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

www.zurnaly.sk 

5.

Ročník XXIII. • OKTÓBER 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Spevácky zbor  Krédo 
pri Evanjelickom 

a. v. cirkevnom zbore 
v Diakovciach vyhral 

Zlaté pásmo  str. 3.

Aktuálne 
hovoríme  

so starostkou  
v Šintave  

Bc. Stanislavou 
Režnákovou  

str. 4.

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Mestská polícia Šaľa tento rok oslávi 
už 28. výročie svojho založenia  str. 6.



CO-19065-Kampan-Nakupna-karta-II-A4.indd   1 24/09/2019   13:31

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



Spevácky zbor  Krédo pri Evanjelickom a. v. cirkevnom 
zbore v Diakovciach vyhral Zlaté pásmo

Spevácky zbor  Krédo pri Evan-
jelickom a. v. cirkevnom zbore 
v Diakovciach sa začal schádzať 
začiatkom roku 2011 pod ve-
dením Kataríny Bosákovej  na 
evanjelickej fare v Diakovciach. 
Jeho repertoár tvoria rôzne úpra-
vy duchovných piesní od autorov 
všetkých období. Zbor pravidelne 
vystupuje pri slávnostných boho-
službách a podujatiach na pôde 
cirkevného zboru i na každoroč-
nej prehliadke speváckych zborov 
Dunajsko-nitrianskeho seniorátu 
v Bátovciach, či v Pukanci, i na 
vianočných trhoch v Šali-Veči, v 
júni 2012 participoval na celoslo-
venskom podujatí Noc kostolov 
v Kostole sv. rodiny v Šali-Ve-
či,  v októbri 2012 v tom istom 
kostole na festivale „Veča Fest 
2012“ a v júni 2013 na 13. roční-
ku prehliadky speváckych zborov 
„Spev nás spája“, ktorá sa konala 
v rímskokatolíckom kostole P.M. 
Nanebovzatej v Diakovciach. Od 
roku 2014 sa zbor zúčastňuje na 
„Festivale chrámovej piesne“ vo 
Zvolene, na ktorom sa v roku 
2015 umiestil v Zlatom pásme a v 
roku 2017 v Striebornom pásme. 
V marci 2019 sa stal súčasťou viac 
ako 100 členného spevokolu, kedy 
spolu s členmi Slovenského ko-
morného orchestra pod vedením 
Ewalda Danela spievali vo Zvo-
lene na inštalácii novozvolených 
biskupov ECAV. V tomto roku 
sa zúčastnil  v spojenom spevo-
kole počas dištriktuálneho dňa v 
Banskej Bystrici a v októbri tohto 
roku získal Zlaté pásmo na Festi-
vale chrámovej piesne v Trnave. 

Srdečne blahoželáme!

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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„Môj nástup do funkcie nebol 
štandardný, ani korektný,“ 

hovorí starostka v Šintave Bc. Stanislava Režnáková.
Starostkou v Šintave je od minuloročných volieb Bc. Stanislava 
Režnáková. Po dlhých rokoch sa ujala kormidla v tejto dedinke 
pri Seredi dáma. Prvá otázka pre ňu preto bola:
o Vedeli ste, do čoho idete?
- Vedela, aj nevedela. Hlavne som však vedela, čo chcem pre 
našu dedinu a  jej obyvateľov. Tým, že som sa tu narodila 
a  vlastne celý doterajší život som strávila tu - viem 
ako Šintava vyzerala a kam patrila. Dedina bola 
čistá, vysadená ružami a  obyvatelia a  miestne 
organizácie sa správali a  žili ako jedna veľká 
rodina. Ja viem, že doba sa podstatne zmeni-
la a pri dnešnom tempe života to už nebu-
de ako voľakedy, ale keď každý nezačneme 
v prvom rade od seba a nebudeme si na-
vzájom pomáhať, komunikovať spolu, po-
čúvať sa a hľadať spoločné riešenia, tak je 
jedno, kto bude na tejto stoličke sedieť, ni-
kdy ten cieľ nedosiahneme. Moje ciele boli 
obsahom predvolebného programu, ktorý 
zasahoval do všetkých oblastí občianskeho 
života.
o Predtým Vaše pracovné pôsobenie bolo 
kde?
- Celý život som pracovala v inej 
sfére a  na rôznych postoch. 
Nebudem to rozpisovať do 
podrobna, uvediem len 
oblasť -bol to finančný 
sektor a  skutočne som 
prešla všetkými oblas-
ťami. Od tých najzá-
kladnejších - obsluha 
klienta, až po konečné 
zastupovania finanč-
ných inštitúcií. Aby 
to zase nevyznelo, že 
som nejaký fluktuant, 
tých finančných ústa-
vov nebolo až toľko, 
začínala som v  SLSP 
v Bratislave, po revolúcii 
som prešla do súkromnej 
sféry - Beno elektroservis 
Šoporňa, odtiaľ naspäť do 
finančného sektora - VÚB, 
neskôr Volksbank Galanta 
a nakoniec ČSOB v Seredi.
o Zvykneme sa  pýtať na prvé 
kroky v  novej funkcii – aké 
boli tie Vaše?
- Prvé kroky boli a ešte aj sú 
veľmi ťažké. Nechcem tu ko-
mentovať a  rozoberať  môj 
nástup do funkcie, lebo všet-
ci v obci dobre vedia, že ne-
bol štandardný a  korektný. 
Úrad mi vlastne vôbec nebol 
odovzdaný a  ja som nenastúpila do rozbehnutého vlaku. O 
to ťažšie sa mi začínalo a už teraz ďakujem všetkým, ktorí mi 
v tom pomohli a pomáhajú dodnes..,

o Už je za nami v podstate jeden rok z volebného obdobia 
2018 – 2022. Zrejme ste už zorientovaná..., čo sa udialo po-
čas tohto roka v Šintave? 
- Zorientovaná ešte celkom nie, pretože som pracovala úplne 
v inej oblasti ako som už spomínala, ale určite mi je veľa vecí 

jasnejších a hlavne chcem, aby všetci pochopili, že nie je 
v mojom záujme poukazovať a kritizovať prácu mo-

jich predchodcov, ale kráčať smerom dopredu a to 
čo bolo dobré, v tom pokračovať, prípadne to 

zdokonaliť, a to čo bolo zlé, sa snažiť odstrániť. 
Základnou zmenou na úrade je zmena komu-
nikácie a ochota pracovať a byť tu pre obča-
nov. Vytvorenie transparentnej samosprávy, 
samostatné nahrávanie zastupiteľstiev ,vy-
tvorenie FB skupiny, emailovej komunikácie 
s občanmi. Prebehli aj personálne a organi-
začné zmeny a  na ďalších stále pracujeme, 
aby naša práca mala zmysel , bola efektívna, 
prinášala výsledky,  napĺňala náš volebný 

program a hlavne, aby boli občania spokoj-
ní a  získali pocit, že zmena, ktorá 

nastala v našej obci, mala výz-
nam a posunula nás vpred.

o Ako hodnotíte – resp. 
ako Vy pozeráte na svoju 
obec v  postavení regió-
nu..., v čom sú jej priori-
ty, čím sa môže pochvá-
liť, čo ponúka a čo treba 
doriešiť?
- Myslím, že naša obec 
má celkom lukratívnu 
polohu, krásnu prírodu 
a hlavne veľa, veľa miesta 
pre rozširovanie a  zvidi-
teľňovanie sa. Len si to 
musíme spoločne chrániť 
a  zveľaďovať. Najskôr ale 
musíme dobudovať veci, 
ktoré mojich občanov trá-

pia najviac, ako je kanalizá-
cia, cesty, chodníky, zberný 

dvor, dvor obecného úradu, 
bývalá družina a   ešte veľa ďal-
ších vecí, pretože každého trápi 
niečo iné. Ale s každým jedným 
dobrým nápadom sa oplatí 
pracovať. Je potrebné dobu-
dovať oddychovú zónu pre 
najmenších, športové ihris-
ká pre väčšie deti, rozšíriť 

športový areál pri Váhu pre všetkých ostatných, ale postarať sa 
musíme aj o generáciu, ktorá nás vychovala a je tu stále s nami 
– naši seniori. 

otázky: Galantský a Šaliansky Žurnál
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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

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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Mestská polícia v Šali venuje rovnakú 
pozornosť tínedžerom aj seniorom

„Mestská polícia Šaľa tento rok oslávi 
už 28. výročie svojho založenia. Dvad-
saťosem rokov  je nielen v živote člove-
ka, ale aj v živote mestskej polície zrelým 
vekom a je to obdobie, ktoré už môžeme 
hodnotiť. Za tieto roky sa nám podarilo 
mnohokrát ochrániť zdravie, súkromný 
a verejný majetok a nie jeden krát aj to 
najcennejšie – ľudský život. Snažíme sa 
zvyšovať pocit bezpečnosti u našich ob-
čanov a poskytovať im čo najrýchlejšiu 
pomoc ak sa cítia ohrození.  Mestská 
polícia by bez podpory verejnosti nedo-
sahovala kvalitné výsledky a nás teší, že 
sa nám takejto podpory dostáva. Často 
to nie je jednoduché ani pre príslušní-
kov polície, ktorí dennodenne nasadzu-
jú svoj život, zdravie, aby pomohli iným. 
Každú službu majú jediný cieľ, pomáhať 
a  poskytovať čo najkvalitnejšie služ-
by našim občanom,“ hovorí náčelník 
Mestskej polície v Šali Peter Krokavec 
a pokračuje: 
„Preto by som sa chcel poďakovať, všet-
kým príslušníkom a zamestnancom po-
lície, či už mestskej alebo štátnej, ktorí 
prispeli svojou prácou k  zvyšovaniu 
kvality policajnej služby v  našom mes-
te za  ich odvedenú prácu. Aj vďaka ich 
práci patrí Mesto Šaľa k najbezpečnej-

ším mestám v  rámci celého Slovenska, 
čo potvrdzujú aj štatistiky ministerstva 
vnútra.  Samozrejme tieto výsledky nás 
tešia, ale zároveň aj zaväzujú k  neustá-
lemu skvalitňovaniu policajnej služby 
v  našom meste.  Chcem sa poďakovať 
aj predstaviteľom mesta, primátorom  

a  poslancom zastupiteľstva, ktorí pod-
porovali rozvoj a  zvyšovanie kvality 
podmienok pre chod mestskej polície. 
Osobitne sa chcem poďakovať  súčas-
nému primátorovi  nášho mesta Mgr. 
Jozefovi Belickému, prvému náčelníkovi  
Mestskej polície v  Šali,   ktorý pôsobil 
v tejto funkcii od  jej založenia  v roku 
1991 až do roku 2002. Bol to práve  on, 
kto najväčšou mierou prispel k  jej roz-
voju a  zvyšovaniu kreditu Mestskej po-
lície Šaľa  v očiach verejnosti.“

***
V roku 2005 bola na MsP Šaľa zriadená 
chránená dielňa. V súčasnosti v nej pra-
cujú 8 zamestnanci, ktorí  zabezpečujú 
kompletnú obsluhu mestského kame-
rového systému. V  blízkej budúcnosti 
polícia chce, aby sa  činnosť  chránenej 
dielne rozšírila o ďalšie služby, ktoré by 
pomohli občanom. Pôjde o rôzne moni-
torovania – od nefunkčnosti verejného 
osvetlenia, naplnenie odpadových kon-
tajnerov atď. Zamestnanci chránenej 
dielne budú 24 hodín denne priprave-
ní situáciu okamžite riešiť a  podávať 
informácie občanom. Od roku 2015 je 
MsP Šaľa prvým mestom na Slovensku, 
kde mestskí policajti vykonávajú pria-
my výkon služby výlučne na elektro-
mobiloch.  Od 2017 označuje Mestská 
polícia v Šali bicykle syntetickou DNA. 
Ide o ochranný prvok v podobe emul-
zie, ktorou je možné označiť akýkoľvek 
predmet. Ten tak získa jedinečnú ochra-
nu tvorenú tisíckou mikrobodov, v kto-
rých je laserom vyryté špecifické PIN 
číslo produktu. Okrem špeciálnej DNA 
sú bicykle  opatrené aj samolepkou. Pri 
nájdení bicykla sa značka nasvieti UV 
baterkou a načíta sa kód a polícia vie 
okamžite zistiť majiteľa bicykla. Záuj-
mom Mesta Šaľa a Mestskej polície Šaľa 
je tiež aktívne sa podieľať na zvyšovaní 
bezpečnosti našich seniorov alebo osa-
melo žijúcich občanov a poskytnúť  im 
pocit bezpečia a  preto počnúc rokom 
2018 realizuje Mesto Šaľa projekt Se-
niAngel. Mestská polícia prostredníc-
tvom monitorovacieho prístroja „Se-
niAngel® SOS tlačidlo“,  24 hodín denne 
a 7 dní v týždni zabezpečuje ochranu a 
službu seniorom v prípade vyvolaného 
poplachu alebo aktiváciou pádového 
senzoru. V spolupráci s  mestom polí-
cia zorganizovala stretnutia v denných 
centrách so seniormi a  besedovala na 
tému zvyšovania ich  bezpečnosti.  
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Spolupráca so štátnou políciou

„Spolupráca s PZ v Šali je vynikajú-
ca.  Podľa mňa je táto spolupráca zák-
ladným pilierom, že Šaľa patrí ako som 
spomínal k  najbezpečnejším mestám 
Slovenska. Mávame pravidelné porady 
ohľadne bezpečnostnej situácie v  na-
šom meste. Úzko spolupracujeme pri 
športových a  kultúrnych akciách v  na-
šom meste.  Čo ma teší, že spolupráca už 
presiahla rámec   služobných záležitostí 
a dokážeme sa spojiť aj pri mimopracov-
nej činnosti. Sme asi jediný okres na Slo-
vensku, kde sme sa vedeli spojiť MsP, PZ 
SR a  Hasičský zbor a  zorganizovať si a 
realizovať vlastný Ples policajných a zá-
chranných zložiek. Tento rok to už bol 
4. ročník a  vo februári budúceho roku 
pripravujeme 5.ročník .
Okrem toho sa príslušníci ORPZ pri-
pojili k  MsP ku každoročnej oslave Sv. 
Michala, patróna policajtov  a v dnešnej 
dobe už oslavu vždy na Sv. Michala or-
ganizujeme spoločne. Každoročne sa 
družstvo OR PZ zúčastňuje na medzi-
národnom turnaji O  putovný pohár 
náčelníka MsP v halovom futbale. Ciele 
polície sú rovnaké, či už u mestskej po-
lícii alebo štátnej polícii a to je - posky-
tovať občanom čo najkvalitnejšie služby. 
Tieto ciele sa dajú napĺňať len  vtedy, keď 
sú obidve strany naklonené spolupráci. 
Občan ak potrebuje pomoc, nerieši, či 
mu pomôže mestská polícia alebo štát-
na polícia, ale v akej kvalite mu pomoc 
bola poskytnutá, samozrejme, že v rámci 
svojich kompetencií,“ hovorí Peter Kro-
kavec. 

Sociálne zabezpečenie mestských 
policajtov

„Mrzí nás, že hoci príslušníci MsP plnia 
podobné, alebo dokonca neraz totožné 
úlohy ako príslušníci Policajného zbo-
ru SR, zaradení do útvarov poriadkovej 
polície (“Na úseku poriadkovej polície 
je to rovnaká práca, podľa rovnakých 
zákonov,”) , nemajú nárok na výsluhový 
dôchodok .

Na MsP Šaľa pracuje momentálne 24 prí-
slušníkov MsP, pritom z  tohto počtu je 
jeden , ktorý je starší ako 60 rokov, šiesti, 
ktorí sú starší ako 50 rokov a šiesti, kto-
rí sú starší ako 45 rokov. Drvivá väčšina 
z nich u mesta odrobila viac ako 25 ro-
kov v priamom výkone. Mnohí pracujú 
už len s vypätím posledných síl, vo vyš-
šom veku už jednoducho nevládzu sto-
percentne plniť svoje pracovné úlohy pri 
ochrane verejného poriadku,lebo vek, 
fyzické a psychické opotrebovanie sa zá-
konite hlásia o slovo. Na rozdiel od prí-
slušníkov policajného zboru možnosti 
kariérneho rastu a postupu príslušníkov 
obecných a  mestských polícií sú veľmi 
obmedzené a  limitované organizačnou 
štruktúrou mestských i obecných polícií. 
MsP je poriadkový orgán  mesta a nedo-
kážeme príslušníkov MsP po odslúžení 
25 rokov stiahnuť z priameho výkonu do 
kancelárií.  Ich možnosť pracovať po ro-
koch na inej pozícii než na ulici je veľmi 
malá, prakticky nulová.  Obecné a mest-
ské polície robia tú najnepríjemnejšiu 
drobnú mravčiu robotu. Napriek tomu 
ich sociálne, zdravotné a dôchodkové 
zabezpečenie zostáva neriešené. Väčšina 
príslušníkov obecných a mestských po-
lícií svoju kariéru začína a pri odchode 
do starobného dôchodku aj končí práve 
v uliciach. Neviem si predstaviť, čo uro-
biť s príslušníkmi, ktorí nebudú už stačiť 
na priamy výkon služby. Na znak vďač-
nosti za odvedenú službu ich prepustiť? 
– zamýšľa sa náčelník Krokavec.
Príslušníci Policajného zboru majú 
možnosti kariérneho rastu a postupu a 
možnosti príslušníkov obecných a mest-
ských polícií sú veľmi obmedzené a  li-
mitované štruktúrou mestských i obec-
ných polícií. Napriek tomu ich sociálne, 
zdravotné a dôchodkové zabezpečenie 
zostáva na periférii diania a bez záuj-
mu. Mestských a obecných policajtov je 
skrátka primálo na to, aby boli pre po-
litikov pri moci zaujímavou volebnou 
silou.“

Mestská polícia spolupracuje s  
verejnosťou, so školami,  

seniormi... 

„Mestská polícia Šaľa na úseku preven-
cie spolupracuje s  3 strednými, 6 zák-
ladnými, 1 spojenou a  6 materskými 
školami na území mesta Šaľa. V škol-
skom roku 2018/2019 sme realizovali 
37 prednášok na ktorých sa zúčastnilo 
1043 detí a žiakov. Témy prednášok sme 
konzultovali s  príslušnou škôlkou ale-
bo školou. Najčastejšie prednášky boli 
o práci polície, ako sa nestať obeťou ši-
kanovania , priestupku alebo trestného 
činu, nástrahy internetu, závislostí ako aj 
dopravnej výchovy . V tomto roku sme 
zapojili 60 žiakov šiestich ročníkov  na 
jednej základnej škole do projektu Det-
ská policajná akadémia , kde je vypra-
covaných 5 tém (Zoznámte sa s  našou 
políciou, Bezpečne na internete, Každý 
je iný, Na ceste nie si sám a  Stop nási-
liu), ktoré sa prednášajú počas školské-
ho roku. Celý projekt končí na konci 
školského roku odovzdaním osvedčenia 
o  absolvovaní tohto projektu. Okrem 
prednášok ako sa správať pri stretnutí so 
psom sme vykonali 10 ukážok výcviku 
psov v  spolupráci s  Miestnym kynolo-
gickým klubom Šaľa. Tieto ukážky sa 
konali okrem našich škôl aj pri príleži-
tosti  MDD pre FC Veča, obec Trnovec 
nad Váhom a na obecných dňoch Dlhá 
nad Váhom, Kráľová nad Váhom a  ZŠ 
Diakovce, na ktorých sa zúčastnilo 875 
detí. Mestská polícia Šaľa 21 rokov orga-
nizuje súťaž pre žiakov základných škôl 
v kreslení na tému – žiaci 1-3 ročník / 
Mestská polícia očami detí/ a žiaci 4-6 
ročníkov / Drogy a  drogová závislosť/. 
Na tejto súťaži sa zúčastní v  priemere 
150 detí a pri príležitosti  MDD  sa v DK  
ocení vecnými darmi 56 detí. V  rámci 
prevencie od roku 1996 zabezpečujú 
členovia Mestskej polície Šaľa každý deň 
počas školského roku  bezpečnosť detí 
na štyroch priechodoch pre chodcov  ul.
Dolná, Vlčanská, Štúrová a Nitrianska,“ 
dokončuje náčelník Mestskej polície 
v Šali Peter Krokavec. 

- R - 

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



Sára Murínová zo SOŠ chovu koní a služieb v Šali 
je víťazkou súťaže žiakov SOŠ v predvádzaní koní

V rámci výstavy „ Kôň 2019“ sa v 
Trenčíne  - Nozdrkovciach konal  
2-dňový pilotný projekt Zväzu cho-
vateľov koní Slovenska  so Stred-
nými odbornými školami, ktoré 
vzdelávajú žiakov v odboroch so za-
meraním na chov koní a jazdectvo. 
Pripravený workshop na tému 
„Predvádzanie koní“ lektoroval 
prof. Ing. Marko Halo, PhD. zo SPU 
v Nitre.  Po teoretickej časti vo for-
me prednášok nasledovali praktic-
ké ukážky predvádzania. Praktickú 
časť predvádzania koní zastrešoval  
doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. 
Po absolvovaní teoretickej a prak-
tickej časti workshopu si žiaci vy-
losovali štartové čísla a následne aj 
kone do sobotňajšej súťaže.  Komi-

sia v zložení prof. Halo, doc. Maršá-
lek a Ing. Kovalčík hodnotila ustro-
jenosť predvádzajúcich žiakov, 
postavenie koňa do základného 
postoja a jeho predstavenie, schop-
nosť udržať koňa v základnom  po-
stoji, predvedenie koňa v kluse a 
cvale a celkový dojem z dvojice.
Celkovou víťazkou súťaže  v pred-
vádzaní koní študentmi SOŠ v rámci 
výstavy „Kôň 2019“ sa stala žiačka 
3. ročníka študijného odboru 4210 
M 17 agropodnikanie – chov koní 
a jazdectvo zo SOŠ chovu koní a 
služieb v Šali Sára Murínová. V kon-
kurencii piatich SOŠ ( SŠ Ivánka pri 
Dunaji, SOŠ veterinárna Nitra, SOŠ 
rozvoja vidieka Dunajská Streda, 
SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica, 

SOŠ chovu koní a služieb Šaľa) a 16 
súťažiacich žiakov výborne prezen-
tovali svoje teoretické vedomosti a 
praktické zručnosti, nadobudnuté 
počas doterajšieho štúdia aj ďalší 
dvaja naši žiaci -  Nikola Kršková, 
ktorá sa umiestnila na 4. mieste a 
Marek Régi, ktorý dosiahol umiest-
nenie na 5. mieste. 
Nielen účasťou na športových jaz-
deckých podujatiach, ale aj pred-
vedením konštitúcie a estetiky jaz-
deckého koňa sa rozvíja komplexná 
osobnosť jazdca a chovateľa koní, 
čo je jedným z hlavných výchovno-
-vzdelávacích cieľov na SOŠChKaS 
Šaľa.

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



Letné  mobilitné stáže v Portugalsku a Španielsku
Erasmus+ je program Európskej únie 
pre odborné mobilitné pobyty stre-
doškolákov, vďaka ktorému sa môžu 
zúčastniť praxe v zahraničí v rámci Eu-
rópy po dobu od 14 dní až  niekoľko 
mesiacov. Obrovskou výhodou sú nu-
lové náklady pre zúčastnených žiakov, 
keďže pobytové i  cestovné náklady sú 
hradené z grantov EÚ. 
Stredná odborná škola chovu koní a slu-
žieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari  
Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa dlho-
ročne vysiela svojich študentov na prax 
do škôl v Írsku, ČR, Maďarsku, resp. do 
firemného prostredia na Sicíliu, do 
Španielska a Portugalska. Aj tento 
rok plníme dlhoročný záväzok 
kvality a  európskej integrácie or-
ganizáciou mobilít pre 25 študen-
tov v  školskom roku 2019/2020 
ako jediná stredná škola v Šali.
Letné mobilitné stáže v Portugal-
sku a Španielsku z pohľadu našich 
žiakov...
Kristína Bogárová, žiačka štu-
dijného odboru 4210 M 17 agro-
podnikanie - chov koní a jazdec-
tvo: „V júli 2019 som sa zúčastnila 
mobilitnej stáže v  Španielsku 
v  meste Málaga spolu s  ďalšími 
troma spolužiačkami. Venovali 
sme sa drezúrnemu výcviku a cho-
vu andalúzskych koní v tréningo-
vom centre CLUB HÍPICO EL 
RANCHITO pod vedením tréner-
ky Christine Rückli. Získali sme 
skúsenosti so základmi drezúrne-
ho jazdenia, samozrejme k  tomu 
patrí aj denný režim stajne, ktorý 
zahŕňa čistenie, kŕmenie, napája-
nie, vodenie koní a  pod. Osobne 
som sa naučila okrem drezúrnych 
cvikov aj základy španielčiny, spo-
znala som kultúru a super gastro-
nómiu. Mesto Málaga je krásne 
prímorské mesto s  mnohými ak-
tivitami, kde to v  lete naozaj žije 
a  dýcha históriou a  tradíciami, 
na ktoré sú Andalúzania naozaj 
hrdí. Rada sa tam hocikedy vrátim 
a veľmi rada spomínam aj na vý-
lety do Gibraltáru či do Tarify, kde sme 
z lode pozorovali delfíny a veľryby.“
Kristína Šumichrastová, žiačka štu-
dijného odboru 4210 M 17 agropod-
nikanie - chov koní a  jazdectvo: „Už 
dlhšiu dobu som sa chcela zúčastniť 
mobility, kde by som sa zoznámila s ne-
jakým „exotickejším“ plemenom koní. 
Preto som rada využila možnosť stáže 
v Portugalsku v Brage – na tradičnom 
statku Casa de Requeixo. Pracovali sme 
s  našou rovesníčkou Beatriz Norton, 

čo nám veľmi vyhovovalo a rýchlo sme 
za prispôsobili prostrediu. Farma je vo 
vlastníctve ich rodiny už od 15. storo-
čia, majú krásnu veľkú záhradu a chov 
lokálneho plemena Garenho, s ktorými 
sme v  rámci agroturistiky chodili na 
vychádzky po portugalskom vidieku 
s  ubytovanými turistami. Tento druh 
koňa je veľmi dobre ovládateľný, odol-
ný aj napriek svojmu temperamentu. 
V  tejto stajni sme boli tri, ďalších 5 
dievčat bolo vo tréningovom stredisku 
Trote Centro Hípico. To je umiestnené 
nad mestom v horskom prostredí kvôli 

nižším teplotám, majú veľkú jazdeckú 
halu a pod vedením Cátie Gonçalves sa 
jazdili hlavne základy parkúru okrem 
iného aj na krásnych koňoch plemena 
Lusitano. Braga je dvestotisícové mesto 
s pekným klasickým centom a bohatým 
kultúrnym životom. Cez víkendy bol 
pre nás pripravený bohatý program, vi-
deli sme hlavné mesto Lisabon, prístav-
né mesto Porto s  úžasnými výhľadmi, 
boli sme na pláži vo Viana de Castello 
i  v  španielskom meste Vigo a  super 

bol aj deň v národnom parku Gerês aj 
s ochutnávkou portugalských špecialít.
Každému odporúčam sa tejto stáže zú-
častniť a je to zážitok naozaj na celý ži-
vot.“
Ako organizačný tím SOŠChKaS Šaľa 
nás teší, že účasť na takomto projekte 
má obrovské množstvo výhod a nado-
budnuté vedomosti, zručnosti a  kom-
petencie môžu naši žiaci a  absolven-
ti využívať vo vzdelávacom procese 
i  v  profesionálnom pôsobení.  Zároveň 

chceme vyzdvihnúť aj skvelú spolu-
prácu so sprostredkovateľskými orga-
nizáciami Ekip Európa v  Španielsku 
a BragaMob v Portugalsku v spolupráci 
s  ktorými sme stáže logisticky a  orga-
nizačne zabezpečovali, všetko prebehlo 
bez problémov s významnou pridanou 
hodnotou. 

Ing. Magdaléna Biršteinová, 
riaditeľka SOŠ Šaľa
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4 ročné študijné odbory: maturitné vysvedčenie + výučný list
- MECHANIK MECHATRONIK
- MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ      
Odborná prax v školských dielňach, v zmluvných podnikoch
a v duálnom vzdelávaní .

Pre žiakov študijného odboru podniky spolupracujúce s našou školou  
ponúkajú:

- pracovné oblečenie na praktické vyučovanie
- bezplatné stravovanie počas praktického vyučovania vo firme 
- odmenu za prácu počas praktického vyučovania v podniku 80 až 100 
eur mesačne

- platené letné brigády od 16r. veku od 2,50 eur/hod.
- istotu zamestnania v regióne po skončení štúdia

3 ročné učebné odbory: výučný list
- MECHANIK OPRAVÁR – stroje a zariadenia
- AGROMECHANIZÁTOR – opravár ( v slovenskom a v maďarskom 
jazyku )

- AUTOOPRAVÁR – mechanik, karosár, elektrikár
( v slovenskom a v maďarskom jazyku )

Odborná prax v školských dielňach, v zmluvných podnikoch, mechanik 
opravár, karosár a elektrikár v duálnom vzdelávaní.
V tomto odbore ponúkame:

- rozšírenú výuku o nákladnú dopravu
- odbornú prax v  SAD a  v  mnohých ďalších autoopravárenských  
podnikoch 

- finančnú odmenu za prácu počas praktického vyučovania v podniku
- možnosť získania vodičského preukazu skupiny:
  „T“  - Traktor
  „C“  - Nákladné vozidlo 
  „B“  - Osobné motorové vozidlo 
- pracovné oblečenie na praktické vyučovanie
- istotu zamestnania po skončení štúdia

2 ročné učebné odbory:
- STROJÁRSKA VÝROBA
- POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA

Nadstavbové štúdium – dvojročné: možnosť získania maturitného  
vysvedčenia, v nadväznosti na výučný list si môžete vybrať tieto odbory:

- STROJÁRSTVO – PODNIKANIE A SLUŽBY
- DOPRAVNÁ PREVÁDZKA
- MECHANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO  
HOSPODÁRSTVA 

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34  Galanta
V školskom roku 2020/2021 dáva do pozornosti tieto študijné a učebné odbory
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Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34  Galanta
V školskom roku 2020/2021 dáva do pozornosti tieto študijné a učebné odbory

Poskytujeme:
-  stravovanie v školskej jedálni a  

ubytovanie v školskom internáte
-  zváračský kurz na zváranie plameňom, 

elektrickým oblúkom, CO2, TIG
-  vodičský preukaz na:  

osobné motorové vozidlo, autobus,  
nákladné vozidlo,  traktor 

-  kurz na vysokozdvižný vozík
-  kurz obsluhy a riadenia obilných  

kombajnov 

Digitalizácia na kolesách

Začiatkom októbra objavovali naši žiaci  
digitálnu automatizáciu pomocou mobilné-
ho ukážkového vozidla EXPOTAINER, kto-
ré zavítalo na pôdu Strednej odbornej školy 
technickej v Galante.
Počas celého dňa mali odborní pracovníci 
pre skupinky žiakov pripravené prednášky, v  
ktorých im vo vozidle názorne predstavova-
li niektoré z najnovších technológii v oblasti 
pneumatickej, elektrickej a  procesnej auto-
matizácie.
Cieľom mobilnej výstavy bolo oboznámiť 
žiakov študujúcich odbor mechanik – me-
chatronik s  energeticky efektívnymi auto-
matizačnými technológiami a  informovať 
ich o najnovšom vývoji v oblasti automati-
zácie. Taktiež sme chceli žiakom priblížiť au-
tomatizáciu hravou formou a ukázať im jej 
jednoduchosť.

pripravila: Ing. Katarína Palkovičová
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Občan vždy ťahá v štáte za kratší koniec...
Na mojej stavebnej parcele mi stojí stĺp Slovenských 
elektrární s  vysokým napätím. Parcela je nádherná 
800m2 – ale tento stĺp mi záujemcov o  kúpu odrádza. 
Ako mi potvrdil kataster, na pozemku sa stavať môže, 
len treba dodržať predpísanú  vzdialenosť od stĺpu 5 
až 10m. Najlepšie by však bolo stĺp premiestniť. Tu 
však elektrárne tvrdia, že by som si to musel urobiť 
na vlastné náklady, ale aj tak sú vraj okolo toho veľké 
opletačky. Tak mi vystáva otázka – elektrárne sú 
súkromná spoločnosť a  táto súkromná spoločnosť mi 
v  podstate znehodnocuje atraktivitu pozemku  (10 km 
od krajského mesta) a zároveň zadarmo využívajú môj 
súkromný priestor. Chcem sa opýtať Vás ako advokáta, 
odborníka, nemali by za to, že ich stĺp stojí na mojom 
pozemku, platiť prenájom? Mám ich o to oficiálne listom 
požiadať? Aká je v  tom prípade cena, resp. aký postup 
mám zvoliť? A  čo keby som žiadal oficiálne aby stĺp 
odstránili z  môjho súkromného pozemku a  posunuli 
ho do nejakého verejného priestoru? Je to začarovaný 
kruh, stĺp ma obmedzuje, znehodnocuje mi majetok 
a Slovenské elektrárne sa tvária – „ja nič ja muzikant“. 
Slovenské elektrárne ako obchodná spoločnosť naúčtujú 
jednotlivcom a  rodinám pomaly aj „vzduch“ na 
dýchanie, ale recipročne slovenský občan musí tolerovať 
ich nadštandardné práva na úkor svojich? 

Nakoľko nepoznáme viac podrobností, napr. či 
ide o stĺp, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva ako 
vecné bremeno, či a  kedy ste kupovali pozemok 
vy, či pri kúpe pozemku tam stĺp bol alebo nie, 

môžeme odpovedať len všeobecne v súlade so zákonom č. 
251/2012 Z.z. o energetike. 
Podľa §45 ods. 2 Zákona o energetike, náklady na preložku 
elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník 
elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku 
elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva 
prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených 
aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického 
rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.“
Zákon uvádza, že sa strany môžu na nákladoch 
dohodnúť aj inak, ale pokiaľ nepodáte oficiálnu žiadosť 
o vykonanie  preložky (informácie nájdete na stránke 
www.zsdis.sk), presnú sumu za vykonanie preložky sa 
nedozviete. 
Zákon o energetike nerieši možnosť nájomného vzťahu, 
nakoľko je nutné si uvedomiť, že elektrické stĺpy sú na 
pozemkov (po väčšine) vo verejnom záujme. Zákon 
o  energetike umožňuje uplatniť si vlastníkom pozemku 

iba práva na primeranú jednorazovú náhradu, avšak 
zákonodarca limitoval vznik tohto nároku na 6 mesiacov 
od kedy sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného 
vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, 
najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia 
zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a 
pri zákonných vecných bremenách odo dňa vykonania 
zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

Podľa § 11 ods. 9 Zákona o  energetike, vlastník 
nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok 
na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne 
za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní 
nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného 
bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú 
vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa 
§11 odseku 12 Zákona o energetike. 
Podľa §11 ods. 10 Zákona o  energetike, nárok na 
primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie 
zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa 
povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník 
nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena 
držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného 
roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena 
držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách 
podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu 
vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo 
na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie 
zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. 
Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi 
nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do 
katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník 
nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady 
nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na 
rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do 
šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa 
povolenia.

§
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V  tomto roku som prerušil živnosť na dobu 12 mesiacov. Chcem sa opýtať, či takéto prerušenie má nejaký vplyv na výšku 
budúceho (starobného) dôchodku..., či sa jeho výška nekráti práve pre ten dôvod, že boli platby do Sociálnej poisťovne 
z nejakého dôvodu prerušené. Doteraz som vždy odvody platil, či už ako zamestnanec, alebo živnostník (plných 37 rokov). Dnes 
mám 56 rokov. Čiste teoreticky ma zaujíma ešte jedna odpoveď..., keby som už vôbec neplatil odvody, až do roku odchodu do 
dôchodku..., ten by sa mi potom ako vypočítaval? Bol by krátený, alebo by vychádzal z odvedených výšok odvodov bez krátenia 
a či spĺňam  už podmienky na starobný dôchodok, keďže som odpracoval 37 rokov. Ďakujem za odpoveď.

František H., Galanta

Odpovedá Ing. Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálna poisťovňa Bratislava: 
Pozastavenie živnostenského oprávnenia sa nepovažuje za zánik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). 
V  zmysle zákona o  sociálnom poistení dochádza pri pozastavení/prerušení živnosti k prerušeniu povinného poistenia SZČO. 
Povinnosťou SZČO v prípade pozastavenia živnostenského oprávnenia je predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Registračný 
list FO - prerušenie (dôvod prerušenia č. 10). Počas tohto obdobia nie je samostatne zárobkovo činná osoba povinne poistená, teda 
neplatí ani povinné poistenie. Obdobie prerušenia živnosti sa jej preto nezaráta na účely dávok zo Sociálnej poisťovne. Ak chce 
byť SZČO poistená aj počas pozastavenia živnostenského oprávnenia, môže sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie a platiť si poistné 
sama. Obdobie dobrovoľného poistenia, ak poistné bude platiť včas a v správnej výške, sa jej na účely nároku na dávky potom zaráta. 
Na výšku budúceho dôchodku má vplyv dĺžka platenia odvodov ako aj výška odvodov. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie poistenec 
platí odvody a  z  čím vyššej sumy ich platí, tým vyššia bude aj suma jeho dôchodku. Podmienky nároku na starobný dôchodok 
v  súčasnosti nespĺňate. Pre nárok na starobný dôchodok je potrebné splniť dve podmienky súčasne. 1. Musíte získať aspoň 15 
rokov dôchodkového poistenia – to ste už získali. 2. Súčasne však musíte splniť aj podmienku dovŕšenia dôchodkového veku. Túto 
podmienku ste ešte nesplnili. Neuvádzate presný dátum narodenia, ale Váš dôchodkový vek bude pravdepodobne 64 rokov. ri výpočte 
sumy dôchodku sa postupuje podľa zákonom stanoveného vzorca - vynásobí  obdobie povinného a  dobrovoľného dôchodkového 
poistenia po ukončení povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia dôchodkového veku, vymeriavacie základy, z ktorých bolo zaplatené 
povinné a dobrovoľné dôchodkové poistenie spravidla od roku 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na 
dôchodok a aktuálna dôchodková hodnota. Ak teda nebudete platiť povinné poistenie (ako SZČO, alebo zamestnanec/dohodár) 
ani dobrovoľné dôchodkové poistenie, toto obdobie sa Vám nebude hodnotiť pre výpočet sumy dôchodku a výška dôchodku 
tak bude nižšia.  

Prerušil som platenie odvodov do Sociálnej poisťovne...

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

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



„Kdo se nesmíří s 
realitou a vývojem 
doby, musí skon-
čit.“ Napriek týmto 
jeho múdrym slo-
vám silno otrias-
lo Českom aj Slo-
venskom, keď nás 
opustil. Nie je to už 
novinka, že nedáv-
no zomrela jedna z 
najväčších, ak nie 
najväčšia legenda 
Československa. Po 
Karlovi Gottovi zo-
stala obrovská diera 
v srdciach mnohých 
ľudí. 
Počas svojej kariéry 

Odišiel Karel Gott.
Laura Papánová, študentka:

Umelec s božskou charizmou!
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predal neuveriteľných 50 mi-
liónov nosičov albumov, na-
spieval až 978 piesní, vydal 
293 sólových albumov. V an-
ketách Zlatý slávik získal 42 
ocenení, dostal viac ako 120 
televíznych ocenení, 8 zla-
tých platní a 1 diamantovú 
platňu.
Karel Gott  však bojoval nie-
koľko rokov s ťažkými zdra-
votnými problémami a 1. 
októbra 2019 podľahol ná-
sledkom leukémie vo svojom 
dome v kruhu rodiny.
Vďaka piesňam, známym pre 
štyri generácie, sa zapísal do 
histórie umeleckej tvorby slo-
venského aj českého národa, 
ostane navždy nesmrteľný a 
na jeho hity ako „ Lady Carneval“; „C´est 
la vie“, „Trezor“, „Kdepak, ty ptáčku, hníz-
do máš?“, „Kávu si osladím“, „Včelka Mája“, 
„Čau lásko“, „Zvonky štěstí“, „Když muž 
se ženou snídá“, „Kakaová“, či „To musím 
zvládnout sám“ sa bude ešte dlho spomínať. 
Napriek tomu, akou popularitou ho zahŕňa-
la široká verejnosť ostal Karel Gott po celý 
život  skromný a aj vďaka tomu bol pokla-
daný za veľmi váženého a múdreho človeka. 
Silno si zakladal na rodine a preto aj prehlá-
sil, že vo svojom živote najviac ľutuje to, že 
do manželstva nevstúpil skôr a nestihol si 
viac užiť rodinný život.  

Hudba Karla Gotta  nám svojím spôsobom 
všetkým  ovplyvnila život. Či už nám v ťaž-
kých chvíľach zdvihli náladu jeho energiou 
nabité piesne alebo sme počuli v rádiu hrať 
jeho hity tak často, že nám tá chytľavá me-
lódia vyhrávala v hlave ešte ďalšie dva dni.
Síce sama patrím do tej „novšej“ generácie, 
ktorá už jeho cieľovou skupinou nebola, ale 
napriek tomu si neviem predstaviť, ako by 
bez jeho piesní vyzerala tvorba slovenskej a 
českej hudby dnes. Dovolím si tým povedať, 
že jeho hity mali naozaj obrovský vplyv na 
vývoj popovej hudby, ktorá je populárna v 
súčasnej dobe a myslím si, že hudba Karla 
Gotta zostane s ním žiť ďalej.
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Svadobná torta je najlepšia
 od  Kataríny  Filovej... 

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, 

lupy, mikroskopy...
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„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“

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

www.zurnaly.sk

GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

tel. 0903 516 499
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Vodomerné šachty a kompostéry
z betonových pažníc

930 16 Vydrany 71
tel.: 0903/ 41 63 57

www.stavop.sk
e-mail: stavop@stavop.sk

Pletivové ploty s prefabrikovanými 
základmi a podhrabovými doskami
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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?

NA PREDAJ!!!

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

GALANTA,  

Byty na predaj s vlastným pozemkom, s terasou, so záhradou.

Cena v RK
1 izbové, 2 izbové, 3 izbové byty  s terasou alebo so záhradou 


