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OZ Templars Slovakia z Galanty sa riadi
mottom: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto
nechce, hľadá dôvody...“ str.4.

Olivér Szabó zo základnej
školy v Kráľovej nad
Váhom (vľavo) si prevzal
ocenenie z rúk ministra
obrany SR Petra Gajdoša
str.16.

34 mestských
nájomných
bytov v Šali
čaká na svojich
obyvateľov str.14.
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Supermoderná predajňa COOP Jednoty v Galante!
Snažíme sa byť moderní a ísť
s dobou. Napĺňať stále väčšie
požiadavky a komfort našich
zákazníkov, a tak sme si dali
veľkú výzvu... Tou bola kompletná rekonštrukcia starého
Supermarketu v Nákupnom
centre Mladosť v Galante.
Táto predajňa za posledných
20 rokov prešla mnohými
väčšími či menšími rekonštrukciami a modernizáciou,
ale nikdy to nebola taká výrazná a kompletná prestav-

ba, na akú sme sa odhodlali
začiatkom tohto leta.
Rozhodli sme sa doslova
„nenechať kameň na kameni“ a tak okrem obvodových
múrov a podporných stĺpov
sme vymenili všetko. Zväčšil
sa predajný priestor o celý
bývalý sklad a starú kanceláriu vedúceho predajne.
Predajňa dostala ideálny
obdĺžnikový tvar a predajný
priestor sa zväčšil na 955 m2.
Vymenili sa staré podlahy,

stropy, obklady, okná, ventilácia, vodoinštalácia, kúrenie, skrátka všetko, čo sa
vymeniť dalo.
Vznikol veľký predajný
priestor, na ktorom sa naprojektovalo komplet nové
moderné obchodné zariadenie. Nové sú moderné
regálové systémy, chladiaca
technika, obslužné vitríny,
reklamné zariadenia a bannery. Pre zvýšenie komfortu
nákupu sa zaviedli okrem
klasických aj samoobslužné

pokladne, čo urýchli nákupy
a čakacie doby pri pokladni. Ako absolútna novinka v
Galante sú elektronické cenovky pri všetkých tovaroch.
Tieto cenovky sú prehľadné,
estetické a hlavne - umožňujú a uľahčujú personálu
rýchle a prakticky bezprácne
preceňovanie jednotlivých
tovarov.
Na takýto krásny a veľký predajný priestor sme sa však
museli pripraviť aj zvonku.
Problém bol, ako z malého
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starého parkoviska urobiť
veľké, s dostatočným množstvom parkovacích miest. A
aj tento problém sa nám podarilo veľmi dobre zvládnuť,
kde sme tým, že sme zrušili
zásobovanie predajne zo
strany pôvodného parkoviska, získali skoro dvojnásobný počet parkovacích miest.
Čo sa týka vonkajšieho
vzhľadu predajne, tak fasáda sa bude ešte postupne
prerábať a predajňa bude
aj zvonka moderná a veľmi
atraktívna. Atraktívny dizajn

už teraz majú vonkajšie výklady.
Takto sa nám podarilo zo starého obľúbeného Supermarketu v centre Galanty urobiť
super modernú predajňu
potravín, kde ponúkame
našim zákazníkom hlavne
slovenské výrobky a výrobky regionálnych domácich
dodávateľov. Zvýšil sa podiel čerstvých tovarov a aj
služieb, kde v ponuke máme
čerstvé dopečené pečivo,
grilované kurčatá, možnosť
objednávky obložených mís
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a množstvo ďalších služieb
pre zákazníka.
Tento dnes už supermoderný Supermarket v centre
mesta Galanta je dôkazom,
že aj zo starých nemoderných priestorov sa dá urobiť

elegantná predajňa, ktorá
svojim zákazníkom, okrem
pohodlných nákupov, urobila aj radosť.
Spracoval:
útvar marketingu COOP
Jednoty Galanta, s.d.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

-4-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

OZ Templars Slovakia z Galanty sa riadi mottom: „Kto
chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody...“

OZ Templars bolo založené skupinou ľudí, ktorých
zaujala templárska tematika. Keďže sme zdraví
lokalpatrioti, naším hlavným
cieľom bolo združovať ľudí z

fungovania nám dali za
pravdu. Našimi najdôležitejšími aktivitami sú podujatia
a organizovanie Galantafestu, Otvorenia neba v
Sládkovičove, na ktorom

Lucia Galambosová na akciách nechýba
rôznych kruhov, sociálnych
skupín, s rôznymi záujmami,
ktorí by sa za normálnych
okolností možno nestretli,
ale dokážu spojiť sily za jeden spoločný cieľ – pomoc
nášmu mestu.
Chceli sme a vždy sa budeme snažiť o to, aby sme
namiesto prázdnych rečí o
tom, čo chýba, čo nefunguje, čo je zle, začali rozmýšľať
nad tým, čo vieme urobiť
preto, aby sa to zmenilo.
Vieme, že jednotlivec ako
taký veľa toho nezmôže, ale
keď spojíme svoje sily, môžeme dokázať veľké veci.
Ako sa ukázalo, roky nášho

sa podieľajú desiatky
obyvateľov, či už fyzickou
prácou, finančnou podporou alebo nápadmi. Ďalej
je to dobročinná akcia KÚP
a POMÔŽ v spolupráci s
hypermarketom Tesco, kde
kúpou základných trvanlivých potravín, pomáhame
sociálne slabším rodinám.
Určite treba ďalej spomenúť
dlhoročnú akciu darovania
krvi, ktorá má rok čo rok
viac priaznivcov a z počtu
6 darcov sme to tento rok
dotiahli na 36. Toto sú naše
stále podujatia a sme na
ne naozaj hrdí. Pribudlo aj
podujatie spojené s advent-
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ným časom – zapaľovanie
sviečok na adventnom
venci. Srdcu najbližšia je
nám však pomoc slabším,
bezmocným alebo finančne
odkázaným. S našou činnosťou sú spojené aj opravy
zničených alebo poškodených detských ihrísk. Je
toho dosť a naše výsledky
to potvrdzujú. Na získavanie financií používame aj
možnosť podávania rôznych
projektov.
Nedá nám nespomenúť
vyzbierané sumy 3 x 1500€
pre zdravotne postihnuté
dievčatá, ktorým táto suma
pomohla výrazne pri ich
rehabilitácii. Na poslednom Galantafeste sa nám
podarilo zase vyzbierať
2 x 750€ na tricykle pre

Domov sociálnych služieb
pre deti a dorast v Galante,
ktoré budeme odovzdávať
04.09.2018.Okrem týchto
dobročinných akcií realizujeme v spolupráci s OZ MAS
Galanta pre ľudí čo k nám

prídu na bicykli, kolobežke,
korčuliach v ranných hodinách od 6.00 hod. do 8.00
hod. od mesiaca apríl až
august raz týždenne „Cykloraňajky“ kde ponúkame
zadarmo kávu a štrúdľu a
popritom sa porozprávame,
získavame nových priateľov,
či vymyslíme nové akcie.
Takto vznikla aj naša ďalšia
akcia s názvom GALANTSKÉ
HUDOBNÉ PIATKY, ktorú
sme tento rok vyskúšali
prvý krát a sme radi, že má
úspech. Ide tu o predstavenie rôznych umelcov či
už spevákov, bubeníkov
ktorí sa prezentujú svojou
produkciou vonku pod
holým nebom. Tu by sme
chceli ešte raz poďakovať
Dychovému orchestru

mesta Galanta, ktorý nám aj
napriek svojej vyťaženosti
tieto piatky začali a 24.8.18
ich aj ukončili. Podotýkame,
že všetci vystupujúci sa
predstavili bez nároku na
svoj honorár. Pevne veríme,
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že táto akcia bude aspoň tak
úspešná aj budúci rok ako
tento. Na záver nám nedá
a radi by sme spomenuli
projekt, ktorý začíname a
dúfam že bude aj úspešný
so starostami okresu Galanta pod názvom : „Príroda
nie je sklad na odpad, volá
o pomoc, tak pomôžme!“.
Projekt je
zameraný
na likvidáciu čiernych
skládok .
Skládky sa
nachádzajú
v lese, na
poli, pri
riečnom
zdroji ap.
Skládky sú
naozaj veľkým problémom,
nakoľko
znečisťujú spodné vody,
pôdu a odpad, ktorý tam
ľudia zanechávajú a rozkladá sa pomaly alebo vôbec.
Vznikajú tak aj nebezpečné
skládkové plyny, ktoré škodia životnému prostrediu.
Cieľ projektu je aktívne a
kreatívne vnímať prírodné
prostredie. Čím viac ľudí

bude vedieť o tomto projekte a pochopí, že sa snažíme o dobrú vec, tým viac
priaznivcov a podporovateľov získame. Do projektu
sa už zapojili obce Čierny
Brod, Mostová, Čierna Voda,
Váhovce, Kajal, Šalgočka či
Zemianske Sady. Ako vidíte,
naša činnosť je naozaj

rôznorodá a každému, kto
pridá ruku k dielu či už spomínanou fyzickou prácou,
finančnou podporou alebo
nápadmi ĎAKUJEME! U nás
platí: „Kto chce, hľadá
spôsoby, kto nechce,
hľadá dôvody.“
- galantskí templári -

„Príroda nie je sklad na odpad,volá o pomoc, tak počúvajme“,
obracia sa Lucia Galambosová na občanov.
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Nemám rada dvojaký meter. V ničom!

Nedá mi nereagovať, nie ako
novinárke, pracujúcej
v žurnalistike vyše 30 rokov,
ale reagujem ako človek... na
šialenstvo, ktoré sa rozpútalo
posledné roky v našej politike
a geopolitike. Démonizácia
Ruska a všetkého, čo len
zavonia „ruskosťou“, útoky
a znevažovanie ľudí, ktorí
povedia otvorene názor na
súčasnú politiku, pričom sa
nedržia „naučeného manuálu“
z vrcholovej politiky úplatných
politikov, či už našich alebo
európskych. Tých politikov,
ktorí sa tak radi oháňajú
demokraciou a zmyslom pre
spravodlivosť a sankciami voči
„nespravodlivým“. Prečo tieto
politické bábky, tak radi
skloňujúci demokraciu vo
všetkých pádoch, však akosi
zabudli, že práve demokracia
je o pluralite názorov a nie iba
o umožnení vyrozprávať sa
jednej strane, pričom opačný
názor treba buď ukameňovať,
alebo vôbec mu nedať ani len
priestor vyjadriť sa. K tomu
ešte poslušne slúžia médiá,
platené tými, ktorým nejde
o nič iné, len o získanie ešte
väčšej moci a peňazí za cenu
podrobenia si ľudí aj krajiny,
ktoré sa vzpriečili a nechcú
„poslúchať“. Týmto
militaristickým mocenským
kruhom zo Západu a
z Ameriky sedí „v žalúdku“
práve Rusko – krásna zem
s ohromným prírodným
bohatstvom a skvelými ľuďmi,
známymi svojou
pohostinnosťou
a ľudomilnosťou. Podľa týchto
kruhov netreba o Rusku nič
pekné písať, nič o jeho
dejinách a tradíciách,
prírodných krásach,

možnostiach dovoleniek, ale
treba Rusko zhovädzovať
a vykresľovať vo filmoch,
správach a dokumentoch ako
krajinu zabijakov, okupantov,
ktorí ohrozujú svetový mier.
Dlhodobo takýmto spôsobom
vymývať mozgy ľuďom a riadiť
a manipulovať ich, že je
potrebné mať takúto krajinu
pod kontrolou, že to je náš
nepriateľ, že je potrebné tvrdo
proti nemu vystupovať.
Úmyselne sa celé mesiace
a celoplošne v úplatných
médiách a televíziách
zverejňujú výpovede len
takých ľudí, z ktorých doslova
vyžaruje nevraživosť až
nenávisť proti Rusku, resp.
Slovanstvu ako takému.
Celkom beztrestne sa
zahmlievajú už aj dejinné
skutočnosti, výsledky druhej
svetovej vojny a obrovské
obete práve Sovietov, ktorí
znášali najväčšie utrpenie
a obete, pretože oslobodzovali
nepretržite krajiny od východu
až po Berlín! A holokaust bol aj
ruský..., len sa o ňom nikde tak
nehovorí a nepíše ako
o židovskom. Keď Nemci

dostávali „na frak“ na ruskom
fronte, priam šaleli a neľudsky
týrali ruských vojakov, ale aj
civilné obyvateľstvo – deti
a ženy, tieto obete si zažívali
nevýslovné muky! Prečo sa
o tomto nehovorí? Prečo sa
o tomto nepíše v médiách,
podporovaných západom
a rôznymi slobodomurárskymi
nadáciami, prečo sa aj o tomto
netočia dokumenty? Prečo sa
zamlčujú skutočnosti
o takýchto vážnych veciach
a mlčia aj historici na našich
vysokých školách? Boja sa?
Alebo im „niekto“ nadiktoval
učiť študentov podľa prijatej
doktríny nového smerovania
sveta, a ak nebudeš pracovať
v duchu tohto princípu, tak
nebudeš učiť vôbec? Môžeme
hovoriť o demokracii, ak sa
ľudia boja vysloviť svoj názor,
ktorým nevzdávajú hold
nadiktovaným „múdrostiam“
Západu a propagandistom
NATO? Aj 21. august 1968
a vstup spojeneckých krajín do
Československa sa omieľa už
týždne na všetkých našich
televíznych staniciach.
Vykresľuje sa okupácia krajiny,
vtrhnutie okupantov z Ruska
do krajiny, strach ľudí, odpor
atď... Všetci
opýtaní, zdokumentovaní, či
„odchytení“ rozprávajú ako
podľa jednej šablóny, a toto
ma najviac udivuje aj zaráža!
Pretože logicky mi to vychádza
ako skreslenie skutočností,
nakoľko ľudia už z princípu, ale
aj nevedomosti, majú rôzne
názory a postoje už len na
kvalitu a význam mlieka.
Pýtam sa preto, či naozaj všetci
ľudia boli a aj dnes sú
rovnakého zmýšľania, a len
toho jediného, že išlo

o okupáciu? Čo ma najviac
prekvapuje, že aj vo
verejnoprávnej televízii
dostávajú priestor len tí na
vyjadrenie, ktorí vstup
spojeneckých vojsk označili
ako okupáciu. Prečo nedostali
priestor aj takí občania
a osobnosti, ktorí vstup
spojeneckých armád hodnotili
inak? Lebo ak sa báli vyjadriť,
tak potom niečo nie je
v poriadku s našou
demokraciou! Báť sa
prenasledovania za názor,
alebo iných následkov
v dnešnej dobe možno
porovnať v tom prípade
s divokými 50-tymi rokmi!
Československo bolo v roku
1968 súčasťou a členom
Varšavskej zmluvy, ktorú
založili na čele so Sovietmi
viaceré štáty východnej
Európy ako zmluvu
o priateľstve a spolupráci a
vzájomnej vojenskej pomoci
v prípade potreby. Vznikla
v roku 1955, teda šesť rokov
po vzniku NATO - ako jeho
vojenská protiváha. A tak ako
NATO zastrešovalo krajiny
v ňom zgrupené, aj obranu
týchto krajín, rovnako to
platilo pre Varšavský pakt.
Krajiny združené v NATO boli
spojenci, tak - ako krajiny
združené vo Varšavskej
zmluve, ktoré boli tiež
spojencami. Ak som s niekým
spojenec a požiadam
o pomoc, tak logicky
nemôžem byť votrelec, ani
okupant. Okupantmi boli
napríklad krajiny NATO vo
vojne proti Iraku, či Líbyi, kde
vtrhli bez pozvania a bez
mandátu OSN! Kde zavraždili
vodcov krajín a ešte sa chválili
a opíjali ľudí v správach, že to
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všetko urobili v záujme mieru.
Ako okupanti sa zachovali
Američania aj v auguste 1945,
keď fakticky po skončení 2.
svetovej vojny zhodili úplne
zbytočne dve atómové bomby
na Hirošimu a Nagasaki na nič
netušiace civilné obyvateľstvo
– v záujme demonštrácie
svojej sily! A ľudia tu dodnes
zomierajú na následky. Takto
sa chovajú tzv. nositelia mieru,
bezpečnosti a pokroku?
Odsúdeniahodná situácia sa
deje aj dnes, keď sa
systematicky urážlivo o Rusku
vyjadruje nielen NATO a vysokí
pohlavári USA, ale takýto
znevažujúci postoj prinášajú aj
do krajín, ktoré v podstate cez
vojensko-priemyselný sektor
a médiá celkom úspešne už
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podobným „bojovníkom za
pravdu“ nevadí prítomnosť
amerických vojsk na našom
území? Prečo napríklad
televízie a médiá
neinformovali verejnosť, že
v júni tohto roku slovenskí
poslanci odsúhlasili
prítomnosť amerických
vojakov na Slovensku? Jediní,
ktorí hlasovali proti, boli
poslanci Kotlebovej strany. Ak
má odísť z nášho územia
armáda jedného štátu
dobrovoľne – nasilu, prečo inej
odsúhlasíme prítomnosť? Aj
fáma, že potrebujeme
zvyšovať bezpečnosť našej
krajiny, je doslova trápna. Kto
ohrozuje našu Slovenskú
republiku? Rusi? Našu
republiku zabíjajú vlastní
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vôbec neprekáža, že sa po
našom území neustále
preháňajú vojaci zoskupenia
NATO, že sa tu neustále
presúva vojenská technika
hore dole cez štát, po cestách,
železniciach (vôbec o tom
médiá neinformujú, alebo
len veľmi okrajovo, čo je tiež
úmysel), že tu musí
obyvateľstvo strpieť neustále
vojenské cvičenia, že naši
chalani sú vysielanú do
cudzích štátov, do bojov, ako
súčasť NATO... Nemám rada
dvojaký meter! A trvám na
zdravom rozume, aj správnom
používaní slov okupant
a spojenec, pretože je až
priehľadná zloba
a organizovaná nenávisť voči
Rusku. Ak sa však lepšie

Ruskí motorkári „Noční vlci“ šíria posolstvo 2. svetovej vojny
a vzdávajú hold obetiam po Európe.
desaťročia ovládajú. Aj na
Slovensku, pretože aj tu sa
nájdu úplatní ľudia a chrapúni,
ktorí za peniaze a vidinu moci
urobia čokoľvek. Naši žiaci
v školách sú pomýlení: „Tak
sú Rusi naši osloboditelia,
alebo okupanti?“ pýtajú sa.
A ja sa pýtam, čo robí aj naša
škola? Prečo sa dejepis učí iba
jednu hodinu? Kto spracúva
informácie do učebníc?
Z akých análov sa čerpá
história? Prepisuje niekto
úmyselne dejiny? Kto prekrúca
históriu? Kto chce nabúrať
naše dejinné korene? Kto
rozdúchava nenávisť medzi
národmi, medzi susediacimi
štátmi? Keď sme v 90.tych
rokoch doslova vyhnali
ruských vojakov z nášho
územia, aktivisti, okolo
Michala Kocába a spol. ... sa
tvárili ako osloboditelia sveta,
ktorí zázračne vyriešili
problém ľudstva. Preto by ma
zaujímalo, či dnes takýmto im

zradcovia, ktorí si nechajú za
dolár vŕtať koleno a tak ako
vedia zradiť svoju krajinu,
určite s kľudom zradia aj
vlastnú matku. Toto je
najväčšie nebezpečenstvo pre
Slovensko. A ozaj, pán Kocáb
a jeho predĺžené ruky na
Slovensku, nezorganizujú
podobný rýchly odsun
cudzích vojsk od nás, ako to
urobili pri sovietskych? Ruskí
motorkári „Noční vlci“, ktorí
šíria posolstvo 2. svetovej
vojny a vzdávajú hold obetiam
po Európe, sú znevažovaní
a urážaní aj ako krajina,
dobreže neohrozujú svetový
mier. A zbabelé sú aj
vyjadrenia opäť našich
vrcholových politikov, a to aj
z radov ministerstva
zahraničných vecí, na ich
adresu... „len aby sa náhodou
nenahneval veľký brat
v NATO“. Na druhej strane
týmto slizkým hadom v našom
slovenskom parlamente akosi

pozriete, že kto ju šíri, kto
o nej píše, kto o nej filozofuje
a stavia sa do role znalca dejín,
stále sú to tí istí ľudia, tí istí
novinárikovia, rýchlo
vykvasení cez rôzne
treťosektorové spoločnosti,
ktoré im aj patrične nalejú
rozum, herci, prípadne už ich
aj deti, scenáristi, spisovatelia,
ale aj rýchlo vykvasené
celebritky. A čo sa týka
dokumentov o štátoch, ich
politike a smerovaní, treba si
všímať ich tvorcov, scenáristov
a režisérov takýchto
dokumentov, ale aj na nich
účastných aktivistov, platené
nadácie zo zahraničia, ktoré
robia patričný ohlas vo
verejnosti a hlavne si
všímajme producentov
a sponzorov takto vyrobených
dokumentov, majiteľov
časopisov, vydavateľov kníh
a tvorcov protiruských (dez)
informácií. Niektorí si už radšej
dávajú namiesto mena

pseudonymy, pretože naši
ľudia sú naozaj nie blbí.
Vždy to je jeden a ten
istý menovateľ, ktorý sa
skrýva za rozdúchavaním
nepokojov, nenávisti,
kolízií, ohováraním: získanie
moci, ekonomického vplyvu,
strategických surovín, zničiť
a vybrakovať bohatstvo štátu
a to aj za cenu vojny. A všetky
tieto skutočné pohnútky
pekne skryť pod pláštik –
pomoci štátom, ochrany ľudí,
záchrany rás a národností.
Zároveň vyvolať celosvetový
odpor a prenasledovanie tých,
ktorí majú kritické myslenie,
vlastný názor a netlieskajú
všetkým svinstvám, ktoré
vymýšľajú finanční špekulanti
svetovej oligarchie a aj naši
na nich napojení, lebo sú
nenažratí po bohatstve a po
stále väčšom ovládaní sveta,
a to aj za cenu totálneho
zmagorenia a zmanipulovania
bežného človeka, len aby im
ostalo viac. Tak ako sa rodia
ľudia s dobrým srdcom, tak
sa rodia aj s genetickým
potenciálom svojich predkov.
Ak boli hrdlorezi, agresori
a špekulanti, poväčšine aj
potomkovia sa postupom
rokov nezaprú. Zločincom sa
nikto nerodí, ale genetické
zárodky zločinnosti v ňom
s veľkou pravdepodobnosťou
sú. A tie buď prepuknú,
alebo ostanú v kľude, tak
ako pracujú aj dispozície
pre tú ktorú chorobu v nás
ľuďoch. Ale ak niekto bude
vychovávaný v prostredí, kde
od rána do večera počúva,
ako koho okradnúť, oklamať,
zaklincovať a ako to zároveň
zakryť pod pekný „pijár“
uhladenosti a študovanosti,
tak sa ani nečudujme, že vždy
bude dosť slizkých hadov
a skrytých psychopatov
v bielych golieroch, ktorí
z titulu svojich funkcií, ktoré
získali vďaka dôvere ľudí,
hocikedy obetujú vlastné
národy a ľudí. Takýto budú
vždy slepými služobníkmi
tých, ktorí ich podplácajú
a zároveň vydierajú. Vytvárať
obraz nepriateľa je doslova
ich povinnosťou, lebo tým
zakrývajú fakt, že najväčším
nepriateľom ľudí a vrahmi
vlastných národov sú práve
oni sami, žiaľ – navyše platení
z našich daní.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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V našich školách začal nový školský rok

Spojená škola Nivy 2 v Šali
tento školský rok reaguje na
dopyt žiakov a po dvojročnej
prestávke opäť otvára denné
nadstavbové maturitné
štúdium určený pre záujemcov, ktorí skončili trojročný
učebný odbor so strojárskym
alebo elektrotechnickým
zameraním.
„Na trhu práce je dnes veľmi
veľký dopyt práve po takýchto
profesiách. Niektorí naši žiaci
však uvažujú výhľadovo do budúcnosti a chcú si doplniť vzdelanie, nie je predsa vylúčené,
že v budúcnosti budú zastávať
vedúce pozície. V nadstavbovom ročníku môže byť tridsať
žiakov, štúdium umožníme aj
záujemcom mimo našej školy,
musia však spĺňať podmienky
napríklad byť vyučení v danom
odbore,“ vysvetlila riaditeľka
školy Anna Keseliová (na sním-

máme aj nedostatkové odbory,
Spojená škola v Šali má tri
ke) V tomto školskom
bude vzdelanie u nich
ktoré sú v zozname Ministerorganizačné zložky, ktoré v
nadobúdať celkom 340
stva školstva SR. Absolventi
novom školskom roku budú
žiakov, oproti minulosti
týchto odborov veľmi chýbajú
mať podľa platnej legislatívy aj
je to nárast približne 40
na trhu práce, preto sú motinové názvy – obchodná akadédetí. „Technické odbory
vovaní štipendiom, najvyššia
mia (študijný odbor obchodná
majú budúcnosť, ako sa
čiastka je 59 eur mesačne.“
akadémia), stredná priemypovie, hýbu dnes sveV sídle šalianskej školy počas
selná škola elektrotechnická
tom. Naši žiaci sa dokážu
prázdnin rekonštruovali sociál(študijný odbor elektrotechuplatniť okamžite na
ne zariadenia, náklady vyčíslili
nika) a stredná odborná škola
trhu práce. Vykonávana približne do 90-tisíc eur.
technická (študijné odbory
jú odborný výcvik na
„Náš zriaďovateľ Úrad Nitrianchemik operátor, mechanik
zmluvných pracoviskách
skeho samosprávneho kraja
elektrotechnik, mechanik strovo firmách
Duslo Šaľa a
v Samsungu
v Galante. V
tomto roku
pribudnú aj
ďalšie firmy ako
napríklad Bekaert v Sládkovičove a
ProCS v Šali. Hlavne so
spoločnosťou Duslo
máme už štvrtý rok
veľmi dobrú spoluprácu. Našim žiakom
poskytujú podnikové
štipendium, bezplatné
pracovné pomôcky,
bezplatné stravovanie
a počas letných prázdnin ponúkajú brigády,
naši žiaci každoročne reagujú veľkým
záujmom. Každoročne máme na škole
Firma Duslo Šaľa každoročne odmeňuje najlepších žiakov peňažnou
prezentačné akcie,
sumou. Riaditeľka, Anna Keseliová na snímke vpravo.
prídu k nám zamestnávatelia, ktorí majú
si stanovil prioritu, inovovať
jov a zariadení, programátor
vážny záujem zamestnať našich
takéto zariadenia na stredných
obrábacích a zváracích strojov
absolventov. Sú to napríklad
školách. Teší nás, že sme sa
a zariadení, učebné odbory
známe automobilky Jaguar
dostali do prvej etapy.“
strojný mechanik, elektromeLand Rover, Volkswagen, PSA
Peugeot Citroën Slovakia,“
-ASZAchanik - silnoprúdová technika
dodáva riaditeľka školy.
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY
a obrábač kovov ). „Na škole

Školský rok začínajú s novou odbornou učebňou
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
v Galante aj tento
školský rok ponúka
pre verejnosť služby za
veľmi výhodné ceny.
Teoretické vedomosti a
praktické zručnosti bude
v tomto školskom roku
u nich nadobúdať spolu
312 žiakov. Škola ponúka
záujemcom študijný
päťročný odbor hotelová akadémia, bohatá
ponuka vládne v prípade
učebných odborov. Žiaci

sa môžu vyučiť za kaderníkov,
cukrárov, čašníkov, kuchárov.
Môžu získať výučný list aj v
dvoch odboroch naraz – kuchár
a cukrár, ide však o štvorročný
učebný odbor. V ponuke je aj
nadstavbové dvojročné denné
aj externé štúdium v odbore
spoločné stravovanie a vlasová
kozmetika. „Aj v tomto roku
pozývame verejnosť do našej
cukrárne na Bratislavskej ulici,
okrem toho prevádzkujeme
reštauráciu Trend a kaderníctvo pri kruhovej križovatke
pri miestnom neogotickom

kaštieli,“ hovorí riaditeľka školy
Anzelma Bolová. Spomínané
prevádzky slúžia vlastne ako
výcvikové strediská pre žiakov,
zákazníci môžu využiť ich služby za nižšie ceny v porovnaní s
inými takýmito prevádzkami.
Tento školský rok v Strednej
odbornej škole obchodu a
služieb v Galante začínajú s
novou odbornou učebňou
vybavenou počítačmi a diaprojektorom, ide o sponzorský dar
do miestnej firmy Samsung v
hodnote 15-tisíc eur. „Prepojili
sme aj všetky naše bloky optic-

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
kou sieťou,“ dodáva Anzelma
Bolová. Vlani úplne vynovili
školskú kuchyňu, potrebné
peniaze im poskytol zriaďovateľ
Úrad Trnavského samosprávneho kraja, išlo o sumu vo
výške 240-tisíc eur. „Napríklad
vymenili sme vzduchotechniku a dlažbu. Okrem toho
na budovách sme vymenili
okná, zatepľovali sme strechu,“
vysvetľuje riaditeľka školy. V
tomto školskom roku ich čaká
náročná výzva, rekonštruovať
miestnu telocvičňu, ktorá je v
havarijnom stave. „Uchádzame
sa o potrebné peniaze v rámci
projektu z rezortného ministerstva. V týchto dňoch čakáme na
vyhodnotenie.“
Ďalšou výzvou pre školu je
zaviesť do praxe duálne vzdelávanie v odbore obchodný
pracovník, v tomto prípade
spolupracujú s firmami DM,
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Kaufland a Tesco. „Výhodou
sú benefity pre žiakov ako
napríklad štipendium, poskytnuté pracovné odevy, úhrada
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za dopravu či ubytovanie.
Pozitívom je aj dobré materiálne vybavenie na vykonávanie
odbornej praxe.“ Deti, ktoré

ešte navštevujú základnú
školu, aj tento rok pozývajú
na Deň otvorených dverí. V
ponuke ostávajú aj týždne
so Slovenskou poľnohospodárskou komorou, v rámci
akcii zamerané na konkrétne produkty, budú žiaci
pripravovať rôznorodé jedlá.
Škola spravuje tri pavilóny,
každý pedagóg má k dispozícií svoju učebňu, zavedené
sú už elektronické triedne
a žiacke knihy. „Ide nám o
rýchlejšiu a efektívnejšiu
komunikáciu.“ Keďže žiaci
nemajú kmeňové triedy a
rotujú, na chodbách im vybudovali oddychové zóny s
izbovými kvetmi a priestormi sa sedenie.
-ASZAFOTO:
ARCHÍV ŠKOLY A AUTORKA

Stredná odborná škola, Štúrova 74 - Šaľa, otvorila
3. septembra žiakom svoju bránu už po 114 krát.

Nový školský rok 2018/2019 sa
ponesie v znamení viacerých
pozitívnych zmien, ktoré sa
udiali počas letných prázdnin.
Kým žiaci školy prázdninovali
a pedagógovia a zamestnanci
dovolenkovali na škole bol
počas celého horúceho leta
pracovný ruch. Prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení a
strechy prevádzkovej maštale.
Táto skutočnosť poteší nielen
žiakov, ale aj ich štvornohých
majestátnych miláčikov.
Prebehla aj oprava strechy v
budove teoretického vyučovania na školskom internáte.
Finančné prostriedky dostal
aj školský internát a školská
jedáleň. Investorom všetkých
prác bol Nitriansky samosprávny kraj. Do školy zainvestovala
aj samospráva, ktorá prepojila
školu a mesto prístupovým
chodníkom.

Do prvých ročníkov v novom
školskom roku nastúpi 21 žiakov do študijného odboru agropodnikanie – so zameraním
na chov koní a jazdectvo, 29
žiakov do učebných odborov
kuchár, čašník / servírka, kaderník a chovateľ koní – chov
koní a jazdectvo a 28 žiakov
do nadstavbového štúdia v
študijnom odbore podnikanie
v remeslách a službách.
SOŠ, Štúrova 74, aj v tomto
školskom roku bude nadväzovať na svoje tradície v jazdeckých zručnostiach, najmä účasťou talentovaných žiakov na
pretekoch organizovaných Slovenskou jazdeckou federáciou
a účasťou na Medzinárodných
žiackych dostihoch v Bratislave,
Budapešti a Prahe. Zúčastníme
sa aj na domácich i európskych
voltížnych pretekoch.
Počas letných prázdnin sa žiaci
študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov
koní a jazdectvo zúčastnili
3-týždňovej stáže v Portugalsku
v rámci projektu Erasmus+.
Žiakov z gastronomických
učebných odborov v mesiaci
september zase čaká súvislá
mesačná stáž na Sicílii. Cieľom
týchto stáží je internacionalizácia vzdelania a získanie jazykových zručností v uvedených
odboroch.

Z chovateľských akcií SOŠ sa v
mesiaci september uskutoční
Jesenné hodnotenie koní, kde
sa za účasti zástupcov NSK ako
zriaďovateľa, chovateľských a
veterinárnych autorít predvedie celé stádo koní chovaných na škole a určí sa ďalšia
koncepcia chovu koní. Na túto
akciu pozývame širokú verejnosť zo Šale aj okolia. V mesiaci
október sa uskutoční Hubertova jazda žiakov 3. ročníkov
študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
a učebného odboru chovateľ
– chov koní a jazdectvo.
November a december sa opäť
ponesie v znamení organizovania workshopov a dní
otvorených dverí pre žiakov

8. a 9. ročníkov základných
škôl nielen zo Šale aj širokého
okolia.
Plán hlavných úloh činností
SOŠ aj v novom školskom
roku je bohatý na množstvo
športových aktivít, odborných
a jazykových olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti. V
rámci odborného vzdelávania
bude naďalej pretrvávať v
novom školskom roku úloha
zvyšovania kvality a efektivity vzdelávania, aktualizácie
obsahu vzdelávania s pokračovaním mobilít žiakov s cieľom
zabezpečiť kvalitu našich absolventov na súčasnom našom
i európskom trhu práce.
Ing. Magdaléna Birnsteinová
riaditeľka školy

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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„Narodila som sa ako Slovenka, krstom som sa stala
katolíčkou, som matkou dvoch krásnych detí a po celý
život ma sprevádza povolanie historičky, “
hovorí prof. Dr. phil. Emília Hrabovec.

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec je slovenská historička, autorka viac než dvoch stoviek vedeckých publikácií v siedmich jazykoch, členka Pápežského výboru pre historické vedy, Collegia
Carolina, Vedeckej rady Centra pre štúdium a výskum Druhého vatikánskeho koncilu na
Pápežskej lateránskej univerzite, Vedeckej rady Revue d’histoire eccésiastique a početných
ďalších vedeckých grémií a inštitúcií. Naša redakcia je veľmi poctená, že práve náš regionálny
časopis dostal súhlas publikovať o tejto osobnosti článok.
Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec sa výskumne venuje predovšetkým slovenským politickým a cirkevným dejinám
20. storočia a dejinám vatikánskej
diplomacie a jej vzťahov k strednej a
východnej Európe. Od začiatku deväťdesiatych rokov vedie systematický
historický výskum vo vatikánskych
archívoch a v archívoch ministerstiev
zahraničných vecí rôznych európskych štátov. Vydala prvú edíciu vatikánskych diplomatických prameňov
k slovenským dejinám 20. storočia a
nedávno rozsiahlu monografiu Slovensko a Svätá stolica 1962-1989 v
kontexte vatikánskej východnej politiky, ktorá vyšla v roku 2016 v prvom
a už o niekoľko mesiacov v druhom,
podstatne rozšírenom vydaní.
Bola hosťujúcou profesorkou na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene,
na Taliansko-nemeckom historickom ústave v talianskom Trente, na
Ústave východoeurópskych štúdií v
nemeckom Regensburgu a na štátnej
univerzite La Sapienza v Ríme. Pápežský výbor pre historické vedy už roky
zastupuje v Medzinárodnom komitéte
historických vied, vo vedeckom dialógu s Ruskou akadémiou vied a Moskovským patriarchátom a na zasadnutiach Medzinárodného komitétu
pre výskum dejín kresťanstva.
Narodila sa 23. júla 1964 v Bratislave.
Jej otec, Gašpar Holienčík, pochádzal
z Horného Vadičova. Mama - Pavla
Holienčíková, rodená Michalcová, z
Vrbového. V roku 1982 Emília, vtedy
ešte Holienčíková, maturovala na
Gymnáziu Ladislava Novomeského
v Bratislave, po maturite začala štúdium histórie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
Počas štúdia v roku 1984 emigrovala
z politických dôvodov do Nemecka,
kde začala študovať všeobecné dejiny,
východoeurópske dejiny a angličtinu.
Základné štúdium absolvovala na
univerzite vo Freiburgu, hlavné štú-

foto: Ivona Orešková
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dium na Univerzite Ludwiga
Maximiliána v Mníchove,
dvojsemestrálny študijný
pobyt na univerzite vo
švajčiarskom Bazileji. Po
svadbe s Petrom Hrabovcom,
Slovákom žijúcim v exile v
Rakúsku, sa presťahovala do
Viedne, kde zložila diplomové skúšky a získala magistérium. V roku 1994 dosiahla
doktorát (Dr. phil.), jej dizertačná práca venovaná nemeckej otázke po roku 1945,
vyšla v Nemecku vo viacerých knižných vydaniach.
Vo Viedni sa aj habilitovala
monografiou o vatikánskej
diplomacii po prvej svetovej
vojne a bola vymenovaná za
mimoriadnu profesorku. V
roku 2005 ju prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za riadnu
profesorku histórie.
Po návrate na Slovensko
pôsobila najprv na Trnavskej
univerzite v Trnave (v rokoch
2006-2008 ako dekanka
Filozofickej fakulty), od roku
2009 je profesorkou na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
Univerzite Komenského v
Bratislave, vedúcou Katedry
cirkevných dejín a prodekankou pre vedeckú činnosť
a medzinárodné vzťahy. V
rokoch 2014-2017 bola prvou riaditeľkou Slovenského
historického ústavu v Ríme.
Je nositeľka Ceny Richarda
Georga Plaschku Rakúskej
akadémie vied, Ceny Ústavu
dejín kresťanstva a Ceny
Fides et ratio Konferencie
biskupov Slovenska. Je
mamou dvoch medzičasom
dospelých detí, dcéra Clara vyštudovala právo, syn
Marco študuje. Žije s rodinou
v Bratislave.
o Váš otec pochádzal z Kysúc. Aký vzťah máte k tomuto regiónu?
- Kysuce sú pre mňa teplou
spomienkou na detstvo,
spomienkou na otca, ktorý
si svoje Kysuce po celý život
nosil hlboko v srdci, ale aj
konkrétne živé puto s mojou
slovenskou vlasťou, ktorú
veľmi milujem. Po kysuckých
predkoch som dostala do
daru aj niektoré vlastnosti,
ktoré kysucký človek po
stáročia potreboval, aby v
neľahkých podmienkach
prežil: húževnatosť, vzdorovitú odvahu nevzdávať sa,
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ale aj ľudskú priamočiarosť a
hrdosť, ktorá keď vidí krivdu,
tak – obrazne povedané –
skôr siahne po sekere, než by
zaliezla pod stôl. Dnes je na
Slovensku v móde chváliť sa
kadejakými cudzokrajnými
alebo aspoň bohatými a
vplyvnými predkami. Vtedy
zvyknem položartom polovzdorovito vravieť, že mne
zase prúdi v žilách krv kysuckých sedliakov a kysuckých
zbojníkov. Spomedzi tých
druhých síce neviem pomenovať žiadneho konkrétneho, ale som presvedčená,
že nejakí museli byť, veď aj
v Jánošíkovej družine boli
okrem kapitána v drvivej
väčšine Kysučania.
o Kysuce sú v súčasnosti
katolícke. Mal tento región/táto skutočnosť vplyv
na vaše profesijné smerovanie?
- Neviem, či na profesijné
smerovanie, ale istotne na
moju katolícku a slovenskú
identitu, ktorú som dostala
cez mojich rodičov a v ktorej
ma vychovávali od raného
detstva. Dali mi tak väčší dar
ako všetky bohatstvá tohto
sveta.
o Váš výskum sa sústreďuje
na dva hlavné a najbohatšie vatikánske archívy Historický archív Druhej sekcie Štátneho sekretariátu
Svätej stolice a na Vatikánsky tajný archív. Aké je
to dostať sa a pracovať v
„tajnom“ archíve?
- Vatikánsky tajný archív nie
je vôbec tajný, aspoň nie
v takom zmysle, aký nám
obyčajne príde na myseľ,
keď sa hovorí o tajnostiach či
pokladoch z trezorov. Je to v
podstate štandardný archív
pápeža a Svätej stolice, ktorý
iba uchováva starobylý názov, do ktorého však majú
prístup všetci riadne legitimovaní bádatelia, ktorí majú
požadovanú kvalifikáciu a
odporúčanie riadneho profesora známeho Svätej stolici.
Sama takéto odporúčania už
roky píšem polovici slovenskej historickej obce. Trochu
náročnejší je vstup do Historického archívu Štátneho
sekretariátu, ktorý predpokladá povolenie od sekretára
pre vzťahy so štátmi („ministra zahraničia“) Svätej stolice,
ale aj do neho sa vedecky
kvalifikovaní bádatelia bez
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problému dostanú a vôbec
nemusia byť ani katolíci.
Práca vo vatikánskych archívoch je nepochybne
veľmi zaujímavá, ponúkajú
obrovské bohatstvo historických dokumentov, je v
nich uzatvorené viac než
tisícročie našich národných
i cirkevných dejín, ktoré z
veľkej časti dodnes iba čakajú na spracovanie. Práca v
nich má však – ako napokon
každá práca - svoje osobitosti, vyžaduje špecifickú
historickú a jazykovú prípravu, skúsenosť a trpezlivé
dlhoročné bádanie. Veľmi
by som si priala, aby sa našli
najmä mladí slovenskí historici i podpora štátu, bez
ktorej takéto štúdium nie je
možné, aby sme tieto poklady mohli postupne vyniesť
na svetlo sveta. Iba ja sama
by som vedela „zamestnať“
aspoň pol tucta asistentov,
keby som nejakých mala a
keby Slovensko tak ako iné
štáty vrátane všetkých našich
susedov malo zmysel pre
dôležitosť tejto práce, ktorá
je spoznávaním našich dejín,
upevňovaním našej identity,
ale aj dôležitou kultúrnou
diplomaciou, ktorá je veľmi
účinným nástrojom najmä
pre menšie národy, nemajúce za chrbtom oporu vplyvných a bohatých veľmocí.
o Aké hlavné témy sú súčasťou vašich výskumov?
- Konkrétnych tém je veľa,
zväčša súvisia s diplomaciou
Svätej stolice vo vzťahu k
Slovensku a strednej Európe,
ale aj so slovenskými politickými a cirkevnopolitickými
dejinami v medzinárodnom
kontexte 20. storočia, od
prvej svetovej vojny až po
prah súčasnosti, so slovenským exilom či slovenskou
otázkou v medzinárodnej
diplomacii.
o Čomu sa momentálne
venujete vo svojom výskume?
- Z neslovenských tém pripravujem štúdiu o vzťahoch
Svätej stolice a Sovietskeho
zväzu od šesťdesiatych rokov 20. storočia do rozpadu
Sovietskeho zväzu a štúdiu o
vatikánskej diplomacii v roku
1938. Práve v týchto dňoch
ide do tlače mnou vydaný
zborník o pápežskej diplomacii a Umlčanej Cirkvi 19451965, ktorý vyjde v edičnej

sérii Pápežského výboru pre
historické vedy a ktorý by
sme chceli na jeseň prezentovať v Ríme. Zo slovenských
tém spomeniem štúdiu o
pôsobení otca biskupa Pavla
Hnilicu v zahraničí, ktorá tiež
vyjde v Ríme, dlhú štúdiu o
biskupovi Jánovi Vojtaššákovi z pohľadu vatikánskych
dokumentov, ktorá zase vyjde na Slovensku, v Nemecku
pripravujeme Handbuch
zur Kirchengeschichte der
Slowakei, na vydanie čakajú
články o Svetovom kongrese
Slovákov, o Jánovi Pavlovi II.
a Slovensku v kontexte vatikánskej východnej politiky,
ktorý vyjde v rámci jubilejníka pre prefekta Vatikánskeho tajného archívu Sergia
Pagana, do Ríma som sľúbila
štúdiu o Slovensku v rokoch
1939-1945, chystám knižku o
slovenskom exile vo vzťahu
k Svätej stolici a Taliansku,
vydanie vatikánskych dokumentov k autonómii Slovenska 1938 a k Slovensku 19621989, teda od počiatkov
vatikánskej východnej politiky do pádu komunizmu, v
jeseni ma čaká veľký kongres
vo Vatikáne o Svätej stolici
a dôsledkoch prvej svetovej
vojny a mnohé ďalšie podujatia v rôznych končinách
Európy.
o Objavili ste v archívoch
nejaký zaujímavý fakt alebo dokument?
- Zaujímavých dokumentov
bolo viac než dosť, nejde mi
však o zbieranie jednotlivých
zaujímavostí a „trhákov“, ale
o systematický výskum, ktorý
zaplní biele miesta a dá do
nového kontextu mnohé
súvislosti z našich dejín. Pretože to, čo dnes slovenská
historická veda potrebuje
ako soľ, to nie sú iba historické „jednotliviny“, detailné
dokresľovania toho či onoho
problému, ale pohľad na celé
naše dejiny zo slovenskej
perspektívy. Naše dejiny sa
totiž po dlhé desaťročia, ak
nie stáročia, písali z pohľadu
iných: raz z pohľadu maďarského, potom z pohľadu
českého. Potrebujeme teda
vlastný „slovenský naratív“ s
chronologickými medzníkmi,
osobnosťami a udalosťami,
ktoré boli relevantné pre
naše dejiny, nie takými, ktoré
sme boli nútení prevziať od
cudzích a v ktorých sme boli
pokračovanie na str. 12
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iba príveskami.
o Vaša najnovšia kniha
vyšla v roku 2017 s názvom
Slovensko a Svätá stolica
v kontexte vatikánskej
východnej politiky 19621989. Pracujete na novej
knihe?
- Ako som už spomínala, popri množstve štúdií a článkov
na rozmanité témy by som
chcela s Božou pomocou pripraviť monografiu o slovenskom exile a jeho vzťahoch
s Rímom a Svätou stolicou a
vydať ďalšiu zbierku vatikánskych dokumentov k Slovensku, tentoraz k obdobiu
od šesťdesiatych po osemdesiate roky 20. storočia.
Veľmi ma však láka a zároveň
považujem za veľmi dôležité
pripraviť aj publikáciu o systematickom deštrukčnom
pôsobení čechoslovakizmu,
ktorý sa po celé 20. storočie
systematicky usiloval asimilovať Slovákov a podarilo sa
mu to do tej miery, že si to
mnohí Slováci už ani len neuvedomujú.
o V roku 2014 vznikol
Slovenský historický ústav
v Ríme. Boli ste jeho riaditeľkou. Aký je to pocit stáť
pri zrode takejto dôležitej
inštitúcie? Priblížte našim
čitateľom stručne, na čo
slúži takáto inštitúcia v zahraničí nám Slovákom?
- Slovenská historická veda
sa roky usilovala o založenie
vedeckého pracoviska, ktoré
by organizovalo výskum vo
vatikánskych a talianskych
historických archívoch, knižniciach, múzeách a galériách,
skrývajúcich nesmierne
bohatý pramenný materiál k
slovenským dejinám od najstarších čias až do súčasnosti.
Veľký vedecký i kultúrnopolitický význam historického
ústavu v Ríme pochopili
temer všetky európske štáty,
ktoré si začali zakladať svoje
vedecko-výskumné inštitúcie
v Ríme už od 19. storočia,
najmä po otvorení vatikánskych archívov pre historický
výskum v roku 1881. Najstaršou inštitúciou je École française de Rome z roku 1876,
potom ústav rakúsky z roku
1881 a nemecký z roku 1888,
ktorý prežil všetky otrasy nemeckých dejín a existuje bez
prestávky dodnes. Vlastné
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historické ústavy majú dnes
v Ríme aj susedné štáty Slovenska vrátane Česka, ktoré
si svoje pracovisko zriadilo
v roku 1994.
Za prvými pokusmi o založenie samostatnej slovenskej
vedeckej inštitúcie v Ríme
stál ešte slovenský exil, ktorý
v roku 1961 založil Slovenský ústav v Ríme, združujúci
slovenských vedcov žijúcich
v zahraničí a publikujúci
vedeckú ročenku Slovak
Studies.
Pokusy o založenie štátnej
inštitúcie siahajú bezprostredne do obdobia po
roku 1989. Už v roku 1991 sa
na základe uznesenia vlády
sformovala Pracovná skupina a v novembri 1991 bol na
pôde Slovenského ústavu
svätých Cyrila a Metoda
v Ríme slávnostne založený
Slovenský historický ústav v
Ríme, ktorý v nasledujúcom
období naozaj vyslal viacerých slovenských historikov
a archivárov na výskum do
Ríma, postupne však chradol
pre nedostatok finančných
prostriedkov a v roku 1999
bol uznesením vlády zrušený.
Dnešný ústav bol preto založený až na druhý pokus, a to
zákonom č. 116/2013, ktorý
vstúpil do platnosti v roku
2014. Slovenská historická
obec sa vzniku ústavu úprimne potešila a o jeho existenciu prejavila čulý záujem,
o čom svedčili aj početné
žiadosti o výskumné podpory, ktoré prišli ústavu hneď
na prvú mimoriadnu výzvu
zverejnenú dva mesiace po
vzniku ústavu v máji 2014.
Napriek limitovanej materiálnej, personálnej a právnej
situácii sa ústavu podarilo za
prvé tri roky svojej existencie
reálne konštituovať ako rešpektovanej inštitúcii. Začal
organizovať a koordinovať
interdisciplinárny historický
výskum slovacík v Ríme/
Taliansku a Vatikáne, vysielať
každoročne do Ríma slovenských výskumníkov, výsledky ich práce publikovať v
ústavnom periodiku Slovak
Studies, ktoré vychádza v
prestížnom talianskom vydavateľstve, (spolu)organizovať
medzinárodné konferenčné
podujatia, spolupracovať
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s partnerskými národnými
historickými ústavmi v Ríme
a od prvého roku svojej existencie sa mu podarilo stať
členom prestížnej Medzinárodnej únie historických,
archeologických a kunsthistorických ústavov v Ríme.
Žiaľ, zákon, ktorým bol ústav
založený, má mnohé vážne
nedostatky, ústav sídli v
Bratislave, a nie v Ríme, má
minimálne finančné zabezpečenie a malú alebo žiadnu
podporu štátu. Ak má preto
aj do budúcnosti pracovať
a ďalej sa rozvíjať, budú
potrebné niektoré zásadné
zmeny, najmä novela zákona
a konkrétna podpora zo strany štátu.
o Stretli ste sa s pápežom
(ktorým), aký pocit toto
stretnutie vo vás zanechalo?
- Moje prvé osobné stretnutie s hlavou Katolíckej cirkvi
bolo v roku 2008, keď ma
vedno s malou skupinkou
kolegov z Pápežského výboru pre historické vedy v
jednej zo siení Apoštolského paláca prijal Benedikt
XVI. Bol to vzácny zážitok s
neobyčajným človekom, z
ktorého vyžarovala hlboká
viera a duchovnosť, vysoký
intelekt, ale aj veľká ľudskosť.
V kruhu, ktorý mu bol blízky, sa veľmi uvoľnil, zaiste
mu dobre padlo aj to, že
so mnou mohol hovoriť vo
svojom materinskom jazyku,
takže začal rozprávať dokonca (veľmi bystroumné) vtipy.
Po druhýkrát som sa osobne
stretla s pápežom v roku
2016, to už s pápežom Františkom, a po tretíkrát teraz na
osobitnej audiencii u pápeža
Františka v júni tohto roku.
Stretnutie s pápežom je pre
katolíka – ale zo skúsenosti
môžem potvrdiť, že často aj
pre nekatolíkov – vždy hlbokým zážitkom.
o Roky ste žili a pracovali
v zahraničí, ťahalo vás to
domov na Slovensko?
- Keď som prišla do zahraničia, bolo pre mňa balzamom
na dušu, keď som tam mohla
vidieť slovenskú zástavu,
doma zakázanú, počúvať
slovenské piesne, čítať knihy,
ktoré boli slovenské nielen
jazykom, ale aj duchom. V
istom zmysle to bolo akoby

som prišla do domoviny,
hoci som z nej fyzicky odišla.
Našla som tam ľudí, ktorí
ju tvorili a myšlienky, ktoré
z nej čerpali možno viac ako
v politicky, ideologicky a
mravne ubitom Slovensku.
Pravda, emigráciu som vždy
chápala ako cestu k slobodnému poznaniu a práci, nie
ako definitívny odchod z
domoviny, preto som vždy
počítala s tým, že sa raz domov vrátim.
o Ako trávite čas, keď práve nepracujete/nebádate?
Čítate vo voľnom čase a ak
áno, čo?
- Času, keď nepracujem, je
veľmi málo, pretože vedecká
práca nemá pracovnú dobu
ani iné podobné ohraničenia, myšlienky a vedecké
problémy si človek stále
nosí so sebou, vo sviatok i v
piatok, ba aj v noci pri zaspávaní, a keď píšem, tak sedím
pri počítači aj celé noci. Keď
sa mi však predsa podarí
na chvíľku sa odpútať od
histórie, tak najradšej varím,
popíjam vínko s manželom
alebo v záhrade na chalupe
okopávam ruže či ríbezle. A
keď sa občas podarí vydobiť
si zopár dní dovolenky, tak
vybehneme na niektorý zo
slovenských kopcov. Hory
a fyzická práca so zemou, s
rukami zablatenými od hliny,
sú pre mňa azda najkrajšou
rekreáciou.
o Prezradili by ste na záver
našim čitateľov vaše životné motto, alebo niečo, čo je
vašou životnou energiou?
- Nemám žiadne osobitné
motto, usilujem sa však žiť v
duchu svojej identity, ktorú
som raz zhrnula do slov: Narodila som sa ako Slovenka,
krstom som sa stala katolíčkou, som matkou dvoch
krásnych detí a po celý život
ma sprevádza povolanie
historičky. To sú moje východiská pre hľadanie pravdy
o Bohu, o človeku, o dejinách
a mieste nášho slovenského
národa v nich. A v tomto
hľadaní sa držím zásady: Kto
dnes vie a môže, ten dnes
musí, aj keď kríže bolia a vlci
zavíjajú.
pripravila a spracovala:
PhDr. Dušana Šinalová
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Harabin: „Hovorme pravdu a nazývajme veci
pravým menom, aby tomu rozumeli aj
permanentne podvádzaní ľudia na Slovensku.“
Už v marci 2019 budú na Slovensku PREZIDENTSKÉ VOĽBY. Jedným z najvážnejších kandidátov na nového prezidenta SR je sudca Najvyššieho súdu a bývalý minister
spravodlivosti. JUDr. Štefan Harabin.
o Projekt „www.ktovyhravolby.sk“, ktorého autorom sú politológovia z Masarykovej univerzity vám spolu s Róbertom
Mistríkom dávajú najväčšie šance na zvolenie. Ako to vnímate?
- Reálna a spontánna podpora ľudí je pre mňa všetkým. Za mnou
nestojí žiadna štruktúra politickej strany ani vplyvný oligarcha.
Moji skutoční priaznivci, pribúdajúci deň za dňom, sú to najväčšie
bohatstvo. Dôvera je nenahraditeľná a kupčenie s ňou, ako už vieme, sa nikdy nevypláca.
o V minulosti ste boli vnímaný skôr negatívne a aj dnes vám
mnohí vyčítajú kontroverznosť. Čím si vysvetľujete tú náhlu
zmenu imidžu k lepšiemu?
- Médiá hlavného prúdu v rukách globalistov za posledné roky rapídne strácajú dôveru. Ľudia sa vďaka novým možnostiam komunikačných technológií a nezávislých médií dostávajú k informáciám bez monopolu na ich distribúciu, ktorý má po celé generácie
zopár dynastií. To pochopiteľne zasiahlo aj Slovensko – tí, ktorí
boli vtedy aj dnes nepohodlní, poukazovali na vážne systémové
chyby a nebáli sa, boli a aj sú prenasledovaní a očierňovaní. Napokon, bolo tomu tak vždy v histórii, vždy však prišla doba, kedy sa
pravda vyjavila. Nie inak tomu bolo aj v mojom pôsobení v justícii – tým, že som pomenúval veci priamo, bol som permanentne
démonizovaný, no dnes ľuďom začína dochádzať, že práve pravda
a poukazovanie na lži nás spoločne privedú k riešeniam.
o Sudca musí byť z princípu nestranný a apolitický. Myslíte si,
že je vhodné, keď na sociálnych sieťach komentujete politiku
a spoločenské dianie?
- Priznávam, že to je prinajmenšom netypické. Ale kto iný sa má
postaviť proti nezákonnostiam a bezpráviu, ktorého sme bohužiaľ
denne svedkami, ak nie sudca Najvyššieho súdu? Je snáď zlé hovoriť pravdu a pomenovávať veci pravým menom tak, aby tomu
rozumeli permanentne podvádzaní ľudia na Slovensku?
o Vyše roka sa špekulovalo o tom, že budete kandidovať. Vy
sám ste to vyhlásili len nedávno. Prečo?
- Od začiatku som svoju kandidatúru podmienil podporou širokej
verejnosti. Tým zlomovým bodom bola pre mňa Národná konferencia v bratislavskom Istropolise, kde bol predstavený Manifest
Slovenska.
Manifest Slovenska je programom, reálnej a prevratnej zmeny, na
ktorom som spolupracoval ako jeden z odborníkov za oblasť práva. V tomto dokumente môžete nájsť za každý ministerský rezort
konkrétne riešenia, ktoré našu krajinu dokážu vyviesť z marazmu
a ponúknuť jej víziu, ktorá Slovenky a Slovákov skutočne nadchne.
Manifest predstavuje po takmer tridsiatich rokoch stagnácie,
úpadku, právnej neistoty, ničenia kultúry a národného hospodárstva veľkorysý a uskutočniteľný plán obnovy a návratu k sebestačnosti, suverenite a aj novým vzťahom na medzinárodnej úrovni
vypracovaný mnohými odborníkmi, medzinárodnými expertmi či
univerzitnými profesormi ako erudovanými kapacitami vo svojich
oblastiach. Predovšetkým však Manifest ponúka lepšie podmienky záštity pre slovenské rodiny a záchranu nových generácií našej
vlasti.
Na záver Národnej konferencie mal každý z jej delegátov možnosť
vhodiť do urny hlasovací lístok a napísať naň jediné jedno meno
kohokoľvek, kto by bol skutočne spôsobilý principiálne tézy Ma-

nifestu Slovenska reprezentovať a uviesť do reálneho života. Som
skutočne poctený, hrdý no predovšetkým vedomý si obrovskej
zodpovednosti, ktorá mi bola týmto spôsobom prisúdená. Je to
niečo ako meč, ktorým ma na mojom pleci títo ľudia pasovali spravodlivo slúžiť našej vlasti – a ja som odhodlaný vyviesť Slovensko
zo začarovaného kruhu.
o Myslíte si, že z pozície prezidenta republiky môžete niečo
zmeniť? Nie je na Slovensku pozícia prezidenta len reprezentatívna?
- Ako právnik a sudca vás môžem ubezpečiť, že prezident Slovenskej republiky má mimoriadne silné právomoci. Či už vo vzťahu
k EÚ a NATO, súdnictvu, domácej či zahraničnej politike. Avšak
doteraz bolo zvykom, že väčšinu týchto kompetencií preniesol na
vládu. V prípade môjho zvolenia vám garantujem také razantné
zmeny, že po dekádach kontaminácie Slovenskej republiky sa konečne vyprace onen Augiášov chliev.
o Chcete povedať, že prezident môže na Slovensku priamo
riadiť štát či menovať vládu?
- Poviem to takto; keď mi občania dajú svoju dôveru, v druhom
kole volieb predstavím národu konkrétne riešenie, ako na Slovensku nastoliť právny štát, zachrániť jeho suverenitu a naštartovať
dynamické procesy medzinárodnej hospodárskej spolupráce
s dôrazom na nevyhnutnosť rovnocenného, nie vazalského vzťahu. Verte, že na takéto riešenie a postup zatiaľ nemal žiaden z mojich predchodcov odvahu a ani strategickú koncepciu. Máme teda
silnú víziu prekonávajúcu akékoľvek doterajšie vágne a častokrát
priam devastačné riešenia. Máme odhodlanie a odvahu vyslobodiť sa zo závislosti na cudzorodých a niekedy priam zvrátených a
vnucovaných prvkoch, rozvrate štátnosti, kultúry či územnej celistvosti. Máme jedinečnú príležitosť obnoviť majestát kresťanského
dvojkríža a prinavrátiť nášmu pracovitému a umnému ľudu aj dôstojnosť, akú si právom zaslúži. Týmto princípom chcem z celého
srdca slúžiť. Boh nám v tom žehnaj!
- MG -
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34 mestských nájomných bytov
v Šali čaká na svojich obyvateľov

Naposledy sa v Šali odovzdávali mestské nájomné byty pred 15-timim rokmi.
Prebiehajúca výstavba 150-tich nájomných bytov bola jedným z kľúčových
predvolebných sľubov súčasného
primátora Jozefa Belického. Šaľa dokonca dostala historicky najväčšiu štátnu
dotáciu na ich výstavbu od ministerstva
dopravy. Primátor Jozef Belický nedávno prijal pozvanie na prehliadku prebiehajúcej výstavby nájomných bytov na
Kráľovskej ulici. Mali sme tak možnosť
nahliadnuť do priestorov, kde si onedlho nájdu svoj domov desiatky mladých

rodín zo Šale a
okolia. Prvých 34
bytov v tzv. bodových bytových
domoch už boli
skolaudované
v uplynulých
týždňoch. Žiadateľov na takéto
byty je približne
230. Prvé rodiny
sa budú môcť
sťahovať do
svojho nového
hniezda už na
jeseň. V tzv.
bodových bytových domoch
sa nachádza 8
jednoizbových,
20 dvojizbových, 6 trojizbových
bytov. „Trojizbové byty budú mať dva
balkóny, tie sa nachádzajú na druhom,
treťom a štvrtom podlaží,“ hovorí konateľ stavebnej spoločnosti IC Holding
Ľubomír Žabčík. „Nainštalované sú už
aj kuchynské linky, už len treba osadiť
dvere, zárubne. Čo sa týka parkiet,
sú tiež hotové. Vyhrievacie telesá sú
namontované, taktiež aj rebríkové
radiátory v kúpeľniach. Sociálne miestnosti sú zariadené – vane, umývadlá,
batérie sú na svojich miestach, hotová
je aj maľovka v bytoch,“ priblížil hlavný
stavbyvedúci Karol Lichtner. Nechýba
bezbariérový prístup do budovy a na
poschodia sa dostanete pohodlne aj
výťahom. Výhodou nájomných bytov
bude napríklad aj to, že každá rodina
si bude vedieť sledovať svoju spotrebu energií. „Každý byt bude mať svoje
vlastné meranie. Meradlá budú na
chodbových častiach, ak na jednom
podlaží budú štyri byty, tam budú

Práce sa začali aj na
Hornej ulici v Šali
Okrem komplexnej rekonštrukcie sa rozšíri cesta
a mesto vybuduje celkovo 77 nových parkovacích miest. V tomto roku sa vynoví cesta od
základnej školy po križovatku ulíc Vajanského-Horná. Na jar budúceho roka bude mesto
pokračovať s prácami pred bytovkou smerom k
svetelnej križovatke.
-ek-

aj štyri merače,“ vysvetľuje
stavbyvedúci. V
okolí bodových
bytových domov
sa realizujú aj
vonkajšie práce.
„Prebehla už
finálna fáza spevňovania plôch,
na asfaltovej ceste sú vyznačené
vodorovné a zvislé dopravné značenia,
vysadí sa zeleň. Medzitým sa vybudovalo verejné osvetlenie,“ opisuje stavbyvedúci. „Investor zatiaľ drží termíny.
Mestskí poslanci už schválili odkúpenie
prvých 34 bytov. Veľmi sa teším, že ich v
najbližšom čase môžeme prideliť prvým
nájomníkom,“ hovorí primátor Šale
Jozef Belický (na snímke). Aj výstavba
ostatných 116-tich bytov pokračuje
svižným tempom, ich kolaudácia je
naplánovaná na budúci rok. Žiadateľov
v aktuálnom poradovníku je takmer
230, prvé byty v bytových domoch B1
a B2 sa podľa všetkého budú prideľovať na jeseň tohto roka. Naposledy sa
odovzdávali mestské nájomné byty
pred 15-timi rokmi. Terajšia výstavba
150-tich nájomných bytov bola jedným
z kľúčových predvolebných sľubov
súčasného primátora Jozefa Belického.
Náklady na výstavbu sú vyčíslené na
približne 6,5 milióna eur. Byty sa stavajú
za pomoci Štátneho fondu rozvoja
bývania a čiastočne sú financované z
dotácie z ministerstva dopravy. Ako
povedal minister dopravy Árpád Érsek,
Šaľa dostala historicky najväčšiu štátnu
pomoc na výstavbu nájomných bytov
pre mladé rodiny.
(ek)
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Opravovať autá chcú aj dievčatá
Stredná odborná škola technická v Galante celých sedemdesiat rokov ostáva verná
predovšetkým strojárskym
odborom, ktoré sú práve
dnes najviac žiadané na trhu
práce. Pripravujú svojich žiakov hlavne pre povolania v
automobilovom priemysle.

potrebné náklady pokryjú zo
sponzorského daru od miestnej
firmy Samsung. Školu dnes navštevuje približne tristo žiakov,
výhodu je, že žiaci študujúci
v študijných odboroch okrem
maturitného vysvedčenia získajú zároveň aj výučný list. „Máme
zavedené duálne vzdelávanie,

autoopravár karosár, agromechanizátor opravár. Okrem strojárstva, svojich žiakov pripravujú na povolanie v lesníckych a
poľnohospodárskych firmách.
Vzdelanie môžu u nich nadobudnúť aj žiaci, ktorí neukončili základné vzdelanie. „Máme
pre nich pripravený dvojročný

v prípade záujmu zorganizujú
kurz na ovládanie kombajnov.
Zľavy si môžu uplatniť aj externí
študenti.
Hoci túto školu, vzhľadom na
technické zameranie, vyhľadávali dlhé roky hlavne chlapci,
dnes sa na povolanie automechanika pripravujú aj dve

„Sme jediná škola svojho druhu
v okrese, na dôvažok vyučujeme v dvoch jazykoch, okrem
slovenčiny je to aj maďarský
jazyk,“ vysvetľuje zástupkyňa
riaditeľa Eva Hanzelová. Práve
vďaka zachovanej tradícií škola
disponuje bohatým materiálnym zabezpečením potrebným
na odborný výcvik. „Postupne
školské dielne modernizujeme,
prispôsobujeme sa požiadavkám doby. Máme moderné
CNC stroje aj pneumatické
systémy,“ vysvetľuje Eva Hanzelová. Aktuálne uvádzajú do
praxe novozriadenú odbornú
učebňu pre mechatronikov,

okrem toho spolupracujeme s
firmami na základne zmluvných
vzťahov. Žiaci majú možnosť
vykonávať odbornú prax postupne v niekoľkých firmách.
Už v treťom ročníku má každý
z nich isté zamestnanie, naši
absolventi nekončia na úrade
práce,“ dodáva zástupkyňa riaditeľa
Populárny je hlavne u nich
novozriadený študijný odbor
mechanik, mechatronik. Veľký
záujem je aj o odbor mechanik
strojov a zariadení. V rámci trojročných odborov ponúkajú odbory mechanik opravár - stroje
a zariadenie, autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár,

učebný odbor. Alebo, tí, ktorí si u nás dokončia základné
vzdelanie, môžu potom plynule
prejsť na štúdium v akomkoľvek
trojročnom učebnom odbore a
uplatniť sa na trhu práce ako
kvalifikovaní pracovníci.“
Ich žiaci majú k dispozícií autoškolu, naučiť sa viesť motorové
vozidlo môžu počas odborného výcviku. Cena za tento kurz
je o tretinu nižšia ako v iných
autoškolách v meste. Škola má
vlastnú zváračskú školu, aktuálne nakúpili potrebné vybavenie, aby sa žiaci naučili zvárať aj
nerezový materiál. Za zľavnenú
cenu ponúkajú aj kurz na ovládanie vysokozdvižného vozíka,

dievčatá. Sú prvé v histórii tejto
galantskej školy. Ženy vyhľadávajú aj odbor obrábačka kovov,
študujú diaľkovo, potom navštevujú maturitný odbor strojárstvo – podnikanie a služby .
Ich záujem je vlastne reakciou
na súčasnú situáciu na trhu
práce. Zamestnávatelia čoraz
častejšie vyhľadávajú práve ľudí
z technickým vzdelaním. „Aj
preto spolupracujem s úradom
práce. Niektorí nezamestnaní
majú totiž vzdelanie, s ktorým si
nevedia nájsť vhodné zamestnanie, preto ich preškoľujeme,“
dodala Eva Hanzelová.
-ASZA-

Spoznávate?
Aj budova Mestského úradu v Šali
dostáva nový šat. Aj na jej rekonštrukciu sa podarilo získať mestu
nenávratný finančný príspevok
vo výške takmer 1,5 milióna eur.
Obyvatelia sa môžu tešiť na výťah,
ktorý doposiaľ v budove nebol a
na prízemí bude klientske centrum, kde vybavia väčšinu svojich
záležitostí.
-ek-
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V kategórii mladší žiaci získal žiak Základnej školy v Kráľovej
nad Váhom č. 72 Olivér Szabó krásne 2. miesto!
Ministerstvo obrany SR vyhlásilo v tomto roku v poradí už 17. ročník výtvarnej súťaže
„Vojaci očami detí 2018 “. Žiaci základných škôl mali opäť možnosť kresbami vyjadriť ako
si predstavujú náročnú prácu vojakov. Ich výtvarné diela boli zároveň spätnou väzbou pre
rezort obrany ako deti vnímajú ozbrojené sily a ich prácu pre obranu vlasti. Na súťaži sa
zúčastnilo 183 škôl a deväť kresieb zaslalo aj šesť jednotlivcov.
Z prác, ktoré sa dostali do ﬁnále, porota zostavená z vojakov, pracovníkov rezortu obrany
a výtvarníkov v aule Ministerstva obrany SR vybrala víťazov. Hodnotila 1 662 výtvarných

prác, z toho 1 221 v kategórii Mladší žiaci a 441
v kategórii Starší žiaci.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v rámci
Dňa detí s Ozbrojenými silami SR 2. júna 2018
vo Svidníku.
V kategórii mladší žiaci získal žiak Základnej školy v Kráľovej nad Váhom č. 72 Olivér
Szabó krásne 2. miesto!
Cenu za druhé miesto si prevzal z rúk ministra
obrany SR Petra Gajdoša, náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR, genpor. Daniela
Zmeka a šéfredaktora mesačníka Obrana Pavla
Vitka.
Oliverovi srdečne blahoželáme k veľkému úspechu a želáme veľa ďalších úspešných kresieb!
- riaditeľstvo školy -

Vodný kolový mlyn v Jelke je zatvorený,
v Tomášikove znovuotvorený
Informujeme verejnosť, že Vodný kolový mlyn v Jelke je zatvorený od 18. júna do 31. októbra 2018. Obec Jelka realizuje celkovú
obnovu skanzenu pri mlyne a Trnavský samosprávny kraj plánuje
obnovu strešnej časti mlyna. Ten, kto by rád navštívil národnú kultúrnu pamiatku týkajúcu sa mlynárstva v nádhernom prírodnom
prostredí, môže zavítať do Tomášikova, keďže Vodný kolový mlyn
v Tomášikove je od polovice júna znovu sprístupnený pre záujemcov. Navštíviť ho môžete cez letnú sezónu (marec-november) od
stredy do nedele s otváracími hodinami od 10.00 do 18.00 hod.
Lektor rád privíta každého a porozpráva zaujímavosti o histórii
mlyna. Kontakt: 0950 286 196.
Ing. Katarína Füssy, lektor, referent cestovného
ruchu vo Vlastivednom múzeu v Galante
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Ako si po rozvode rozdelíme svoj majetok?

Otázka čitateľa: Rozvádzam sa, ako bude vyzerať
rozdelenie BSM? Manžel nechce riešiť veci dohodou,
všetko odmieta, ja strácam už nervy, aj zdravie, nepomohol
ani mediátor. Keď dám v tejto veci plnú moc advokátovi, aby
to riešil, aké sú jeho kroky, postup, možnosti? Samozrejme ma
zaujíma aj cena za takéto advokátske služby? Ako dlho sa vlečie
takýto spor, lebo je naozaj zničujúci pre celú rodinu.
Odpoveď advokátskej kancelárie: V prvom rade je potrebné
ustáliť, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej
len „BSM“) patrí všetko (majetok aj záväzky), čo nadobudol
niektorý z manželov za trvania manželstva okrem vecí, získaných
dedičstvom, darom, vecí slúžiacich osobnej povahe alebo výkonu
povolania len jedného z manželov a vecí, ktoré získal jeden
z manželov na základe reštitúcie. Dávame tiež do pozornosti,
že pokiaľ za trvania manželstva nadobudol niektorý z manželov
majetok za svoje výlučné finančné prostriedky (ktoré mal napr.
uložené v banke pred uzavretím manželstva), takýto majetok
nepatrí do masy BSM. BSM vzniká uzatvorením manželstva
a väčšinou zaniká zánikom manželstva. Keďže z popisu Vašej
situácie nie je zrejmé, že by došlo k zrušeniu BSM za trvania
manželstva, vychádzame z predpokladu, že BSM trvalo v celom
rozsahu po celý čas manželstva. Ako sme uviedli vyššie, ku dňu
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode ex lege zaniká aj
BSM. Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch
manželov sú rovnaké a každý z manželov je oprávnený žiadať, aby
sa k jeho podielu započítalo všetko, čo zo svojho výlučného majetku
vynaložil na spoločný majetok; zároveň je však povinný nahradiť,
čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok.
Predmetom vyporiadania sú všetky veci, pohľadávky a záväzky.
Hodnota čistej masy BSM sa vypočíta podľa vzorca: aktíva –
pasíva. Ideálny podiel pripadajúci na manžela predstavuje
polovicu z čistej masy BSM. Vzhľadom k tomu, že Váš manžel nemá
záujem vyriešiť vec mimosúdnou dohodou existujú dve možnosti
riešenia: 1. po rozvode je potrebné podať návrh na vyporiadanie
BSM, v ktorom uvediete Vašu predstavu, ako by sa mali majetok
(aktíva) a záväzky (pasíva) vyporiadať; teda ktorý z manželov má

čo nadobudnúť, 2. ak nepodáte vy,
alebo Váš manžel na súd návrh na
vyporiadanie BSM do troch rokov
od nadobudnutia právoplatnosti
rozsudku o rozvode alebo
v tejto lehote neuzavriete dohodu
o vyporiadaní BSM, platí, že hnuteľné
veci patria tomu manželovi, ktorý ich
pre svoju potrebu výlučne užíval ako
vlastník; pri ostatných hnuteľných
veciach a nehnuteľnostiach platí,
že sú v podielovom spoluvlastníctve
a že podiely oboch spoluvlastníkov sú
rovnaké. Po prevzatí veci advokátom
a jeho príprave,
nasleduje v prípade
BK ADVO PARTNERS, s.r.o.
neúspechu
zast. JUDr. Lýdia Botorče
uzatvorenia
konateľ, advokátka
mimosúdnej
Štúrova 884/24, Šaľa
dohody podanie
návrhu na
Tel. 0944 290 909
vyporiadanie BSM
na súd. Odmena za
právne zastúpenie je individuálna a záleží od dohody s advokátom.
V zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. sa
tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určuje hodnotou polovice
hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom
vyporiadania. Prevažne sa však preferuje hodinová odmena.
Súdny poplatok za podanie návrhu na vyporiadnie BSM je 66 EUR,
pričom ak sa konanie skončí rozsudkom súd vyrúbi dodatočne 3%
z hodnoty masy BSM; ak sa konanie skončí súdnym zmierom súd
vyrúbi 1% z hodnoty masy BSM. Priemerná dĺžka súdnych sporov
o vyporiadanie BSM býva v praxi aj niekoľko rokov.
Mgr. Attila Bogdány
advokátsky koncipient advokátskej
kancelárie BK ADVO PARTNERS, s.r.o.

Oslavy 90. výročia založenia futbalového klubu v Košútoch

Naša obec sa môže pýšiť bohatou športovou minulosťou a
prítomnosťou. Pred 90 rokmi
vzniklo prvé futbalové mužstvo
v Košútoch a o tri roky neskôr
založili aj športovú organizáciu,
ktorá si síce menila názvy po
nejakých desaťročiach, avšak sa
dodnes zachovala a futbal, šport
patrí neodmysliteľne k nášmu
každodennému životu. Pred 11
rokmi sa nám podarilo postaviť
budovu šatní a hľadiska a po
troch rokoch v roku 2010 tu hrdo
prestrihovali naši najmladší futbalisti stuhy pri vchode na nové
multifunkčné ihrisko. Bohatá
činnosť futbalového klubu, ako
aj niektorých jednotlivcov je

odkazom toho, že sa v našej obci
zdržujú ľudia, ktorí chcú prostredníctvom športu niečo dokázať.
Veľmi nás teší, že do futbalu, do
činnosti obecného futbalového klubu sú zapojené všetky
generácie a hrdo spomíname
aj na časy, keď sa v obci činili 4
družstvá, však nejaký čas sme
mali aj ženských futbalistov. Ešte
s väčšou hrdosťou spomíname na
roky, v ktorých naše mužstvo postúpilo do vyššej triedy, alebo na
roky, keď miestni futbalisti vyhrali
putovný pohár starostky obce.
Ďalej máme radosť, že sa väčšina
našich športmilujúcich občanov
podieľa aj na skrášľovaní okolia
ihriska, na organizovaní podujatí,

ako turnaje, Katarínska zábava,
autobusové zájazdy a iné. Nebolo
by jednoduché vyčísliť všetky hodiny a dni, ktoré ste vy, naši športovci, tréneri, športoví funkcionári a dobrovoľní spolupracovníci
strávili pri tréningoch, zápasoch,
súťažiach, brigádach a prípravách podujatí. slavy sa konali v
rámci Obecného dňa z príležitosti 880. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci dňa 21.júla
2018. Prítomných privítala p. Mgr.
Zdenka Mačicová, starostka obce.
Po príhovore pani starostky bolo
odovzdaných takmer 70 ocenení
bývalým najstarším žijúcim
košútskym futbalistom, ďalej
terajším futbalistom, ktorí repre-

zentujú našu obec na zápasoch
a ocenenia obdržali aj členovia
výboru Obecného futbalového
klubu. Obecný futbalový klub pri
tejto príležitosti obdržal aj ocenenie od ObFZ Galanta, taktiež za
vynikajúce aktivity obdržali jeho
zástupcovia na slávnostnom
verejnom zhromaždení občanov
dňa 20.júla 2018 cenu starostky
obce. Po odovzdaní ocenení
nastúpilo naše „A“ mužstvo na
priateľský futbalový zápas s
mužstvom starých pánov z DAC
Dunajská Streda. Prvý výkop vykonal čerstvo vymenovaný čestný občan našej obce Brigádny
generál MUDr. Bubeník Zoltán.
Zápas skončil výsledkom 9:5 v
prospech domáceho mužstva.
Po zápase boli ocenení hostia
a futbalové mužstvá pohostení
na recepcii v areáli futbalového
štadióna, kde si prítomní tiež
mohli prezrieť výstavu fotografií
z minulých rokov, fotografie
našich súčasných mužstiev a tiež
diplomy, ocenenia a poháre za
víťazstvá. Po skončení recepcie sa
naši hostia a futbalisti mohli presunúť ku kultúrnemu domu, kde
sa konal obecný deň z príležitosti
už spomenutého výročia.

- Výbor OFC -
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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...

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

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
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NA PREDAJ!!!

ŠA¼A,

3 izb. byty s terasou/loggiou - od 80 m2

od 93 046 €

GALANTA / GALANTA Kolónia,
Stavebné pozemky

60€/m2 / 48€/m2
ŠA¼A,

2 izb. byty s terasou/loggiou - od 57 m2

od 66 825 €

Mgr. Edita Vörösová – IntExReal
925 07 Mostová 495
IÈO: 46 099 638
DIÈ: 1039413254

0902 625 115
0911 557 822

info@intexreal.sk

intexreal.sk
reality.intexreal.sk

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

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

Všetky inžinierske siete dokončené a skolaudované!

