www.zurnaly.sk
me
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY
ádza
h
c
!
y
v
996

ŽURNÁL
r. 1
d
o
ž
u

2.

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

Ročník XXIV. • APRÍL 2020 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Poďakujme sa policajtom a opatrovateľkám, ale aj všetkým
tým našim spoluobčanom a zamestnancom, ktorí počas
koronavírusu stoja v prvej línii a pomáhajú, zachraňujú /str.4.
Právnik vám poradí
- na čo máte nárok
v súvislosti s následkami
koronavírusu /str.10.

Veterinárka Petra
Michalíčková
založila
občianske
združenie, ktoré
chráni mačky
pred krutosťou
ľudí / str.8.

„Ľudia a ich úsmevy
sú našou chodiacou
reklamou,“ hovorí
zubná technička zo
Šale Adriana Kováčová
str.15.

• vyhotovíme okuliar
e na mieru
z rôznych druhov mat
eriálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, re
tiazky, utierky,
lupy, mikroskopy.
..
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Od 19. 3. 2020 vyplácame

držiteľom nákupnej karty zľavy za 2. polrok
2019. Zľavu si môžete uplatniť formou ďalšieho
nákupu v predajniach COOP Jednota
do 30. 6. 2020. Po uplynutí tohto termínu
nárok na uplatnenie zľavy držiteľovi nákupnej
karty zaniká a nemá nárok na dodatočné
vyplatenie zľavy.
Užívateľ mobilnej aplikácie COOP Jednota,
ktorý si stiahol (digitalizoval) nákupnú kartu
do mobilu, si v čase vyplácania zliav môže
skontrolovať výšku svojej zľavy a ďalšie
informácie. Rovnaké informácie budú
dostupné aj na web stránke www.coop.sk
v časti „Moja nákupná karta“.
APLIKÁCIU
STIAHNUŤ TU:

Okrem zľavy z nákupov si môžete uplatniť
ďalšie výhody u našich externých partnerov.

Bez názvu-1 1
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Národná rada Slovenskej republiky nemyslí na vlastníkov bytov a nebytových priestorov
ako skupiny takmer polovice Slovákov
Zákonom NR SR č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 povolil
odklad splátok určených v spotrebiteľských zmluvách uzavretých do konca obdobia pandémie. Stanovením
tohto časového obdobia sa umožní zmiernenie dopadov pandémie na dlžníkov. Banka a pobočka zahraničnej
banky je povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné spoločnosti
poskytujúce úvery pre spotrebiteľov na obdobie troch mesiacov s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie tri
mesiace.

Myslelo sa na úvery poskytnuté na obnovu bytových domov?
Vlastníci v bytových domoch majú možnosť financovať obnovu bytových domov v určitej časti alebo zariadení
prostredníctvom úverov poskytnutých bankami podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o
iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov alebo prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zatiaľ čo vzťah vlastníkov k bankám, ktoré poskytli
spotrebiteľský úver je jasný a spadá pod režim zákona č. 75/2020 Z. z., nakoľko ide o spotrebiteľské úvery, vzťah
k Štátnemu fondu rozvoja bývania pod tento zákon nespadá. Vlastníci v bytových domoch sa tak rozdelili na dve
skupiny obyvateľov:
1. tí, ktorí financujú obnovu prostredníctvom spotrebiteľského úveru a na základe rozhodnutia majú
možnosť požiadať o odklad splátok podľa zákona č. 75/2020 Z. z.
2. tí, ktorí financujú obnovu prostredníctvom úveru cez Štátny fond rozvoja bývania a nemajú možnosť
požiadať o odklad z dôvodu nespotrebiteľského charakteru zmluvy o úvere
Štátny fond rozvoja bývania totiž nespĺňa definíciu dodávateľa podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Z
uvedených dôvodov podpora poskytnutá vo forme úveru nie je spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho
zákonníka ani spotrebiteľským úverom podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch
a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vlastníci nemôžu rozhodovať o možnosti požiadať odklad splátok
Vlastníci v bytových domoch prijímajú rozhodnutia na schôdzi alebo písomným hlasovaním (nie však
elektronickým!). V oboch prípadoch dochádza k zhromažďovaniu osôb a o osobnému kontaktu, ktorý je potrebné
v súčasnej situácií eliminovať. Verejnou vyhláškou ÚVZ č. OLP/2405/84443 z 9. 3. 2020 platí zákaz organizovania
hromadnej spoločenskej či inej povahy. O podaní žiadosti odložiť splátky tak vlastníci nemajú možnosť rozhodnúť
až do momentu trvania pandémie, pričom žiadosť dlžníkov je možné podať práve počas pandémie. Z toho dôvodu
je potrebné dočasne upraviť možnosti prijímania rozhodnutí vlastníkov v bytových domoch.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle 0918 628 240. Prípadné otázky
vám ochotne zodpoviem.

JUDr. Mgr. Marek Perdík
predseda ZLSBD
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Poďakujme sa všetkým
tým našim spoluobčanom
a zamestnancom, ktorí počas
koronavírusu stoja v prvej línii
a pomáhajú, zachraňujú!
Poďakujme sa všetkým tým našim spoluobčanom a zamestnancom, ktorí
počas koronavírusu stoja v prvej línii, a pomáhajú, zachraňujú. A nie za
poslanecké platy! Vďaka týmto ľuďom a pracovníkom môžeme my – ostatní ako tak prežívať a vykonávať prácu povedzme z domu, cez e-mail,
byť s deťmi, rodinou, kľudne si uvariť a možno aj pošportovať vo svojej
záhrade.
Vďaka vám, chlapci policajti! Vy ste snáď najviac a v absolútnej blízkosti
nebezpečenstva nakazenia na cestách, hraniciach, musíte ísť domov k rodinám, do ich bytov, keď vás zavolajú ku konfliktu, musíte sa naťahovať
s kadejakými hlupákmi, ožranmi, neumytými a nadrogovanými indivíduami a popritom všetkom nezabúdať na dodržiavanie zákonnosti, lebo dnes
kadejaký tupec vlastní mobil a „všetko“ si natáča. Pozná všetky svoje prá-

va, ale povinnosti a slušnosť sú mu na hony vzdialené. Držte sa, policajti, a ďakujeme vám za vašu ťažkú
a nebezpečnú prácu.
Opatrovateľky v DSS-kách – všetci, ktorí pracujú
v týchto zariadeniach za až smiešne nízke platy,
a napriek tomu si robia svoju prácu zodpovedne,
úctivo a s pokorou. Ďakujeme. Tieto ženy sú dennodenne v styku s tými najzraniteľnejšími, ktorí
sú chorí na kopu iných chorôb. Starajú sa o našich
rodičov a starých rodičov. Určite by si zaslúžili naše
opatrovateľky celoplošné zvýšenie platov aspoň
o 30%! Keď už sme toľko rokov venovali pozornosť
platov našich učiteľov, ktorí učia naše deti, tak minimálne takúto pozornosť si zaslúžia aj tí pracovníci,
ktorí sa starajú o našich starých rodičov, našich
seniorov. S týmto faktom by mali naši politici a vláda začať pracovať ako s prioritou!
Naši lekári, záchranári, hasiči, zdravotní pracovníci, zdravotné sestry, všetci títo stoja rovnako
v prvých líniách a sú otvorenými terčami pre vírus.
Mnohí nespia už celé týždne. Z úprimného srdca
im za celú verejnosť prostredníctvom nášho Žurnálu aspoň takto ďakujeme.
Armáda, ktorá pomáha pri testovaní, pri záchrane ľudí, šoféri, ktorí rozvážajú potraviny,
hygienické pomôcky, čistiace prostriedky, lieky.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...

Lekárnici, ktorí lieky dávkujú a vydávajú obyvateľstvu, hasiči, ktorí ochraňujú životy našich občanov. Všetci ste veľmi
potrební a nenahraditeľní! Bez vás by život spoločnosti
úplne zastal.
Naše predavačky, ktoré nás denne obsluhujú v potravinách
či iných službách a sú denne vystavené nákaze. Preto si tieto
žienky veľmi vážim, a nielen ja, a aj touto cestou a prostredníctvom nášho časopisu im vyslovujeme aj s ďalšími našimi čitateľmi a ich zákazníkmi jedno veľké
ďakujem a želanie pevného zdravia. Zvlášť predajne
Coop Jednoty Galanta s.d., ktoré sme zvlášť ako redakcia sledovali aj v tých najmenších obciach, boli
vždy k dispozícii verejnosti, dodržiavali sa v nich
pravidlá a pokyny hygienikov, vychádzali v ústrety
starým zákazníkom, ale samozrejme aj tým mladším. Tovar sa pravidelne dopĺňal a dopĺňa, výrobky
sú čerstvé, od domácich farmárov, výrobcov a dodávateľov, začo obzvlášť patrí našej Coop Jednote
Galanta s.d. vďaka, lebo podporuje týmto spôsobom naše Slovensko, nás všetkých. Coop Jednota,
s.d. a jej prevádzky, obchody boli a sú k dispozícii
zákazníkom čisté, dezinfikované a personál nesklamal. Ďakujeme!
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Samozrejme vďaka patrí každému, kto pracuje v týchto dňoch
hlavne pre verejnosť. Pre tých druhých! A nezištne. Nemyslí
len na seba, nie je pohodlný a sebecký. Pomáha a je otvorený
spolupráci, ktorú aj osobne realizuje. Každá čestná pomoc
inému upevňuje ľudské vzťahy, rúca konflikty a zlobu.

Lebo – keď ide o život, ide naozaj o všetko!
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...

-6-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Musíme sa ako ľudstvo naučiť s vírusmi žiť. A riešiť
ich „za pochodu“, nie odstavením výroby, podnikov,
spoločenského života a školských povinností.
„Korona“ nás vystrašila už začiatkom februára a trvá stále... Slovensko sa k tomuto „strašiakovi“
postavilo zodpovedne..., ale už by snáď aj bolo dobré vracať
sa do normálu. Štát sa rôznymi dávkami snaží pomôcť rodičom, rodinám, podnikateľom, zamestnancom, ale je treba
si uvedomiť aj to, že štátna kasa má tiež svoje dno, a že ju
treba aj plniť. Pokiaľ podniky nefungujú, neodvádzajú povinné odvody, nevytvára sa žiadna hodnota v štáte alebo len
minimálna, ale priehrštím sa rozdeľujú štátne rezervy – skôr
či neskôr môže nastať ekonomický alebo až všeobecný kolaps. Ja počúvam najmä názory odborníkov, a to aj z lekárskej brandže. A dosť často si vypočujem českých odborníkov,
nakoľko české stanice prinášajú podľa môjho názoru ďaleko
vyváženejšie spravodajstvo a aj názory obyvateľstva a odborníkov, ktoré sú podchytené osobnými skúsenosťami, a nielen jednostranne motivované a uvádzané informácie, ako to
vidíme v televíznom vysielaní na Slovensku. A keď lekár –
český odborník, povie, že „prestaňme už s tým rúškovaním,
nosme ich len tam, kde naozaj to je nutné a nevyhnutné,
ale prestaňme už so šírením nepodložených dohadov, obáv
a úzkosti, čo štátom nariadené nosenie rúšok predstavuje!
Je naozaj nutné vrátiť sa už do normálu.“ V tomto smere
absolútne súhlasím aj s názormi Richarda Sulíka, ministra
hospodárstva SR, hoci v mnohých iných veciach s ním nesúhlasím, ktorý tvrdí, že každé ďalšie odďaľovanie spustenia
obchodov a služieb, podnikov, predstavuje pre Slovensko obrovskú stratu a možnú ekonomickú katastrofu. Všímam si aj
okolité krajiny, a nielen ja, a napríklad vo Švédsku sa rúška
nenosia, nie sú nariadené povinné nosenia, dokonca veselo si Švédi posedávajú v reštauráciách a kaviarňach, Nórsko
už otvorilo prevádzky škôlok a škôl, Nemecko taktiež začalo
s vyučovaním, v Bielorusku sa rúška ani nezaviedli a fungujú
obchody, služby aj športoviská! Do akej miery je teda opodstatnenosť nosenia rúšok naozaj dôležitá? A chránia vôbec
rúška pred nákazou? Švédi napríklad „operujú“ s názormi,
a to aj medzi odborníkmi, že si týmto spôsobom, keď rúška
nenosia, vytvárajú kolektívnu odolnosť a imunitu. Ak sa nad
tým zamyslím, tak to dáva logiku. Lebo vírusy a baktérie sú
okolo nás stále a denne. A to, že dnes všetko dezinfikujeme,
rúškujeme, pozatvárame, nemá dlhodobý účinok a skôr či
neskôr prídu iné vírusy a choroby...! Skrátka – musíme sa
ako ľudstvo naučiť s týmto všetkým žiť a riešiť to „za pochodu“, a nie odstavením výroby, podnikov, spoločenského života a školských povinností. Príroda si pýta daň za to, ako
sa k nej desaťročia správame, a najmä posledné storočie je

doslova katastrofou pre všetko, čo je živé a cítiace, pre bytosti, zvieratá, ľudí.
Tiež otvorené hranice či riadená a prešpekulovaná migrácia Moslimov do Európy prináša svoje negatívne ovocie. Už
päť rokov hordy neočkovaných a rôznymi chorobami napadnutých ľudí sa preháňa po celej Európe krížom krážom,
„dovážajú“ sa k nám ochorenia z dovoleniek či v lodiach
s migrantmi. Pandémie tu boli vždy, veď pred dvoma rokmi
na prasaciu chrípku vo svete zomrelo 200 000 ľudí! Ani sme
to neregistrovali. Čo je však závažnejšie, akosi zabúdame,
že máme aj ďalších chorých ľudí, a to chorých na iné a veľmi vážne choroby. A títo zomierajú denne v oveľa vyššom
počte na tieto choroby ako na koronavírus! Toto nám akosi
ustupuje do úzadia a nemalo by! Nezodpovedným cigáňom
na východnom Slovensku venujeme pozornosť za výdatnej
pomoci lekárov, záchranárov, vojakov a policajtov, a pritom
mnohí z nich si robia doslova „srandu“ zo všetkého a pokyny štátu dodržiavajú ako sa im zachce, čoho výsledkom
je nakazenosť a šírenie nákazy ďalej. Ako je možné, že od
pendlerov, ktorí pracujú a starajú sa o rodiny a nie sú na
sociálnych dávkach, žiadame, aby si platili testy na zisťovanie koronavírusu, a to opakovane, ale lajdák cigáň, ktorý
sa dotrepe z Anglicka a nakazí okolie, sa vysmieva do tváre
zákonom, že on „aj tak nemá z čoho zaplatiť pokutu...?“ Ako
že nemáš? Bude ti strhávaná z dávok a ty sa postupne naučíš poriadku, že zákon platí aj pre teba. Je nenormálne, že
akonáhle trochu pritlačíme na niektorých neprispôsobivých
spoluobčanov, okamžite sa nahrnú mimovládky, ktoré kritické kroky inštitúcií alebo aj ľudí a susedov hodnotia ako
„rasistický útok“ a nemá to konca kraja, koľko sa venuje pozornosť aj takýmto prehreškom voči zákonu, ktoré sa dajú
vyriešiť pokutou, resp. iným trestom. Už by bolo načase naozaj spraviť poriadok aj s mimovládnymi organizáciami, platenými zo zahraničia, presne usmerňovanými, na koho a na
čo sa majú zameriavať a aké témy rozpitvávať. Častokrát sú
tieto mimovládky veľmi neobjektívne a je až priehľadné, ako
vidno, za koho a prečo kopú. Pokiaľ žijeme v právnom štáte,
nie je mysliteľné, aby sme venovali takú obrovskú pozornosť
jednej časti obyvateľstva a ešte k tomu z veľkej časti obyvateľstva neporiadneho, na úkor ostatných obyvateľov, ktorí do
práce chodia, plnia si povinnosti, platia pokuty, ak sa previnia. Nie je mysliteľné, aby sme venovali takú veľkú pozornosť
neprispôsobivým lajdákom, ktorí väčšinou ani nepracujú
a ostatné obyvateľstvo čaká na vyšetrenia, operácie, zomiera,
pretože lekári a záchranári sú nadmerne zaťažení testovaním
neprispôsobivých občanov, ale aj ďalších, ktorých testujú
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kvôli koronavírusu, lebo sa nezodpovednosťou nakazia je-

krajčíra a obuvníka. Mnohým chýba empatia a solidárnosť.

den od druhého.

Bola som zhrozená, keď zhruba pred mesiacom Kotlebovci

Náš život, to nie je iba koronavírus, aj keď vo veľkej miere

navrhovali celoplošne znížiť platy poslancom o jednu tretinu

teraz ovplyvnil fungovanie spoločnosti, ale je nutné už začať

aspoň na dobu, kým bude trvať obmedzenie výroby, kým sa

venovať pozornosť aj ďalším oblastiam, ďalším chorobám

ekonomika riadne nerozbehne. Aby aj poslanci skrátka uká-

a ďalším obyvateľom. Toto je len môj laický pohľad na aktu-

zali, že sú solidárni s obyvateľstvom. Viete, ako hlasovanie

álnu situáciu, možno sa mýlim, možno som niekomu ukriv-

dopadlo? Za návrh hlasovali len Kotlebovci! Nikto z OĽa-

dila, tým sa, samozrejme, ospravedlňujem, je to môj pohľad

NO, ani Za ľudí, ani za SAS, ani za Sme rodina nezahla-

„zvonku“, ale som presvedčená ako vzdelaný človek, podni-

soval!

kateľ a zdravo uvažujúci jedinec, že je na čase, aby zákony

Ak už chceli poslanci ignorovať Kotlebovcov, mohli sami ta-

a tresty platili pre všetkých občanov Slovenska rovnako! Do-

kýto zákon navrhnúť. Prečo tak neurobila vládna štvorka?

držiavajme hygienu, dodržiavajme dezinfekciu, určite to tre-

Takýto zákon by určite verejnosť v dnešnej dobe privítala,

ba rešpektovať aj naďalej, ale povaľovania doma bolo už sku-

a je úplne jedno, ktorá strana ho navrhne. Akosi rýchlo naši

točne dosť. Zúfalí sú aj mnohí rodičia..., s deťmi sa musia učiť

politici však zabudli na ľudí, kým pred voľbami sa búchali do

pedagógovia, nie rodičia. Predsa pedagógovia berú za svoju

pŕs, že som si myslela, že si ich odrazia...

prácu plat, navyše nedošlo u nich k finančnému obmedzeniu

Dalo by sa ešte veľa rozprávať o súčasných problémoch, aj

počas koronavírusu, ako je to u iných skupín obyvateľstva.

o tom, ako sa zhosťuje nová vláda svojej práce, lebo akosi

Aj online vyučovanie sa dá robiť na úrovni, spoľahlivo a žiak

nemáme informácie o tom, že by okrem koronavírusu rie-

sa dokáže naučiť, ale metódy vyučovania musia byť správne

šili aj iné veci – neviem, čo robia médiá a novinári, ktorí za

a pochopiteľné, a za to v plnej miere nesie zodpovednosť pe-

čias bývalej vlády sa doslova predháňali v otázkach a v dosť

dagóg!

nejapných útokoch na vládu. Dnes mlčia alebo sú otázky len

Koronavírus ukázal veľké rezervy aj v našom školstve, čo je

jednostranné, až veľmi opatrné, veľmi slušné a poväčšine stá-

návod pre tých, ktorí môžu dokončiť reformu školstva a na

le iba o koronavíruse. Takže uvidíme, čo doba ukáže, do akej

mnohých veciach výrazne ušetriť. Povaľovania je už skutoč-

miery u nás slobodne myslia ľudia a slobodne tvoria médiá

ne doma dosť, lebo už je aj kopa ponorkových stavov, depre-

a či pocit slobody neostal len pre „vyvolených“, pre politikov,

sií v rodinách, množia sa hádky, stúpa alkoholizmus... Ak

bohémov a výtržníkov a obyčajný pracujúci a čestný človek

však časť vyspelých krajín fungovanie ekonomiky spustilo

sa radšej názoru zdrží, pretože má z toho len zbytočné ople-

a spúšťa, naozaj niet dôvodu na to, aby naša krajina bola až

tačky, problémy, ak nie policajné prenasledovanie. Ale to by

taká opatrná...

už naozaj bolo niečo v neporiadku. Uvidíme...

Poslanci a politici, ale aj vysokí štátni funkcionári by mali
kým pohlavárom sa totiž platy počas koronavírusu nekrátili

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ,
šéfredaktorka, 0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

a zarábajú tak, že si môžu dovoliť osobného holiča, kuchára,

(článok bol daný do tlače 23.04.2020)

viac cítiť a súcitiť s bežným človekom a viac ho chápať. Vyso-
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preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.
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Občianske združenie Lotta v Šuranoch pomáha kastr
šíreniu infekčných chorôb. Vzniklo vďaka mladej vet

Adresa: Komenského 34, 942 01
E-mail: veterinasurany@gmai

Tel.: 0908 326 271

Facebook: OZ Lotta – Kastrujeme m

Účet, kde je možné prispieť: SK25 0200 00
Občianske združenie Lotta funguje
v Šuranoch už vyše roka a jeho cieľom je
v prvom rade ošetrovať, liečiť a kastrovať
kolónie mačiek a púšťať ich do pôvodného prostredia. Za touto ušľachtilou
myšlienkou stojí veterinárka MVDr. Petra
Michalíčková, jej sestra Karin a kamarátka. Spoločnými silami sa snažia o to, aby
sa pouličným mačkám poskytla potrebná
starostlivosť a aby im následne mohli nájsť
nový a najmä dobrý domov.
Za vznikom OZ Lotta stoja mačky
z útulku sv. Vincenta
- Mladá veterinárka Petra Michalíčková
spomína, že to bolo presne pred rokom
vo februári, kedy začali kastrovať túlavé
mačky. „Spočiatku mi sem chodila pomáhať
kamarátka, no za svoju pomoc nechcela
žiadne peniaze, tak sme sa dohodli, že za
mesiac môžem spraviť kastrácie piatich
mačiek, ktoré si sama vyberie.“ Následne
však prišla žiadosť o pomoc zo Spolku sv.
Vincenta v časti Šurany – Kopec s rozsiahlou kolóniou mačiek. Situácia tam bola
neúnosná, no náklady na kastráciu asi tridsiatich mačiek privysoké, preto spočiatku
všetky zákroky hradila Petra Michalíčková
z vlastných financií. V tomto prípade však
už nešlo iba o samotnú kastráciu. „Keď sem
príde mačka, má napríklad svrab v ušiach,
parazity, nedám ju preč len z dôvodu, že
je vykastrovaná, ale sa o ňu hneď aj postarám.“ Takéto mačky si ale vyžadovali
určitú rekonvalescenciu, no v ambulancii
zostávať nemohli. Preto vznikla myšlienka
založiť občianske združenie, vďaka ktorému
môžu byť mačky dočasne umiestnené
v priestoroch, kým sa neuzdravia a nemôžu
sa vrátiť do pôvodného prostredia, a vďaka
2 % z daní sa môže nakúpiť i potrebné vybavenie a preplatiť jednotlivé zákroky.
Kastráciou sa skvalitní nielen život
mačiek, ale sa aj zabráni šíreniu chorôb
- Ľudia by si v prvom rade mali uvedomiť,
že ferárne mačky netreba odsudzovať, ale
hlavne kastrovať. Aj na toto upozorňu-

je veterinárka Petra Michalíčková. „Tým,
že mačku vykastrujem, zabránim nielen
samotnému množeniu, ale tiež množeniu infekčných chorôb. Veľakrát má totiž
pouličná mačka slabú imunitu, a potom
sa aj mačiatka narodia buď choré, alebo
mŕtve. Kastráciou navyše zabránime aj

tretíkrát, Petra ich presvedčila o viacerých
výhodách kastrácie. Tá síce stojí 20 eur, ale
ošetrenie takýchto rán o desiatky eur viac.
Kastráciou sa okrem toho skvalitní život
mačiek. „Tým, že majú potlačený pohlavný
pud, hormóny nimi toľko nezametajú, sú

šíreniu chorôb.“ Podľa nej je veľa ľudí mylného názoru, že kocúrov netreba kastrovať,
no je to chyba. „Kocúry najviac roznášajú
infekčné ochorenia FeLV a FIV, a to najmä
uhryznutím. Počas ruje sa totiž bijú, a nie
raz sa stalo, že bolo treba amputovať nohu.
Enukleácia (vyberanie očí) je na dennom
poriadku, pretože si dokážu vyškriabať oči,
hryzné rany hnisajú... Mala som tu veľa
prípadov, kedy bolo potrebné zviera uspať,
ranu vyčistiť a nasadiť antibiotiká, aby vôbec tieto zásahy prežilo.“ Keď už ľudia prišli s takýmto zvieraťom do ambulancie po

pokojnejšie, viac sa venujú chytaniu myší.“
Osudy mačiek či kocúrov nie sú
vždy šťastné
- Keďže boli kastrované kolónie mačiek
nielen z vinohradov pri obci Maňa, ale
i z Galanty, potreba starať sa o túlavé mačky
sa javila viac ako nevyhnutná. „Z Galanty
sme napríklad zobrali všetky mačky sem do
Šurian, kde sme ich vykastrovali, a na ďalší
týždeň sme ich zaniesli naspäť,“ spomína
Petra Michalíčková. „Stalo sa, že sa našlo
päť mačiatok vyhodených pri obci Vlkas,
takže sme riešili aj takéto prípady. Keď sa
však nájde nejaká mačka, vždy si overíme,
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ráciou skvalitniť život mačiek, čím súčasne zabraňuje
terinárke Petre Michalíčkovej, jej sestre a kamarátke.

1 Šurany
il.com

mačky Šurany

000 0041 7458 0058
či je túlavá a v akom je stave,“ dodáva. Dobrú spoluprácu má i s veterinárnou poliklinikou v Nových Zámkoch, kde sa často
riešia zložitejšie chirurgické či ortopedické
zákroky. „Mala som tu kocúrika so zlomenou nohou, s ktorým to vyzeralo veľmi zle,
a keďže máme na Facebooku stránku, kam
pridávam i takéto príbehy zvierat, bola som
veľmi prekvapená, keď mi ľudia začali posielať peniaze na jeho operáciu, hoci som ich
o to nežiadala. Keď im však potom napíšem,
že sa operácia vydarila, tak sú radi, že aj oni
k tomu nejakým spôsobom prispeli.“
Smutný bol ale prípad mláďatka-čierneho
kocúrika, ktorý často navštevoval materskú
školu v Rastislaviciach, čo nebolo po vôli
niektorým učiteľkám. „Volala mi kamarátka, že učiteľky vraj do neho kopú, vravia, že
ho zabijú, a podobné veci hovorili na adresu kocúrika aj niektoré deti. Dobrovoľníčka
tam potom rýchlo utekala, aby ho odchytila
a priniesla sem. Momentálne mu hľadáme
nový domov. Na jednej strane chápem
obavy učiteliek, ale na druhej strane mohli
zvoliť lepší prístup. Stačilo nám predsa zavolať a poprosiť nás o pomoc.“ Aj v takýchto

prípadoch by sme sa mali zamýšľať nad tým,
že ak chceme zvieratá chrániť a pomáhať
im, musíme viesť k tomu v prvom rade naše
deti už od MŠ a dávať im dobrý príklad.
A to najmä tým, ako sa k zvieratám budeme
správať my sami.
Možnosť adopcie
- V priestoroch OZ Lotta sa samozrejme
nájdu aj mačky, ktoré sa po ošetrení a kastrácii nemali kam vrátiť, preto sa im hľadá
nový domov. „Viac-menej sa o ne dočasne
postaráme, aby potom mohli ísť do svojho prirodzeného prostredia vykastrované,
preliečené a zaočkované.“ Je tu preto aj
možnosť prísť si do OZ Lotta nejakú mačku
adoptovať. Adopčný poplatok je dobrovoľný
a nevyžaduje sa ani nutnosť pobytu mačky
vo vnútri, ako to majú v podmienkach uvedené niektoré oficiálne útulky zvierat. Podľa
Petry Michalíčkovej je úplne ideálne, ak
mačka môže vyjsť von na dvor, pretože je to
zviera, ktoré chce byť vonku.
OZ Lotta oceňuje rôzne formy pomoci
- Množstvo ľudí zo Šurian a okolia tak už
o činnosti OZ Lotta vie, preto sa im snažia
pomáhať rôznymi spôsobmi. „Máme veľa
podporovateľov, organizujeme tiež rôzne
akcie, napríklad „3 eurá mesačne“, kde si
človek vo svojom bankovom účte nastaví
trvalý príkaz na tieto 3 eurá. On to v rámci svojej výplaty až tak nepocíti, no nášmu
združeniu to pomôže, hlavne ak sa nájde
takýchto ľudí viac.“ Okrem tohto členky OZ
Lotta organizujú aukcie, ktorých princíp
spočíva v tom, že im ľudia podarujú rôzne
handmade výrobky, aby ich potom mohli

aj mačky cítia bolesť..., sú to cítiace bytosti...

následne v aukciách vydražiť. Výťažok
z nich potom putuje na záchranu vážne
zranených mačiek či nákup krmiva. Petra
Michalíčková (na snímke) oceňuje pomoc
zo strany ľudí, ktorí neváhajú a prispejú im
nielen peňažnými, ale i hmotnými darmi
či 2% z daní. Prispieť teda môžete aj vy. Ak
máte doma staré uteráky, prikrývky, deky,
misky, granule či konzervy pre mačky,
môžete ich priniesť do veterinárnej ambulancie na ulici Komenského 34 v Šuranoch.
A ak by ste sa chceli len prísť pozrieť, ako sa
mačkám darí, alebo sa s nimi pohrať či inak
pomôcť, stačí sa predtým vopred ohlásiť.
Každý je vítaný! „Mačky sú šťastné, ak tam
niekto príde,“ dodáva.
- májeková -
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Viete, na čo máte nárok v súvislosti
s následkami koronavírusu?
mailom o prekážke v práci.
Sociálna poisťovňa bude postupovať nasledovne:
a/ Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude iniciatívne telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu o dávku s ním spíše žiadosť.
b/ Ak na potvrdení o dočasnej PN nebude uvedený telefonický kontakt poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a až potom s ním spíše žiadosť
o dávku. Následne Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a rozhodnutie doručí žiadateľovi. Podrobnejšie informácie
o nemocenskom a všetky nutné tlačivá nájdete na stránke www.
socpoist.sk.

Ošetrovné:
Účelom tohto článku bude spriehľadniť opatrenia vlády Slovenskej republiky zamerané na pomoc zamestnancom a zamestnávateľom v súvislosti so súčasnou situáciou, ktorá sa deje nielen
na území celej Európskej Únie, ale prakticky takmer na celom
svete, týkajúcej sa pandémie ochorenia corona vírusu typu
COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020. Zdôrazňujeme, že keďže
vláda Slovenskej republiky aktívne reaguje na vyvíjajúcu sa situáciu okolo pandémie, informácie uvádzané v článku sú platné
k dátumu 13.04.2020.
Vládnym návrhom zákona č. 63/2020 Z. z. došlo k zmene a
doplneniu zákona č. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov. Podstatou zákona č. 63/2020 Z. z.
je úprava nárokov na nemocenské a ošetrovné počas trvania
krízového stavu.

Nemocenské:

Vo vzťahu k nároku na dávku nemocenského, bude vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN).
Podľa aktuálneho právneho stavu nárok na nemocenské vzniká
zamestnancovi až od 11. dňa DPN, pričom za prvých 10 dní
patri zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN, ktorá
je hradená zamestnávateľom. V týchto prípadoch sa teda navrhuje odbremeniť zamestnávateľov od platenia náhrady príjmu
pri DPN. V čase krízovej situácie súvisiacej s Covid – 19 v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo
izolácia bola poskytnutá výška nemocenského 55 % denného
vymeriavacieho základu už od prvého dňa DPN. Aktuálne je to
počas prvých troch dní čerpania nemocenského, resp. náhrady
príjmu pri DPN iba 25 %.
Osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátila z rizikových oblastí, je povinný telefonicky alebo e-mailom kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Ošetrujúci lekár
rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktoré zapíše aj vaše telefónne číslo.
Lekár bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta zašle príslušné diely potvrdenia o dočasnej PN-ke pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zašle IIa. diel zamestnávateľovi (ak
je pacient v právnom postavení zamestnanca). Ak je osoba zamestnanec musí informovať zamestnávateľa telefonicky alebo

Vo vzťahu k ošetrovnému sa navrhuje nastálo upraviť okruh
poistencov, ktorí budú mať nárok na ošetrovné, tzv. pandemické ošetrovné. Na ošetrovné budú mať v zmysle navrhovanej právnej úpravy nárok osoby, ktoré sa budú v prípadoch,
kedy je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia, v
prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže
z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť, starať
o dieťa mladšie ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide
o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Ide najmä o rodičov, náhradných rodičov, osvojiteľov a iné vybrané
osoby. V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11
rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní), resp. v prípade dieťaťa do 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom, netreba kontaktovať pediatra (nemusí
nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/
predškolského zariadenia vzniká automaticky.
V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov – do dovŕšenia
16. roku veku – a nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky sa
samé o seba postarať, potrebuje rodič potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne.
Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených
bodov.
Rodič poberá len jedno ošetrovné aj v prípade, ak sa stará v domácnosti o viac detí.
Žiadosť o ošetrovné sa podáva prostredníctvom formulára elektronicky alebo poštou do príslušnej pobočky. Nie je nutné navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne osobe. Vyplnený formulár na jedno dieťa stačí zaslať len raz pre každú osobu, ktorá sa
stará o dieťa, ktorému bolo zatvorené predškolské alebo školské
zariadenie. Vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca trvania ošetrovného je nutné zaslať pobočke Sociálnej poisťovne
tzv. čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie je opäť formulár, ktorý
sa posiela elektronicky (mailom) alebo poštou na pobočku príslušnej Sociálnej poisťovne. V čestnom vyhlásení uvádza rodič,
v ktoré dni bol doma s dieťaťom a v ktoré dni bol v práci. Každý
rodič posiela čestné vyhlásenie za seba. Práve čestné vyhlásenie
slúži na to, aby Sociálna poisťovňa vedela napríklad aj to, že ako
sa rodičia pri dieťati striedali.
Je nutné oznámiť prekážku práci aj zamestnávateľovi, ktorý je
povinný Vás z práce uvoľniť.
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Podrobnejšie informácie o ošetrovnom a všetky nutné tlačivá
nájdete na stránke www.socpoist.sk

Podstatné zmeny v Zákonníku práce
a Zákone o sociálnom poistení:

Medzi aktívne opatrenia na trhu práce pribúdajú aj projekty na
podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest,
na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní
v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočnej situácie a v období po ich skončení. Jedným z týchto opatrení aj prijatie zákona č. 66/2020 Z.z., ktorým dochádza
k novelizácii najmä Zákonníka práce a Zákona o sociálnom
poistení. V zmysle tejto novelizácie Zákonníka práce je počas
účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia
zamestnávateľ oprávnený:
a) nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to
dohodnutý druh práce umožňuje a
b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej
domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na
strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody,
ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.
Ďalej dochádza k zmene pravidiel na čerpanie dovolenky, kedy
zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú
dovolenku podľa § 113 ods. 2 Zákonník práce, najmenej dva
dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.
Vzhľadom na dynamicky sa meniacu situáciu a nepredvídateľný vývoj na trhu práce v dôsledku šírenia ochorenia Covid-19
zákon 66/2020 Z.z. splnomocňuje vládu Slovenskej republiky v
prípade potreby vydávať nariadenia vlády, ktorými by na obdobie krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19 a
obdobie dvoch mesiacov po jej skončení mohla dočasne upravovať podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného
obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti.
Ďalším z opatrení na podporu udržania pracovných miest je
poskytovanie príspevku zamestnávateľom, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť v dôsledku
Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Podrobnosti
o náležitostiach žiadosti sú od 06.04.2020 zverejnené na stránke https://www.pomahameludom.sk/. Od 07.04.2020 na tejto
stránke nájdu pokyny aj SZČO na vypĺňanie žiadostí o poskytnutie príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti v nadväzne na pokles tržieb.
Na stránke ku dňu 12.04.2020 nájdete dve tlačivá:
1, žiadosť o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca v prípade,
ak zamestnávateľ musel zatvoriť prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.
2, žiadosť o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo
samostatnej zárobkovej činnosti, pre SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva alebo im poklesli tržby o najmenej 20% (resp.
10% v marci).
Zamestnávatelia a SZČO , ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na
mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pra-
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covného miesta aj po skončení krízového obdobia. Príspevok sa
poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO
nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
SZČO , ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli
tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci), môžu požiadať o
príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti . Týka sa to SZČO, ktorá bola nemocensky a
dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie
jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.
Nárok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.
Výška príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.
Viac o príspevkoch https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html .
Medzi ďalšie opatrenia patrí: Odloženie termínu plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich
zo zákona o službách zamestnanosti a umožní sa občanom v
tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Odloženie zaplatenia odvodov podľa
pokynov Sociálnej poisťovne, zdroj
www.socpoist.sk:

Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 68/2020 Z. z., § 293ew zákona o sociálnom poistení), ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne
zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.
Koho sa možnosť odkladu odvodov týka?
• zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré
odvádza zamestnávateľ zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti,
• povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb
(SZČO).
Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti:
Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO,
ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat
alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania:
Vláda svojim nariadením ustanovila spôsob, ako sa pre účely
odkladu platenia odvodov určí pokles obratu a príjmov z podnikania. Podmienky sú zapracované v elektronickom formulári,
ktorý treba vyplniť a obratom elektronicky odoslať do Sociálnej
poisťovne. Tento formulár sa považuje súčasne aj za žiadosť o
odklad platenia odvodov.
Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje:
Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre na poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020).
Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie
obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie
obdobia. Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.
dokončenie na str. 12
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Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške,
Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.
Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú
dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.
Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu
predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť
odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.
Platiteľ oznámi pokles príjmu/obratu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na stránke www.socpoist.sk.

Predĺženie podpory v nezamestnanosti:
Dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac. Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie
odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca
2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie
automaticky - bez potreby podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia.
Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr
od 4. apríla 2020. To znamená, že ak poistencovi podporné
obdobie uplynulo napr. 16. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu
prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3.
mája 2020. V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, Sociálna
poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa
nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesť mesačného
podporného obdobia. Rozhodnutie o predĺžení podporného
obdobia začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej
poisťovne.
Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie
bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti
o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci máj
2020.
Zdroj www.socpoist.sk.

Žiadosť o zaradenie evidencie uchádzačov
o zamestnanie:
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si
môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a
nie je dočasne pracovne neschopný.
Postup občana pri podaní žiadosti:
• občan si stiahne tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.
html?page_id=13141
• vyplní si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
• na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska;
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klikom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde má občan
trvalý pobyt, sa občan dostane na web stránku príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
• po rozkliknutí stránky konkrétneho úradu občan v ľavej
modrej časti nájde položku „Kontakty“ a tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia
služieb pre občana a jeho emailovú adresu
• ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho
oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska
• občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru
(sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom
stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu)
• za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov
o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; ak
si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov
o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po
skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení
zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti
• zamestnanec oddelenia služieb pre občana úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade
potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo emailom
• v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie
na úradoch práce môže nastať situácia, že váš e-mail nebude
úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť
e-mailu spolu s prílohami je 15 MB. Ak dostanete e-mail o
neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú
poštu), kontaktujte, prosím, úrad PSVR telefonicky
• ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov
o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi emailom.
Všetky informácie k službám zamestnanosti (vrátane kontaktov na úrade) a k sociálnej oblasti počas krízového režimu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sú zverejnené
na: https://www.upsvr.gov.sk/archiv-medialnych-sprav.html?page_id=278
Zdroj www.upsvr.gov.sk
Informácie v tomto
článku sa môžu zmeniť podľa aktuálnej
situácie. Preto Vám
odporúčame vždy
skontrolovať aktuálne pokyny na internetových stránkach
príslušných úradov.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...

- 13 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Rokmi overené
receptúry a kvalita

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473

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
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Veslár zo Šintavy je niekoľkonásobný
majster Slovenskej a Českej republiky
Ako každý správny dedinský chlapec, aj on
sa spočiatku rozhodol venovať svoj voľný
čas futbalu. Rýchlo však z neho presedlal
na veslovanie, ktoré má v jeho rodnej obci
Šintava dlhú tradíciu. Hoci o sebe tvrdí, že
jeho výkony vo Veslárskom klube Šintava
boli vtedy priemerné, dnes je z neho majster Slovenskej i Českej republiky.
28-ročný Marek Režnák tak robí vo
svojom živote to, čo ho napĺňa, pretože od
roku 2018 sa tomuto športu venuje konečne i profesionálne, čím si plní svoj veľký
sen.
Od futbalu k veslovaniu
Možno to bude znieť ako paradox, ale bol to
práve futbal, ktorý Mareka Režnáka priviedol
k veslovaniu. Keď na základnej škole, ktorú
vtedy navštevoval, robili nábor nových členov do Veslárskeho klubu Šintava, veľa jeho
spolužiakov a zároveň spoluhráčov mierilo
práve tam, a tak ostal hrať futbal sám. „Vydržal som asi mesiac a potom som aj ja prešiel
na veslovanie,“ spomína. „Nebol som nejaký
veľký športový talent, skôr taký priemerný,
ale boli sme dobrá partia. Mal som a aj stále
mám veľkú podporu mojich rodičov, za čo
som im veľmi vďačný.“ Neskôr sa však začala
partia rozpadať, a keď prechádzal do mužskej
kategórie, opäť zostal sám a tak je tomu i doteraz. „Stále som členom Veslárskeho klubu
v Šintave, no okrem toho som od roku 2014
aj reprezentantom Slovenska,“ dodáva. Medzitým stihol úspešne vyštudovať Fakultu
ekonomiky a manažmentu na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre a po
ukončení štúdia pracoval ako koordinátor
dopravy v špedičnej spoločnosti. Keď sa mu
ale po dvoch rokoch naskytla možnosť venovať sa veslovaniu profesionálne, neváhal ani
chvíľu a išiel do toho. A treba povedať, že aj
vďaka tomu bol rok 2018 pre neho zlomový.
„V tomto roku som totiž začal jazdiť s mojím terajším partnerom Petrom Zelinkom
zo Slovenského veslárskeho klubu Bratislava

a spolu reprezentujeme Slovensko v disciplíne dvojskif mužov ľahkých váh, kde váhový
priemer posádky je 70 kg,“ vysvetľuje. „Spolu sa snažíme pod vedením trénera Martina
Verdoniča vyjazdiť olympijskú miestenku.
Väčšinu času preto trénujeme v Bratislave
pod jeho vedením.“
Veslárskemu klubu v Šintave sa snaží
odovzdať maximum
Okrem toho, že pôsobí v reprezentácii, stále
ostáva verný Veslárskemu klubu Šintava, ktorý ho svojím spôsobom vychoval a posúval
v jeho cieľoch a snoch stále vpred. Aj z tohto
dôvodu sa snaží klubu odovzdať maximum.
„Kolektív veslárov v Šintave je super. Nie je
nás tu síce veľa, no o to priateľskejšia atmosféra u nás v klube panuje,“ hovorí a súčasne
poznamenáva, že približne pred polrokom sa
zmenilo vedenie, ktorého sa chopili rodičia
veslujúcich detí. „Venujú tomu veľa svojho
voľného času a snažia sa nielen o chod klubu, ale taktiež o jeho renováciu a modernizáciu.“ Prostredie v Šintave je podľa neho
jedno z najlepších miest na tréning na Slovensku, aj preto sa vedenie klubu momentálne snaží urobiť pre členov všetko pre to,
aby im k tréningu nič nechýbalo. Usilujú sa
ale tiež o to, aby si vychovali ďalšiu generáciu
mladých úspešných veslárov? Marek Režnák
v tom má jasno. „Samozrejme, veď deti sú
naša budúcnosť. Hoci je veslovanie náročný
šport, deti o neho napriek tomu prejavujú
záujem.“ Myslí si, že na toto má veľký vplyv
aj samotný kolektív. „Veslovanie patrí k outdoorovým športom a prostredie v prírode na
vode je pre deti super hlavne počas horúcich
letných dní. Avšak ako v každom športe, aj
my bojujeme o priazeň detí, no veslovanie
je na Slovensku pomerne neznámy šport,
čo je pre nás menšou nevýhodou. Ale pevne verím, že po uverejnení článku sa možno
situácia zmení k lepšiemu,“ dodáva člen VK
Šintava s úsmevom.

Tréningy na vode, ale i na bicykli či v posilňovni
Mnohých možno zaujíma, ako vyzerajú dni
profesionálneho športovca a koľko času musia venovať svojim tréningom. „Tým, že sa
tomu môžem venovať naplno, mi umožňuje
trénovať dvakrát denne,“ približuje 28-ročný
rodák zo Šintavy. Tréningy väčšinou prebiehajú na vode, kde sa sústreďujú skôr na
správnu techniku veslovania, a taktiež kladú
dôraz na fyzickú stránku. Vhodné podmienky na tréningy im ponúkajú napríklad Zlaté
piesky a Dunaj v Bratislave, kde sa okrem
iného vesluje i na umelo vytvorenej ploche
na Zemníku v Petržalke, ktorá sa pokladá za
areál kanoistiky a veslovania na Slovensku.
Ďalším miestom na veslovanie je i Váh v Piešťanoch. „Na iných miestach sa na Slovensku
bohužiaľ nevesluje, aj keď možností by bolo
veľa,“ myslí si. Veľmi dôležitou súčasťou tohto športu je takisto posilňovňa, keďže ide
o silovo-vytrvalostný šport. „Ako doplnok
a spestrenie tréningu v príprave používame
vo veľkej miere bicykel. Momentálne sa kvôli
situácii pripravujem individuálne, ale inak
by som trénoval s mojím partnerom Petrom
Zelinkom,“ ozrejmuje. Aj keď v tomto športe
nemá nijaký konkrétny vzor, obdivuje práve
svojho partnera z dvojskifu. „Veľmi veľa som
sa od neho naučil, a nielen o veslovaní.“
Keď sa tvrdá drina premieňa na úspech
Tréningy a tvrdé úsilie sa však vyplácajú, čo
vidno najmä na úspechoch, ktoré má mladý
veslár za sebou. V roku 2015 sa umiestnil na
4. mieste na dvojskife na univerziáde v kórejskom Gwangiu. „Bola to olympiáda v menšom prevedení pre študentov vysokých škôl,“
spomína na skúsenosť, ktorá mu priniesla
jeden z jeho najväčších úspechov. O rok neskôr, v roku 2016, si vybojoval 5. miesto na
akademických Majstrovstvách sveta na skife.
Zúčastniť sa ich mohli iba študenti vysokých
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škôl, čo Marek Režnák opäť neváhal využiť.
Veľmi si cení i niekoľkonásobné tituly majstra Slovenskej a Českej republiky. „S terajším partnerom Petrom Zelinkom sme v roku
2018 skončili na 9. mieste na Majstrovstvách
Európy v Glasgowe a v roku 2019 sme to
trošku vylepšili a skončili sme ôsmi vo Švajčiarskom Luzerne.“
Emocionálna a finančná podpora
je dôležitá v každom športe
Každý, kto sa rozhodne zasvätiť svoj život
profesionálnemu športovaniu, musí tomu
i niečo obetovať. Podľa Mareka Režnáka je
obetí veľa, ale najťažšie pre neho je asi vynechávanie spoločenských akcií s priateľmi
a rodinou. A práve tí sú jeho veľkou oporou.
Najviac je však vďačný svojim rodičom, ktorí
ho podporovali už od detstva, či už to bolo
spoločným cestovaním na súťaže alebo materiálnym zabezpečením. „Bez nich by som
nebol tam, kde som, a nemohol by som robiť to, čo momentálne robím a čo ma robí
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šťastným. Priatelia sú pre mňa taktiež veľkou
oporou, aj keď na nich niekedy nemám toľko
času, koľko by chceli, no chápu to.“ Nemenej dôležitá je aj finančná podpora zo strany
sponzorov. „V minulosti mi poskytli sponzorský príspevok firma ProCS, s.r.o. zo Šale
a takisto aj obec Šintava, ktorým som za túto
pomoc vďačný. Nájsť totiž v tomto športe
sponzorov je dosť náročné. Možno je to aj
tým, že veslovanie nie je veľmi známy a ani
populárny šport, hoci sa nejedná o lacnú
záležitosť,“ ozrejmuje. „Máme ale podporu
nášho zväzu, ktorý nám poskytuje materiál
– skif a takisto aj dvojskif. Na základe výsledkov a umiestení počas sezóny sme zaradení do tzv. ,TopTímu športovcov Slovenska,
z čoho nám taktiež plynie určitá podpora.“
Aj preto by súčinnosť nejakého sponzora určite rád privítal.
Nepriaznivá situácia vo svete prerušila ich
plány kvalifikovať sa na OH v Tokiu
So športovým partnerom Petrom Zelinkom

(na snímke) sa tento rok Marek Režnák
pripravoval na Európsku časť olympijskej
kvalifikácie, ktorá sa mala konať koncom
apríla v Taliansku. Ak by sa im podarilo
kvalifikovať na olympijské hry, potom by
ich príprava smerovala ďalej k OH v Tokiu.
Žiaľ, aktuálna situácia vo svete narušila plány
viacerým športovcom a olympijské hry preto
dostali odklad a konať sa budú až budúci rok.
„Myslím si, že toto bolo asi najrozumnejšie
rozhodnutie v súčasnej situácii, aj keď ma
zrušenie v podstate celej sezóny veľmi mrzí.
Príprave na spomínanú kvalifikáciu sme
obetovali veľmi veľa a bolo nám ľúto, že sme
nemohli zúročiť všetku tú drinu. Olympiáda
je snom každého vrcholového športovca a ja
taktiež nie som výnimkou. Takže účasť by
bola asi takým zadosťučinením a splneným
snom,“ uzatvára mladý Šintavčan, ktorého
najväčšou ambíciou stále zostávajú olympijské hry.
- májeková -

„Ľudia a ich úsmevy sú našou chodiacou reklamou,“
hovorí zubná technička zo Šale Adriana Kováčová.
Starostlivosť o svoje zuby by nemal podceňovať nikto z nás. Ak
však prevenciu zanedbáte, môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu zubov, čo má niekedy za následok potrebu zubnej náhrady.
Vtedy už ale preberá na seba dôležitú úlohu zubný technik, ktorému budete neskôr vďačný za svoj krásny úsmev. Jeden taký môžete
mať, ak využijete služby diplomovanej zubnej techničky Adriany
Kováčovej zo Šale, ktorá sa tomuto špecializovanému odboru venuje už od skončenia svojich štúdií.
o Zubná technika je celkom špecifické povolanie. Čo všetko si
môže človek pod ním predstaviť?
- Škála mojej práce je naozaj široká, aj v dôsledku toho, aby ste
sa vedeli udržať na trhu. Zhotovujem napríklad kovokeramické či
celokeramické zuby zo zirkónu, zásuvné spoje, protézy, zubné náhrady alebo korunky. Okrem zubných implantátov, ktoré sa zavádzajú do kosti, sa pomerne dosť využívajú i flexibilné snímateľné
protézy z pružnej živice, ktoré sú rozhodne pohodlnejšie a cenovo
dostupnejšie ako samotné implantáty. Predovšetkým je úlohou
zubného lekára, aby posúdil a zdiagnostikoval pacientov stav, či
daný implantát mať môže alebo nie, keďže od toho závisí veľmi
veľa faktorov. Ak má napríklad človek riedke kosti, takýto implantát by pre neho určite nebol vhodný.
o Zubní lekári a zubní technici musia spolu veľmi úzko spolupracovať, aby bol pacientov úsmev naozaj nefalšovaný a úprimný, a najmä, aby bol so svojím novým chrupom spokojný. Vy
vraj máte dobrú spoluprácu s pani zubnou doktorkou Šulíkovou zo Šurian.
- Áno, veľmi dobrú. Spolupracujeme spolu síce len pár rokov, no
môžem povedať, že sme si veľmi padli do oka. Pani doktorka je
ústretová a spolupráca s ňou je naozaj na veľmi dobrej úrovni.
Máme rovnaký názor na prácu, ako to má vyzerať, a aj naši pacienti sú spokojní. Preto ani nemám nikde žiadnu reklamu, pretože
samotní ľudia a ich úsmevy sú našou reklamou. A keď niekomu
spravím nové zuby, už nás odporučí svojim známym, ktorí sem
prídu, čiže zatiaľ to hodnotím pozitívne.
o Takže v tomto musíte byť so zubnými lekármi zohratý tím. Ste
však aj v priamom kontakte s pacientom?
- V tomto je spolupráca s pani doktorkou Šulíkovou veľmi dobrá, pretože chodím k nej a priamo na pacientovi skúšame dané
konštrukcie či protézy. Môžem pacienta vidieť, lebo na modeli to
častokrát vyzerá celkom inak. Nevidím bradu, úsmev, celkový výraz tváre, preto je pre mňa veľmi dôležitý osobný kontakt a s pani
doktorkou to máme takto zaužívané. Hoci to mám časovo náročnejšie, vždy som radšej osobne pri skúškach, aby som videla, či tie
moje práce na pacientoch sedia. Prvoradá je totiž ich spokojnosť.
o Pacienta teda predtým, než idete samotný implantát vyrábať,
nevidíte?
- Nie, ani to nie je potrebné. Zubár mi dodá štítok a odtlačok zu-

bov, kde sú napísané presné údaje k výrobe protézy – či budú zuby
fazetované, porcelánové, akú budú mať farbu, aký bude ich počet
či umiestnenie. Na základe tejto objednávky, ak sa to tak dá nazvať, potom zhotovujem zubné náhrady. Nemusím teda pacienta
vidieť, no ja osobne som rada, ak môžem byť pri výslednej skúške.
Pretože už keď sú zuby hotové, ťažko sa na nich dajú robiť nejaké
dodatočné úpravy.
o S akými problémami sa stretávate najčastejšie?
- Problémy majú predovšetkým naši pacienti. Tým, že im ubúdajú kosti, majú občas problém s nasadzovaním protéz... A my
zubní technici zasa máme problémy s nedostatkom zubárov. Ak
niekto odíde do dôchodku alebo zomrie, musíme si nájsť nových
zubných lekárov. Okrem toho trendy a inovácie v odvetví zubnej
techniky stále napredujú, takže sa musíme neustále vzdelávať aj po
tejto stránke. Je potrebné mať k dispozícii technické a materiálne
vybavenie, absolvovať rôzne školenia... Takisto je veľký nedostatok
opravárov zubných prístrojov a celkovo zdravotníckych zariadení,
v dôsledku čoho sú aj ich služby veľmi drahé. Aj keď napríklad
kúpime nový prístroj, za desať rokov sa k nemu prestanú vyrábať
súčiastky a sme nútení kúpiť opäť nový, čo nás stojí niekedy aj tisícky eur... Napriek tomu je však táto práca nielen technický, ale
najmä tvorivý proces, ktorého výsledok neskôr stojí za to.

Kontakt:
Dipl. zub. tech. Adriana Kováčová
- Súkromná zubná technika
Tel.: 0907 736 416, Hollého 9, 927 05 Šaľa

NA PREDAJ!!!

GALANTA,

Galanta
1 izbové,
2 izbové, 3pozemkom,
izbové a 4 izbové
byty sso
terasou
alebo so záhradou na predaj
Byty na -predaj
s vlastným
s terasou,
záhradou.
kontakt 0902 625 115, 0911 557 822

Cena
RK
už
od v52.000
€

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

0902 625 115
0911 557 822

info@intexreal.sk

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHOVU KONÍ A SLUŽIEB
LÓTENYÉSZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA
Štúrova 74, 927 01 Šaľa
Tel.: 031/7702982 Web: soupsala.edu.sk Mail: soupsala@gmail.com
V školskom roku 2020/2021 otvárame tieto odbory:
4-ročný študijný odbor s maturitou
4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
3-ročné učebné odbory

Nadstavbové štúdium

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

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

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

intexreal.sk
reality.intexreal.sk

