
 

 

V  školskom roku 2019/2020 otvárame tieto odbory: 

4-ročný študijný odbor s maturitou 

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo 

3-ročné učebné odbory  Nadstavbové štúdium 

4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní  
a jazdectvo 
6444 H čašník / servírka 
6445 H kuchár 
6456 H kaderník 

4512 L poľnohospodárstvo 
6421 L spoločné stravovanie 
6403 L podnikanie v remeslách a 
službách 

O škole:  

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. 
Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahujú a veríme, že aj 
budú dosahovať veľké množstvo športových a odborných úspechov.  
Stredná odborná škola v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie v školskej jedálni, 
telocvičňu, posilňovňu, krytú a otvorenú jazdiareň, dostihovú dráhu, vlastný chov koní, dielne. Študenti sa môžu 
zúčastňovať mobilitných stáží v rámci programu Erasmus+ v partnerských školách v Írsku, v Španielsku,v Portugalsku, 
na Sicílii, v Maďarsku, v Českej republike, všetky náklady spojené s odbornou prípravou sú hradené z grantov EÚ. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHOVU KONÍ A SLUŽIEB 
LÓTENYÉSZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 

Štúrova 74, 927 01  Šaľa 
Tel.: 031/7702982 Web: soupsala.edu.sk Mail: soupsala@gmail.com
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Ročník XXIII.   FEBRUÁR 2019 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

1.

Deviataci,
kam na strednú...?

PREZENTÁCIA  STREDNÝCH 
ŠKÔL GAŠA - REGIÓNU„Milujem slovenský národ. 

Je to veľmi skúšaný ľud. 
Vždy budem podporovať 

národné povedomie a rozvíjať 
múdrosť a tradície 

našich predkov,“ 

hovorí Štefan HARABIN, kandidát  
na prezidenta Slovenskej republiky.

Prezidentské voľby I. kolo  - 16. marec 2019
Prezidentské voľby II. kolo  - 30. marec 2019

od str. 4



Základná škola, č. 72, 925 91 Kráľová nad Váhom, 
pozýva 

všetkých  a  na budúcich  prvákov ich rodičov
 do ,  slávnostný zápis 1. ročníka

ktorý sa uskutoční dňa  v čase od . 10.4.2019 12:00 do 17:00 hod

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e-mail:      web:  zyknadnl@zs322kralovanv.edu.sk kralovanadvahom322.edupage.org
telefón: 031 /7703126, 0903 385 254 
riaditeľka školy:   Mgr. Jana Cimerman

Čo ponúkame? 
 kvalifikované vyučovanie anglického 

jazyka a informatickej výchovy už od 1. 
ročníka 

 nadštandardné vybavenie IKT              
(5 interaktívnych tabúľ, 11 počítačov,     
5 notebookov) 

 širokú škálu moderných výučbových 
softvérov 

 vedieme deti k telesnej a športovej 
zdatnosti 

 mimoriadne bohatú mimoškolskú 
a krúžkovú činnosť 

 

Aké sú výhody málotriedky? 

 málotriedna škola = rodinná škola 
 málotriedka je vhodná aj pre mimoriadne 

nadané deti 
 vyučovanie v malej triede je efektívnejšie a deti 

podávajú lepšie výsledky 
 individuálny prístup - učiteľ sa môže skutočne 

individuálne venovať každému dieťaťu 
 podporuje  rozvoj komunikačných zručností -deti 

hovoria častejšie, komunikácia medzi deťmi a 
dospelými je prirodzená a otvorená 

 poskytuje  viac priestoru pre zážitkové 
a tematické vyučovanie  

 väčšia interakcia medzi učiteľom a rodičom 
 vládne v nej príjemná rodinná atmosféra 
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Základná škola, Kráľová nad Váhom č. 72 
e-mail:  zyknadnl@zs322kralovanv.edu.sk
web:  kralovanadvahom322.edupage.org

telefón: 031 /770 31 26, 0903 385 254 
riaditeľka školy: Mgr. Jana Cimerman 

Výhody našej málotriedky: 

 vyučovanie v triede s nižším počtom detí je efektívnejšie a deti podávajú lepšie výsledky, 
 málotriedna škola = rodinná škola. Deti sa v našej škole cítia ako doma, vedia byť viac 

sami sebou a lepšie sa nám s nimi pracuje, 
 väčšia interakcia medzi učiteľom a rodičom. Rodičia sa môžu viac zapájať do 

výchovného a vzdelávacieho procesu a pomáhať pri jeho tvorbe. Vieme ľahšie vyjsť 
v ústrety rôznym potrebám a požiadavkám zo strany rodičov a ich detí, 

 individuálny prístup - málotriedka je vhodná pre mimoriadne nadané deti, ale aj pre deti 
so zníženými schopnosťami. Máme možnosť skutočne sa individuálne  venovať každému 
dieťaťu zvlášť.  Dieťa máme neustále na očiach, dostávame okamžitú spätnú väzbu 
vyučovaciu aj výchovnú.  

 nižší počet detí nám umožňuje bezprostredne zistiť pochopenie učiva a okamžite sa 
vrátiť k tým deťom, ktoré preberané javy nepochopili na prvý raz a zistiť, v čom má dieťa 
problém. Vieme okamžite reagovať, docvičovať a upevňovať.  

 „málotriedka“ podporuje rozvoj komunikačných zručností - deti hovoria častejšie, 
komunikácia medzi deťmi a dospelými je prirodzená a otvorená, všetci sa medzi sebou 
poznajú, vládne  u nás príjemná rodinná atmosféra, 

 poskytuje viac priestoru pre zážitkové a tematické vyučovanie - deti si prebraté učivo 
osvojujú prostredníctvom rôznych aktivít a majú možnosť prežiť to, čo sa naučili 
prostredníctvom bližšieho kontaktu s okolitým svetom, prírodou, spoznávaním 
bezprostredného okolia (teoretické vedomosti sa menia na praktické zručnosti 
použiteľné pre život). 

Čo ponúkame? 

 širokú paletu aktivít, ktoré sú zamerané na upevnenie a osvojenie si prebratého 
učiva v praxi, 

 bohatú krúžkovú činnosť – Malý kuchárik, anglický jazyk, ľudové tradície, športové 
hry, dopravná výchova, tanečný Salsation 

 minimum domácich úloh - deti nie sú tak preťažované domácimi úlohami ako je to 
na bežných školách, 

 príjemné a inšpirujúce okolie – obecný park, 
 bezpečné a príjemné zázemie  – vyučovanie prebieha v útulne zariadených 

triedach. V triedach máme okrem časti s lavicami,  tabuľou a interaktívnou tabuľou aj 
priestor, kde deti pracujú v skupinkách na koberci, prebieha tu ranné zvítanie či 
oddychové aktivity. 

 každodenná komunikácia s rodičmi je pre nás samozrejmosťou, prebieha  pri 
príchode či odchode detí, a na triednych schôdzkach 4x ročne. 
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„Variationen von deutsche-
nWeihnachten“ je projekt 
Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Galan-
te, pre ktorý poskytla grant 
Nadácia Volkswagen Slova-
kia. Do projektu sa zapojili 
študenti študijného odboru 
hotelová akadémia z triedy 
II.HA a učebného odboru 
cukrár – kuchár z triedy 
II.CK pod odborným vede-
ním Mgr. Beaty Vavríkovej 
a Ing. Anny Švancárovej. 
Cieľom projektu bolo pod-
poriť aktivitu a tvorivosť 
našich študentov, skvalitniť 
vzájomnú spoluprácu a 
prácu v tíme, zlepšiť komu-
nikáciu a argumentovanie, 
rozvíjať zručnosti v práci 
s informáciami,schopnosť 
vystupovať pred publikom 
a promptne argumentovať 
v  slovenskom aj nemec-
kom jazyku, nadobudnúť 
poznatky o tradíciách ne-
meckých Vianoc a receptú-
rach typických vianočných 
pokrmov a využiť ich pri 
príprave a prezentáciách 
pokrmov.
V prvej etape projektu 
sme zozbierali informácie 
z odbornej literatúry, ča-
sopisov a z karentovaných 
internetových zdrojov o 

Vianociach v jednotlivých 
regiónoch Nemecka. Zame-
rali sme sa na informácie o 
tom, ako sa slávia Vianočné 
sviatky v Nemecku, aké 
majú tradície, typické 
vianočné menu, obľúbené 
jedlá a nápoje počas Vianoc 

v regiónoch Nemecka.
Zo zozbieraných materiá-
lov o vianočných zvykoch 
a tradičných pokrmoch 
pripravili študenti prezen-
tácie v programe PowerPo-
int, ktoré odprezentovali v 
slovenskom i nemeckom 
jazyku. Na každú prezentá-
ciu mala dvojica študentov 
vymedzený časový limit 
10-15 minút. 
Študenti druhého ročníka 
hotelovej akadémie si vy-
brali tradičné vianočné jed-

la z jednotlivých regiónov 
Nemecka a vyhľadali ich 
receptúry. Ďalej pokračo-
vali vo výpočtoch potreb-
ného množstva surovín 
na stanovený počet porcií 
jedál podľa receptúr pokr-
mov, zhotovili normovacie 

hárky i kalkuláciu pokrmov 
a zakúpili suroviny potreb-
né na prípravu tradičných 
vianočných pokrmov. 
Dňa 6.decembra 2018 sa od 
rána priestormi školy niesli 
príjemné vône. Študenti 
druhého ročníka hotelo-
vej akadémie a odboru 
cukrár- kuchár pripravovali 
tradičné vianočné pokrmy 
nemeckej kuchyne. 
Študenti pracovali v 
skupinách. Každá skupina 
študentov hotelovej aka-

démie pripravovala jeden 
tradičný vianočný pokrm. 
Študenti odboru cukrár – 
kuchár piekli, zdobili a balili 
vianočné cukrovinky.
Z pripravených jedál sme 
pripravili pre ostatných 
študentov, zamestnancov 
ako i pre návštevníkov školy 
výstavku jedál s popisom v 
nemeckom jazyku spojenú 
s ochutnávkou.
V decembri 2018 študenti 
hotelovej akadémie navští-
vili seniorov v domove dô-
chodcov Patria v Galante. 
Všetkým popriali príjemné 
prežitie vianočných sviat-
kov a odovzdali napečené a 
zabalené cukrovinky.
Na záver môžeme konštato-
vať, že zámer projektu sme 
splnili, práca na projekte 
bola veľkým prínosom pre 
všetkých študentov našej 
školy. Prácou na projekte 
získali naši študenti nové 
vedomosti, o ktoré sa pode-
lili s ostatnými študentami 
školy. Zároveň si zlepšili 
nielen zručnosti pri práci s 
informáciami v slovenskom 
a nemeckom jazyku, vystu-
povanie a argumentovanie, 
ale aj skvalitnili vzájomnú 
spoluprácu a zdokonalili 
komunikáciu v nemeckom 
jazyku.  

Ing. Anna Švancárová

Vianoce  po nemecky  v SOŠO a S  Galanta
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Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 
oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníka základnej školy, že v školskom roku 2019/2020 otvára: 
 
NOVÝ 4-ročný študijný odbor  6442 K obchodný pracovník v duálnom vzdelávaní                   
v spolupráci s firmou dm  http://www.dm-vzdelavanie.sk/ 
- prijímacie konanie zo slovenského jazyka a matematiky 
- maturitné vysvedčenie, výučný list 
  Výhody:  - odborná prax v predajniach dm 
  - podnikové štipendium 
  - preplácanie dopravy, stravy, ubytovania 
  - pracovné oblečenie 
  - vzdelávacie firemné aktivity 
  - garancia zamestnania po ukončení štúdia 
  - ďalší profesijný rast v podniku 
 
- 5 ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia 
- prijímacie konanie zo slovenského jazyka  a cudzieho jazyka 
- maturitné vysvedčenie, výučný list 
Výhody: 
 - prax vo vlastnej reštaurácii 
 - prax v hoteloch na Slovensku a v zahraničí ( Cyprus, Grécko,Švajčiarsko, Karibik) 
 - barmanský kurz 
 - baristický kurz 
 - certifikát SOPK 
 
- 3 ročné učebné odbory:  6444 H čašník  - duálne vzdelávanie 
                                            6445 H kuchár  - duálne vzdelávanie 
                                            6456 H kaderník 
  nový učebný odbor         6460 H predavač           
- bez prijímacích písomných skúšok 
- výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške 
- možnosť dorobiť si maturitnú skúšku v škole v nadstavbovom štúdiu            
- odborná prax vo vlastných dielňach, na zmluvných pracoviskách 
- barmanský kurz 
- baristický kurz 
- certifikát SOPK 
- možnosť brigádnickej činnosti 
- sociálne štipendium 
- 4 - ročný učebný odbor 2977 H cukrár-kuchár 
- bez prijímacích písomných skúšok 
- výučný list v dvoch odboroch cukrár, kuchár, vysvedčenie o záverečnej skúške 
 
Dni otvorených dverí pre rodičov i žiakov počas celého mesiaca február 
od 08,00 – do 14,00 hod. 
                                                               Kontakt: www.sosoasga.edupage.org 
                                                               tel.č. 031/7802346,  e-mail: sosga@sosga.sk 

- 5 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...



„Idem do volieb, aby som urobil poriadok v štáte 
a zachránil suverenitu Slovenskej republiky,“  

hovorí kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Štefan Harabin.

Občania Slovenska sa pýtajú na 
osobných stretnutiach Štefana 
Harabina dôležité otázky..., vô-
bec im nie je jedno, ak porušujú 
zákony tí, ktorí sú v  najvyšších 
štátnych funkciách. Kto ich však 
môže potrestať? Štefan Harabin 
neúnavne navštevuje regióny 
Slovenska a  hovorí s  občanmi... 
Bilboardy nechce, neuznáva túto 
formu reklamy. „Človeka potre-
bujem vnímať a on potrebuje vi-
dieť mňa“, hovorí Štefan Hara-
bin. Vybrali sme najaktuálnejšie 
otázky, ktoré zazneli veľakrát na 
spoločných stretnutiach Štefana 
Harabina s  občanmi Slovenska. 
Aj napríklad v  Šuranoch – 29. 
januára 2019 alebo v Kysuckom 
Novom Meste 7. februára 2019.

*  *  * 

Z  čoho usudzujete, pán Harabin, že 
máte na funkciu prezidenta Sloven-
skej republiky? Lebo keď sa pozriem 
na niektorých kandidátov a  kandi-
dátky, tak mám pocit, že v ich prípade 
išlo skôr o nejakú stávku ako o zod-
povedný prístup k tejto otázke.

Súhlasím, že niektorí adepti na prezi-
dentský úrad len idú do určitej tipo-
vacej akcie. Zisťujú svoju hodnotu, vy-
jednávajú a  keď zistia, akú cenu majú 
ich persony, potom sa dohodnú na 
odstúpení v prospech iného kandidáta. 
U týchto ľudí je to teda jasná vypove-
dacia hodnota. Nejde im úprimne o to, 

aby sa stali prezidentom republiky, ale 
o testovanie svojej osoby. Niektorí idú 
do volieb aj za tým účelom, aby otes-
tovali silu tej ktorej politickej strany, čo 
považujem za absolútne neštandardné. 
Práve u nás totiž vznikol a bol prijatý 
ústavný zákon o  priamej voľbe pre-
zidenta občanmi preto, aby bol celý 

proces voľby odpolitizovaný. A hoci tá 
priama voľba teraz je, politické stra-
ny celý proces prezidentských volieb 
znehodnocujú na svoje úzko stranícke 
politické ciele. Nie je možné, aby pre-
zidentský kandidát, ktorý napríklad 
povie, že je apolitický a  pritom má 
podporu politickej strany ako pán Šef-
čovič, zobral od Smeru 100  000 eur a 
15 podpisov. Alebo pán Mistrík, ktorý 
bol zakladajúcim členom strany SaS a 
zoberie od nej 100 000 eur... Môže mať 
takýto človek potom atribút nezávislé-
ho prezidenta len tým, že vyhrá voľby 

a povie - už som prezidentom všetkých 
občanov? Nemôže, pretože on si dal 
pečiatku politickú, že im bude nadr-
žiavať. Toto je určitým spôsobom aj 
znevažovanie úradu hlavy štátu a spo-
litizovanie. Z tohto dôvodu ja  neprijí-
mam podporu žiadnej politickej strany. 
Vážim si samozrejme voličov všetkých 
politických strán a privítam a  oceňu-
jem aj postup tých politických strán, 
ktoré nestavajú svojich kandidátov, 
pretože sa zrejme stotožňujú s  mojím 
vnímaním procesu prezidentských 
volieb cez priamu voľbu občanmi. Ja 
idem do volieb, aby som vyhral a urobil 
poriadok v  štáte, zachránil suverenitu 
Slovenskej republiky, ktorú chce pán 
Šefčovič odovzdať do tvrdého jadra 
EÚ, čo je v podstate odovzdanie su-
verenity Nemecku a  Francúzsku, čiže 
zánik Slovenskej republiky. Na to nemá 
právomoc ani oporu v ústave a dokon-
ca to hraničí s trestnou činnosťou vlas-
tizrady, aby išiel niekto do kampane 
s tým, že chce likvidovať svoj štát. 

Myslíte si teda, že na funkciu prezi-
denta Slovenskej republiky máte dob-
ré predpoklady? 

Prezident republiky je v úrade ten, kto-
rý musí rozhodovať – či podpisuje zá-
kony, menuje sudcov ústavného súdu 
alebo predsedu a podpredsedu Najvyš-
šieho súdu. Vždy iba rozhoduje a musí 
vedieť rozhodovať objektívne a  nezá-
visle. Ja rozhodujem celý život a  mu-
sel som rozhodovať aj v  mimoriadne 
vážnych veciach, preto si myslím, že 
predispozícia sudcu je tá najlepšia pre 

Na besede v Pezinku

Stretnutie s občanmi v Šuranoch
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výkon úradu hlavy štátu. Okrem toho 
je bežnou praxou nielen v Európe, ale aj 
vo svete, že zo sudcov najvyšších súdov 
sa stávajú prezidenti. Je to skôr štan-
dardné ako neštandardné. 

Ako hodnotíte fakt, že kandidát 
Bugár, ktorý v  roku 1992 odmietol 
hlasovať za zvrchovanosť Sloven-
skej republiky, teda de facto neuznal 
Slovenskú republiku, dnes chce byť 
prezidentom všetkých Slovákov? 
Mnohým Slovákom to pripadá, že asi 
naozaj nemá kožu na tvári, ako sa ľu-
dovo hovorí. Aj v Šuranoch si vystavil 
billboard a mnoho Šurančanov to do-
slova pochopilo ako provokáciu. 

Podobne to bolo aj s pánom Mikloškom. 
Ani ten nebol a nehlasoval za zvrcho-
vanosť a  samostatnosť Slovenskej re-
publiky. Majú teda hrošiu kožu, aby sa 
stali prezidentom vlasti a  štátu, ktorý 
oni nechceli a de facto vnútorne s ním 
nie sú vysporiadaní? Kandidovať má 
samozrejme právo každý. Pokiaľ spĺňa 
zákonné náležitosti, ako je vek, štátne 
občianstvo, 15 podpisov od poslan-
cov NR SR alebo 15 000 podpisov od 
občanov, tak môže kandidovať. Inou 
otázkou už je ale etické portfólio, resp. 
etická predispozícia byť prezidentom 
krajiny alebo štátu, ktorý si nechcel. 
Rovnako pani Radičová, ktorá sa síce 
neprejavovala v  tom čase, pretože ne-
bola v poslaneckých pozíciách, aby hla-
sovala alebo nehlasovala, ale bola zjav-
ne proti Slovenskej republike a napriek 
tomu  chcela byť prezidentkou. Ako 
keby bol takýto človek akousi rozdvo-
jenou osobnosťou, ktorá nechce tento 
štát, ale chce byť jeho prezidentom. 
Určite to nie je v poriadku, ale to je už 
potom na voličoch, aby zhodnotili, či 
takáto osoba je pre nich dôveryhodná 
alebo nie. 

Minister Lajčák podal prezidentovi 
demisiu - odstúpenie z vlády. Dodnes 
však nevieme, či ju prezident naozaj 
prijal alebo založil či odložil... Podľa 
Ústavy SR toto nie je právne správne. 
Ak sa niekto vzdá funkcie ministra, 
podá demisiu, de facto už ako mi-
nister nefunguje. Je normálne, podľa 
Vás, že minister Lajčák naďalej ofi-
ciálne zastupuje Slovensko a  nikto 
z kompetentných ústavných činiteľov 
a  aj večne kritizujúcej opozície toto 
vážne právne faux pax nerieši? Obča-
nov by určite zaujímalo, či rozhodnu-
tia ministra Lajčáka, ktoré po demisii 
podpisuje za Slovensko, sú právne re-
levantné. Podľa platných zákonných 
noriem je jeho podpis neplatný. Vy 
ste uznávaný právnik, aký je Váš od-
borný názor?

Už som viackrát prezentoval v  urči-
tých diskusiách, že evidentné späťvza-
tie demisie je pánom Lajčákom právne 
neúčinné. Stále tvrdím, že pán Lajčák 
je ministrom v  demisii, o  ktorej ne-
ústavným spôsobom zatiaľ nerozhodol 
prezident Slovenskej republiky. A  ten 
nemá inú možnosť ako rozhodnúť, 

že demisiu prijíma, pretože Ústava u 
ministra predpokladá, že ak podá de-
misiu, nepredpokladá, že ju môže zo-
brať späť, čiže ju nemôže zobrať späť, 
a u prezidenta republiky predpokladá, 
že len prijme demisiu a neupravuje po-
stup, ako zobrať na vedomie späťvzatie 
demisie. Pán Kiska sa v  tomto smere 
iba neurčito vyjadril, že pán Lajčák po-
dal demisiu a on to zobral na vedomie. 
To sú však nulitné akty - zo strany pána 
Lajčáka, že zobral demisiu späť, a zo 
strany pána Kisku, že zobral na vedo-
mie späťvzatie. Pán Lajčák je teda mi-
nister v demisii a  je neústavný. Keby 
sme my pripustili opak, tak to zname-
ná, že by sme zaviedli do fungovania 
a činnosti vlády a  prezidenta trestný 
čin vydierania, pretože pán Lajčák po-
dal demisiu, lebo mu nechceli odobriť 
v  parlamente migračný pakt. Čiže on 
vydieral - buď mi to odobríte alebo 

podám demisiu. Ústava nemôže pred-
pokladať, že bude niekto vydieranie 
používať ako pracovnú metódu. Okrem 
toho pán Lajčák uznal kosovské pasy, t. 
j. uznal pasy a dokumenty krajiny, kto-
rú my neuznávame. To je trestný čin 
zneužitia právomoci verejného činite-
ľa. Navyše, keď náš parlament hlasoval 
proti migračnému paktu, jeho ambasá-
dor pri OSN sa zdržal hlasovania. A to 
on nemôže, pretože zdržanie znamená 
neutrálny postoj. Musí predsa rešpek-
tovať rozhodnutie najvyššieho záko-
nodarného orgánu - parlamentu, lebo 
parlament kontroluje vládu. Preto som 
napísal otvorený list Pellegrinimu, aby 
si urobil poriadok s pánom Lajčákom 
aj s veľvyslancom Molnárom pri OSN. 
Aký vzor potom dávajú takíto ústavní 
činitelia ostatným občanom Slovenskej 
republiky? Veď oni sami v  priamom 
prenose porušujú Ústavu SR!

otázky: 
na základe podnetov občanov pripravila

 redakcia Regionálneho Žurnálu 

Autogramiáda v Rajeckých Tepliciach

Predstavenie knihy Súdnosť v Nitre
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Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Štúrova  74, 927 01   Š a ľ a

Tel./fax  031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com, IČO: 00159000

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, ako organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9)  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

1. v budove Školského internátu, súp. č. 1058, na parc. č. 2412, na ul. Kráľovská č. 48, k.ú. Šaľa, 3 priestory o výmere  15
m²  vhodné ako kancelárske, obchodné s cenou nájmu minimálne 33,- €/m²/rok a 2 priestory o výmere 15 m² vhodné ako  
garáž s cenou nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2. v areáli školy, parc. č. 2418/1 na ul. Štúrova 74, k.ú. Šaľa, 3 pozemky o výmere 10 m² vhodné na umiestnenie 
reklamného panelu s cenou nájmu minimálne: strednoplošné reklamné zariadenie  do 12 m² - 166,- €/rok, veľkoplošné 
reklamné zariadenie  nad 12m² - 332,- €/rok .
Doba nájmu: na jeden rok.

Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č.tel. 031/7712983

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola chovu koní a služieb –
Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do 18.03.2019 v označenej obálke: 
„NÁJOM – neotvárať“.
Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno a priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, 
zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel využitia nájmu.
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
predložené ponuky.
Bližšie informácie na  tel. č. 031/7712983.

Ing. Magdaléna Birnšteinová
                                                                                                                   riaditeľka školy

 

 

V  školskom roku 2019/2020 otvárame tieto odbory: 

4-ročný študijný odbor s maturitou 

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo 

3-ročné učebné odbory  Nadstavbové štúdium 

4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní  
a jazdectvo 
6444 H čašník / servírka 
6445 H kuchár 
6456 H kaderník 

4512 L poľnohospodárstvo 
6421 L spoločné stravovanie 
6403 L podnikanie v remeslách a 
službách 

O škole:  

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. 
Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahujú a veríme, že aj 
budú dosahovať veľké množstvo športových a odborných úspechov.  
Stredná odborná škola v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie v školskej jedálni, 
telocvičňu, posilňovňu, krytú a otvorenú jazdiareň, dostihovú dráhu, vlastný chov koní, dielne. Študenti sa môžu 
zúčastňovať mobilitných stáží v rámci programu Erasmus+ v partnerských školách v Írsku, v Španielsku,v Portugalsku, 
na Sicílii, v Maďarsku, v Českej republike, všetky náklady spojené s odbornou prípravou sú hradené z grantov EÚ. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHOVU KONÍ A SLUŽIEB 
LÓTENYÉSZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 

Štúrova 74, 927 01  Šaľa 
Tel.: 031/7702982 Web: soupsala.edu.sk Mail: soupsala@gmail.com
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Traja žiaci SOŠ chovu koní a služieb, 
Štúrova 74, Šaľa zo študijného odbo-
ru agropodnikanie so zameraním na 
chov koní a jazdectvo sa aj v tomto 
školskom roku zúčastnili mobilitnej 
stáže v rámci programu Erasmus+ 
v Portugalsku. Mobilita, ktorá bola 
organizovaná v spolupráci s agentú-
rou Braga mob, je založená na úzkej 
kooperácii s významnými lokálny-
mi chovateľskými inštitúciami. Tieto 
partnerstvá garantujú takmer úplné 
pokrytie vzdelávacích potrieb účast-
níkov. Poslaním spoločnosti je vytvo-
riť a podporovať vzdelávacie, kultúr-
ne, sociálne kompetencie a zručnosti 
účastníkov stáží. Braga mob chce roz-
víjať profesijné vzťahy so všetkými 
typmi podnikov, škôl, neziskových 
organizácií, vládnych inštitúcií a orga-
nizácií po celej Európe.
Mobilita sa realizovala v jazdeckom 
centre Trote - Centro Hípico, S.A., 
ktoré sa nachádza v vo vrchoch nad 

mestom Braga, bolo 
slávnostne otvo-
rené v roku 2004 v 
oblasti, kde príroda 
krajiny poskytuje 
optimálne záze-
mie pre edukáciu 
jazdeckých aktivít. 
Prestíž organizácie 
vychádza z kvalit-
nej práce s koň-
mi portugalského 
plemena Lusitano, 
s anglickými plno-
krvníkmi a zároveň 
poskytuje požado-
vanú úroveň chovu 
a starostlivosti o 
ne. Hlavnou čin-
nosťou centra je 
predovšetkým kon-

tinuálna realizácia jazdeckej školy (od 
začiatočníkov po súťažnú úroveň), 
ďalej sa zameriava na parkúrové jaz-
denie, mobilitné stáže pre študentov, 
v rámci tejto činnosti môže využívať 
stajne s viac ako 30 boxami a ďalšie 
zariadenia, ako sú napríklad kvalitná 
otvorená a krytá jazdiareň. Hlavnou 
oblasťou jazdeckého výcviku je par-
kúrové jazdenie, ktoré sa vykonáva 
pod vedením hlavnej trénerky Cátie 
Gonçalves.
V rámci kultúrneho a voľno-časového 
programu boli počas mobilitnej stáže 
v Brage tieto zaujímavé exkurzie - Pre-
hliadka historického centra Braga – 
katedrála, množstvo pamiatok baro-
kovej a románskej architektúry, Bom 
Jesus – v meste Braga je 87 katolíc-
kych kostolov a toto je najvýznamnej-
ší z nich, krásna vyhliadka na mesto, 
Porto – na exkurziu do historického 
centra nadviazala vyhliadka zo 200 

metrov vysokého mosta cez rieku Do-
uro spolu s prechádzkou po nábreží, 
Parkúrové preteky pre jazdcov do 15 
rokov, kde študenti  SOŠ chovu koní 
a služieb Šaľa boli podporný team pre 
reprezentáciu Trote, Exkurzia do Špa-
nielska – historické mesto Valença, 
pláž pri Atlantickom oceáne mesto 
Vigo.
Portugalsko je krásna krajina s milými 
otvorenými ľuďmi, kvalitným a chut-
ným jedlom. Počas mobility sa štu-
denti naučili veľa nového v inom hi-
pologickom prostredí, predovšetkým 
v chove Lusitano koní a v hipoterapii. 
Každému študentovi a záujemcovi o 
štúdium odporúčame sa tejto a ďal-
ších pútavých stáží v Anglicku, Írsku, 
na Sicílii, v Českej republike a v Ma-
ďarsku zúčastniť.

SOŠ chovu koní a služieb Šaľa

Žiaci zo SOŠ chovu koní a služieb Šaľa boli v Portugalsku

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, 
lupy, mikroskopy...
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SPOJENÁ ŠKOLA, NIVY 2, ŠAĽA
Nivy 2, 927 05 Šaľa

-------------------------------------------------------------------------
V školskom roku 2019/2020 ponúka Spojená škola, Nivy 2, Šaľa tieto učebné  a študijné odbory:
                                                
Trojročné štúdium s výučným listom 
(absolvent môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončí maturitnou skúškou)

• 2464 H Strojný mechanik
• 2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika

Štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom 

• 2697 K Mechanik elektrotechnik
• 2413 K Mechanik strojov a zariadení
• 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
• 2860 K Chemik operátor 

Štvorročné štúdium s maturitou

• 2675 M Elektrotechnika
• 6317 M Obchodná akadémia

Prijímacie konanie na študijné odbory: 13.05. 2019 a 16.05.2019.
Na učebné odbory budú žiaci prijatí bez prijímacieho konania.

Kontakt: tel.: 031/7708768, 031/7708887
e-mail: spojenaskolasala@gmail.com www.spojenaskolanivysala.edupage.org 
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Pod vplyvom alkoholu, ale aj pod nátlakom, 
som predala byt za polovičnú cenu...

o Dostala som sa do „zlej“ spoločnosti. Pod vplyvom alko-
holu a aj za určitého nátlaku – o čom však nemám dôkaz, 
som podpísala predaj svojho bytu prakticky za polovičnú 
cenu.  Dotyčný mi už aj vyplatil peniaze. Za túto sumu však 
neviem kúpiť ani garzónku. Som zatiaľ v prenájme, ale ke-
ďže nemám žiadny iný príjem, peniaze sa rýchle míňajú. 
Navyše mám sedemročnú dcérku.  Momentálne neviem z 
ohnať prácu, neviem čo mám robiť. Chcela by som byt späť. 
Kupca ma však poslal do..., vraj to som si mala rozmyslieť 
skôr, že ma nikto k ničomu nenútil a že byt je v katastri už 
riadne zaevidovaný na jeho  meno. On byt vraj nepredá, 
resp. predá mi ho, ale za cenu, ktorá bude raz taká, ako som 
ho ja predala. Tvrdí, že ma k ničomu nenútil.  Chcem sa len 
opýtať, či neexistuje „niečo“, čoho by som sa mohla chytiť, 
že som bola k takému lacnému predaju bytu donútená? Ďa-
kujem.
 
ODPOVEĎ:

Nepoznáme okolnosti prípadu a ani formu „donúte-
nia“, o ktorej píšete. V prvom rade Vám odporúčame 
obrátiť sa na advokáta alebo orgány činné v trestnom 
konaní, či forma „donútenia“ nenaplnila skutkovú pod-

statu trestného činu.  Občiansky zákonník podľa §49, umož-
ňuje účastníkovi zmluvy, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za ná-

padne nevýhodných podmienok, od zmluvy odstúpiť.
Podľa aplikačnej praxe súdov, sa tiesňou rozumie stav, keď 
vôľa konajúceho uzatvoriť zmluvu, nebola vytvorená celkom 
slobodne, ale pod vplyvom vonkajšieho tlaku – nie však pod 
vplyvom fyzického donútenia ani bezprávnej vyhrážky (tieto 
skutočnosti spôsobujú absolútnu neplatnosť úkonu). Tieseň 
je možné vymedziť ako hospodársky či sociálny stav osoby, 
ktorý na ňu dolieha takým spôsobom, že v dôsledku tohto 
stavu urobí právny úkon aj za nápadne nevýhodných podmie-
nok. Je možné uviesť, že ak by takejto okolnosti nebolo, tak by 
konajúca osoba daný právny úkon neurobila. Druhým pred-
pokladom sú nápadne nevýhodné podmienky, o ktorých je 
možné hovoriť vtedy, ak ide o evidentný nepomer vzájomne 
poskytnutých plnení alebo o očividnú nevýhodnosť niekto-
rých iných dohodnutých podmienok. Uvedené je však vždy 
potrebné posudzovať individuálne, vzhľadom na konkrétny 
prípad, taktiež vzhľadom na zásadu dobrých mravov, preuka-
zovať okolnosti tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. 
Ďalšou možnosťou je podať na súd žalobu, na základe ktorej 
súd bude posudzovať neplatnosť kúpnej zmluvy.  Podľa §39a 
občianskeho zákonníka platí, že neplatný je právny úkon uro-
bený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto 
zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozruše-
nie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo ne-
schopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému 
sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota 
je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere. Ab-
solútne neplatný právny úkon je síce neplatný od počiatku, 
ale príslušný katastrálny odbor nevykoná spätný zápis Vašej 
osoby na liste vlastníctva, len na základe Vášho oznámenia o 
absolútnej neplatnosti právneho úkonu. Príslušný katastrálny 
odbor bude od Vás vyžadovať dohodu účastníkov právneho 
úkonu – kúpnej zmluvy, alebo právoplatné rozhodnutie súdu. 
Podľa §457 občianskeho zákonníka, ak je zmluva neplatná 
alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť 
druhému všetko, čo podľa nej dostal. To znamená, že v prí-
pade Vášho úspechu, budete povinná vrátiť Vám zaplatenú 
kúpnu cenu pôvodnému kupujúcemu. 

§

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.

e-mail: gszurnal@gmail.com; www.zurnaly.sk; tel.: 0903 516 499; ročník XXII.
VYDÁVA: Alena JAŠŠOVÁ - Vydavateľstvo ”HELENA”, Dolná 5, Šaľa, IČO: 34644237, časopis registrovaný pod č.: EV 3497/09, ISSN 1339-1933 n Šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, 

promovaná žurnalistka, mobil: 0903/516 499 n Grafická príprava: Peter Orbán - Zoxó Press, zurnal@zoxo.sk n INZERCIA: denne, č. tel.: 0903 516 499, dohodou. n Pri 
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poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v 
súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by 
mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred 

prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť 
inej osobe, či skupine osôb, organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si 

dotknutý subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.  
Vychádza dvojmesačne, v prípade potreby aj mimoriadne vydania. /Vyšlo: 28. februára 2019.

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 

spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností regiónu
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Program podpory lokálnych komunít
ZÍSKAJTE GRANT PROJEKTU

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu 
vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o grant vo výške

 

Žiadosti môžu podávať orgány miestnej samosprávy,
mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie od 1. 2. do 31. 3. 2019.

Žiadosti je potrebné podávať spolu s tromi projektmi.
Bližšie informácie získate na www.coop.sk

6 000 €
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Mechanici-mechatronici zo  Strednej odbornej škole technickej 
v Galante  absolvujú počas školského roku časť výučby  

na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave
O tejto zaujímavej spolupráci sme sa roz-
právali s Ing. Ivanom Igricim - riaditeľom 
SOŠ technickej v Galante, Ing. Martinom 
Slahučkom - učiteľom odborných pred-
metov na SOŠ technickej a s doc. Ing. Ro-
manom Čičkom, PhD., - prodekanom pre 
vzdelávanie na MTF STU v Trnave.
o Pán riaditeľ, čo Vás priviedlo k nadvia-
zaniu tejto spolupráce ?

Ivan Igrici: 
- Študijný odbor mechanik-mechatronik je 
relatívne nový a atraktívny študijný odbor, 
ktorý je momentálne najžiadanejší na trhu 
práce. V tomto odbore máme žiakov v 1. 
a 2. ročníku. Keďže normatívne vybavenie 
stredných škôl nie vždy kopíruje najmo-
dernejšie trendy vo výuke, rozhodli sme sa 
osloviť MTF v Trnave a požiadať ich o spo-
luprácu.
o Prečo ste sa rozhodli práve pre MTF-
-ku ?
Martin Slahučka:
- MTF STU v Trnave nám ponúkla spolu-
prácu pri výučbe v moderných „high–tech“ 
laboratóriách a učebniach. Myslím si, že 
špičkové prístroje vzbudia u žiakov väčší 
záujem a motiváciu napredovať v štúdiu 
v oblasti mechatroniky a hľadať v nej uplat-
nenie. Zároveň je to pre nich príprava na 
budúce povolanie, či už budú pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole, alebo budú kvali-
fikovaní odborníci vo firme.
O to viac som ocenil spoluprácu s vysokou 
školou, že sám som absolventom tejto fa-
kulty.
o Pán prodekan ako ste vnímali takúto 
požiadavku zo strany strednej školy ? 
Vnímate túto spoluprácu prospešnú pre 
obe školy ?
Roman Čička:
- Sme radi, že môžeme týmto spôsobom 
pomôcť pri výučbe a  ukázať ako funguje 
moderná technika a automatizované systé-
my. Nie je to síce ľahké štúdium, ale pokiaľ 
to človeka začne baviť, určite sa dá zvlád-
nuť a žiak už po absolvovaní strednej školy 
si bez problémov nájde svoje uplatnenie 
v praxi. A samozrejme, pokiaľ niektorí z nich 
budú chcieť študovať ďalej, budú mať u nás 
dvere otvorené.
o Aký bol postup pri realizácii tejto spo-
lupráce ?
Martin Slahučka:

- S doc. Čičkom sme prešli jednotlivé tema-
tické celky študijného odboru mechanik – 
mechatronik. Prednostne sme sa zamerali 
na špecifické učivo elektropredmetov, kto-
ré by naši žiaci absolvovali v ich laboratóri-
ách, hlavne vo vyšších ročníkoch. Následne 
sme sa dohodli na termíne a žiaci prišli na 
doobedňajšie vyučovanie priamo na vyso-
kú školu.

o Viete nám priblížiť, čo všetko sa žiaci 
naučili na „vysokej škole“ a aká bola 
odozva ?
Martin Slahučka:
- Žiaci zatiaľ absolvovali jednoduché labo-
ratórne cvičenia z predmetov elektrotech-
nológia a elektronika, ale videli aj praktické 
ukážky v špičkových výskumných labora-
tóriách. Spoločne sme sa snažili, aby tieto 
cvičenia boli inšpiratívne a relevantné k sú-
časným i budúcim potrebám našich žiakov. 
Odozva bola veľmi dobrá najmä zo stra-
ny rodičov, pretože sa sami presvedčili, že 
chceme poskytnúť žiakom vzdelanie na 
úrovni, ktorú si tento študijný odbor vyža-
duje. A žiaci? Tí sa cítili na chvíľu ako „vyso-
koškoláci“. Takýto spôsob vyučovania je pre 
nich iný, zaujímavý a aktivizujúci.
o Pán prodekan, nezaťažuje vašich pe-
dagógov  to, že popri vlastných povin-
nostiach sa minimálne raz štvrťročne 
musíte venovať stredoškolákom?

Roman Čička:
- Snažíme sa zosúladiť tieto aktivity s har-
monogramom nášho akademického roku 
a povinnosťami našich pedagogických 
a výskumných pracovníkov. Avšak pri dob-
rej vôli z obidvoch strán to nevidím ako 
problém a naši pracovníci sú radi, keď môžu 
vysvetliť niektoré svoje poznatky už žiakom 
strednej školy.
o Vraj sa črtá spolupráca aj na úrovni 
pedagógov ?
Martin Slahučka:
- V odbore mechanik – mechatronik v 3. a 4. 
ročníku pribudnú aj ďalšie predmety týka-
júce sa elektrotechniky a mechatroniky, zo 
strany našich odborných učiteľov je tiež zá-
ujem konzultovať časti tematických celkov 
s odborníkmi na vysokej škole, najmä v ob-
lasti programovania a robotiky.
o Takže spolupráca bude pokračovať 
nielen v tomto, ale aj v budúcich škol-
ských rokoch ?
Ivan Igrici:
- Sme vďační za takúto spoluprácu. Sme je-
diná technická škola v okrese Galanta, kto-
rá pripravuje žiakov pre potreby strojárstva, 
poľnohospodárstva, aj pre automobilový 

priemysel. Oba naše študijné odbory  me-
chanik strojov a zariadení  aj  mechanik,me-
chatronik  sú žiadané na trhu práce, pretože 
majú posilnený odborný výcvik a žiaci zís-
kavajú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj 
výučný list.  
Mechanik-mechatronik je  povolanie bu-
dúcnosti , a preto je našou povinnosťou 
pripraviť žiakov čo najlepšie pre prax,  ale 
samozrejme aj na prípadné štúdium na vy-
sokej škole.
Roman Čička:
- Verím, že spolupráca bude pokračovať aj 
v ďalších rokoch, keďže sme už v mnohých  
veciach našli spoločnú reč. A našou spoloč-
nou motiváciou je ukázať mladým ľuďom, 
že študovať techniku je užitočné a dôležité 
aj pre ich budúcnosť.

KONTAKT: 
web: https://sostechga.edupage.org/

adresa školy: 
Esterházyovcov 712/10, 

924 34 Galanta
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„Milujem slovenský národ. 
Je to veľmi skúšaný ľud. 

Vždy budem podporovať 
národné povedomie a rozvíjať 

múdrosť a tradície 
našich predkov,“ 

hovorí Štefan HARABIN, kandidát  
na prezidenta Slovenskej republiky.

Prezidentské voľby - 16. marec 2019

Objednávateľ: Agentúra 858, Bratislava, IČO: 36066338. Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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KTO JE ŠTEFAN HARABIN
S rodičmi ako trojročný Prvé sväté prijímanie

Maturoval v roku 1976 
na gymnáziu v Kežmarku

Titul JUDr. získal v roku 1991

S manželkou na audiencii u Benedikta XVI.S prvorodeným vnúčikom

S deťmi

- 16 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...



Začnime od mena. HRABINA je hrabový po-
rast alebo hrabové drevo. Stačí však prehodiť 
jedno písmenko a zo slova hrabina je HARA-
BIN. Harabin má meno od hrabu, mohutného 
listnatého stromu, ktorý poskytuje cenné tvr-
dé drevo, najtvrdšie, aké u nás rastie. Pre svoju 
odolnosť je hrabové drevo vhodné na výrobu 
pracovných nástrojov. A odolný je aj Štefan Ha-
rabin. Sám seba charakterizuje ako veľmi pra-
covitého človeka, ktorý sa nepoddáva. Je zása-
dový a spravodlivý. 
Narodil sa 4. mája 1957 v Ľubici, je najmladší z 
desiatich súrodencov. Už ako malý chlapec veľa 
čítal, s rovnakým zanietením aj športoval ‒ ve-
noval sa futbalu a stolnému tenisu. Po absolvo-
vaní gymnázia v Kežmarku študoval právo na 
Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafá-
rika v Košiciach. Štúdium dokončil v roku 1980 
a začal vykonávať sudcovskú prax ako justičný 
čakateľ Krajského súdu v Košiciach. 
Sudcom z povolania sa stal v januári 1983 a pô-
sobil na Okresnom súde v Poprade. Od roku 
1990 pracoval na Krajskom súde v Košiciach a v 
roku 1991 ho zvolili za sudcu Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky. V rokoch 1996 ‒ 1998 bol 
predsedom trestného kolégia nášho vrcholné-
ho orgánu výkonu súdnictva a v rokoch 1998 – 
2003 bol predsedom Najvyššieho súdu SR. Od 
júla 2006 bol tri roky ministrom spravodlivosti 

a podpredsedom slovenskej vlády. V júni 2009 
ho Súdna rada SR opäť zvolila za predsedu Naj-
vyššieho súdu SR a túto funkciu vykonával do 
roku 2014.
Štefan Harabin je ženatý s Gabrielou Harabino-
vou, má štyri deti a dvoch vnukov. Na prvom 
mieste je uňho rodina a snaží sa, aby bolo čo 
najmenej nespravodlivosti, preto často „pláva 
proti prúdu”. Na ľuďoch si najviac váži ľudskosť, 
empatiu a zmysel pre humor. Neznáša záker-
nosť a zaliečanie. Jeho vzorom je jeho nebohý 
otec. „Často si spomínam, ako dokázal pomôcť 
iným, aj za cenu nasadenia vlastného života.“  
Aj z toho pramení rozhodnutie kandidovať na 
najvyššiu ústavnú funkciu v štáte: „Milujem slo-
venský národ, je to veľmi skúšaný ľud. Nie som 
jeho sudcom, chcem byť jeho srdcom a svedo-
mím, budem zo všetkých síl zápasiť, aby medzi 
všetkými bez rozdielu panovali spravodlivosť, 
zmier, vzájomná láska a úcta. K tomu nevy-
hnutne potrebujeme opätovne vzkriesiť naše 
národné povedomie a rozvíjať múdrosť a tra-
dície našich predkov. “
Volebný program Štefana Harabina, nezávis-
lého ľudového kandidáta na prezidenta Slo-
venskej republiky, je zrozumiteľný s jasným 
odkazom: Za Slovensko, tradície a právny 
štát. Celý volebný program nájdete na stránke 
www.harabin-2019.sk 

Za Slovensko, tradície a právny štát
Štefan Harabin ‒ kandidát na prezidenta SR

Nezávislý ľudový kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Štefan 
Harabin miluje Slovensko, ctí si naše národné tradície a ľudí, čo svojou, 
na prvý pohľad obyčajnou prácou a čestným životom tvoria piliere, o 
ktoré sa budú môcť oprieť aj naši potomkovia. Počas roka 2018 navštívil 
Štefan Harabin mnoho slovenských miest a obcí a zúčastnil sa desiatok 
kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí. Ako milovník fol-
klóru si vychutnal folklórne festivaly vo Východnej, v Detve, Kamienke, 
Čirči i Solčanoch, poklonil sa hrdinom 2. svetovej vojny na Dukle i v 
Kalinove, zúčastnil sa osláv výročia narodenia Andreja Hlinku, púte v 
Levoči, Šaštíne a Ľutine, Cyrilometodských osláv v Nitre, bol na blaho-
rečení Anky Kolesárovej v Košiciach, ale aj na medzištátnom futbalo-
vom zápase Slovensko – Dánsko či na Majstrovstvách sveta juniorov v 
zápasení v Trnave. Navštívil Bardejov, Žilinu, Modru, Mútne, Svidník, 

Humenné či Vranov nad Topľou, Šurany, Kysucké Nové Mesto, Oravu... V decembri  2018 predstavil svoju ostatnú knihu 
Súdnosť v Pezinku, Námestove, Rajeckých Tepliciach a Nitre. Počas adventu navštívil aj Bajerovce, Oravskú Lesnú a Štr-
bu. Stretnutia s občanmi sú pre Štefana Harabina rovnako dôležité ako stretnutia s rodinou. Kde inde si môže vypočuť 
názory a stanoviská ľudí, ktorých hlas médiá ignorujú? A kde inde si oni vypočujú médiami neskreslené a reálne postoje 
Štefana Harabina ‒ kandidáta na prezidenta SR? 

Kandidáta, ktorého volebný program je jasný: Za Slovensko, tradície a právny štát.
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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

Chceš byť trendy?

Diakovce, Hlavná ulica č.129  
(smer na obec Tešedíkovo)
Web:  www.penziondori.sk (sme aj na Facebook)
TEL:  0907 779 183
 0908 066 489
         0917  119 857
E-mail:  info@penziondori.sk
              bukovska.andrea@gmail.com

Moderné a útulné prostredie pre zákazníkov a chutné jedlá, 
~ to je naša ponuka ~
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Svadobná torta je najlepšia
 od  Kataríny  Filovej... 

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473

I Z O S T A P
PAVEL KUTAK
Pribinovo nám. 6, Šaľa
0905 796 340

Rekonštrukcie bytov a domov
Moderné technológie
Dodržiavanie termínov
Rozumná cena
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NA PREDAJ!!!

ŠAĽA,  
na predaj 3 izbové byty s lodžiou alebo terasou 79,95 m2 / 74,34 m2 

98 708€  /  97 708€

GALANTA,  
Pozemky - Mesto / Kolónia

60€/m2  /  48€/m2

PATA,  
Pozemky od 507m2 do 744m2

58€/m2

ŠA¼A,  
na prenájom nebytové priestory 

cena v RK

0902 625 115
0911 557 822

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

intexreal.sk
reality.intexreal.skinfo@intexreal.sk

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a
0905 231 901, 0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

MARIMONT s.r.o.

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


