhodnú
zriadiť si domov vo Váhovciach, ponúkajú možnosť
bývať v obecných nájomných bytoch. „Na stavbu
domu s piatimi bytmi nám
Štátny fond rozvoja a bývania poskytne sumu 280-ti-

síc eur, naša spoluúčasť
predstavuje sumu vo výške
35-tisíc eur,“ hovorí o splnení ďalšieho cieľa. V týchto
dňoch na obecnom úrade
usilovne pracujú na ďalšom projekte, ktorý súvisí
s bývaním, vo Váhovciach
by chceli zriadiť domov pre
miestnych seniorov. „Počas štyroch rokov môjho
starostovania odišlo z našej dediny asi dvadsať ľudí
v dôchodkovom veku do
zariadení v okolí. Bohužiaľ,
zakrátko tam aj zomreli,
možno to bolo spôsobené
aj smútkom za domovom.
Preto chceme aby naši obyvatelia, ktorí sú odkázaní
na pomoc iných, dôstojne
zomreli v obci, kde prežili
celý svoj život.“
Horúcim problémom je
pre nich miestna základná
škola. Zariadenie je síce vynované, vybavené najmodernejšou technológiou,
ako napríklad počítače či
interaktívne tabule, chýbajú však deti. „V deviatich
ročníkoch v Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským máme spolu
68 detí. V Základnej škole
s vyučovacím jazykom slovenským v štyroch triedach
máme 40 detí. V obci Kajal
zrušili školu, podujali sme
sa voziť tamojšie deti k nám
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na naše náklady. Veľmi radi
sa dohodneme s rodičmi z
iných dedín, ak sa rozhodnú svoje deti vzdelávať u
nás.“ Nesporne architektonickým skvostom je u nich
materská škola (na snímke
strana 16.). Autorom projektu je maďarský architekt
Imre Makovecz, ktorý sa
preslávil svojou originalitou. Jeho harmonické stavby sú známe po celom svete.
„V rámci predvolebných
sľubov som sa zaviazal
zriadiť detské ihrisko, najmenší obyvatelia dediny
ho už majú k dispozícií.
Mladí chceli posilňovňu,
majú ju,“ vymenúva starosta. Budúci rok majú v pláne vybudovať kanalizáciu
na miestach, kde chýba.
Za projektové peniaze by
chceli rekonštruovať miestny kultúry dom, hasičskú
zbrojnicu a v obci vybudovať malé námestíčko s parkom a oddychovou zónou.
Veľmi sympatickými sa javia vo Váhovciach snahy žiť
v symbióze so zdravým životným prostredím. „Práve
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sme získali 40-tisíc eur z Enviromentálneho fondu na
kúpu elektrovozidla. Využijeme ho pri údržbe verejných priestranstiev v obci.
Verím, že budeme úspešní
aj s ďalším projektom, ktorý
sa týka kompostární. Každá domácnosť by dostala
špeciálnu nádobu na bioodpad. Sme zvyknutí separovať jednotlivé komodity,
v obci už máme kontajnery
na papier, sklo či plasty. Záleží nám v akom prostredí
žijeme, vysádzame nové
stromy, nedávno to bolo
desať líp a osem vŕb. Trápia nás nelegálne skládky,
pravdepodobne cezpoľní
nám sem vozia všakovaký
odpad, hoci takmer každá
dedina v okolí má veľkoobjemové kontajnery či
zberné dvory. Nedávno
štyridsať
dobrovoľníkov,
prevažne mladých ľudí z
Váhoviec, vyzbierali v okolí
Kaskád až 120 vriec odpadu. Našiel sa nábytok aj televízor.“
Obec dotuje zo svojich
peňazí všetky organizácie
v dedine, v rámci ktorých

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

ľudia trávia svoj
voľný čas. Sám
starosta predseduje miestnym
dobrovoľným
hasičom, tí nedávno dostali
od Ministerstva
vnútra SR nové
vozidlo. „Patríme do kategórie A, znamená
to, že môžeme
zasahovať v širokom okolí. Pomáhali sme už
likvidovať požiare v susedných
dedinách, do desiatich minút sa dokážeme dopraviť,
ak je to nutné, do Galanty
aj Trnavy.“ V radoch miestnych hasičov sú deti, mládež aj dospelí, seniori sa
tešia z čestného členstva.
Keď nie je nutné likvidovať
oheň či iné živelné pohromy, hasiči z Váhoviec si oblečú slávnostné uniformy
a vykonávajú čestnú stráž
pri všetkých obecných aj
cirkevných akciách. Vo obci
však nemajú na zreteli len
veľké investičné akcie ale

aj také „obyčajné“ ľudské
radosti za vskutku nie obrie sumy. „Skúšame šťastie
s projektom Deň pre naše
zdravie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých.
Od Úradu Trnavského samosprávneho kraja žiadame 660 eur, 330 eur by sme
vyčlenili z obecného rozpočtu a pre našich seniorov by sme zorganizovali
výlet do Veľkého Medera so
všetkým, čo k tomu patrí,“ s
úsmevom hovorí starosta.
Asza
foto: archív obce

SO ŠPECIALIZÁCIOU NA DIAGNOSTIKU A OPRAVY VSTREKOVAČOV A ČERPADIEL SO SYSTÉMOM COMMON-RAIL
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Už aj vo Veľkej Mači majú hasičské auto

Hasiči nastúpení pred autom
Dobrovoľný hasičský zbor
vo Veľkej Mači 13. apríla
2018 na slávnostnom podujatí prevzal od prezidenta
Hasičského a záchranného
zboru SR generála JUDr.
Alexandra Nejedlého,
PhD., repasované zásahové
vozidlo Tatra 138. Veľmi
pekného podujatia, ktoré
pri tejto príležitosti priprvil
Obecný úrad vo Veľkej
Mači, sa okrem prezideta
HaZZ SR zúčastnil aj generálny sekretár DPO SR
Vendelín Horváth, riaditeľ
KR HaZZ SR Plk. JUDr.
Vojtech Valkovič, riaditeľ
OR HaZZ SR Pplk. Zoltán
Tánczos, novovymenovaný
minister spravodlivosti SR
JUDr. Gábor Gál, predseda
Okresného úradu Galanta
JUDr. František Juhos a starostovia okolitých obcí.
Ing. Štefan Lancz, starosta
obce Veľký Mača, v úvodnom príhovore spomenul
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Prezident hasičov Slovenska krstí auto
bohatú históriu zboru dobrovoľných hasičov vo Veľkej
Mači, ktorý bol založený už
v roku 1891. Jeho činnosť
však zanikla koncom minulého storočia a to okrem

iného aj z dôvodu nefunkčnosti zásahového vozidla.
Vďaka spoločnej iniciatíve
mnohých zúčastnených
sa podarilo toto vozidlo,
ktoré je jedno z posledných

značky Tatra 138, repasovať a zároveň oživiť prácu
dobrovoľného hasičského
zboru vo Veľkej Mači, ktorý
má dnes dvanásť členov, z
ktorých už osem absolvova-
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Starosta Štefan Lancz odovzdáva Pamätnú
plaketu prezidentovi Alexandrovi Nejedlému
lo odborný výcvik.
Vynovenú Tatrovku hasičom odovzdal prezident
HaZZ SR Alexander Nejedlý,
ktorý kľúče od auta zveril
do rúk Jánovi Gálovi,
veliteľovi DHZ Veľká Mača.
Vo svojom príhovore ocenil
nielen prácu miestnych
dobrovoľných hasičov,
ale aj krásne podujatie s
bohatou účasťou občanov
a hlavne mládeže. Starosta

vyslovil prianie, aby sa aj
veľkomačianske deti stali
malými hasičmi a zapojili sa
do zaujímavých športových
súťaží a neskôr i do riadnej
hasičskej práce.
Miestny pán farár Gáspár
Balla auto pokropil svätenou vodou, pán prezident
šampanským a po veľkom
spoločnom fotografovaní
sa Tatrovka so zapnutými
majákmi i húkačkami vy-
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Farár Gašpar Balla žehná auto...
dala na prvú jazdu ulicami
obce.
Ako spomenul starosta
obce, týmto sa aktivity na
zlepšenie práce hasičského
zboru nekončia a obec sa
bude uchádzať aj o dotáciu
na hasičskú zbrojnicu, aby
mali hasiči dôstojnú základňu na výcvik, uskladnenie
výzbroje i výstroje a aj na
prácu s mládežou.
Ako nám povedali hasiči, v

čase, keď nemali k dispozícii potrebnú techniku,
nemohli zasahovať pri
požiaroch a iba bezmocne
s prázdnymi rukami čakali
na zásah profesionálov. Ale
to už je minulosťou a tak
im prajeme veľa zdaru v ich
neľahkej dobrovoľníckej
práci pri záchrane životov,
zdravia i majetku svojich
spoluobčanov.
- Eva Sudová -

Deväť monitorov pre Šaľu, ďakujeme!
Spoločnosť Samsung Electronics
Slovakia, s.r.o. aj v tomto roku myslela
na nás, Šaľanov. 20. marca odovzdal konateľ spoločnosti Kinam Lee moderné
monitory, ktoré potešia návštevníkov
kultúrneho strediska. Za dar patrí vďaka
aj zamestnancovi spoločnosti, Šaľanovi,
Marekovi Lenčéšovi.
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Spoločnosť Samsung poteší Šaľanov!
Primátor Šale Jozef Belický prevzal z rúk
konateľa spoločnosti darovaciu zmluvu,
ktorej predmetom je deväť TV monitorov. Ide o obrazovky, ktoré možno nainštalovať v jednom celku a poskytnú tak
jedinečný zážitok. Jeden monitor má
uhlopriečku 46“, čiže viac ako 116 cm.

Monitory budú umiestnené vo vstupných priestoroch Mestského kultúrneho
strediska v Šali. Zložené by mali byť tri
monitory vedľa seba a tri televízory pod
sebou. Podobný dar dostali aj Galanťania, ktorí ho použili na rovnaký účel ako
plánuje naše mesto.
Nápad darovať monitory práve nášmu
mestu prišiel od Šaľana, ktorý
pracuje v galantskej spoločnosti,
Marek Lenčéš. V mene obyvateľov sme mu vďační, že myslel „na
svojich“. Šaľa je firmou pravidelne obdarovaná, ako povedal jej
konateľ, tešia sa, že mnoho ich
zamestnancov pochádza z blízkeho okresného mesta. Šaľu už v
minulosti potešili práčkami pre
potreby OSS a pred dvoma rokmi
darovali veľkoplošné monitory,
ktoré dnes slúžia v rámci kamerového systému Mestskej polície
v Šali. Pred rokom sa stali bohatšími o veľkoplošné obrazovky
priestory divadelnej sály MsKS
v Šali. Darovaných 9 monitorov
malo premiéru na marcovom
zasadnutí poslancov.
(ek)
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Rozvod môže byť aj vďaka mediátorovi rýchlejší,
lacnejší, ale hlavne ľudskejší.

Vzťahy, partnerstvá, manželstvo, spoločné zdieľanie
života patria medzi základné
piliere, ktoré rieši takmer
každý jeden z nás. Partneri
zvažujú všetky možnosti,
výhody, nevýhody toho
ktorého spolužitia.
V dnešnej modernej dobe
viacerí ľudia volia možnosť
spolužitia „nadivoko“, lebo
(ako zvyknú často prezentovať) nepotrebujú na
svoju lásku „nejaký papier“.
Napriek tomu ale naďalej
zostáva manželstvo jednou
z najtradičnejších foriem
spolunažívania muža a ženy.
Uzavretím sobáša sa z nich
úradne, oficiálne, ako aj po
právnej stránke stáva jeden
celok.
Bez ohľadu na formu
spolužitia partneri spoločne
riešia všetky svoje starosti a
zdieľajú svoje radosti. Občas
sa vyskytnú hádky, ktoré ale
partneri dokážu vždy vyriešiť
a ďalej sa tešiť z prítomnosti toho druhého. Čo
však v prípade, ak už vzťah
nefunguje? Ak sú si partneri navzájom prekážkou,
obtiažou? Vtedy nastáva čas
rozchodu. Ľudia sa schádzajú a rozchádzajú. Faktom
je, že rozchody, rozvody,
odlúčenia k životu patria. V
prípadoch „bezpapierového“
(nemanželského) spolužitia
je rozchod, samozrejme po
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formálnej
stránke, jednoduchší.
Jeden si
zbalí veci,
zamáva tomu
druhému na
pozdrav a
vzťahu, zväzku je koniec.
V ideálnom
prípade si
ešte pred
definitívnym
odchodom
dohodnú
podmienky
starostlivosti o deti.
V prípade rozvodu manželstva je situácia ale odlišná,
iná. Podľa slovenského
práva môže súd manželstvo
ukončiť na návrh jedného
z manželov. Súd skúma všetky príčiny, ktoré viedli k
rozpadu vzťahu, zisťuje, či je
možné manželstvo obnoviť,
ak sú súčasťou aj maloleté
deti, súd dbá predovšetkým
o ich záujem. Na súdne
pojednávanie je dobré sa
vopred pripraviť, aby ste
nemuseli „špinavú bielizeň“
vášho vzťahu riešiť priamo
na súdnom pojednávaní.
Dobré je dopredu si s partnerom sadnúť, prebrať všetky možnosti rozchodu a rozvodu, dopredu sa dohodnúť
o starostlivosti o maloleté
deti po rozvode (zverenie
dieťaťa, výška výživného, forma výchovy, právo druhého
rodiča na stretávanie sa s
deťmi, ...). Ak sú manželia
presvedčení , že rozvod je
nevyhnutný, ale napriek
snahe nie sú schopní sadnúť
si spoločne k jednému stolu a porozprávať sa, môžu
sa obrátiť na MEDIÁTORA.
Mediátor im môže pomôcť
stanoviť si nové pravidlá na
čas po rozvode, pomôže pri
utváraní rodičovskej dohody
(ktorá bude súčasťou návrhu
na rozvod), poskytne manže-

lom priestor na rozprávanie
a vzájomné počúvanie,...
Počas mediácie predrozvodových vzťahov mediátor
môže veľmi významne
pomôcť stabilizovať emočné
a psychické napätie medzi
manželmi a nastoliť taký stav,
aby bolo možné rozviesť sa
slušne, bez urážok a hádok.
Slušný rozvod nie je problém. Musia byť na to ale byť
dvaja (rovnako ako kedysi na
začiatku ich vzťahu...).
Počas mojej praxe som riešila
viaceré pred- a porozvodové
vzťahy a možnosť slušného
rozvodu (vrátane rodičovskej
dohody). Ako príklad z
praxe môžem uviesť jeden
manželský pár, ktorý po viac
ako 10-tich rokoch manželstva dospel k tomu, že ich
vzťah definitívne nefunguje,
vzájomne sa odcudzili, ich
city vychladli, nezdieľali
žiadne spoločné záujmy,
hádky boli u nich na dennom
poriadku. Nakoniec manžel
vyslovil slovo rozvod. Keďže
mali dve maloleté deti, nechcel sa s manželkou rozísť
v zlom. Manželke navrhol
predrozvodovú mediáciu,
s čím ona súhlasila. Počas
viacerých stretnutí som
ako mediátor manželom
pomáhala pochopiť ich vzájomné postoje, diskutovali
sme o možnostiach obnovenia ich manželstva, preberali
sme možnosť definitívneho
rozvodu, hľadali sme vhodné a prijateľné podmienky
výchovy ich dvoch malých
detí. Na konci som im ako
mediátor v duchu ich požiadaviek spracovala nielen
návrh na rozvod (podanú v
mene jedného z manželov),
ale samozrejme aj rodičovskú
dohodu ohľadom starostlivosti o deti. Manželia, zároveň
rodičia, boli na všetkom
dohodnutí. Po tejto predrozvodovej mediácii sa hádky
medzi nimi znížili takmer na

minimum, počas mediácie
pochopili, že ich cesta ako
manželov sa síce rozchádza, ale naďalej ostávajú
spoločnými rodičmi svojim
dvom deťom.
Po ukončení tejto mediácie obaja manželia prišli za
mnou a poďakovali mi za
spoluprácu, že napriek tomu,
že sa rozvádzajú, vďaka
mediácii pochopili navzájom
svoje postoje a nemusia „bojovať proti tomu druhému“
, ale že sa dokážu rozviesť
slušne so zachovaním vzájomného rešpektu. Veľkým
prínosom bolo pre nich aj
spracovanie rodičovskej dohody ohľadom starostlivosti
o ich dve spoločné deti.
Rozvod patrí k najväčším
emočným záťažiam, ktoré
človek počas svojho života
prežíva a rieši. Ak sa dokážu
manželia ešte pred rozvodom dohodnúť, vytvára
to dobrý predpoklad na dôstojný rozvod a zachovanie
slušných a korektných vzťahov. Mediátor vám aj v tomto
prípade môže byť nápomocný. Manželstvo môže
u nás rozviesť len súd (neprináleží to nikomu inému).
Ale ak sa manželia na rozvode (a v prípade maloletých
detí aj starostlivosti o ne)
dohodnú, môžu sa vyhnúť
zbytočnému dokazovaniu na
súde, znaleckým posudkom,
súdnym prieťahom a vzájomnému osočovaniu. Konanie o
rozvod bude preto rýchlejšie,
lacnejšie a hlavne ľudskejšie.
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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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
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Stretla som dobrého človeka... Janku Hospodárovú
„Každý deň stretnúť človeka, to stačí...
Deň, v ktorom nestretneš ho, stratený
je.“ týmito slovami sa nám prihovára
básnik Ján Kostra vo svojej básni „Každý
deň stretnúť človeka“. Sú to slová naoko
udivujúce, ba až zarážajúce. Je zvláštne
počúvať o tom, že by stretnutie s človekom malo byť takým dôležitým. Áno, je
to dôležité. Len možno básnik mohol
dopísať jedno podstatné slovíčko...
dobrého.. Každý deň stretnúť dobrého
človeka, to stačí...
Mne stačilo rozprávať sa so známou
moderátorkou Jankou Hospodárovou
pár hodín a viem, cítim, že je to dobrý človek. Priam anjelsky pôsobí na
svoje okolie svojou jemnou charizmou,
usmievavou tvárou, empatiou nielen k
ľuďom, ale aj ku zvieratám, skromnosťou a správnymi názormi. Náš rozhovor
s Jankou bol súčasťou besedy v Rastislaviciach (marec – mesiac knihy) so spisovateľkou z Kysúc Máriou Ďuranovou
pri príležitosti mesiaca kníh. Rozprávanie troch blondínok možno miestami
pripomínalo úsmevné príhody neviem
prečo narážajúce na farbu vlasov, akoby
tá určovala rozsah mozgovej kôry, ale to
nejdem rozoberať. Chcem vám priblížiť
mediálne známu osobu, ktorá je už vyše
dvadsať rokov tvárou televízie Markíza.
Netvrdím, že Janku Hospodárovú poznám dokonale, podávam vám len svoj
dojem z nej. Kariéra tejto sympatickej

tika Šaľa

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16
Prídite si objednať okuliare
k nám, obslúžia Vás
dlhoročné pracovníčky
v odbore so špecializáciou
na vyšetrenie zrakovej
ostrosti.
• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky,
utierky, lupy, mikroskopy...
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blondínky sa začala v zábavno-súťažnej
relácii Tivoli, prešla rôznymi reláciami,
pôsobila aj v Teleráne, kedy jej robilo
problémy skoré ranné vstávanie, ale milovala tam priamy kontakt a rozhovory s
ľuďmi. Dnes moderuje Športové noviny
a Šťastný domov. Ako priznala, je polo-

vičná východniarka a má dosť temperamentu na zvládanie rôznych rolí a
úloh, do ktorých sa v rámci svojej práce
dostáva. Prezradila na seba aj to, že pri
stretnutiach s rodinami, ktoré sa ocitli
v neľahkej životnej situácii pri natáčaní Šťastného domova, býva smutná a
často máva slzy na krajíčku. Hlavne keď
vidí, v akých otrasných podmienkach
vyrastajú deti. Čo ju však irituje, je falošnosť a zneužívanie pomoci. Spomenula
jednu rodinu, ktorej prerobili dom, Janka im zo svojho vrecka dala väčšiu sumu
a následne sa štáb dozvedel, že rodičia
sú alkoholici, ktorí si to nezaslúžili a televíziu len využili. Prezradila, že svoj byt
má zariadený v naturalistickom štýle v
prírodných farbách a veľmi jednoducho.
Nie je náročná, ani nepôsobí namyslene, aj keď by to človek od „hviezdy“
(ako sa zvykne hovoriť známym ľuďom)
očakával. Možno aj toto sú dôvody, prečo sa moderátorka tak upla na zvieratá.
Je veľkou milovníčkou zvierat. Najradšej
by pomohla všetkým opusteným psom
a mačkám, čo však nie je v jej silách.
Sama má psíka, dve mačky a dokonca aj
koňa. Janka je ambasádorkou projektu
Spájame sa pre zvieratá, čo je projekt
pomoci pre zvieratká bez domova v
rámci celej SR. Okrem toho spolupracuje s organizáciami Pes v núdzi, Majme
srdce a pod. Je spoluzakladateľkou nadácie pre zvieratá Niki a Steﬃ. Dôkazom
toho, že to robí srdcom je aj môj zážitok
s ňou. Viezla som ju na vlakovú stanicu
(áno, Janka prišla do malej dedinky a
dokonca vlakom!) a cestou zbadala za
plotom psíka – chlpáča. Hneď ma na
neho upozornila, že vyzerá týraný, bez
potrebnej starostlivosti. Keby sme mali
viac času, asi by ma prinútila zastaviť a
ísť to riešiť s majiteľmi psa. Jej láska k
zvieratám je možno akási náhrada lásky
vo vzťahu k mužovi. Povedala mi, že na
ozajstnú lásku sa oplatí čakať. A Janka
Hospodárová si to čakanie spestruje
staraním sa o tých, ktorí to potrebujú.
Stretnúť dobrého človeka je šťastím. Ja
som to šťastie mala. Stretla som ženu,
ktorá ma obohatila a prinútila zamyslieť
sa, či aj ja som dostatočne nápomocná.
A deň, kedy som ju stretla nebol vôbec
strateným.
pripravila:
Marika Derďaková, Rastislavice
/okres Nové Zámky/
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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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na individuálnu výstavbu

PREDAJ POZEMKOV

V GALANTE
Puškin

ova ul.

60 € / m2

t

obchva

<-----

Gala
n
Gala ta
ndia
Náby

Základné informácie:
pozemky majú rozlohu 6 árov
voda, plyn, kanalizácia - skolaudované
n elektrika a verejné osvetlenie od 30. 4. 2018
n cesty budú ukončené do 30. 6. 2018
n stavať sa môže začať hneď po kúpe pozemku
n
n

tok C
(skla zafík
d)

----->

Kolón
Váho ia
vce

0903 700 649, 0903 226 922
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