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„Predstavujeme
Súkromnú strednú
odbornú školu
v Sládkovičove,“
hovorí riaditeľ
PhDr. PaedDr.
Takács Attila /str. 10.

Vinári z Veľkého Grobu držia
pri živote zvyky svojich dedov

/str. 13.

53.
Roman Porubský je právnikom na
Mestskom úrade v Šali a zároveň
pracuje ako poslanec mesta Šurany...,
str. 4.

Parlamentné voľby 2020

MUDr., Mgr. Regan Belovič kandiduje
v parlamentných voľbách 2020 za „Sme
rodina“ pod č. 53

Z dôvodov konania sa parlamentných volieb, vychádza nasledujúce číslo časopisu už 10. februára 2020.
Záujemcovia, kandidáti politických strán – môžu
využiť priestory nášho časopisu na svoju prezentáciu.
Informácie o cenách a možnostiach politickej reklamy

na tel. č. 0903 516 499.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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53.

„Úspešný človek stokrát padne do
prachu a stokrát z neho dokáže
vstať,“ hovorí uznávaný slovenský plastický
chirurg a podnikateľ MUDr., Mgr. Regan Belovič.
MUDr., Mgr. Regan Belovič – okrem
toho, že sa venuje plastickej chirurgii
– a je v nej dobrý, o čom svedčia
desiatky jeho spokojných klientiek a
klientov z celého Slovenska, si veľmi
živo všíma aj spoločenské dianie okolo
seba v prostredí, kde žije, ale aj v iných
mestách Slovenska. A keďže je aj
vášnivý cestovateľ, porovnáva úroveň
žitia, kultúru a tradície rôznych krajín
s našou krajinou. Neostáva bokom
ani od politiky – všíma si ju. Ako
komunálnu, miestnu, tak celoštátnu
a rozhodne mu nie je jedno, ako to
na našom Slovensku vyzerá. Snažil
sa viackrát aj o poslanecké kreslo,
ale to nie je také jednoduché, keďže
je nekonvenčný v názoroch, nechce
len slepo poslúchať a ísť proti logike
a zrejme ešte nedozrel čas na zmenu v
myslení voličov, resp. nie v takej miere –
aby sa uskutočnili radikálnejšie zmeny,

aj tzv. generačné a celoskupinové,
celoplošné.... Ale život sa mení, svet
sa hýbe, takže – budúcnosť ukáže.
Okrem vyššie uvedených skutočností
je Regan Belovič aktívny aj v ďalšom
podnikateľskom biznise. Ako toto
všetko jeden človek stíha? Veď niekto
nestíha nič, alebo len veľmi málo, tento
človek nevie, čo skôr. Najlepšie bude,
ak bude hovoriť on sám.
...
∆ Pán doktor, aká je Vaša chirurgická
prax.... Koľko sa jej už venujete a do
akej miery ste s touto Vašou prácou
ale aj „chirurgickým majstrovstvom“,
spokojný Vy sám – napĺňa Vás táto
práca?
- Som plastickým chirurgom už vyše
dvadsať rokov. Na medicínu som šiel
z jediného dôvodu, pomáhať ľuďom.
Moje celoživotné úsilie a profesionálne
zdokonaľovanie sa smeruje k tomuto

cieľu. Som šťastný, že moje schopnosti
pomáhajú ľuďom a moji pacienti sú
spokojní s liečbou, a teda aj s mojou
prácou.

∆ Keďže ste vo svojej odbornej
brandži známy a robíte ju radi,
mohli by ste sa venovať len jej... Ale
Vy máte aj iné podnikateľské snahy.
V galantsko-šalianskom regióne ste
vstúpili do spoločenského biznisu
s inými podnikateľmi... Poviete nám
viac o tom? Ako napredujete, aký je
odbyt Vašich výrokov, a čo spokojnosť
zákazníkov? Čo to vlastne robíte,
v čom sa angažujete?
- Snažím sa presadzovať na trhu zdravé
potraviny bez konzervantov a toxických
aditív. Pre zdravie nie je jedno, čo zjeme.
Stále viac ľudí to zisťuje a na pultoch
vyhľadáva zdravé potraviny. Žiaľ, stále
veľa ľudí nechápe, že kvalitná potravina
nemôže mať rovnakú cenu ako
sfalšovaná gebuzina zo sóje a prachu.
∆ Vašou vášňou je cestovanie, ktoré
okrem oddychu dá človeku aj veľa
skúseností. Čo ste všetko videli? A čo
by ste ešte chceli vidieť a zažiť? Kde
ste bol najspokojnejší, v ktorej krajine,
oblasti sveta? Čo pre Vás znamená
reálne cítiť pohodu, spokojnosť?
- Rád cestujem do cudzích krajín tak,
aby som spoznával život ľudí tej krajiny.
Vyžaduje si to žiť tam trochu dlhšie než
je bežná dovolenka. A človek nemôže
bývať v hoteli, ale musí zapadnúť medzi
domácich. Mám veľmi rád panenskú
prírodu, ktorú ale človek celosvetovo
likviduje. Videl som hynúť koralové
útesy. Nedá sa popísať všetko krásne, ale
momenty, ako keď vám veľrybia matka
privedie ukázať mláďa a vytláča ho nad
hladinu, aby sa ním pochválila, presne
ako ľudská matka, sa hlboko vryjú do
pamäti. Aj poznanie, že všetci ľudia celej
Zeme chcú pracovať a prácou uživiť
rodinu a vychovať deti. Nikto nechce
hynúť v nezmyselných vojnách. Nerobím
si plány, nechávam život plynúť a teším
sa z každej novej krajiny, do ktorej ma
život zaveje.
∆ Naša politická scéna je doslova
rozbombardovaná, rozhojdaná. Ale
je to zrejme aj odraz sveta, sme jeho
súčasťou... Nie je tajomstvo, že sa
často stretávate s Borisom Kollárom
a ste členom tejto strany, aj okresným
predsedom v Šali...
- Ako každý podnikateľ, aj Kollár vidí
ťažké podmienky a cíti zodpovednosť za
to, akú krajinu zanecháme našim deťom.

MUDr., Mgr. Regan Belovič kandiduje v parlamentných voľbách 2020 za „Sme rodina“ pod č.

53.

Objednávateľ: MUDr. Mgr. Regan Belovič, Agátová 10, 927 01 Šaľa, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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A vie aj porovnávať. Vo feudálnom
Thajsku platia ľudia 10% daň, tak ako
u nás za čias nevoľníctva. Thajci majú
dnes štvorprúdovú diaľnicu, ale aj
dvojposchodovú. V dvoch poschodiach
sa valia štyri prúdy áut tam aj späť.
Naša vláda nám zoberie viac ako 60%(!)
a nemáme ani obchvat Bratislavy, o
dôležitej diaľnici na Kysuciach do
Poľska nehovoriac, a chýbajú ďalšie
obchvaty miest. Myslím, že do riadenia
krajiny by mali hovoriť predovšetkým
profesionálne zdatní a spôsobilí
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odborníci. Poslanec bez maturity v
dnešnej dobe už naozaj nestačí!
∆ Človek, keď nič nepokúša, o nič sa
nesnaží, len čaká a pozerá, zvyčajne
toho veľa neurobí. Vy ste pravý opak,
stále niečo skúšate, chcete spoznať,
vidieť, ale aj aktívne pristupujete
k celému životu. Možno Vás aj niektorí
ľudia odsudzujú, ohovárajú, že ste
rozbehaný na viaceré oblasti, ale človek
by naozaj mal prežiť život aktívne a nie
sa len prizerať... Čo by ste odkázali
neprajníkom, ale aj takým ľuďom,
ktorí sa nejako nevedia stále zaradiť
do života a tzv. „sa hľadajú“ povedzme
ešte aj v 50-tich rokoch :) , čo už je
určite dosť čudné....
- Stalo sa mi, že závistlivci, keď zistili
koľko pracujem, boli prekvapení a
zaskočení. Videl som, že by neboli
ochotní urobiť toľko ako ja pre splnenie
svojich prianí. Preto ich neriešim.
Robím len to, čo môžem robiť kvalitne.

Nemám rád povrchnosť. Každý si je sám
strojcom svojho osudu. Aj mňa život
okopáva, ale ja neplačem a nemám čas
závidieť a ohovárať. Až si pre mňa príde
smrť, bude zúfalá, lebo na ňu nebudem
mať čas... :)

∆ Aké sú Vaše slová na záver, Váš
názor na život, v čom by ste iným
poradili, čoho sa vystríhať – aký by ste
nechceli byť? Aké máte ďalšie osobné
a pracovné plány?
- Žijem život tak, aby z neho mala
prospech celá spoločnosť. Len vtedy
sa môžem tešiť z plodov svojej práce.
Úspešný človek stokrát padne do prachu
a stokrát z neho dokáže vstať. Na vaše
posledné otázky by som odpovedal
slovami Mahatma Gándhího, ktoré
možno chápať ako predsavzatie do môjho
života, aj ponaučenie iným: „Nečistými
prostriedkami vzniká nečistý výsledok.“
(Mahatma Gandhi 1869-1948)

Budem presadzovať nižšie ceny energií pre seniorov...
o Ako sa doktorka práv stala
odborníkom v energetike?

- Každý mesiac nám energetické spoločnosti posielajú vyúčtovaciu faktúru za
energie a nerozumieme, prečo každý rok
doplácame za elektrinu a plyn? To bol aj
môj prípad a preto som sa „zahryzla“ do
tohto problému a začala som intenzívne
študovať energetickú legislatívu. Kontrolovala a porovnávala som cenové rozhodnutia, schvaľované štátnym úradom
(ÚRSO), aby som zistila, za čo vlastne
platíme. Dokonca som mala súdny spor
s plynárenskou spoločnosťou, ktorá nesprávne faktúrovala ceny za dodávku
plynu a až súd mi dal za pravdu. A to ma
naštartovalo, aby som sa začala hlbšie
zaoberať energetickou legislatívou.
o Pani doktorka, nedávno ste vystúpili
na niekoľkých tlačových konferenciách hnutia SME RODINA ako odborník na energetiku a poukazovali ste na
to, že štát finančne zaťažuje seniorov.
Prečo je to tak a aké máte riešenie na
túto situáciu?
- Hnutie SME RODINA je proti tomu,
aby sa neúmerne zvyšovali ceny elektriny a plynu pre seniorov. Sme dokonca
presvedčení, že nepracujúci seniori by
mali mať v budúcnosti určité cenové
zvýhodnenia pri odbere energií, keďže
žijú z dôchodku a už nepracujú. Nie je
predsa možné, aby dôchodca zo svojho dôchodku platil rovnakú cenu za

dodávku elektriny a plynu ako pracujúci
človek. V súčasnosti, dôchodca s výškou penzie napr. 330 € platí rovnakú
cenu za elektrinu a plyn ako pracujúci
s príjmom napr. tisíc alebo dvetisíc eur.
Myslím si, že tu dlhodobo dochádza k
systémovému pochybeniu a preto budem presadzovať zákonom nižšie ceny
energií pre seniorov ako doposiaľ hradia
seniori zo svojich dôchodkov.
o Ceny energií sa netýkajú len
seniorov, ale všetkých domácností.
Prečo riešite problematiku cenu energií iba pre seniorov?
- Ako všetci vieme, tak energie spolu s
bývaním patria medzi základné životné potreby. Vieme taktiež, že seniori
majú obmedzený príjem, majú len svoj
dôchodok. Odchodom do dôchodku
sa ceny za energie seniorom neznižujú,
platia rovnakú cenu za odber energií ako
ostatní. Podľa mňa to nie je správne, keďže seniori vytvorili počas svojho života
pre túto spoločnosť určité hodnoty a tá
by sa im mala odmeniť nielen slušným
dôchodkom, z ktorého si vedia uhradiť
základné životné potreby, vrátane nižšej
ceny za elektrinu a plyn.
o Myslíte si, že ceny energií sa budú
zvyšovať aj v roku 2020?
- Je predpoklad, že príde k rastu cien
energií v roku 2020, čo ešte viac finančne zaťaží seniorov, a o to viac je potrebné sa zamerať na vytvorenie cien energií
pre seniorov.

JUDr. Monika Jankovičová, odborník na energetiku, kandiduje za poslankyňu NR SR pod č. 135.

Objednávateľ: SME RODINA, Lešková 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42254515, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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Roman Porubský je právnikom na Mestskom úrade
v Šali a zároveň pracuje ako poslanec mesta Šurany...,
svoje skúsenosti chce využiť pre skvalitnenie života v Šuranoch
JUDr. Roman Porubský je veľmi
zaujímavý človek... Našli sme ho na
pracovnej pozícii mestského právnika
v Šali, hoci pochádza zo Šurian a má
za sebou ozaj veľmi bohatú pracovnú
minulosť, z ktorej v súčasnosti čerpá,
ale aj stavia do budúcnosti. Nechajme
však hovoriť jeho, aby sa predstavil.
o Pán doktor, ako ste sa objavili v Šali
a čo bolo pred týmto pracovným
postom?
- Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil.
Volám sa Roman Porubský, mám 49
rokov a som občanom mesta Šurany.
Som otcom dvadsaťtri ročnej dcéry
a v súčasnosti pracujem ako právnik
mesta Šaľa. V minulosti som pôsobil
vyše 25 rokov v štátnej správe v rôznych
oblastiach Colnej správy, Finančnej
správy, Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR a Ministerstva
práce
sociálnych vecí a rodiny.
Počas tohto môjho pôsobenia som

nadobudol určité skúsenosti a zručnosti,
referenta
oddelenia
informatiky,
lektora Colného inštitútu vzdelávania
Colného riaditeľstva SR, referenta
právneho
oddelenia
exekučného
úseku, hovorcu, vedúceho vnútornej
kontroly, námestníka riaditeľa a riaditeľa
odboru. Tieto zručnosti boli spojené so
zavádzaním informačných systémov,
ekonomickou agendou, lektorskou
činnosťou v oblasti vzdelávania
z predmetov správneho, priestupkového,
obchodného a občianskeho práva,
rozhodovacou a legislatívnou činnosťou
a najmä riadiacou činnosťou vedúcich
a zamestnancov oddelení a odboru
v mojej priamej riadiacej pôsobnosti.
No a ako to už v živote býva, od roku
2010 po tak dlhom pôsobení v štátnej
správe som sa začal zaujímať o dianie
v Šuranoch, kde som sa v danom roku
pokúsil byť aj súčasťou komunálnej
politiky a kandidoval som na post

primátora
Šurian,
aj
poslanca
mestského zastupiteľstva. V roku 2018
sa mi podarilo získať podporu občanov
volebného obvodu Argentína a stal som
sa poslancom mestského zastupiteľstva
mesta Šurany.
o Všetky doterajšie skúsenosti Vám
určite dobre slúžia v pozícii mestského
právnika, pretože Šaľa je jedna zo
samospráv, ktoré sa veľmi búrlivo
rozvíjajú a najmä budujú. A to hlavne
za posledné štyri roky...
- Áno, moje skúsenosti mi pomáhajú
hlavne pri legislatívnej činnosti
v súvislosti s prípravou a tvorbou
všeobecne záväzných nariadení a tiež
pri uzatváraní zmluvných vzťahov
týkajúcich sa činnosti mesta. Musím tiež
podotknúť, že skúsenosti, ktoré získavam
ako právnik mesta Šaľa mi pomáhajú pri
práci poslanca mestského zastupiteľstva
v Šuranoch a táto synergia je veľmi
dôležitá pre môj ďalší profesijný rast.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

o Vy ste však aktívny aj v komunálnej
politike. Pracujete ako poslanec mesta
Šurany. Keby ste mali porovnať rozvoj
a budovanie mesta Šurany a Šaľa – sú
rozdiely?
- Viete, každé mesto má svoje smerovanie
a identitu. Ak máme porovnávať tieto dve
mestá, je to nepomer, nakoľko mesto Šaľa
je jednak okresným mestom a jednak
svojou rozlohou a počtom obyvateľov
určite mesto väčšie, čím sa mu ponúka aj
viac možností na rozvoj. Áno, mestu Šaľa
sa v posledných rokoch darí uskutočňovať
viaceré investičné zámery, úspešne čerpá
eurofondy, zvyšuje sa zamestnanosť,
mesto sa zveľaďuje a celkovo je cítiť, že
vedenie mesta a zamestnanci mestského
úradu majú spoločné ciele a ich práca
je dôkazom toho, že kde je vôľa, tam je
cesta. A tomu sa v Šuranoch musíme ešte
učiť...chýba nám smerovanie, chýbajú
nám dlhodobé ciele, nezapájame sa
takmer do žiadnych výziev a projektov
spolufinancovaných
z
európskych
fondov, absentuje zosúladenie potrieb
občanov mesta s rozhodnutiami, ktoré
boli prijaté aj v minulosti, systém
je zastaralý a bez progresu. Preto je
potrebné zmeniť celkové myslenie
a prístup nielen vedenia mesta, ale aj
občanov mesta, lebo len spoločnými
silami môžeme naše mesto prebudiť
a urobiť krajším a zaujímavejším.
o Ako poslanec v Šuranoch – čo
považujete za prioritu riešenia vo
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Vašom meste, ako to vyzerá s plánmi
rozvoja mesta napríklad v budúcom
roku a čo neskôr? Rozvíjajú sa Šurany,
ako to doba káže?
- Šurany teraz bohužiaľ, doplácajú aj
na dlhodobé neriešenie problémov.
Mesto určite zaostáva za dnešnou
dobou, niekedy nás aj okolité malé
obce predbiehajú svojimi nápadmi
a riešením problémov a môžu nám byť
vzorom, ako sa veci riešia, ako sa dá...
Veľa ľudí, ktorí sa vracajú napríklad po
rokoch zo zahraničia mi hovorí, že tu
zastal čas. Kedysi bolo mesto Šurany
centrom zamestnanosti. Fungovali tu
podniky, v ktorých pracovali tisícky
ľudí. Veľmi ma tiež trápi, že ubúda počet
obyvateľov mesta, obyvateľstvo starne
a to je dôsledok toho, že pre mladých
ľudí je mesto neatraktívne. Naše mesto
určite má svoj potenciál, šikovných
a schopných ľudí a niekedy stačí použiť
iba zdravý sedliacky rozum. Bol by
som nespravodlivý, keby som tvrdil,
že sa v meste nič nerobí, alebo že sa
v posledných rokoch nič neurobilo.
Len konštatujem, že je potrebná zmena.
V myslení, rozhodovaní, plánovaní,
skutkoch a činoch. Takže, ak sa pýtate, čo
je moja priorita, tak je to zmena...
o Keď sa bavíme o Šuranoch, majú
poslanci v tomto meste podľa Vás
záujem ťahať za jeden povraz a teda
rozvíjať mesto, alebo sa štiepia na
rôzne smery a sú v kolektíve rozpory.

Samospráva sa totiž rozvíja a buduje
jednoznačne len vtedy, ak sa ťahá za
jeden koniec.
- Počas môjho ročného pôsobenia
v zastupiteľstve už viem posúdiť prístup
a zmýšľanie jednotlivých poslancov.
Nie so všetkými máme rovnakú optiku
videnia riešenia problémov, čo ma síce
mrzí, ale nie sme všetci rovnakí. Možno
je to spojené aj s dlhoročným pôsobením
v ostatných mestských zastupiteľstvách,
kde si osvojili zlé návyky. Ja som
novým poslancom a nie som zaťažený
minulosťou. Bol by som veľmi rád, keby
sme sa spoločne stretli v názoroch na
riešenie problémov, každý sme však
nejaká osobnosť a každý sme sa rozhodli
byť poslancom z nejakého dôvodu. Mne
záleží na našom meste, čoho dôkazom je
aj to, že som sa do Šurian po rokoch opäť
vrátil, chcem v ňom žiť a svojou troškou
napomôcť a prispieť k jeho rozvoju
a zlepšeniu života jeho obyvateľov. Som
hrdý na nepochybne zaujímavú históriu
Šurian a zároveň by som chcel byť pri
tom, keď budeme budovať jeho lepšiu
budúcnosť. Záverom by som si Vám
dovolil uviesť môj obľúbený citát, na
ktorý si pri výkone poslaneckej funkcie
často spomeniem: „Ten, kto svoj cieľ
viac ospevuje ako za ním kráča, môže
ľahko zablúdiť.“
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

CHRÁNIME VŠETKO,
NAa ČOM
ZÁLEŽÍ
Mladí
neskúsení
vodiči budú mať poistky drahšie

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia
„Povinné zmluvné poistenie v Komunálnej poisťovni každý rok predpokladá nejaké
novinky a zaujímavosti. Okrem toho, táto poisťovňa je stabilným partnerom v poistení
a teší sa dôvere klientov…. Je to tak? A čo chystá pre svojich klientov v novom roku?
Áno, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group patrí medzi stabilných
hráčov v oblasti Povinného zmluvného
poistenia. V tomto roku sme pristúpili k
tzv. segmentácii pri individuálnom PZP
pri triede SB1 – SB4, kde sa zohľadňuje
vek držiteľa MV, spôsob používania MV,
výkon motora a okres (evidencia držiteľa

MV/EČV), Bonus škodového priebehu
za posledných 36 mesiacov a taktiež
periodicita platenia poistného.
V praxi to znamená, že pre niektorých
klientov bude PZP lacnejšie a pre
niektorých naopak drahšie. Pre lepšiu
orientáciu uvádzam názorný príklad,
ako sa poistenie správa v praxi a koľko za

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:

Vek držiteľa
MV motorových vozidiel
• Poistenie
menej

• Poistenie majetku
• Životné
poistenie
20.
rokov nedovŕšených
• Poistenie podnikateľov

Okres
• Poistenie miest a obcí
CA poistenie
ZA
•KM,
Úrazové
• 237,65
Cestovné
€ poistenie
277,25 €

BA
290,46 €

od 20 vrátane do 22 nedovŕšených

199,62 €

232,89 €

243,98 €

od 22 vrátane do 24 nedovŕšených

173,01 €

201,84 €

211,45 €

od 24 vrátane do 26 nedovŕšených

139,74 €

163,02 €

170,79 €

od 26 vrátane do 31 nedovŕšených

121,67 €

141,95 €

148,71 €

od 31 vrátane do 56 nedovŕšených

95,06 €

110,90 €

116,18 €

91,26 €
95,06 €
114,07 €

106,46 €
110,90 €
133,08 €

111,53 €
116,18 €
139,42 €

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

od 56KOM
vrátane
do 65 nedovŕšených
15-009 KPAS inzercia 160x118,5.indd
od 65 vrátane a viac
právnické osoby a SZČO

1

PZP zaplatí klient z okresu Kysucké Nové
Mesto,
Žilina
a Bratislava.
PreČadca,
všetk
ko, na
čo
om zálež
ží
Poisťujem MV s objemom 1595 cm3,
výkon motora je nad 75 kW do 100 kW
vrátane, s ročnou platbou. Vek držiteľa a
okres je nižšie v tabuľke.
5.5.2015 že
15:26
Z porovnania jednoznačne vyplýva,
PZP v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna
Insurance Group je drahšie len pre
mladých, menej skúsených vodičov.

Radí: Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka poisťovne, pobočka Žilina
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Stúpa počet mladistvých, ktorí sa
„upijú“ až do bezvedomia
Vieme regulovať
vlastným pričinením
agresivitu. Dnes mladí
ľudia bez zábran pijú
rôzne „proteínové
bomby“ – energetické
povzbudzovače, ja tomu
hovorím „chemické
pitie“. Do toho ak
sa pridruží nejaký
liek, alebo alkohol,
podľa mňa takýto
človek má potom
nekontrolovateľné
prejavy agresivity,
pretože aj laickým
rozumom viem, koľko
je 2+2. Nehovoriac o
tom, že na srdce je to
iste poriadna záťaž. Dá
sa takouto kombináciou
energetických nápojov
a alkoholu, prípadne
liekov, resp. tabletiek
na zvýšenie potencie
– dostať postupne
organizmus do
závislosti? Aké ďalšie
negatívne účinky môže
takáto konzumácia látok
vyvolať?

Odpovedá lekárnik
PharmDr.
Štefan Grešák:

- Agresivita a schopnosť
jednotlivca regulovať toto
správanie,
je
výsledkom
mnohých faktorov – ako
sociálne zázemie, výchova,
učenie, zážitky ale samozrejme,
veľký vplyv na schopnosť
vysporiadať sa s danou situáciou
má aj aktuálny stav človeka.
Nejde len o to „ako sa ten človek
vyspal“, či pred danou situáciou
zažil inú, psychicky náročnú
situáciu, ale aj o to, či v danej
chvíli nie je intoxikovaný
alkoholom, liekmi či drogami
alebo kombináciou týchto
faktorov. Vo všeobecnosti je
známe, že u viacerých jedincov
vyšší prísun alkoholu zvyšuje
u nich agresivitu. Reálnym
problémom v tejto dobe je
práve kombinácia alkoholu
s
energetickými
nápojmi.
Napriek zákazu predávania
miešaných nápojov (energy
drink + alkohol) sa tieto hojne
vyskytujú na diskotékach,
a „tešia“ sa, čím ďalej tým

väčšej obľube mladých ľudí.
Ale poďme po poriadku:
energy drinky sami o sebe
nepredstavujú hrozbu pre ľudí,
ktorí ich priamo konzumujú,
ani pre okolitú spoločnosť. Ale
aj tu platí, všetko s mierou. Ide
o energetické nápoje s vysokým
obsahom
kofeínu
(max.
dávka 32 mg /100 ml), cukrov,
aminokyselín – hlavne taurínu
(max. dávka 400mg/10 ml),
ale aj vitamínov, či rastlinných
zložiek. Odporúčaná max.
dávka týchto nápojov je 1 -2 za
mesiac, no problém nastáva, ak
užívateľ siahne po tomto nápoji
viackrát denne, a to nielen
jeden deň v týždni. Účinok
energy drinkov je známy,
slúži na povzbudenie mysle,
aj na zvýšenie výkonnosti tela
a to dokonca aj u niektorých
prípravkov na zvýšenie potencie
u mužov. To je síce fajn, ALE
jeden z účinkov týchto nápojov
je aj to, že z tela sa rýchlejšie
vyplavujú minerály a s nimi aj
voda a tak ľahko môže dôjsť
k dehydratácii a prehriatiu
organizmu. Dokonca sa hovorí
aj o tom, že síce, po vypití
takéhoto nápoja ste aktívnejší,
ale táto „predstieraná“ vyššia
aktivita vedie len k vybičovaniu
organizmu
za
hranice
znesiteľnosti, čo sa prejaví
následnou veľkou únavou po
odznení účinku nápoja.
o Aj na obale každého drinku
sa píše, že sa nemá kombinovať
s alkoholom...
- A výrobcovia dobre vedia,
prečo to tam uvádzajú.
Myslím, že o téme kombinácie
alkoholu s týmito nápojmi by
nám vedeli rozprávať doktori
z pohotovosti nielen u nás,
ale aj na celom Slovensku,
ktorí sa pravidelne stýkajú
s mladistvými pacientmi, ktorí
sa na pohotovosť dostanú často
v strašnom stave, po intoxikácii
alkoholom. Keďže nie je možné
stanoviť u takého pacienta
aj prítomnosť látok z energy
drinkov, tak si môžeme len
domyslieť o koľkých pacientov
s danou kombináciou môže ísť.
o Ale jedno je jasné, stúpa
počet mladistvých, ktorí sa
„upijú“ až do bezvedomia.

A prečo je to tak?
- Jedna z možných vysvetlení
sú aj populárne miešané drinky
obsahujúce
energy
drink
a alkohol. Zaujímavosťou je, že
k tomu prispievajú minimálne
dve vlastnosti týchto nápojov.
Jeden je, ako som už spomínal,
rýchla
dehydratácia
tela,
a pokiaľ to skombinujete
s alkoholom, ktorý sám
prehlbuje a tým zvyšuje straty
vody telu, výsledok môžu byť
kolapsy a prehriatie organizmu.
Druhá vlastnosť vyplýva z ich
účinku, to znamená, ak pri
požití alkoholických nápojov
tieto nápoje „ zapíjate“ energy
drinkom, signály opilosti majú
netypický priebeh, človek
nevníma svoj stav objektívne,
má pocit, že nie je opitý, pretože
sa maskujú prejavy alkoholu,
tak isto chuť energy drinkov
prekrývajú chuť alkoholu,
čo
opätovne
znásobuje
konzumáciu alkoholu. Takýto
človek potom nemá problém
sadnúť za volant, či páchať
agresívne činy, pretože má pocit
nedotknuteľnosti a že môže
všetko.
o A čo na to „hovorí“ úbohé
telo?

- No trpí a snaží sa svojho
majiteľa chrániť, ako mu to len
ide, ale často svoj boj s týmito
látkami prehrá, čo sa môže
prejaviť srdcovými dysrytmiami
(poruchy srdcového rytmu),
zvýšeným
tlakom
krvi,
zvýšenou srdcovou činnosťou,
mdlobou, až stratou vedomia
a otravou alkoholom. Nielen
kombinácie s alkoholom, sú
problémové pre telo, napr.
kombinácia energy drinkov
s extázou vedie k prehriatiu
organizmu, zlyhaniu srdca
a pri vyšších dávkach až
k smrti. Všeobecne kombinácia
týchto nápojov s alkoholom,
či drogami, je veľkou záťažou
pre srdce a pečeň, nehovoriac
o záťaži spoločnosti, ktorá
musí trpieť následky tejto
kombinácie.
o A čo závislosť? Môže sa
vyskytnúť aj v prípade týchto
nápojov?
- V odborných kruhoch sa už
o tom diskutuje, veď závislosť
na kofeíne, či cukre je známa,
a toto sú hlavné zložky týchto
nápojov. Preto aj tu platí zásada
konzumácie energy drinkov
s rozumom.
-redakcia-
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Nekonvenčný pohľad.... tentokrát
na niektoré finančné zbierky
Tak ma minule napadlo pri pozeraní televízie, ako to je vlastne
so zbierkami od ľudí – v tomto
sviatočnom období na konci roka
alebo na začiatku, na choré deti...,
na seniorov..., a čo ja viem ešte na čo... Je mi jasné, že veľa ľudí
je statočných a z úprimného srdca chce pomôcť – preto zbierku
zorganizuje, ale dnes je už taká kopa podvodníkov a gangstrov
a ich „zbierok“, ktoré na prvý pohľad vyzerajú dôveryhodne, takže otvorene poviem, že najväčšiu nedôveru mám, ak zbierku,
pomoc niekomu organizujú umelci, missky, neziskovky... Je to
totiž častokrát z môjho pohľadu, a nielen môjho, skryté zarobenie si na seba v čase, keď sú ľudia citovo zraniteľnejší a ovplyvniteľnejší. A na vysoký štandard naučené vypočítavé a premaznané osoby zo showbiznisu a modelingu si takto zarábajú na
luxusné dovolenky alebo drahé prenájmy v hlavných mestách
a na žúrky vo vychytených luxusných hoteloch, v rekreačných
strediskách. Málokedy sa totiž zodpovedne dozvieme, koľko sa
skutočne vybralo, resp. koľko sa skutočne ľuďom darovalo zo
zbierky peňazí a koľko si rozdelili organizátori akože na náklady verejnej zbierky. Mnohí by sme klipkali buľvami...! Preto keď
vidím vyškerené ksichty vyziabnutých umelých krasotiniek ako
ďakujú v priamom prenose, alebo prifetovaných hercov a niekedy aj moderátorov ako sa neúprimne natešene smejú a ďaku-

jú za príspevky a to v tesnej blízkosti chorých detí, tvária sa, že
im na nich záleží..., tak ma napadá – „ no aspoň že poďakujete...,
veď máte za čo, veď sa vám naivní a dobrí ľudia vyskladali v prvom rade vám organizátorom celej zbierky na vaše nákladné
životy, bývanie, chľastanie a neviazaný sex každý s každým – ani
nevedno s kým“. Prepáčte, vyslovujem len svoj názor. Samozrejme sú aj seriózne zbierky a seriózne programy pomoci ľuďom.
Tých je však málo – resp. sa o nich hovorí málo, lebo ten – kto
chce skutočne pomôcť, nepotrebuje robiť sebe reklamu. Dáva zo
srdca a rozdelí sa so svojimi peniazmi pre iných. Tým ďakujem
z celého srdca! Pri podvodných zbierkach sa všetko podfarbí
akože krstami CDčiek, ktoré sa však ani nedajú počúvať, alebo
módnymi prehliadkami, kde sú modely tvorené asi v ťažkom
delíriu (česť výnimkám), alebo sa narýchlo zavolá televízia
a strihne sa nejaký ten šot, pozve sa jedna, dve rodiny a dostanú „pár šestákov“..., aby sa zapôsobilo na city verejnosti a aby
sa zbierke dal „punc“ dôveryhodnosti a „pravdy“. V konečnom
dôsledku si však väčšinu peňazí rozoberú organizátori, médiá...
atď... A majú o dovolenky a svoje náročné detiská postarané...
Takže len ďakujte ..., máte za čo!
Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

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

Želáme našim klientom úspešný rok 2020 !
Moderné a útulné prostredie pre zákazníkov a chutné jedlá,
~ to je naša ponuka ~
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Škola, do ktorej s

Súkromná stredná odbor

Na Hlavnej ulici v Sládkovičove nájdete strednú školu, ktorá je v mnohých aspektoch výnimočná a preto
sme pre čitateľov pripravili článok,
ktorý možno inšpiruje tohoročných
deviatakov a ich rodičov, aby zvážili,
či práve táto škola nie je pre nich to

„správne orechové“.
Súkromná stredná odborná škola
v Sládkovičove ponúka absolventom základných škôl denné štúdium
v odbore grafik digitálnych médií
a to v slovenskom i maďarskom jazyku. Tým, ktorí si chcú zvýšiť svoju
kvalifikáciu externou formou je
určené štúdium v odbore strojárstvo a obchodná akadémia
v slovenskom jazyku.
Štúdium vo všetkých odboroch je zakončené maturitou
a študenti denného štúdia získajú najprv výučný list v odbore grafik digitálnych médií,
po obhájení maturitnej práce
absolvujú maturitné skúšky
a získajú aj medzinárodný IES
(International Education Society) certifikát. Škola síce sídli
v storočnej historickej budove,
ale jej interiér je v kontraste
k exteriéru. Nájdete tu moderné odborné učebne s výborným počítačovým vybavením,
televízne štúdio, kamery, fotoaparáty, špičkovú zvukovú a
osvetľovaciu techniku,... Najdôležitejší sú však ľudia – pedagógovia i študenti, ktorí robia
túto školu výnimočnou. Navštívili sme študentov druhého
ročníka a vedúceho odborného výcviku Mariána Jurného
v školskom televíznom štúdiu.
Mariána Jurného dobre poznajú všetci „kinári“ v okrese,
lebo ako absolvent slávnej čimelickej filmovej školy, celý
život pracoval v tomto odbore
a je naslovovzatým odborníkom. To je jedna stránka jeho
práce, ktorú študenti oceňujú
a druhou je jeho humor, vďaka
ktorému sa z odbornej praxe
stáva nielen výučba, ale aj zábava. Obľúbený je aj odborný
výcvik v rozhlasovom štúdiu,
ktorý vedie Eleonóra Bodri
z rádia Pátria RTVS.
Výhodou školy je malý počet
študentov v triedach, čo umožňuje individuálny prístup pedagógov, ktorí sa každému študentovi venujú môžu venovať
ďaleko viacej, než boli zvyknutí
na základných školách. Hoci
sme hovorili so študentmi iba
druhého ročníka, prekvapili
nás ich odborné znalosti a pre-

dovšetkým ich entuziazmus a cieľavedomosť. Majú
o svojej budúcej práci veľmi
reálne predstavy a niektorí
z nich už majú za sebou aj
prvé pracovné skúsenosti. Krásne slečny v štúdiu
viedli rozhovor ako skúsené
moderátorky, chlapci boli
za kamerou alebo v štúdiu
pohotovo spracovávali nahraný materiál. Vyzeralo to,
ako by sa hrali „na televíziu“, ale nebola to hra, bola
to odborná práca a veríme,
že raz toto všetko zvládnu aj
v reále. Škola má aj prenosové vozidlo a študenti dokumentujú rôzne mestské
kultúrne podujatia a naživo
ich cez internet sprostredkovávajú širokej verejnosti.
Študenti veľmi fundovane
hovorili o profesionálnych
grafických
programoch,
hodnotili ich využitie a
Riaditeľ školy: PhDr.
predviedli nám aj svoje grafické práce. Pozitívne hodCorelDraw, Phot
notili svoje rozhodnutie, privanie, grafickú ú
hlásiť sa túto súkromnú školu, lebo
tácia textu vrátan
nadštandardné hardvérové i sofgrafických prvk
tvérové vybavenie školy im umožnavigačných prv
ňuje realizovať všetky svoje plány
pagačných mate
a výborný pedagogický kolektív tu
plagát,
kalendár,
vytvára takpovediac rodinnú atmoŠkola
úzko
spo
sféru. . .
rými partnermi
Čo všetko sa mladí nadšenci digitálsú to firmy – RT
nych technológií v škole naučia? Po
TV Markíza, TV
štyroch rokoch štúdia vedia samoMeOUT Assoc
statne vykonávať pracovné činnosti
s. r. o., Jokermed
v oblasti tlačiarenských prevádzok,
reprodukčných štúdií, vyZákladné identifik
davateľských organizácií,
Súkromná stredn
ale i v reklamných a marMagán Szak
ketingových agentúrach a
v , 925 21 Sládkovič
ďalších organizáciách, zae-mail: info@ssos
oberajúcich sa vydávaním,
web: www.ssos-s
výrobou a publikovaním
tel.: 031 7
tlačových a digitálnych
mobil: 090
médií, naučia sa pracovať
Študijné odbory v denn
s kamerou a spracovať nadigitálnych médií – vyu
hrávky a na konci štúdia
3447 K grafik digitálny
sú pripravení uchádzať sa
jazyk m
o vysokoškolské štúdium
Študijné odbory v ex
v tomto odbore. Učivo ich
2381 M strojárstvo –
odborného výcviku je veľmi pestré a zaujímavé. Ob- 6317 M obchodná akad
slove
sahuje tvorbu webových
Stupeň vzdelania – úp
stránok, praktickú fotogravzdelanie –
fiu, prácu s programami
Dĺžka štúd
Solid Edge 3D, Inkscape,
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sa študenti tešia...

rná škola v Sládkovičove

Net, s. r. o. a Kino Nova, Sereď
a na druhej strane sú to zahraničné školy s podobným zameraním – Soukromá střední
průmyslová škola Břeclav, spol.
s r.o. CULTUS, Gymnázium a
Stredná odborná škola K. Mikesa, Tatabánya (Maďarsko),
Stredná odborná škola L. Verebélya, Budapešť (Maďarsko) a
Lýceum E. Adyho, Oradea (Rumunsko). Vo firmách sa študenti môže zoznámiť s praktickým
fungovaním svojich starších
kolegov v odbore a na návštevách v zahraničných školách sa
vždy čo-to priučia. Atraktívna
je pre študentov mesačná odborná prax, ktorú absolvujú
v zahraničí (Česko, Maďarsko)
v rámci programu Erasmus+.
Cez týždeň pracujú na reálnom
pracovisku u reálneho zamestnávateľa a cez víkendy majú organizovaný kultúrny program.
V tomto školskom roku sa škoPaedDr.Takács Attila
le podarilo vybaviť odbornú
prax v Tbilisi (Gruzínsko) – cez
toshop, 3D modeloMeOut Association a v rámci
úprava tlačovín, ediprojektu EuroAsian Startup Awards
ne animácie, tvorbu
sa jeden zo študentov zúčastnil na
kov, animovaných
„hackathone s názvom HackMevkov a tvorbu proOut. Externé štúdium v odbore
eriálov (leták, obal,
strojárstvo je určené pre tých, kto, brožúra,...).
rí chcú pracovať ako kvalifikovaní
olupracuje s viacetechnicko-hospodárski pracovníci,
i. Na jednej strane
schopní samostatne vykonávať činTVS – Rádio Pátria,
nosti konštrukčného, technologicV Lux, RTV Krea,
kého, prevádzkového a riadiaceho
ciation, Ignis Plus,
charakteru v strojárskych podnidia, s. r. o., Medialkoch. Počas štúdia sa naučia zobrazovať strojové súčiastky,
kačné údaje školy zhotovovať technické výkresy,
ná odborná škola
konštruovať jednoduché strokközépiskola
járske celky, ovládať technické
čovo, Fučíkova 426
výpočty a základné zručnosti
s-sladkovicovo.sk
vo využívaní výpočtovej techsladkovicovo.sk
niky pri konštruovaní a pri
784 0134
riadení strojov, urobiť kontro07 513 525
lu rozmerov a tvarov výrobkov
nej forme: 3447 K grafik
a kontrolu kvality vykonaných
učovací jazyk slovenský
prác s použitím vhodných
ych médií – vyučovací
meradiel a meracích prístromaďarský
jov, vykonať a vyhodnotiť záxternej forme štúdia:
kladné mechanické a technovyuč. jazyk slovenský
logické skúšky, ovládať bežné
démia – vyučovací jazyk metódy základných elektroenský
technických meraní a ovládať
plné stredné odborné
základné spôsoby ručného a
– ISCED 3A
strojového spracovania matedia – 4 roky
riálov.

Externé štúdium na
obchodnej akadémii zaručuje absolventom, že sa z nich
stanú kvalifikovaní
pracovníci schopní
vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním
a
spracovávaním
informácií v oblasti
výroby, zásobovania
a odbytu, marketingu,
manažmentu,
personalistiky, vo
vedení administratívy, účtovníctva a
finančného hospodárenia. Získané
informácie vie posúdiť, hodnotiť a
využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
Absolventi zvládajú podstatu
a princíp podnikania, majú predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych,
osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
vedia sa orientovať v štatistických
údajoch, plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby
a ciele podnikania, viesť systém
jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov a
ovládať právne predpisy v oblasti
obchodných a pracovnoprávnych
vzťahoch;
Ak vás informácie o Súkromnej
strednej odbornej škole v Sládkovičove zaujali, s dôverou sa obráťte
na vedenie školy, kde vám ochotne
poskytnú všetky informácie, ktoré
sa do tohto článku nezmestili.
- Eva Sudová -

stlp

Alexandra

Vanessa Farkašová

Samuel 3D kocka

Štefan Veszprémi ja
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Kto má vlastne nárok a na čo...?
Zomrel nám otec a zostal po ňom dom. Mama zomrela
už dávnejšie a vtedy sme otcovi podpísali splnomocnenie,
aby sa stal výlučným vlastníkom on. Pri dedičskom
konaní po smrti otca sme však zistili, že v katastri sú na
túto nehnuteľnosť napísaní aj brat a sestra otca, a to po
1/10 na každého – spolu 1/5 domu. Obaja sú už ale tiež
mŕtvi. Napriek tomu ich mená stále v katastri figurujú.
Nevieme, ako je to možné, kde sa stala chyba, lebo o
majetok sme sa nestarali, keďže mal otec plnú moc a
bola to jeho parketa. My sme dvaja bratia, jeho synovia
– dediči. Ale otcova sestra má syna, a otcov brat má tiež
syna, ktorí sa začali o svoj podiel v dome hlásiť, avšak s
tým, že oni nás vyplatia. Čo máme robiť? A majú vôbec
títo dvaja, keďže ich rodičia zomreli ešte pred smrťou
nášho otca, na niečo nárok? Vtedy nevedeli o svojom
vlastníctve. V dome samozrejme chceme ostať bývať my
a nechceme sa deliť.
Peter a Pavol, súrodenci
Dobrý deň Peter a Pavol,
z Vášho popisu problematiky môžeme iba dedukovať,
že dom, ktorý ste zdedili po otcovi, Váš otec nadobudol
dedením po svojich rodičoch. Preto môžeme predpokladať,
že dedili aj otcovi súrodenci, a preto sú zapísaní na liste
vlastníctva. Aj keď sú súrodenci nebohí, nemení to nič
na práve týchto dedičov k domu. Nakoľko sú súrodenci
Vášho nebohého otca tiež mŕtvi, tak je nevyhnutné, aby sa
ich deti obrátili na súd s návrhom na začatie dodatočného
konania o dedičstve. Až po tom ako budú žijúci dedičia
zapísaní na liste vlastníctva, na ktorom je zapísaný dom, ako
podieloví spoluvlastníci, môžete pristúpiť k dohode medzi
podielovými spoluvlastníkmi domu. Z domu Vás nemajú
právo vysťahovať alebo Vás obmedziť v jeho užívaní. Pokiaľ
by ste nesúhlasili s ich návrhom na odkúpenie Vášho
podielu, tak im môžete aj Vy navrhnúť cenu za odkúpenie
ich podielu na dome. Ak sa dohodnete musíte uzatvoriť
písomnú dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového
spoluvlastníctva. V zmysle §141 ods. 1 Občianskeho
zákonníka: „Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení

spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní; ak je
predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí
byť písomná“. Ak sa nedohodnete, tak jedine súd môže
zrušiť spoluvlastníctvo a vykonať vysporiadanie. V
zmysle §142 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Ak nedôjde
k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie
na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne
pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.
Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd
vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým
spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec
mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak
vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej
predaj a výťažok rozdelí podľa podielov“. Vychádzajúc
z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že
podielové spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vysporiadať
nasledovnými spôsobmi:
a) dohodou všetkých spoluvlastníkov o zrušení a
vysporiadaní podielového spoluvlastníctva,
b) rozhodnutím súdu na návrh niektorého zo
spoluvlastníkov podľa zásad uvedených v §142 ods. 1
Občianskeho zákonníka.

Želáme našim klientom úspešný rok 2020 !
IZOSTAP
PAVEL KUTAK
Pribinovo nám. 6, Šaľa
0905 796 340

Rekonštrukcie bytov a domov
Moderné technológie
Dodržiavanie termínov
Rozumná cena
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Vinári z Veľkého Grobu držia
pri živote zvyky svojich dedov
Vinárstvo a vinohradníctvo malo vo Veľkom Grobe bohatú tradíciu a hrozno sa v dedine pestovalo na približne 60 hektároch.
Nešťastný osud postihol veľkú časť kvalitných vinohradov, ktoré
boli nenávratne vyklčované a takmer sa stalo, že pojem grobské
víno mohol zaniknúť, samozrejme mimo záhrad jednotlivých
vinárov. Ťažko je plakať nad stratenými vinohradmi, ale asi
ešte ťažšie je vysadiť nové a pokračovať v krásnej tradícii, hoci
miestny chotár má na pestovanie hrozna výborné podmienky. Pre domácich je známa odroda takzvaný Grobský červený
Talián, ktorá je takpovediac miestnym folklórom a obľúbenou
témou diskusií grobských vinárov, ale podmienky sú vhodné
na pestovanie Veltlínu zeleného, Rizlingu vlašského alebo Silvánu zeleného. Transformáciou miestneho zväzu záhradkárov
vzniklo spoločenstvo vinárov a vinohradníkov, ktoré je súčasťou združenia Malokarpatskej vínnej cesty. Tá sa totiž začína
(alebo končí) u najväčšieho grobského vinára – Jara Uhera,
ktorý sa každoročne zapája aj do osláv sviatku svätého Urbana,
patróna vinohradníkov. Združenie MVC organizuje množstvo
podujatí pre milovníkov vína a je subjektom, ktorý výrazne
prispieva k rozvoju vinohradníctva, ale aj vinnej turistiky v našom regióne. Malokarpatská vinohradnícka oblasť je jednou zo
šiestich slovenských oblastí a siaha od južných svahov Malých
Karpát až po okolie Hlohovca, Skalicu a Veľký Grob. Počet členov vinárskeho spolku je premenný, ale zdravé jadro organizuje každoročne niekoľko zaujímavých podujatí. Členovia majú
zväčša malé záhradné vinohrady, prípadne hrozno na ďalšie
spracovanie dokupujú, ale ambíciou predovšetkým novej gene-

rácie je tento stav zmeniť a prinavrátiť grobskému vínu jeho
niekdajší význam, zlepšovať sa v technológiách, ale popri tom
nezabúdať na tradície a držať pri živote zvyky a postupy našich
otcov a dedov. Na prvú marcovú sobotu každoročne organizujú ochutnávku svojich vlastných vín, na ktorej prezentujú to
najlepšie, čo sa im podarilo vypestovať. Treba povedať, že ich
vína si v ničom nezadajú s produkciou známych malokarpatských vinárov, ale chýba im iba lepšia reklama, marketing a predovšetkým väčšia produkcia. A práve to je úloha pre mladých
členov spolku. ento rok vinári obdržali takzvaný putovný pagáčik a boli organizátorom grobského kola akcie Jedlá starých
materí. Svoju úlohu zvládli na výbornú a tak ako na viacerých
iných podujatiach, vzorne sa starali o pitný režim všetkých návštevníkov. Pretože tam, kde je víno a dobrá muzika, tam sa dá
baviť do rána ... s mierou. Po Vianociach opäť chystajú tradičnú lokálnu malú vínnu cestu, počas ktorej chodia ochutnávať
ku kolegom vinárom na horný, stredný i dolný koniec dediny.
Okrem koštovania sú samozrejme na programe ochutnávky
dobrôt gazdín, diskusie a družné debaty. Prajeme vinárom vo
Veľkom Grobe, aby sa im podarilo vysadiť nové vinohrady, vypestovať kvalitné hrozno a vyrobiť lahodné víno, tak ako sa to
darilo ich dedom a pradedom. Prísľubom je nadšenie mladých
odborníkov, ako je Braňo Lányi, ktorý získal odborné osvedčenie znalca a hodnotiteľa vína, lebo bez odborného vzdelania sa
v tejto špecifickej oblasti nedá napredovať. No a na záver – pripite si „Na zdravie lahodným grobským vínkom“
- Eva Sudová -
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Zďaleka, aj blízka...

Pod týmto názvom Spolok Slovákov z Maďarska s podporou
mesta pripravil v Dome Matice slovenskej v Galante 23. novembra stretnutie k pripomenutiu si 20-ročnej spolupráce medzi partnerskými mestami Galanta – Tótkomlós – Slovenský
Komlóš, ale aj obnove zmluvy pre ďalšie obdobie.
Vzťahy medzi týmito mestami nesú so sebou pečať osobitnej
histórie spred viac ako 70-tich rokov, kedy mnohí obyvatelia
Slovenského Komlóša, ale aj z priľahlých osád dolnej zeme,
našli svoj nový domov vo vlasti svojich predkov predovšetkým v Galante a jej okolí. V porovnaní s inými partnerskými
vzťahmi majú väzby špecifický, historický, rodinný a občiansky
rozmer, založený na ľudskej blízkosti, hoc ich delia stovky kilometrov. Je preto prirodzené, že sú spontánne, aktívne, žiadané
a úprimné. Spolok má aktívny záujem a je podporovateľom
týchto vzťahov na širokej občianskej úrovni, o čom svedčia
mnohé výmenné podujatia v minulosti aj dnes prostredníctvom rôznych kultúrno – spoločenských akcií, s účasťou folklórnych súborov, speváckych zborov, divadelných súborov,
podujatí orientovaných na dolnozemskú básnickú a výtvarnú
tvorbu, gastronómiu, rozvoj tradícií, zvykov monotematických
stretnutí s cieľom uchovávania kultúrneho dedičstva predkov.
Tohtoročné novembrové podujatie za účasti primátora nášho
mesta Petra Pašku, predsedníčky Spolku Slovákov z Bulharska
Ing. Kataríny Koňarikovej, PhD. a širokej verejnosti sa nieslo
v znamení hodnotenia aktívneho života Slovákov na dolnej
zemi s osobitým zreteľom a dôrazom na Komlóš. Tak ako to
vyplynulo zo slov predsedníčky spolku Dr. Anny Pilárikovej,
popri každodennej práci žila slovač vždy aktívnym životom,
ktorý niesol v minulosti, ale i dnes všetky znaky emancipačného národnokultúrneho a národnoobranného úsilia v prostredí postupujúcej asimilácie. Z histórie, najmä koncom 19. a
začiatkom 20. storočia je známe zakladanie rôznych spolkov,
čo malo vplyv nielen na kultúrnu činnosť (ochotnícke divadlá,
spevácke zbory, hudobné kapely – trubači, tamburáši, organizovanie priadok a pod.), ale v ich rámci sa koncipovali aj
nároky na pestovanie kultúry a vôbec na sebaurčovací proces.
Slovenský Komlóš je dodnes významným centrom kultúrno
– spoločenského života Slovákov na dolnej zemi. Množstvo
súborov pôsobiacich v našom partnerskom meste sme už mali
možnosť vzhliadnuť aj v Galante pri rôznych príležitostiach.
Na znak úcty k svojim predkom sme položili veniec k pamätníku reemigrácie Slovákov z Maďarska do bývalého Československa v r. 1947, ktorý sa nachádza pred Domom Matice
slovenskej. S veľkým záujmom si prítomní vypočuli informáciu Ing. Ľubomíra Kmeťa o odkrývaní zabudnutej minulosti
cez rodostromy. Skupina dobrovoľníkov si totiž predsavzala,
že spracuje zaujímavé matričné údaje na Slovenskom Komlóši. Práce na naindexovaní matrík Slovenského Komlóša sú s
finalizované a materiál zahŕňa obdobie od roku 1746, teda od
jeho vzniku. Informácia o úspešnosti práce sa stretla s veľkým
záujmom.
Podujatie skrášlil svojim hudobným programom Mládežnícky
dychový orchester „Trubadúri“. Bodkou za úspešným podujatím bola ponuka dobrôt a špecialít, ktoré pripravili členovia
spolku a ktoré boli v mnohom podobné tým na dolnej zemi.
Ako inak, nechýbala ani chutná a vždy vzácna „klbáska“ a ľudské a milé slovo tých, ktorí sa vždy radi stretnú.
PaedDr. Anna Piláriková
Predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska
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Prečítali sme si na verejných sociálnych sieťach...

Slová Alaine Delona, ktoré nepotrebujú komentár
„Tento svet opustím bez ľútosti“, povedal Alain Delon. „Predovšetkým ale nenávidím túto dobu, je mi z nej na zvracanie“, povedal jeden z najpopulárnejších
hercov druhej polovice minulého storočia a pokračuje: „Zadľženým USA vládnu
deprivanti, ilumináti, slobodomurári a ďalší sprisahanci proti ľudstvu – skrátka
gauneri. Jediná možnosť ako si udržať moc, je niečo ukradnúť. Veď všetko čo
USA majú, bolo ukradnuté. Začalo to ukradnutým územím. USA rozvrátili veľa
zemí a povraždili mnoho nevinných ľudí. Dnes je na rade Európa. Oslabiť Európu islamizáciou. Zničiť európske národné štáty a európske národy. Vyvolať
na európskej pôde lokálne vojny a vojnu s Ruskom. Oslabiť Rusko a zmocniť sa
jeho zdrojov. Tomu napomáhajú lokaji v čele EÚ. Títo krátkozrakí politici a poskokovia amerických gaunerov idú proti vlastným krajinám a proti vlastnému
ľudu. Pokiaľ sa Európa neoslobodí od vplyvu US gaunerov, nemá budúcnosť“,
dokončuje Alain Delon.

Ako separujú
u herca Martina
Žáka, ktorý žije
s rodinou
vo Veľkom Grobe?

Mladú rodinu sme oslovili otázkou z titulku a dozvedeli
sme sa, že Žákovci sú vlastne zberateľmi plastového odpadu, ktorý separujú nielen doma, ale často pozbierajú
aj plastové odpadky, ktoré sa im pripletú do cesty na prechádzkach do prírody. V obci je takmer vzorný poriadok,
ale vo voľnej prírode, napríklad aj okolo cesty, všade nájdete plastové odpadky a to aj napriek jarnému upratovaniu
celého katastra. Šoféri, ktorí sa vzorne starajú o to, aby ich
štvorkolesový miláčik bol ako zo škatuľky, kľudne vyhodia
plastovú fľašu z okna. Tak sa potom stáva, že nosič kočíka malej Anabelky Žákovej sa domov z prechádzky vracia
s netradičným nákladom, ktorý putuje rovno do vreca na
plastový odpad a potom trpezlivo čaká na mesačný zber
vyseparovaných plastov. Mesiac je dosť dlhá doba. V každej domácnosti sa nazbiera veľa plastov a tak sa stáva, že
tí, ktorí ho nemajú kde ukladať, vyhodia plasty do popolnice. Martin Žák má heslo – My čistíme prírodu a príroda
čistí nás, lebo ako chlapec z bratislavskej Petržalky si cení
krásnu prírodu okolo obce. Separovať odpad ho naučila až
jeho žena Evička, lebo doma v Petržalke sa to veru nenaučil a dnes sa uvedomelo stará o to, aby sa ich dcérka mohla
prechádzať v prírode, ktorá nebude plná plastových a sklenených fliaš, plechoviek, starého železa a čiernych skládok
stavebného odpadu.
Žákovci samozrejme separujú aj sklo a obaly, ktoré sa dajú
recyklovať v domácnosti ako napríklad zaváracie poháre,
nevyhadzujú. Väčšinu starý papiera od jesene do jari využívajú na zapaľovanie v kachliach, ktorými vykurujú svoju krásnu chalúpku. Vyradené šatstvo dôsledne odkladajú

do kontejnerov Humany a snažia sa, aby v ich popolnici,
nebolo nič, čo tam nepatrí. Nie sú však „separovacími“
maniakmi. Robia to prirodzene, tak, aby zbytočne nezaťažovali životné prostredie, ale na druhej strane nestresovali
svoj rodinný život. Možností je veľa – kompostovať rozložiteľný biologický odpad (to robia všetci uvedomelí grobskí
záhradkári, ale poznáme aj takých, ktorí do popolnice sypú
aj pokosenú trávu), nenakupovať všetko do jednorázových
plastových obalov, ale hlavne sa vždy aspoň na sekundu
zamyslieť, či to, čo práve odhadzujete do smetiaku, nemáte dať do recyklácie. Likvidácia komunálneho odpadu je
drahý špás a miera separácie výrazne ovplyvňuje cenu,
ktorú za ňu musíme platiť. Každá uvedomelá domácnosť,
ktorá bude separovaniu venovať aspoň minimálne úsilie,
prispeje nielen k tomu, aby naša krajina nebola jedna veľká skládka odpadu, ale zároveň k tomu, aby sme za pár
rokov neplatili za likvidáciu odpadu horybilné sumy.
-eva-
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Študenti, ktorí pripravovali tradičné regionálne pokrmy

Tradície nášho regiónu očami
mladých ľudí v SOŠOaS v Galante

V jeseni roku 2018 vyhlásilo
Tesco piatu edíciu programu „Vy
rozhodujete, my pomáhame“.
Spoluorganizátorom programu
je Nadácia Tesco a partnerom
Nadácia Pontis. Program bol rozdelený do viacerých fáz. V rámci
prvej fázy, ktorá trvala od 8. októbra 2018 do 18. novembra
2018 sa organizácie mohli uchádzať o grant vo výške 1 300 €
tak, že prihlásili svoj projekt. Do programu bolo prihlásených
2075 projektov. Jedným z nich bol projekt s názvom „Tradície
nášho regiónu očami mladých“, ktorý vypracovali a za našu
školu prihlásili Mgr. Vavríková a Ing. Švancárová. Všetky prijaté žiadosti hodnotila špeciálna Grantová komisia podľa vopred
určených kritérií, ktorá pre každý región vybrala tri najlepšie
projekty postupujúce do hlasovania v obchodoch spoločnosti
Tesco. Jedným z vybraných TOP projektov bol projekt našej
školy. Za projekt hlasovali zákazníci obchodu Tesco v Galante
vhodením žetónu od 21. januára 2019 do 17. februára 2019. Na
podporu nášho projektu sme vyvinuli veľké úsilie. Študentov
a verejnosť sme informovali prostredníctvom webovej stránky
a facebooku, zhotovením násteniek o projekte. Pre zákazníkov Tesca sme pripravili reklamné letáčiky o projekte. Vybraní
študenti štvrtého ročníka hotelovej akadémie prezentovali náš
projekt priamo v obchodnom dome Tesco v Galante. Mali sme
šťastie, náš projekt zvíťazil počtom hlasov 11 914. Hlavným cieľom projektu bolo zozbierať a priblížiť tradície a tradičné regionálne špeciality mladým ľuďom. Spolu s našimi študentami sme
zozbierali recepty tradičných špecialít nášho regiónu. Zároveň
študenti hotelovej akadémie zo zozbieraných informácií pripravili prezentácie, ktoré dňa 29. októbra 2019 odprezentovali
na študentskej konferencií. Zároveň so zozbieraných materiálov
pripravili prezentačné postery, ktoré sme umiestnili na prezentačné panely v interiéri školy. Prezentačné postery sú k dispozícií všetkým žiakom, zamestnancom a zároveň aj návštevníkom
školy. Podľa získaných receptov pripravili študenti hotelovej
akadémie normovacie hárky a nakúpili potrebné suroviny na
prípravu tradičných regionálnych pokrmov. Dňa 19.11. 2019 sa
šírili školou omamné vône tradičných regionálnych pokrmov,
ktoré pripravovali študenti tretieho ročníka hotelovej akadémie.

Pripravené pokrmy pekne naservírovali a zrealizovali výstavu
tradičných pokrmov spojenú s ochutnávkou. Zároveň pripravené jedlá odprezentovali pred odbornou komisiou, rozdelili na
degustačné porcie a podávali členom komisie. Prínosom projektu pre študentov našej školy bolo oboznámenie sa nielen s
receptúrami tradičných regionálnych pokrmov, ale aj s ich prípravou a chuťou. Predviedli svoje zručnosti nielen v príprave a
servírovaní tradičných regionálnych špecialít, ale i v prezentácií
pokrmov pred odbornou komisiou. Zároveň sa zdokonalili v
prezentácií získaných poznatkov pred ostatnými študentami.
Tento inšpirujúci projekt podporil vzťah mladých ľudí nielen k
našim tradíciám a národnej hrdosti, ale i k zdravej výžive.
Ing. Anna Švancárová

Ukážka pripravených tradičných regionálnych pokrmov
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Tradičné dezerty z regiónov nemecky
hovoriacich krajín na SOŠO a S Galanta

sopisov a z karentovaných internetových zdrojov. Zo zozbieraných
materiálov pripravili študenti prezentácie v programe PowerPoint,
ktoré odprezentovali v slovenskom a nemeckom jazyku pred žiakmi
a návštevníkmi školy počas „Dňa otvorených dverí“ na našej škole. Každý študent si z tradičných dezertov zvolili jeden typický pre
daný región a získal jeho receptúru. Ďalej pokračovali vo výpočtoch
potrebného množstva surovín na stanovený počet porcií podľa receptúr pokrmov, zhotovili normovacie hárky i kalkuláciu pokrmov
a zakúpili suroviny potrebné na prípravu nemeckých dezertov. Dňa
27.novembra 2019 sa od rána priestormi školy niesli príjemné vône.
Študenti druhého ročníka hotelovej akadémie pod odborným vedením Ing. V. Kamenickej a Ing. A. Švancárovej pripravovali tradičné dezerty nemecky hovoriacich krajín. nemeckej národnosti. Ich

„Dezerty nemecky hovoriacich krajín“
je názov projektu, pre ktorý poskytla Strednej odbornej škole obchodu
a služieb v Galante grant Nadácia
Volkswagen Slovakia. Do projektu sa zapojili študenti študijného
odboru hotelová akadémia z tried II.HA a III.HA pod odborným
vedením Mgr. Beaty Vavríkovej a Ing. Anny Švancárovej. Cieľom
projektu bolo podporiť aktivitu a tvorivosť našich študentov, zlepšiť komunikáciu a argumentovanie, zextenzívniť poznatky z odborných predmetov, upevniť a podporiť aktivitu, kreativitu študentov,
aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky v praktickej realizácií
dezertov skvalitniť vzájomnú spoluprácu a prácu v tíme, zdokonaliť prácu s informáciami, vycibriť komunikačné schopnosti v slovenskom aj nemeckom jazyku. V prvej etape projektu si študenti
druhého ročníka hotelovej akadémie vybrali región nemecky hovoriacich krajín a zmonitorovali informácie o jeho polohe, symboloch
a metropole, o obyvateľoch, tradíciách a tradičných pokrmoch a
tradičných dezertoch. Informácie získali z odbornej literatúry, ča-

úlohou bolo dezerty pripraviť a naservírovať, pripravené pokrmy
odprezentovať v nemeckom jazyku, rozdeliť na degustačné porcie a
správne podávať. Zároveň sme z pripravených tradičných dezertov
nemecky hovoriacich krajín pripravili pre ostatných študentov, zamestnancov ako i pre návštevníkov školy výstavku spojenú s ochutnávkou dezertov. Výstavka tradičných dezertov z regiónov nemecky
hovoriacich krajín. Zámer projektu sme splnili. Prácou na projekte
získali študenti nové vedomosti, zlepšili si zručnosti pri práci s informáciami v slovenskom a nemeckom jazyku, vystupovanie a argumentovanie, skvalitnili vzájomnú spoluprácu a zdokonalili komunikáciu v nemeckom jazyku.
Ing. Anna Švancárová

„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“
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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 - Lótenyésztési 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 par. č. 2412, na ulici Kráľovská č. 48, k. ú. Šaľa a to: 3 priestory o výmere 15 m²,
1 priestor o výmere 27 m² (z toho 9 m² - ostatné prísl.) vhodné ako kancelárske, obchodné s cenou nájmu minimálne 33,- €/m²/
rok a 4 priestory o výmere 15 m² vhodné ako garáž s cenou nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2. V administratívnej budove súp. č. 1824, na par. č. 2418/5 a 5029/8, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa, 1 priestor o výmere 12 m² vhodný
ako kancelársky s cenou nájmu minimálne 37,- € /m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
3. V budove školy, súp. č. 7098, na parc. č. 2416, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa, 1 priestor o výmere 50 m² vhodný ako učebňa, s cenou
nájmu minimálne 21,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
4. V areáli školy, v budove súp. č. 7100, parc. č. 2418/4, na ul. Štúrova 74, 1 priestor o výmere 16 m², vhodné ako skladové s cenou
nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
5. V areáli školy, parc. č. 2418/1 na ul. Štúrova 74, 1 pozemok o výmere 10 m² vhodný 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. 031/771 2983
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do 20.1.2020 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

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných

spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností regiónu

e-mail: gszurnal@gmail.com; www.zurnaly.sk; tel.: 0903 516 499; ročník XXIII.
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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
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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: 30. decembra 2019.
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• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky,
lupy, mikroskopy...

Želáme našim klientom úspešný rok 2020 !
Svadobná torta je najlepšia
od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473

NA PREDAJ!!!

GALANTA,

1Byty
izbové,
2 izbové,
3 izbové byty
s terasousalebo
so záhradou
na predaj
na predaj
s vlastným
pozemkom,
terasou,
so záhradou.
kontakt 0902 625 115, 0911 557 822

Cena v RK

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

Želáme našim klientom úspešný rok 2020 !

MARIMONT s.r.o.
Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

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

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

