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Najkratšia cesta

do košíka vedie cez
COOP Jednota Galanta

Vypestovali ste

chutné ovocie alebo zeleninu?

Chcete ju ponúknuť
na predaj v našej prevádzke?

Tak neváhajte

priamo
y
d
a
r
h
á
z
zo

a kontaktujte vedúceho
predajne!

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo vykupuje ovocie a zeleninu
od drobných pestovate¾ov. Pokia¾ chcete, aby sa aj Vaša úroda objavila
na našich pultoch, ponúknite ju priamo v tejto predajni.
Informácie o výkupe zeleniny a ovocia Vám poskytne vedúci predajne.
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Kňaza Jána Sucháňa z Veľkého Grobu sme sa opýtali,
ako on a jeho farníci prežívali koronakrízu
Tak ako ostatných, aj mňa to v prekvapilo a zaskočilo. Spomeniem, ako som v prvých dňoch trošku „závidel“ svojmu priateľovi pedagógovi, ktorý mi vravel, že škola je zavretá do odvolania
a tak aspoň s deťmi popracujú v záhrade a čo to zasadia, ale v
momente, keď krízový štáb rozhodol, že sa zatvárajú kostoly,
bolo mi to odrazu ľúto.
• Ako ste to prežíval vy osobne?
- Prvé dni boli veľmi zložité, lebo všetky moje mnohoročné návyky boli narušené. Pomáhala mi televízia. Každé ráno som pozeral prenos omše pápeža Františka. Urobil som si nový denný
program. Cirkevné obrady boli minimálne, mali sme iba nejaké
krsty, ale tie boli veľmi komorné, iba s najbližšou rodinou.
• Ako ste prežili Veľkú noc?
- Bol som doma na fare a sledoval som televíziu. Navštevoval
som chorých a prekvapili ma prázdne cesty a zajace a bažanty
popri nich. Príroda okamžite reagovala na pokoj, ktorý v celej
krajine nastal.
• Ako ste komunikovali s farníkmi?
- Všetko potrebné bolo na webe a na výveske pri kostole. S niektorými sme si telefonovali, posielali sme si e-maily. Pokračoval
som aj v práci v rozhlase. Z domu som nahrával pre Slovenský
rozhlas a v rádiu Vlna sme sa stretávali za prísnych hygienických
predpisov. Počas epidémie sa mnohí z nás pohotovo naučili využívať moderné technológie. Pomáhalo nám aj to, že duchovné
slovo šírila televízia a rozhlas, čo dávalo ľuďom pocit spolupatričnosti.
• Aké ponaučenie si ľudia vzali z tejto neľahkej krízy, ktorá
zasiahla ich životy? Máte pocit, že je medzi nimi viac pokory,
viac úcty k životu?
- Jedným z indikátorov stavu spoločnosti bolo pre mňa správanie sa vodičov na cestách. Aj v tejto vypätej situácii som zažil
vážnu dopravnú kolíziu s agresívnym vodičom, čo ma presvedčilo o tom, že nie všetci si vzali z tejto situácie ponaučenie. Myslím si, že kto bol seriózny a férový, bude taký naďalej a možno aj
serióznejší a férovejší a kto bol nezodpovedný darebák, ostane
ním. Bolo mi ľúto, že v čase, keď sme všetci disciplínovane chránili zdravie a životy svoje i ostatných, niekto iný ich tak bezohľadne ohrozoval.
• Ako hodnotíte ochotu spoluobčanov dodržiavať karanténne
opatrenia?
- V prvých týždňoch sme všetci mali strach i obavy o seba a svojich blízkych a vzorne sme dodržiavali všetky pokyny krízového štábu. Vďaka tomu sa Slovensku podarilo šírenie Covidu-19
minimalizovať, našťastie bolo iba málo chorých a zomretých.
Obdivoval som v Čataji i vo Veľkom Grobe ochotu žien, ktoré
nezištne šili a rozdávali rúška. V jeden podvečer mi na fare za-

zvonili manželia, ktorí mi z nedeľnej vychádzky doniesli medvedí cesnak y a opýtali sa ma, či niečo nepotrebujem, lebo v rádiu
počuli, že treba navštevovať starších ľudí. S úsmevom som im
poďakoval, že mi pripomenuli môj vek, ale ich záujem ma potešil. Predpokladal som, že študenti, ktorí nechodili do školy sa
budú potulovať po vonku, ale nič také som nevidel. Asi ich on-line vyučovanie zamestnávalo plnou mierou.
• Ako vidíte realitu dnešných dní po uvoľnení karanténnych
opatrení?
- Dnes mám pocit, že všetci chceme veľmi rýchlo dobehnúť, čo
sme zameškali.
• Aké je Vaše osobné ponaučenie z koronakrízy?
- Ešte viac si vážiť dar života, neriskovať, viac sa zamýšľať nad
zmyslom života a nad jeho hodnotami. Epidémia Covid-19 postihla celý svet a všetkých ľudí bez rozdielu farby pleti, náboženstva a sociálneho postavenia. Kedysi pred kostolmi bývali
a aj dnes asi sú kríže s nápisom: „Jedinú len dušu máš, prečo
sa o ňu viac nedbáš“ alebo „Chráň si dušu svoju.“ Áno, to platí
aj naďalej, ale uvedomil som si, že my ľudia sa na jednej strane
spolu môžeme aj „ zatratiť“, ale aj len spolu sa môžeme zachrániť
a spasiť. Potrebujeme sa!
„Život vo Veľkom Grobe“, jún 2020
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Júnová návšteva Karola Kučeru v MsÚ Šaľa

Letné radovánky Šaľanom zmarila odstavená plaváreň.
Čo si o jej budúcnosti myslí primátor Jozef Belický?

Začalo sa letné obdobie, ktoré si užívajú deti aj dospelí.
Každý sa snaží vychutnať si
voľno podľa svojho gusta. K
nemu okrem slnečných lúčov patrí aj osviežujúca voda.
Kto má možnosť, vybehne
na kúpaliská, do aquaparku
alebo na plaváreň. Kto ju
má, ten sa má. Tú šaliansku
si však zrejme túto sezónu
neužijú obyvatelia ani návštevníci mesta. Už pár mesiacov je, bohužiaľ, mimo
prevádzky. Plaváreň bola
postavená neďaleko chemického podniku v roku 1985.
Svoju náruč otvorila o niečo
neskôr, v roku 1989. Takmer
štyridsiatnička má toho celkom dosť za sebou. Zariadenie patrilo kedysi Duslu Šaľa,
a.s, ale využívala ho široká
verejnosť. Svojimi parametrami a najmä 50-metrovým
bazénom patrilo k jedným
z mála v našej krajine, ktoré
využívali nielen rekreanti a
športovci z okolia, ale aj z ostatných kútov Slovenska. Pre
profesionálov bol vodný stánok ideálnym miestom na
sústredenia, po ktorých na
súťažiach dosahovali majstrovské tituly, parádne výsledky získavajú aj šalianski
plutvoví plavci. Jednoducho,
šalianske vody osožili každému, kto sa do nich ponoril. Užívali si ich aj rekreační
plavci v rámci rehabilitácie
na prinavrátenie či upevne-

nie zdravia. Ako roky pribúdali, interiér podstupoval
potrebnú renováciu. Združenie Aquasport s riaditeľom Patrikom Ščasným sa
pustili do úprav bazénov a
ich okolia, plavcov potešili i
pestrými plavebnými dráhami, zmodernizovali ženské
šatne. Plaváreň sa stávala
čoraz obľúbenejšou, konali
sa tu rôzne podujatia a čr-

veštilo nič dobré a tak sa v
záujme ochrany zamestnancov aj návštevníkov rozhodli
„dusláci“ zariadenie uzatvoriť. Od 8. apríla 2019 až po
súčasnosť je teda šalianska
plaváreň mimo prevádzky.
Vedenie mesta Šaľa sa však
nemienilo pozerať na to, ako
zariadenie upadá a už vôbec
sa nechce stotožniť s tým,
že by o vodný stánok prišlo.

Plaváreň/interiér
tali sa ďalšie plány. V meste
pri Váhu ide, podľa Jozefa
Belického, o najekonomickejšiu plaváreň v Slovenskej
republike. „Duslo prispieva
energiami, účtuje nám namiesto 130-tisíc eur ročne
iba 3500 eur, čo sú prepravné náklady,“informoval nás
primátor. Na jar 2019 sa však
vyskytli technické problémy,
ktoré nebolo možné obísť.
Odtrhnuté strešné lano ne-

Začal sa teda kolotoč vybavovačiek a rokovaní s vládou
SR, Slovenským olympijským výborom a ďalšími,
ktoré rozbehol primátor Jozef Belický, generálny riaditeľ Duslo Šaľa, a.s Petr Bláha
i ostatní členovia vedenia
mesta. Technické problémy
v plavárni priviedli do mesta bývalého ministra financií Ladislava Kamenického,
ktorý v Šali vyrastal aj štát-

neho tajomníka ministerstva
školstva Jozefa Gönciho.
Podporu vyjadril aj bývalý
premiér SR Peter Pellegrini
a ďalší vplyvní vládni činitelia. Od vlaňajška sa ľady trochu pohli, avšak tohtoročná
výmena vládnej garnitúry
príliš veľa pohody do duší
kompetentných nepriniesla. Po mnohých sľuboch, že
sa šalianskym zariadením
budú zaoberať, sa toho až
tak veľa neudialo.Vedeniu
sa však podarilo vybojovať
prísľub finančnej injekcie vo
výške 1 075 000 eur na opravu strešnej konštrukcie pod
podmienkou, že plaváreň
bude majetkom mesta. Duslo mu teda ponúklo zariadenie na predaj za 500-tisíc
eur. Keďže však ani vlani, ani
teraz v súčasnej kríze mesto
Šaľa nemá potrebný obnos
k dispozícii, kompetentní
hľadali iné schodné riešenie.
„Dohodli sme sa na prenájme na 10 rokov, s tým, že počas tej doby uvidíme, či zariadenie kúpime, alebo nie.
Duslo je ústretové, podpísalo
zmluvu, avšak bude účinná,
keď získame peniaze, ktoré
nám priznala predošlá vláda.
Realizácia presunu financií
sa však oddialila,“ objasnil
nám šaliansky primátor Jozef Belický. V utorok 23. júna
2020 šaliansku radnicu navštívil splnomocnenec vlády
pre mládež a šport, bývalý
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úspešný tenista Karol Kučera. Ešte pred jeho návštevou
nám primátor prezradil, že
cieľom je zdôrazniť celoslovenský význam plavárne a
najmä to, že opravu strechy
nemožno ďalej odkladať.
Ako sme sa dozvedeli zo šalianskej radnice, splnomocnenec vlády Karol Kučera sa
osobne presvedčil o akútnej
potrebe rekonštrukcie plavárne a plne ju podporuje.
Primátor Jozef Belický zároveň nevidí dôvod na to, aby
rekonštrukcia bola hradená
iba z daní poplatníkov. A
nejde iba o to. „Sme mestom
na Váhu, kde by sme mali
mať nulovú plaveckú gramotnosť. Ale ktorá matka
pustí dieťa učiť sa plávať do
našej veľkej rieky? Preto sme
aj my podporovali vodný
šport v našom meste aj rôznymi podujatiami a ukázalo
sa, že sa tak objavilo mnoho
talentov,“ priblížil nám šaliansky primátor. Aktuálne
je plaváreň stále zatvorená,
strešné lano je odtrhnuté a
čaká sa na rekonštrukciu.
Podľa primátora Jozefa Belického však nepostačí iba
oprava strechy, nutná bude
aj renovácia techniky a ďalších vecí, uviedol, že „ak sa
spravia elementárne veci
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Karol Kučera s Jozefom Belickým v šalianskej plavárni
pre jeho udržanie, opravia
strechu, myslím, že máme
priestor, aby sme rokovali
o tom, že treba investovať
do ďalších technológií. Sú
tam aj jedny šatne, čo nie
sú zrekonštruované a taktiež aj fasáda. Ak by sa to
dalo do poriadku, potom by
sme uvažovali o jej kúpe.“
Okrem získania financií a
spustenia verejnej súťaže
na vhodného dodávateľa,
je dôležité aj vysporiadanie
zamestnancov a preplatenie
permanentiek, ktoré si návštevníci dávnejšie zakúpili,
avšak nemali možnosť ich
využiť a peniaze žiadajú vrá-

tiť naspäť. Aj to bolo predmetom júnového rokovania
mestského
zastpiteľstva.
Podľa informácií šalianskej
radnice ide o permanentky,
zakúpené v termíne 8. 4.
2018–8. 4. 2019 v hodnote
20 492,75 eur. Mesto má v
tomto roku k dispozícii vyše
20 000 eur, ktoré vyčlenilo
z rozpočtového balíka na
ich preplatenie. Poslanci po
diskusii uznesenie schválili
a tak prevádzkovateľ šalianskej
plavárne-Aquasport
bude môcť dotknutých občanov kontaktovať a začať
s vyplácaním. To by malo
trvať do konca novembra

2020. Teraz mestu Šaľa zostáva len čakať, kým cinknú
sľubované peniaze na účet.
Potom sa už môže naplno
rozbehnúť verejná súťaž o
vhodného dodávateľa, ktorý rekonštrukciu vodného
stánku zrealizuje. Podľa primátora to však tak skoro nebude, keďže sa začalo leto a
všetko chce svoj čas. Napriek
tomu je však Jozef Belický
po návšteve splnomocnenca
Karola Kučeru opäť o niečo
optimistickejší a tak zostáva
veriť, že ďalšiu sezónu v roku
2021 už odštartujú podľa
plánu.
Bc. Zlatica Gregorová

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

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...

-6-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Ako zvládla SOŠ
chovu koní a služieb
v Šali mimoriadnu
situáciu, spojenú
s Covid-19?
Počas mimoriadnej situácie, spôsobenej pandémiou COVID-19, bolo vyučovanie na Strednej odbornej škole
chovu koní a služieb v Šali realizované
dištančnou formou, pričom sme využívali komunikačné nástroje odporúčané
MŠVVaŠ SR, predovšetkým videokonferenčný nástroj ZOOM, kde prebiehalo online vyučovanie s bezprostrednou
interakciou medzi vyučujúcim a žiakmi. Okrem tohto nástroja sme využívali platformu Edupage na online testovanie a projektové vzdelávanie žiakov.
Celkové zapojenie žiakov z rôznych
sociálnych skupín hodnotíme ako nadpriemerné, všetci žiaci sa v rámci svojich možností prístupu na internet a
technického vybavenia zapojili do tejto
formy vzdelávania.
Obsahové a výkonové štandardy vzdelávacieho procesu v jednotlivých odboroch boli naplnené, základné učivo
bolo prebraté podľa tematických plánov, neuskutočnili sa plánované odborné exkurzie na prehĺbenie učiva,
mobilitné stáže Erasmus+ v zahraničí – stáže
v Maďarsku sa ešte zúčastnia 3 žiačky učebného odboru chovateľ – chov koní a jazdectvo. Nerealizovali sa ani tradičné športové
jazdecké podujatia – Prvomájové parkúrové
preteky, Memoriál Heraldika, Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenský
voltížny pohár či Žiacke drezúrne preteky.
Vzhľadom k nemožnosti objektívnej klasifikácie riaditeľka školy na návrh pedagogickej
rady rozhodla o neklasifikovaní predmetov
Odborný výcvik a Telesná a športová výchova. Dôvodom na „neklasifikovanie“ bol fakt,
že neboli vytvorené adekvátne technické
predpoklady, ktoré by umožňovali naplniť
bazálne výchovno-vzdelávacie ciele týchto
predmetov kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou.
Prijímacie skúšky sa na základe pokynov
ministerstva uskutočnili v neskoršom termíne na základe vopred stanovených kritérií,
výsledné poradie žiakov bolo súhrnom študijných výsledkov počas štúdia na základnej
škole so zreteľom na športové úspechy, resp.
úspechy v predmetových olympiádach.

V školskom roku 2020/2021 na základe výsledkov prijímacieho konania budeme otvárať dve triedy prvého ročníka v súlade s
plánom výkonov NSK - jednu v študijnom
odbore agropodnikanie so zameraním na
chov koní a jazdectvo, druhú pre učebné odbory chovateľ so zameraním na chov koní a
jazdectvo, kuchár, čašník/servírka a kaderník.
Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom
odbore Podnikanie v remeslách a službách a
Poľnohospodárstvo . SOŠChKaS Šaľa zároveň
umožňuje dokončenie základného vzdelania
v budúcom školskom roku v dvojročnom
učebnom odbore Poľnohospodárska výroba.
Maturitné skúšky sa v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR konali administratívnou formou, kde
výsledné známky z praktickej časti odbornej zložky a ústnej formy internej časti sa
vypočítali ako aritmetický priemer známok
z predmetu, resp. skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok
sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer
známok a výslednú známku v jednotlivých
predmetoch MS kontrolovali dvaja skúšajúci

členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľoval ich predseda školskej
maturitnej komisie.
Záverečné skúšky sa v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR konali administratívnou formou, kde výsledné známky
z praktickej, písomnej a ústnej formy
sa vypočítali ako aritmetický priemer
známok z predmetu, resp. skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického
priemeru známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a
polročné známky z posledných dvoch
ročníkov. Aritmetický priemer známok a výslednú známku kontrolovali
dvaja skúšajúci členovia predmetovej
komisie a schvaľoval ich predseda skúšobnej komisie. Všetci maturanti i žiaci
učebných odborov výsledné známky
akceptovali online potvrdením prostredníctvom aplikácie Edupage, ktorá
je integrálnou súčasťou vnútorného informačného systému školy.
Koncoročné známky v ostatných ročníkoch sa uzatvárajú na základe dištančnej klasifikácie so zohľadnením individuálnych podmienok každého žiaka počas
mimoriadnej situácie.
Maturitné vysvedčenia, výučné listy a vysvedčenia o záverečnej skúške spolu s dodatkami obdobne ako ročníkové vysvedčenia
prevzali žiaci osobne, v presne stanovených
intervaloch na základe vypracovaného harmonogramu s dôsledným dodržiavaním hygienických opatrení a v súlade Opatreniami
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia.
Vyučovanie sa v druhom polroku školského
roka 2019/2020 od 1.2. do 13.2. 2020 realizovalo klasickou formou. Od 16.3.2020 sa vyučovanie realizovalo dištančným spôsobom.
Po adaptačnom období od 16. 3. do 30. 3.
2020, kde sme žiakov pripravili na realizáciu
dištančného vzdelávania, nás potešilo, že sa
žiaci do vzdelávacieho procesu aktívne zapájali, pripravovali sa, odovzdávali zadané úlohy načas, komunikovali s učiteľmi, pripájali
sa do video hodín.
Vyučovanie aj skúšanie sa uskutočňovalo
ústnou aj písomnou formou, vždy individuálne. Pri tejto individuálnej forme mali žiaci
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poskytnutý väčší časový priestor a na základe
spätnej väzby žiakov mnohí pociťovali v domácom prostredí menší stres. Každá odpoveď a úloha bola zo strany pedagóga slovne
zhodnotená s pomenovaním nedostatkov a
chýb a s návrhom na ich odstránenie.
Tento školský rok bol špecifický, v období
pred pandémiou ale žiaci SOŠChKaS Šaľa
dosiahli niekoľko úspechov:
• 3. miesto v Stredoškolskej odbornej činnosti – krajské kolo NSK
• 1. miesto v cezpoľnom behu – okresné
kolo chlapcov Šaľa – jednotlivci aj družstvo
• 2. miesto v cezpoľnom behu – okresné
kolo dievčat Šaľa – jednotlivci aj družstvo
• 3. miesto v basketbale - okresné kolo
chlapcov Šaľa
• 4. miesto v basketbale - okresné kolo dievčat Šaľa
• 4. miesto vo futsale - okresné kolo chlapcov Šaľa
Pedagógovia na SOŠChKaS Šaľa si osvojili
moderné technológie e-learningu, pozitívna
bola rýchla reakcia ministerstva a sprístupnenie učebníc v elektronickej forme ako aj
niekoľkých komunikačných platforiem pre
efektívnu edukáciu a hodnotenie žiakov. Medzi najčastejšie využívané technológie patrili
Edupage od AscAgendy, komunikačné platformy ZOOM-Jitsi, Microsoft Teams, Google Class. Uvedené technológie sú aktuálne
pripravené aj na využívanie pri prezenčných
formách vzdelávania a mnohí pedagógovia
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ich plánujú využívať naďalej.
Napriek krízovej situácii
prinieslo obdobie od marca 2020 aj niekoľko pozitívnych správ. Dištančné
vzdelávanie žiakov po čiastočnom uvoľnení opatrení
bolo využité za prispenia
Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu nehnuteľností, konkrétne výmenu
plastových okien v areáli na
Kráľovskej 48, kde má škola krásne nové učebne a na
zateplenie administratívnej
budovy školy. Okrem iného sa žiaci môžu v novom
školskom roku tešiť aj na
novovybavenú posilňovňu,
kde pribudne množstvo inventáru, napr. bežecký pás,
posilňovacia veža, veslovací
trenažér, steppery, rotany,
expandery, činky – všetko orientované na
modernú kondičnú prípravu našich žiakov.
Ako jediná stredná škola v Šali a jediná škola
zameraná na chov koní a jazdectvo umožníme v školskom roku 2020/2021 našim žiakom absolvovať atraktívne mobilitné stáže v
rámci programu Erasmus+. V rámci projektu
„Aktualizácia odborných zručností a kompetencií budúcich jazdcov, chovateľov koní a
pracovníkov služieb pre európsky trh práce
prostredníctvom mobilít Erasmus+“ budeme

spolupracovať s partnermi v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Írsku, Českej republike a
v Maďarsku. Všetky stáže budú samozrejme
uskutočnené v neskorších termínoch ako obvykle, aby neohrozili zdravie našich žiakov,
ale aby im priniesli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré v budúcnosti využijú
vo svojej profesii.
Ing. Magdaléna Birnšteinová,
riaditeľka školy

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Š a ľ a

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

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, ako
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
1. v budove Školského internátu, súpisné č. 1058, na parcele č. 2412, na ul. Kráľovská č. 48, k. ú.
Šaľa, 1 priestor o výmere 15 m² vhodný ako kancelársky, obchodný s cenou nájmu minimálne
35,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č.tel. 031/7712983
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola chovu koní
a služieb – Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do
27.07.2020 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 už 24 rokov...
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Šopornianske predavačky „z
poradili si aj počas krízy a

ného predaja ponúkajú aj pultový tovar a tam by mal stáť človek, ktorý je
profesionál, vie ľuďom dobre poradiť
a aj s nimi dobre vychádzať. Antónia
Polačeková potvrdzuje, že ak už tu
záujemca príde, je fajn, ak ho práca

dobrá predavačka?
by mala byť aspo
Podľa mňa mladí ľ
záujem o túto prác
pravde, nie sú veľ
zase, nájdu sa aj v
aj problém zohnať
prekvapení, koľko
medzi strednou ge
ružové.“Predajne s
pracovných príleží
rastu, ale predovš
zákazníkov. V Coo
sko sa môžu spoľa
slovenských výrobk
poru domácej prod
to tovaru rada klad
ca šopornianskej
Polačeková? „Ja ra
koreniny, aj cestov
litné aj hlavne za d
aj výborné šunky, t

začne baviť. Potom aj obchod dobre
vyzerá. Nezabúda dodať, že pochvala
ich veľmi poteší, ak sa niekto sťažuje,
všetko riešia k okamžitej spokojnosti zákazníka. Vedenie Coop Jednota
však podľa vedúcej Antónie, nedávno
prišlo s parádnou novinkou. Je ušitá
presne na to, aby noví predajcovia
vedeli presne, čo ich v obchode čaká.
„Vymysleli dobrú vec-zaúčanie, ak sa
niekto chce u nás zamestnať, podnik
mu zabezpečuje týždenný minikurz.
Vďaka teórii a praxi získa prehľad
o všetkom podstatnom v predaji,“
uviedla vedúca. Záujemca o prácu
predavača si potom teóriu overí priamo v prevádzke a potom sa rozhodne, či je to práca pre neho alebo nie.
A aká by, podľa zástupkyne vedúcej v šoporninanskej Coop Jednota
Slovensko Dany Slížovej, mala byť

pujem a letia aj u n
Zástupcovia boha
sortimentu pristáva
košíku Dany Slíž
nikdy neobíde zn
sladkosti z neďalek
stáva iba pri nich.
jou rodinou radi po
kupujem i naše mä
ako ich aj preferuj
Okrem toho sú to
slovenské syry.“ V
obchodoch letia
robky zo Šale, Paty
paštéky z mangal
kačacie mäso a po
žajú pravidelne pri
výrobcov. Ľudia sa
tovaru, aby si boli i
kvalitu. Farmárske
objednávajú. Aj keď

Vedúca Coop Jednoty Šoporňa Antónia Polačeková
Sú miestami nákupov aj náhodných
stretnutí. Obchody Coop Jednota
GALANTA, s. d. s dlhoročnou tradíciou, vlastnou značkou a príjemnou
atmosférou vlani oslávili 150. výročie
družstevníctva. Aj v okrese Galanta
ich nájdete viacero, dve predajne môžete navštíviť aj v obci Šoporňa. Oba
obchody stoja na ul. J. A. Komenského a od seba sú dostatočne vzdialené,
aby si mohli pohodlne nakúpiť obyvatelia z celej dediny. Šopornianske
supermarkety sú obľúbené najmä
pre svoju širokú ponuku kvalitných
slovenských výrobkov, ale aj šikovný personál. Pre každého zákazníka
majú niečo špeciálne, prečo sa rád
zas a znovu vracia do svojho obchodu. Regály so sladkosťami bývajú vysnívaným miestom detí, kde by chceli
pracovať, keď vyrastú. Keď sa začnú
obzerať po zamestnaní, nájde sa viacero takých, pre ktorých je táto práca
poslaním. Zaujímalo nás, ako sa pracuje zamestnankyniam v týchto Jednotách a ako si poradili s ťažkým obdobím počas koronakrízy. Ako vidí
budúcnosť predajní vedúca Coop

Jednota Šoporňa Antónia Polačeková
a zástupkyňa vedúcej v druhej takejto
predajni Dana Slížová?Vedúca šopornianskej Coop Jednoty Antónia Polačeková sa predaju upísala pred mnohými rokmi. Pracovala aj mimo tejto
oblasti, vyskúšala si i podnikanie. Po
čase sa jej však zacnelo po milovanej
práci a tak sa opäť vrátila do Jednoty.
Má v nej odpracovaných 25 rokov.„Ja
som sa vyučila v Učňovskom stredisku v Galante v roku 1979. Pochádzam
zo Šintavy, kde som aj praxovala, čo
bola výborná vec! Teraz to človek po
rokoch vidí, keď prijímame zamestnancov, že naberanie skúseností v obchode bolo ozaj na niečo dobré. Človek tak získal všetko od základov,“
objasňuje vedúca šopornianskej predajne. Zástupkyňa vedúcej v druhej
predajni Dana Slížová má za sebou
tiež parádnu profesijnú kariéru. Rovnako sa upísala predaju, dnes pôsobí
na opačnom konci Šoporne. „Ja pracujem v Jednote 15 rokov a je to pre
mňa také blízke, rodinné prostredie.
Máme veľmi dobrú komunikáciu aj
s vedením, takže je to
také osobnejšie. Iné,
ako možno vo veľkých
reťazcoch, kde sa pomaly ľudia nepoznajú.
Táto práca znamená
pre mňa živobytie a
aj to tu mám rada,“
upresňuje zástupkyňa
vedúcej. Chceli by ste
vedieť, aká by mala byť
správna „jednoťácka“
predavačka? Vedúca aj
zástupkyňa sa zhodujú,
že by mala byť najmä
dobrým psychológom.
Okrem samoobsluž-

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...
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z Jednoty“ to s ľuďmi vedia,
veria v lepšiu budúcnosť...

? Hovorí, že „určite
oň komunikatívna.
ľudia však nemajú
cu. Ak aj áno, poľmi pracovití. Ale
výnimky. Mali sme
ť pracovníkov, boli
je tu roboty. Ani
eneráciou to nie je
sú nielen miestom
ítostí a kariérneho
šetkým oázou pre
op Jednota Slovenahnúť na prevahu
kov a teda aj poddukcie. Čo si z tohdie do košíka vedúpredajne Antónia
ada kupujem naše
viny, ktoré sú kvadobrú cenu. Máme
tie tiež rada naku-

väšine zákazníkov to neprekáža a za
slovenskú kvalitu sú ochotní aj zaplatiť. Mnohí zákazníci sa aj tento rok
tešili na pokojné veľkonočné sviatky,
kedy by si doma vychutnali svoje obľúbené špeciality. Pokojné nákupy v
šopornianskych predajniach však narušil obávaný koronavírus. Ako veľmi
doľahla nezvyčajná situácia na zákazníkov a predavačky? Antónia Polačeková aj Dana Slížová priznávajú, že sa
zo začiatku borili s problémami, tie
sa však týkali iba zľaknutých zákazníkov. Ani im však nebolo všetko jedno,
veď výnimočné dni prežívali spolu s
nimi. „Vedenie našej spoločnosti veľmi dobre zareagovalo. Hneď v začiatkoch krízy namontovali hygienické
gély, mali sme aj rukavice, ktoré sme
ponúkali zákazníkom. V regáloch
bolo dostatok dezinfekcie, ľudia sa
ňou zásobovali. Čo sa týka predajne,

našich zákazníkov.“
atého slovenského
ajú aj v nákupnom
žovej. Priznala, že
náme pečivárenské
kej Serede a nezoNa čom si so svoochutia? „Rada naäsové výrobky, tak,
jú i naši zákazníci.
o aj naše výborné
V šopornianskych
aj farmárske výy ako sú špeciálne
lice, syry, klobásy,
od.“ Tie im dováiamo od lokálnych
pýtajú aj na pôvod
istí, že kupujú našu
e špeciality si často
ď majú vyššie ceny,

mali sme a dodnes máme potrebnú
dezinfekciu rúk aj podláh, nie je s
tým žiaden problém. Kontrolujeme

dezinfekčný stojan pri vchode, ktorý
včas dopĺňame,“ informovala vedúca Antónia. Zákazníkom vraj, podľa
oboch skúsených obchodníčok, prekážal najmä čas vyhradený pre dôchodcov. Museli sa však podriadiť zákonu a rešpektovať ho. Okrem toho aj
v Šoporni vychádzali zákazníkom v
ústrety, keď spolu s obecným úradom
vybavili nákupy pre občanov. „Ešte aj
dnes si zákazníci môžu u nás telefonicky objednanať tovar. S nákupmi
som pomáhala aj ja. Zisťovali sme, či
bude o službu záujem, ale starší ľudia,
čo si nevedeli nakúpiť, to využívali,“
priblížila vedúca šopornianskej predajne Coop Jednota vedľa základnej
školy. Predavačky sa nákazy neobávali, keďže spoločnosť, pre ktorú pracujú, im promptne zabezpečila ochranné štíty na pokladne, rúška i rukavice
kvôli ochrane zdravia. „Nebrali sme
to tak tragicky, až kým sme nepočuli,
že sme v prvej línii. To už bolo trochu iné, ale v podstate sme nemali

veľké obavy. Dezinfikovali sme predajne každé dve hodiny, od kľučiek,
pásov, ochranné štíty atď,“ objasnila
zástupkyňa druhej šopornianskej
predajne Dana Slížová. Predavačky z
koronakrízy, podľa vedúcich zamestnankýň, vyšli šťastne, žiadna z nich
neochorela a mohli sa venovať svojej
práci. Negatívne predpovede sa teda
nenaplnili, práve naopak. Pretože sa
ľudia vo veľkom zásobovali, predajne
Coop Jednota Šoporňa zaznamenali
vysoké zisky. Ako dodáva vedúca Antónia Polačeková, najmä na začiatku
koronakrízy boli tržby omnoho väčšie ako inokedy, potom sa to utriaslo.
„Počas prvých 3 týždňov sme zaznamenali obrovské tržby, ktoré prekonali aj vianočný predaj a to až trojnásobne. Leteli trvanlivé potraviny,
paštéky, cestoviny, kilá múky, mäsa,
proste z každého tovaru sa dobre míňalo. Potom sa to vrátilo do normálu,
tržby sa ustálili, keď ľudia chvíľu žili
zo zásob,“ doplnila zástupkyňa Dana
Slížová. Postupom času obe dámy
veria, že sa náš život opäť vracia do
normálu a vo svojich predajniach s s
kolegyňami radi privítajú usmiatych
zákazníkov, ktorých už roky poznajú.
Zároveň pozývajú na nákup návštevníkov, ktorí do Šoporne na čas zavítajú a nakúpia si u nich to, na čo majú
práve chuť.
Bc. Zlatica Gregorová

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...
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Nie každý zamestnávateľ je seriózny!
Od roku 2012 som bola riadne zamestnaná v reštaurácii
(mám riadnu pracovnú zmluvu na 40 hodín týždenne). V
minulom roku som nečakane vážne ochorela, že ma museli hospitalizovať v nemocnici a prakticky od apríla 2019
som stále na PN. Pravdepodobne ostanem na invalidnom
dôchodku a adekvátne k tomu budem musieť prispôsobiť
svoj život a ďalšiu prácu. Čírou náhodou som zistila informáciu, keďže som mala vyplácanú veľmi slabú maródku, že
je to preto, lebo môj zamestnávateľ za mňa riadne neodvádzal odvody, platil iba ako keby som u neho robila 4 hodiny
denne. Tento fakt mám potvrdený aj na Sociálnej poisťovni, kde mi pracovníčka potvrdila, že preto bola výška PN-ky taká nízka (120 eur), lebo zamestnávateľ platil odvody
na Sociálnu poisťovňu za mňa len ako za polovičnú pracovnú dobu. V súvislosti s týmto som v minulých dňoch
napísala aj podnet, sťažnosť na zamestnávateľa na Inšpektorát práce, aby situáciu preverili, pretože ja som podpiPostupovali ste správne, keď ste podali
podnet na príslušný Inšpektorát práce,
ktorý preverí postup zamestnávateľa.
V sociálnom poistení plní zamestnávateľ
celý rad povinností v zmysle zákona č.
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Tieto povinnosti by sa dali zhrnúť do štyroch skupín:
-registračné povinnosti,
-povinnosti vykazovať stanovené údaje,
-odvodové povinnosti,
-povinnosť poskytovať Sociálnej poisťovni súčinnosť.
Z hľadiska výkonu agendy nemocenských dávok je však dôležité plnenie
registračných povinností, povinnosti
vykazovať stanovené údaje a povinnosti
poskytovať súčinnosť Sociálnej poisťovni. Bez splnenia týchto povinností nevie
Sociálna poisťovňa rozhodnúť o nároku na nemocenské dávky a nároku na
ich výplatu a nemocenské dávky vypočítať. Táto skutočnosť priamo súvisí
s podmienkami nároku na nemocenské
dávky zamestnanca a nároku na ich výplatu a so spôsobom výpočtu nemocenských dávok. Pokiaľ zamestnávateľ neposkytuje Sociálnej poisťovni súčinnosť
alebo uvádza nesprávne výkazy, postupy
Sociálnej poisťovne sa budú líšiť.
V prípade, ak Sociálna poisťovňa nevie
rozhodnúť o nároku na nemocenskú
dávku, pretože zamestnávateľ neposkytol súčinnosť, poisťovňa vyzve zamestnávateľa na dodatočné splnenie. Až po
skončení konania o nároku na nemocenskú dávku, rozhodne o priznaní alebo nepriznaní nemocenskej dávky, čo
môže byť aj niekoľko mesiacov.
V prípade, ak Sociálna poisťovňa nevie
určiť výšku nemocenskej dávky, ale vie
posúdiť splnenie podmienok nároku na
nemocenskú dávku, t. j. z okolností prípadu a informácií evidovaných v informačnom systéme Sociálnej poisťovne je
zrejmé, že podmienky nároku na nemocenskú dávku sú splnené, síce nerozhodne o nároku na nemocenskú dávku, ale

sovala pracovnú zmluvu na riadnu 8-hodinovú pracovnú
dobu, a tak som aj celé roky pracovala. Teraz ma zaujíma,
ako sa viem dostať k doplateniu rozdielu, čo mám robiť?
A zároveň som bola upozornená, že aj čiastočný invalidný
dôchodok sa bude vyrátavať zo sumy tak ako dávka práceneschopnosti. Cítim sa však poškodená, a to značne, pretože som riadne pracovala a zamestnávateľ si mal predsa
riadne plniť svoje povinnosti. Ako to bude ďalej, dostanem
sa vôbec k svojim peniazom, čo mám robiť, aby som sa k
nim dostala a ako bude postihnutý takýto nezodpovedný podnikateľ, zamestnávateľ? Navyše ma pani podnikateľka núti teraz na maródke, aby som dala z práce výpoveď.
Prosím Vás, poraďte mi, lebo je naozaj smiešne, že ešte aj z
toho mála, čo som mala dostať (mala som podpísanú zmluvu iba na minimálnu mzdu!), tak ešte aj z toho mála som
prišla o peniaze, ale nie mojou vinou.
- Daniela -

vo väčšine prípadov vyplatí nemocenskú dávku preddavkovo. Pri neplnení
povinností zo strany zamestnávateľa, od
splnenia ktorých závisí výpočet nemocenskej dávky, síce zamestnanec dostane
preddavkovo nemocenskú dávku, avšak
táto býva nižšia, ako nemocenská dávka,
na ktorú bude mať v konečnom dôsledku nárok, čo taktiež nepriaznivo vplýva
na jeho sociálnu situáciu.
Neplnenie si povinností zamestnávateľa
voči Sociálnej poisťovni spôsobujú nepriaznivé situácie v prvom rade zamestnancom.
Odporučili by sme Vám ísť na príslušnú
pobočku Sociálnej poisťovne, odovzdať
im pracovnú zmluvu ako aj dôkaz o vyplácaní mzdy v určitej výške (výplatná
páska, výpis z účtu, mailová komunikácia a pod.), pričom Sociálna poisťovňa
môže sama vyzvať zamestnávateľa na to,
aby poslal správne výkazy a doplatil odvody za rozhodné obdobie.
Pre budúcnosť, je v záujme zamestnanca, aby sa pravidelne informoval o svojich vymeriavacích základoch (hrubých
príjmoch), z ktorých zamestnávateľ platí odvody do Sociálnej poisťovne. Na
tento účel Sociálna poisťovňa zriadila
bezplatný elektronický prístup k službe „Individuálny účet poistenca“. Údaje sa aktualizujú raz ročne po 30. apríli
za predchádzajúci kalendárny rok. Na
získanie elektronického prístupu je potrebné
osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie
dohody o elektronickej
komunikácií a o pridelenie GIRD karty. Po
prihlásení sa do účtu
má každý zamestnanec prehľad o tom, či
zamestnávateľ plní odvodové povinnosti do
Sociálnej poisťovne.
V prípade, ak zamestnávateľ neplatí alebo

dokonca svojvoľne skráti/neodvedie
všetky zákonné odvody, poistné na
sociálne poistenie, verejné zdravotné
poistenie alebo príspevok na starobné
dôchodkové sporenie, môže sa dopustiť
trestného činu podľa § 277 Trestného
zákona – neodvedenia dane a poistného.
V zmysle ust. § 277 ods. 1 Trestného zákona, kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú
daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v
úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím
slobody na jeden až päť rokov.
Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.
Uvádzate, že Vás zamestnávateľ „núti“
dať výpoveď. Každopádne je to Vaše rozhodnutie a zamestnávateľ Vás nemôže
donútiť dať výpoveď. Zároveň pre úplnosť uvádzame, že počas Vašej PN Vám
zamestnávateľ nesmie dať výpoveď (s
výnimkou špeciálnych prípadov uvedených v ust. § 64 ods. 3 Zákonníka práce,
ktoré sa však na Vami popísaný stav nevzťahujú).
Dúfame, že sme na Vašu otázku odpovedali dostatočne jasne a veríme, že vzniknutá situácia sa dorieši vo Váš prospech.
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• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky,
lupy, mikroskopy...

Adresa:
Komenského 34, 942 01 Šurany
E-mail:
veterinasurany@gmail.com
Tel.: 0908 326 271
Facebook:
OZ Lotta – Kastrujeme mačky Šurany
Účet, kde je možné prispieť:
SK25 0200 0000 0041 7458 0058

Tel.: 0903 768 932

dsdesignsro@gmail.com
www.facebook.com/DSdesignsro/

Montáž u vás doma je hotová do 48 hodín!

Žiadne predlžovanie dohodnutého termínu

Kvalitné kuchyne na mieru
výlučne z nemeckých materiálov
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Mimoriadne úspešné študentky
SOŠOaS Galanta v súťaži SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
je dobrovoľná a záujmová činnosť študentov stredných škôl. Jej výsledkom je
samostatná práca, ktorá sa predkladá na
odborné posúdenie. Súťažnej prehliadky
sa mohli študenti zúčastniť v školskom
roku 2019/2020 v 17 odboroch s prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a
iných problémov a ktorej patrí istá pridaná hodnota v podobe originálneho a
kreatívneho nápadu. Stalo sa tradíciou,
že šikovní študenti SOŠO a S Galanta
sa každoročne zapájajú do súťaže SOČ.
V tomto školskom roku krajského kola
súťaže postúpili tri práce našich študentiek: V odbore 03 - Chémia, potravinárstvo práce Janky Vereczkej a Jessiky
Rigovej a v odbore 05 - Životné prostredie, geografia a geológia práca Natálie
Lanczovej. Dievčatá pri ich vypracovaní
s VÚRV Piešťany a UCM Trnava.
Janka Vereczká v práci „Život bez lepku“ popisuje lepok, jeho zložky a venuje pozornosť celiakii. V praktickej časti
vyhodnotila prieskum gastronomických
zariadení v galantsko - šalianskom re-

gióne a ich ponuku
pre celiatikov. Súčasne stanovila obsah dusíka, mokrého
lepku a potravinovej
vlákniny vo vzorkách
cereálnych výrobkov.
Z múky s obsahom
lepku a z bezlepkovej
múky pripravovala
kváskové žemle obohatené o potravinovú
vlákninu, ktoré senzoricky
zhodnotili
laickí hodnotitelia.
Teoretická časť práce Jessiky Rigovej
„Prebiotiká a probiotiká“ je rešeršou najnovších poznatkov o
prebiotikách, probiotikách a potravinovej
vláknine z vedeckých
štúdií v odborných
karentovaných časopisoch. V praktickej
časti
vyhodnotila
prieskum o prebiotikách a probiotikách
medzi mladými ľuďmi zrealizovaný formou dotazníka. Zároveň v práci určuje
a kvantifikuje obsah sušiny, vlákniny a
bielkovín vo vzorkách vybraných obil-

nín, sóje a výrobkov z nich, pripravuje
zdravé a chutné sušienky obohatené o
prebiotiká, ktoré senzoricky hodnotilo
20 laických hodnotiteľov.
Natália Lanczová v práci s názvom
„Amerika I“ v teoretickej časti zosumarizovala poznatky o ťažkých kovoch
z najnovších dostupných odborných
zdrojov, popisuje vlastnosti vybraných
ťažkých kovov, ich vplyv na vodu, pôdu
a ľudský organizmus. V praktickej časti vyhodnotila dotazník o životnom
prostredí, analýzu vzoriek vody, pôdy a
vegetácie na prítomnosť ťažkých kovov
z okolia odkaliska Amerika I v Trnovci
nad Váhom.
V krajskom kole SOČ boli práce našich
študentiek mimoriadne úspešné. Prvé
miesto obsadila v odbore 03-Chémia,
potravinárstvo práca Janky Vereczkej v
odbore 05- Životné prostredie, geografia
a geológia práca Natálie Lanczovej a postúpili do celoslovenského kola SOČ. V
celoslovenskom kole Janka Vereczká obsadila 4. miesto a práca Natálie Lanczovej sa umiestnila na skvelom druhom
mieste. Všetkým súťažiacim ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu školy, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa tvorivých nápadov do ďalšieho
ročníka súťaže.
Ing. A. Švancárová
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Pripoistenie
CHRÁNIME
VŠETKO, tváre...
NA ČOM ZÁLEŽÍ

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Pracujem v televízii, moderujem rôzne programy, takže v prvom rade
musím venovať veľkú pozornosť mojej tvári a zovňajšku, ale na prvom
mieste je jednoznačne tvár. Dosť často sa pri mojej práci premiestňujem
vozidlom a už som mala dvakrát vážnu dopravnú nehodu, avšak vďaka
bohu auto bolo síce zničené, ale ja som vyviazla bez zranení. Aj bez
zranení tváre. Práve na základe týchto skúseností som však začala vážne
rozmýšľať o tom, že hoci mám uzavretú životnú aj úrazovú poistku, atď.
..., mala by som si pre každý prípad nechať ešte zvlášť pripoistiť tvár,
keď by sa mi opäť náhodou prihodilo nejaké nešťastie, úraz a nemusí to
byť len na ceste. Aj kdekoľvek doma..., človek nikdy nevie. Čo by ste mi
doporučili? Je takéto poistenie možné napr. vo Vašej poisťovni? A aké sú
podmienky, možnosti, výška poistky...? Ďakujem za odpoveď.
I. K.

Veľmi ma mrzí odpoveď, ale takýto druh poistenia

práceneschopnosti, najdlhšie však do uplynutia 365 dní od

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group klientom

vzniku práceneschopnosi. Ďalšia je hospitalizácia, poistnou

neponúka. Ale ak má naša čitateľka uzatvorené životné

udalosťou je denné odškodné za nevyhnutný, nepretržitý

poistenie a k nemu kvalitné úrazové pripoistenia, nemala by

liečebný pobyt poisteného v nemocnici, ktorý je dlhší ako 1

mať problém s finančnými prostriedkami, z ktorých by mala

deň. Ďalším druhom je pripoistenie chirurgického zákroku.

možnosť uhradiť si plastickú operáciu tváre. Veľmi záleží na

Výška poistného plnenia je vypočítaná ako percento

výške poistných súm a množstve pripoistení, ktoré si klient

zodpovedajúce tomuto zákroku z poistnej sumy uvedenej na

zvolí. Ak hovoríme o jednotlivých pripoisteniach tak sú to

poistnej zmluve. Pripoistenie mesačnej výplaty v prípade

v prvom rade také, za ktoré klient dostane odškodné hneď

pracovnej neschopnosti následkom úrazu, kde poisťovateľ

po skončení liečenia úrazu. Tu patrí: čas nevyhnutného

vypláca poistenému dohodnutú sumu vo forme mesačnej

liečenia úrazu, kde sa klientovi z poistnej sumy vypláca

výplaty alebo v závislosti od počtu dní, jej alikvotnú časť.

toľko percent, koľkými je ohodnotené toto telesné

Trvalé následky sa odškodňujú najskôr po jednom roku od

poškodenie. Ďalšie pripoistenie je denné odškodné za čas

nastatia úrazu. Tu je poisťovateľ povinný vyplatiť z poistnej

práceneschopnosti následkom úrazu, kde poisťovateľ

sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá podľa

SO
ŠIROKOU PONUKOU
NAŠICH POISTENÍ:
CHRÁNIME
VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

• Poistenie motorových vozidiel • Poistenie miest a obcí
za každý pracovný deň práceneschopnosti, maximálne však
• Poistenie majetku
• Úrazové poistenie
90 pracovných dní. Alebo si klient zvolí možnosť denné
• Životné
poistenie
• Cestovné poistenie
odškodné
za čas
práceneschopnosti následkom
úrazu
alebo choroby, kde sa vypláca denné odškodné od 22. dňa
• Poistenie podnikateľov
vyplatí poistenému dojednanú sumu denného odškodného

oceňovacích tabuliek rozsah trvalých následkov po ich
ustálení.
Možností je veľa, výška poistného plnenia je vždy závislá
od výšky poistnej sumy, ktorú si klient zvolí, resp. koľko
finančných prostriedkov je klient ochotný investovať.

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:
www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22
• Poistenie motorových vozidiel
• Poistenie majetku
• Životné poistenie
• Poistenie podnikateľov

• Poistenie miest a obcí
• Úrazové poistenie
• Cestovné poistenie

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

Pre všetkko, na čoom záležží
Pre všetk
ko, na čo
om zálež
ží

Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina;

mobil: 0905 345 800, www.kpas.sk
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Na návšteve v susednom okrese

Komjatice akoby boli liahňou nadaných a talentovaných ľudí...

Komjatice akoby boli liahňou nadaných a talentovaných ľudí. Obec sa
môže pýšiť úspešnými vedcami, športovcami, lekármi a umelcami. Jednou z nich je aj akademická maliarka
MARTA HORNÍKOVÁ, ktorá na Komjatice nedá dopustiť, sú jej skutočným
domovom a sídlom jej ateliéru.
• Ako ste sa k maľovaniu dostali ? Zdedili ste po niekom talent?
- Patrím ku generácii, ktorá nemala také
podmienky pre využívanie voľného
času. Krúžky a umelecké školy vtedy neboli ešte tak využívané ako dnes, takže
to bolo skôr také spontánne a výsostne
osobné a založené skôr na kreslení. Taká
prvotná výpoveď o svete, vnímaná det-

skými očami bez špecifickej predprípravy. Nepochádzam z výtvarníckej rodiny
a tak predpoklad takéhoto charakteru
tu nie je, ale otec mal grif na kreslenie
tváričiek skôr karikatúrneho rázu a starká síce nemaľovali, ale boli nesmierne
zručná v šití vecí pre rodinu, pre bežnú
potrebu. Z maminej strany tam tie predpoklady boli evidentnejšie, jej bratanec
Štefan Červenka maľoval zátišia, ktoré
ľudí oslovovali. V rodine to teda je.
• Pamätáte na svoje maliarske začiatky?
- Ako som už spomenula, bolo to na
báze kreslenia, lebo vyučovanie nebolo vtedy tak prepracované ako dnes /
sú ZUŠ, Centrá voľného času, krúžky

v školách, súkromné výtvarné prípravy/
a tak to bolo len o sile výpovede a snahe
vyjadriť sa cez kresbu. Maliarske pokusy
nastali až keď som dostala prvé temperové farby. Bolo to na Vianoce, mala som
asi 9 rokov. Bola som nadšená farebnou
škálou, ale chýbalo mi školenie.
• Školenie sa však podarilo a vyštudovali ste dve vysoké školy.
Cesta k vedomostiam o farbe a o kompozícii bola dlhá. Po absolvovaní školských liet, som bola prijatá na Pedagogickú fakultu v Nitre, odbor Slovenský
jazyk a výtvarná výchova, a až tam som
si definitívne ujasnila čo vlastne chcem
robiť. Prihlásila som sa na VŠVU do
Bratislavy, kde som išla za svojím snom.
Absolvovala som komornú maľbu a zís-
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najsprávnejší postup na liečenie, tak je
to dosť bolestivé a odchody najbližších
sú smutnou kapitolou. Ale vírusy sú tu
s nami od začiatku a tak nezostáva nič
iné len sa snažiť čo najskôr nájsť riešenie
pre liečebné postupy. Je to len môj názor,
ale menej chémie do produktov, zdravšia životospráva a menej stresu by pomohli k väčšiemu zdraviu. Obmedzenia
v prípade ako je aj tento, sú nevyhnutnou časťou pri ozdravovacom procese,
samozrejme v zdravej miere a bez prepínania.

kala kopec vedomostí potrebných pre
výtvarníka. Po ukončení štúdia som svoj
čas delila medzi tvorbu a vyučovanie
detí na ZUŠ F. Oswalda v Bratislave, kde
som pracovala 34 rokov. Medzitým som
tvorila a vystavovala v galériách na Slovensku a tiež v zahraničí.
• Čo je nosným námetom Vašich diel?
Človek, svet v ňom, jeho emocionálne
vnímanie sveta, okolia, jeho pocitová
sféra, to je stále vždy niečo nové a objavné.
• Kde beriete inšpiráciu na nové diela?
Čo napĺňa Vaše duchovno ?
- Ako som už spomenula, skúmam seba,
ľudí a tiež sa zaujímam aj o duchovnú
stránku človečenstva. Filozofie dávnych
časov, náboženské formácie rôznych
kultúr a národov sú fascinujúce a je to
nevyčerpateľný zdroj námetov.
• Kde všade môžeme Vaše obrazy vidieť?
- Zastúpenie mám v zbierkach galérií:
Trnava-Galéria J.Koniarika, Nitra – Nitrianska galéria, Nové zámky – Galéria
umenia, Trenčín –Galéria M. A. Bazovského, Lučenec – Novohradská galéria,
atď. V zahraničí (Nemecko, Rakúsko,
Česko) v súkromných galerijných zbierkach.

• V súčasnosti svet prežíva krušné
chvíle, ako ich prežívate Vy, ako bojujete s obmedzeniami ?
- V živote sa vždy objaví niečo s čím
človek neráta a toto je tiež jedna z takých situácií. Pandemické ochorenia idú
krok s krokom so všetkým živým /mor,
cholera, tuberkulóza, španielska chrípka a mnohé ďalšie/ a je to o tom, ako
sme imunologicky silní. Pokiaľ sa nájde

• Každý človek by mal po sebe zanechať odkaz, ktorý by odzrkadľoval jeho
životom a skúsenosťami nadobudnutú
múdrosť. Čo by odzrkadľoval Váš odkaz pre ďalšie generácie ?
- Človek ak má hodnotiť čas, ktorý mal,
má a snáď bude mať, by mal prihliadať
na pár pravidiel, ktoré sú potrebné pri
jeho existencii. Každý sme iný, každý má
svoj názor, ale predsa, pre mňa je podstatné byť tolerantný, schopný odpustiť
sám sebe a pri hodnotení brať do úvahy
pravidlo seba samého: čo nie je dobré
pre mňa, bude blížiť aj môjmu spolu súputníkovi. Nebyť chamtivý a všímať si,
že svet je zatiaľ ešte stále krásny... a dodržovať aspoň tých desatoro božích prikázaní.
- derďaková -

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

Pre našu firmu je dôležité, aby si klienti zvolili nás.
Rôzne rodinné akcie a oslavy sú pre nás výzvou, aby klient bol spokojný.

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

intexreal.sk
reality.intexreal.sk

Rokmi overené
receptúry a kvalita

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473

