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Žiaci sú po
mesiacoch opäť
v laviciach. Svoje
brány otvorila aj
Spojená škola v
Šali. Jej riaditeľka
Ing. Anna Keseliová
v aktuálnom
rozhovore pre náš
Žurnál /str.8

Šintavanka
Natália skončila
v súťaži Miss
Slovensko 2020
s parádnym
titulom, chcela
by študovať
medicínu, ale aj
veľa cestovať

Súkromná stredná
odborná škola v
Sládkovičove mladým
grafikom
pomáha ku skvelej
kariére. O tom, s akými
novinkami prichádza,
nám porozprával riaditeľ
PhDr. PaedDr. Attila
Takács /str.5

/str.4

Klub potápačov AMFORA
Šaľa, ktorý desiatky rokov
vedie Vladimír Sliška,
pomohol šalianskym
rybárom, a tým aj občanom
regiónu... /str.3
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• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky,
lupy, mikroskopy...

Kastráciou mačiek - im vlastne pomáhame

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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Klub potápačov AMFORA Šaľa, ktorý desiatky rokov vedie Vladimír
Sliška, pomohol šalianskym rybárom, a tým aj občanom regiónu...
Od vybudovania a používania rybníka Amerika III v Trnovci nad Váhom ubehlo už približne 30 rokov. Po ukončení spaľovania uhlia v prevádzkach Dusla a.s. bolo struskovisko uzatvorené a čerpanie spodných vôd tým ukončené. Na stavidle zo strany rybníka sa zabezpečilo, aby voda z rybníka neodtekala, aby bol stále dostatok vody
v rybníku, aby skrátka bola hladina v zákonom stanovenej výške. Rybári po uzavretí hradidla zistili, že voda z rybníka postupne ubúda. Mali podozrenie, že pravdepodobne hradidlo dobre netesní. Jednoznačne bolo nutné vykonať kontrolu na objekte, a preto prekonzultovali záležitosť so zodpovednými pracovníkmi súkromnej spoločnosti
Duslo Šaľa. Na základe tohto rozhovoru bolo jasné, že budú potrebovať pomoc odborníkov. Šalianski rybári veľmi
dobre vedeli, na koho sa obrátiť o takúto pomoc..., aj kto im odvedie prácu na profesionálnej úrovni. Potápači z
Klubu potápačov AMFORA Šaľa! Títo sa okrem výcviku v škole potápania venujú aj špecializovaným prácam
pod vodou pri údržbe, revízii a opravách objektov vodných diel, rôznych vodárenských, ale aj priemyselných objektov, pričom disponujú všetkými potrebnými povoleniami na vykonávanie takýchto prác.
Klub potápačov AMFORA Šaľa desiatky rokov vedie ich prezident Vladimír Sliška (na snímke vpravo). Po ich
oslovení potápači, samozrejme, pomoc rybárom prisľúbili. Išlo skôr o pomoc kolegom na základe dlhoročného
priateľstva a nie o komerčný prístup. Kontrola daného stavu na objekte sa uskutočnila 27. júna 2020. Potápači vyčistili dno šachty od nečistôt, ktoré sa tam rokmi naplavili, otvorili hradidlo, aby sa skontrolovala jeho funkčnosť,
a po kontrole funkčnosti bolo hradidlo opäť uzatvorené. Na margo celej situácie rybári aj potápači vznášajú
veľmi vážnu pripomienku smerom k verejnosti, aby sme si už konečne začali všetci vážiť vodu, naše rybníky, rieky,
pretože stále sa s vodou hazarduje, nezodpovedne sa znečisťuje, a pritom nie je samozrejmosť, že ešte stále máme
dostatok pitnej a úžitkovej vody. Naozaj si začnime vážiť vodu ako jednu z najcennejších surovín, bez ktorej nie je
možný život. A nakoniec, šalianski rybári aj prostredníctvom Galantského a Šalianskeho Žurnálu vyslovujú poďakovanie členom Klubu potápačov AMFORA Vladimírovi Sliškovi, Ing. Petrovi Tureničovi a Mgr. Petrovi Šabíkovi za vykonanie
vyššie uvedených špeciálnych prác. Bez nich by nebolo možné zabezpečovať vodu pre rybník Amerika III v požadovanom stave.
Galantský a Šaliansky Žurnál
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Šintavanka Natália skončila v súťaži Miss Slovensko 2020 s parádnym titulom,
chcela by študovať medicínu, ale aj veľa cestovať
V Bratislave sa v polovici augusta konal 25. ročník známej súťaže krásy. Okres Galanta reprezentovala Šintavanka Natália
Vohláriková. Osemnásťročná študentka seredského gymnázia
sa dostala do finálovej dvanástky. Napokon zvíťazila v kategórii HYUNDAI MISS DRIVE 2020. Pomohli aj hlasy rodákov.
Podľa slov starostky Šintavy
Bc. Stanislavy Režnákovej (na
snímke) jej spoluobčania posielali množstvo hlasov a boli
na ňu veľmi pyšní. „Veľmi sme
jej držali palce a nakoniec sme
boli radi, že okrem športovcov
máme aj takýchto ľudí. Pre nás je
víťazkou, už tým, že sa tam dostala. Aj to je obrovský úspech,“
dodáva starostka Šintavy. Natália
nám prezradila, aké pocity zažívala po zisku titulu. „Veľmi som
sa tešila, pretože milujem šoférovanie a mala som šťastie práve ja
vyhrať tento titul,“ dodáva mladá študentka. Na otázku, či účasť
v súťaži bola jej snom alebo posunom k vyšším métam, uviedla,
že sa prihlásila bez veľkých očakávaní.„Chcela som skúsiť niečo
nové a dúfala som, že ak postúpim, tak mi súťaž otvorí brány
do sveta,“ spresňuje Natália Vohláriková. A ako na Šintavanku
zapôsobil svet šoubiznisu? „Je to naozaj svet plný prekvapení
a spoznať ho bolo veľmi obohacujúce,“ prezradila sympatická
Natália. Šintavanka priznala, že kedysi mala pár modelingových
ponúk, lenže, ako tvrdí, „nikdy som si nebola úplne istá tým, že
do toho chcem ísť, takže Miss Slovensko bola moja premiéra.
Súťaž ma oslovila aj vďaka tomu, že nebola len o modelingu, ale
aj o možnosti získať skúsenosti z viacerých oblastí.“ Kedže titul
Hyundai Miss Drive má mladá slečna vo vrecku, nedalo nám
neopýtať sa, aký má vzťah k autám a taktiež, čomu sa venuje
vo voľnom čase. „Najradšej šoférujem sama, pretože si môžem

nahlas pustiť hudbu a spievať si pri tom,“priblížila. Okrem vychutnávania si jázd, sa venuje aj viacerým záľubám. Rada cvičí a
dokonca aj niekoľko rokov tancovala Dancehall a Hiphop. Zaujímalo nás, čo bolo pre Natáliu NAJ zážitkom počas sústredenia
či súťaže. „Najkrajším zážitkom pre mňa, keďže rada cestujem,
bolo sústredenie v Gambii. Spoznali sme africkú kultúru, navštívili sme africkú škôlku, videli sme nádherné pláže...Naozaj
nezabudnuteľný zážitok. Ak budem mať v budúcnosti možnosť,
tak určite sa chcem do Afriky vrátiť a hlbšie spoznať ich kultúru,
pretože je to niečo neskutočné. A najnezvyčajnejším zážitkom
bol pre mňa asi prvý kontakt s kamerou,“ priblížila Natália zo
Šintavy. A čo plány do budúcnosti? „Pre mňa je prvoradá škola.
Chcela by som ísť študovať medicínu do Bratislavy, no najskôr
ma čaká maturita. Chcela by som taktiež rozšíriť zbierku mojich
cestovateľských zážitkov,“ uzatvára šikovná Natália Vohláriková.
Bc. Zlatica Gregorová
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V Sládkovičove vďaka
grantom vynovili strednú
školu. Mladým grafikom
pomáhajú ku skvelej kariére

Súkromná stredná odborná škola v Sládkovičove, rovnako ako aj jej kolegyne, privítala 2. septembra 2020 svojich študentov aj ich 14 pedagógov. Zišli sa takmer
po polroku, keďže pokojný priebeh školského roka narušil obávaný
koronavírus.
Nezostávalo
nič iné, len prispôsobiť sa
novej, nečakanej situácii. O
tom, ako to v škole zvládli a s
akými novinkami prichádzajú, nám porozprával riaditeľ
PhDr. PaedDr. Attila Takács.
Vlaňajší školský rok sa začal
ako zvyčajne, až kým nebezpečenstvo šírenia nákazy
COVID 19 nezapríčinilo, že
po 16. marci museli doma
zostať všetci v domácej karanténe. Nepríjemná situácia, ktorá sa dotkla nielen
žiakov, ale aj ich učiteľov. Dokopy 120 žiakov sa tak vzdelávalo online,
formou internetu. „Učitelia im posielali
zadania a žiaci ich doma vypracovali a
posielali nazad učiteľom, aby ich mohli
zhodnotiť. Maturity sme uskutočnili taktiež cez internet. Tí žiaci, ktorí nemali
doma technické vybavenie potrebnej
kvality, aby vedeli kresliť, čo treba, prišli posledný týždeň do školy a dorábali
si úlohy,“ priblížil riaditeľ Súkromnej
strednej odbornej školy v Sládkovičove.

To, že boli všetci mimo školy, im urobilo
„značný škrt cez rozpočet.“ Nepodarilo
sa im uskutočniť veľa aktivít kvôli koronavírusu. Riaditeľ Attila Takács potvrdil,
že v porovnaní s inými vzdelávacími inštitúciami mali isté problémy. „My máme
spojenú teóriu s praxou a tú sme museli
vynechať. Máme tu štúdio aj so strižňou.
Naši žiaci síce plnili zadania, robili aj
videá pomocou telefónu, ale nebolo to
ono. V našom kompletne vybavenom
štúdiu majú budúci grafici digitálnych
médií, možnosť lepšie spracúvať obraz aj
zvuk. Učia sa využívať Photoshop, kreslia
Windscape a pod.,“ objasnil riaditeľ. A
čo sa dialo v tejto škole počas leta? Vyzerá to tak, že čas prázdnin a dovoleniek
si vychutnávali naplno iba žiaci. Zato
sladké ničnerobenie učiteľom nehrozilo,
nezastavili sa ani počas prázdnin. Dovolenky išli bokom a pokračovali v ďalšej
práci, aby mohli modernizovať interiér.

Získali nábytok od bankovej inštitúcie a
tak vynovovali počítačové triedy. Podľa
riaditeľa školy sa teda počas leta vôbec
nenudili. Tesne pred otvorením školského roka 2020/21 ešte vytvárali nástenky a robili mnohé dokončovacie práce.
Chceli by ste vedieť, aké štúdium v tejto
súkromnej škole žiakov čaká? Žiaci sa tu
učia klasické predmety, ako je slovenský
jazyk, matematika, dejepis, či fyzika a

chémia, ale venujú sa aj cudzím jazykom
a náboženstvu. Aby získali profesionálne
zručnosti, v rozvrhu majú aj elektronické
publikovanie či spracovanie sekvencií.
Po jej úspešnom absolvovaní budú mať
vo vrecku výučný list a tiež maturitné
vysvedčenie. Počas štúdia totiž nadobudnú množstvo skúseností priamo počas praxe. „Poznatky môžu využívať v redakciách, televízii, rádiu, reklame a pod.
Môžu ich využiť aj pri práci z domu,. Ak
si grafici zaobstarajú väčšie počítače, pokojne si takto zabezpečia svoje zamestnanie,“ spresňuje riaditeľ Attila Takács.
Aj napriek nejasnej budúcnosti ohľadne
koronavírusu, majú učitelia svoje ciele.
Tie by chceli podľa možností zrealizovať.
„Získali sme znova grant na Erasmus
plus. V septembri sme plánovali vycestovať na zahraničnú prax do Prahy a Budapešti. Z toho ale pravdepodobne nič
nebude. Presúvame to na budúci
rok. Dostali sme teraz zmluvu
o predĺžení,“ uviedol riaditeľ
školy. Šikovný kolektív chystá
aj ďalší projekt s Univerzitou J.
A. Komenského. Jeho cieľom je
priblížiť a uplatniť využitie digitálnej techniky v materských
školách. Okrem toho, pokračujú
aj rekonštrukciou multifunkčného ihriska. Riaditeľ Attila
Takács objasnil, že vlani získali
grant od Trnavského samosprávneho kraja. Športovisko
teda postupne dorábajú. Žiaci
sa už, podľa riaditeľa, do školy
tešili. Výpadok bol dlhý a tak
sa už nevedeli dočkať, kedy sa
uvidia so svojimi spolužiakmi aj
učiteľmi. Na nový rok sú pripravení dostatočne, plány budú aktualizovať podľa
vývoja koronavírovej situácie. Riaditeľ si
síce nevie predstaviť, ako budú žiaci celý
deň sedieť s rúškami na tvári, ale verí, že
to zvládnu. Všetci si budú držať palce a
dúfať, že školský rok bude o niečo ľahší,
ako ten predchádzajúci a ukončia ho s
úsmevmi na tvárach.
Bc. Zlatica Gregorová
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Nechcem písať „nadiktované pravdy“, lebo dnes aj spoločenská
pravda je len jednostranná a na objednávku a všetko, čo je
v podstate choré a čudné, sa dnes podsúva ľuďom ako normálne.
Dnes sa veľa ľudí naučilo neustále sa sťažovať. Na všetko,
na každého, ustavične niečo negovať, vidieť veci skôr nepohodlné, v horšom svetle ako je skutočnosť. Skrátka, veční frfloši, negativisti. Nemá to nič spoločné s racionálnym
odmietaním niektorých javov a skrivodlivostí dnešnej doby,
ani nič spoločné s kritikou podloženou faktami či argumentom. Napriek tomu, že najmä mladé rodiny majú v mnohých
prípadoch dnes oveľa viac majetku ako kedysi generácie ich
otcov a matiek, ktorí si museli tvrdo oddrieť stavby domov,
kúpu auta, ale aj dovolenky k vode, sem-tam k moru, sú neustále nespokojní, že prečo majú tí viac, prečo nemajú toľko
ako ten a ten človek, tá a tá celebrita atď. Dnes chcú mať ľudia všetko hneď a naraz a aby to bolo čo najvyblýskanejšie,
luxusné, samozrejme česť výnimkám, lebo aj dnes máme
mladých ľudí, ktorí nie sú povrchní a ktorí vyznávajú aj iné
hodnoty ako materiálne. Ale tí večne nespokojní a závistliví
naberú pôžičiek, ktoré potom nestíhajú splácať, partneri si
berú druhú, tretiu prácu, sú málo s partnerkami, s rodinou
a následne ich upišťané polovičky a veľakrát aj veľmi lenivé
mladé ženy vyrývajú s nepochopením do partnerov, že sú
stále samé, na všetky práce sú samé, a nič nestíhajú, nevládzu, sú na pokraji síl, zdeptané... Neviem síce, čo nestíhajú
a z čoho sú tak strašne zdeptané, keďže práčka, umývačka,
sušička pracujú samé, robotický vysávač behá po dome tiež
sám, papierové plienky sa neperú, varí sa raz za dva týždne,
inak sa je len pizza a hamburgery, čipsy, ovocie a zelenina,
a pije sa káva z automatu. Chudák manžel, keď príde večer
unavený z práce a určite by si dal poriadny rezeň a zemiakovú kašu, tak poväčšine dostane len studené párky s horčicou a k tomu aj dostatočnú hubovú polievku, že môže za
všetko..., aj za budúce vojny. A práve takíto unudení a večne
nespokojní jedinci a ženy v domácnosti stále šomrú a vyvolávajú negatívnu energiu aj pri výchove vlastných potomkov,
ale aj celkovo pri fungovaní rodiny. Aby sme však nekrivdili
len mladým ženám, samozrejme aj niektorí mladí muži sú
trápnymi zjavmi dnešnej spoločnosti, a to hlavne sebci a alfa
samci – narcisti, ktorí trčia vo fitku a zaujíma ich len vzhľad.
Všetko okolo nich je škaredé, nevzhľadné, tlsté, zanedbané,
nestará sa o seba, atď. Ako tieto pomýlené životné názory
zmeniť? A bude to vôbec možné, keďže zvrátené médiá ešte
zvrátenejších majiteľov ponúkajú takéto úbohé a pokrkvané
vzory ako vzory na napodobňovanie?
Poďme však ďalej. Mnohé mladé ženy sa dnes naučili podľa vzoru aj tupých celebrít žiť na vysokej nohe – ale z peňazí mužov vyššej spoločnosti! Neštítia sa rozbíjať manželstvá
len preto, aby ich rozvedení boháči zabezpečili finančne do
budúcna. Otŕčať pohlavné orgány sa stalo bežnou rutinou
mladých dievčat, a to hocikomu a hocikde, ak zacítia peniaze
a pohodlie, potom narýchlo otehotnieť a následne cez kráľovské alimenty žiť na vysokej úrovni bez vlastného pričinenia
a práce. Na pozore sa musia mať už aj ženskí lekári, ktorých
si vyhliadnu niektoré psychopatky, pretože cítia aj tu, že by
z toho mohlo niečo „kvapnúť“ – vydieraním, súdmi, že boli
sexuálne zneužité, obťažované, atď. Že tým poškodia dlho budované meno lekára, ale aj jeho rodinu a vzťahy v jeho rodine
medzi jednotlivými členmi, to im je srdečne jedno.
Ďalšou anomáliou, o ktorej chcem písať, a ktorá sa nielen
podľa mňa rozmohla a je proti prírode, je, že nám začali

rodiť
päťdesiatničky?! Opäť, aj v
minulosti sa stali
ojedinelé prípady,
keď žena porodila
po 40-tke, 45-ke,
ale väčšinou nie
prvé dieťa. Skrátka,
rodila ďalšie v poradí. Dnes dievčatá
a mladé ženy užívajú život plným
priehrštím, žúrujú,
sexujú, budujú si
častokrát až nezmyselné kariéry..., a po
45-ke si zrazu povedia v jedno ráno,
keď sa s boľavou
hlavou po alkohole preberú v posteli vedľa partnera, ktorý o polhodinu bude
utekať za svojou manželkou a deťmi, že by aj ony možno dieťa
mohli mať... Vidíme to u zahraničných „celebrít“, ale aj naše
mamičky – babičky (viď moderátorka Judínyová či europoslankyňa Beňová) sa nedali zahanbiť. Médiá sa rozplývajú
nad „takýmto šťastím“, dobre že sa nepíšu oslavné ódy. Inak
sa však na to pozerajú lekári..., i keď je pravda, že dnes vďaka médiám, ktoré ovládajú špekulanti a vlastnia iracionálne
starecké monštrá, sa zdravo a racionálne zmýšľajúci lekári a
odborníci ani nemajú možnosť odborne a podrobne vyjadriť,
a teda ani pochybovať – či je v poriadku priviesť na svet dieťa
v takomto vysokom veku matky. Keď už všetko ostatné opomenieme, tak aspoň, či je to v poriadku po morálnej stránke,
či vlastne takáto žena dokáže to svoje dieťa aj vychovať vzhľadom na vek. Lebo takúto záležitosť nemožno nevidieť. Jedna
vec je, že veda postúpila, možnosti v zdravotníctve sú väčšie,
metódy vyšetrení sa zdokonaľujú. Ale na druhej strane vieme,
že v technickej a premodernizovanej dobe sa rapídne znižuje
plodnosť žien a mužov a s prírodou sa nedá až tak bojovať.
Preto by sme o dieťati mali uvažovať v skoršom veku. Príroda je silnejšia a väčšinou vždy zvíťazí. Prírodu môžeš oklamať
len na chvíľu, ale biológia človeka a ženy sa po stáročia nezmenila. Mladosť sa síce posúva „umelo“ plastikami a výmenami kĺbov a orgánov, ale to tiež nie je prirodzené. Všetko, čo
sa raz narodí, tak aj prirodzene starne, takisto starne žena, jej
reprodukčné orgány a všetky hormóny v tele sa rokmi menia
a inak úplne sa správajú hormóny u mladej zdravej ženy ako
u ženy, ktorá je na prahu staroby. To telo je už skrátka iné,
staršie a nemôže súťažiť s tým, čo poskytuje pri vývoji dieťaťa
mladá maternica. Organizmus mladej a zdravej ženy funguje
riadne po každej stránke, v žiadnom prípade nemôže súťažiť
s takýmto organizmom žena, ktorá si už svoje plodné obdobie odžila, je v štádiu dozretia až prezretia organizmu a ide
do fázy oficiálneho starnutia. Telo sa pripravuje na jeseň života, ako u ženy, tak u muža v období 50-ky, a nie aby začalo
rodiť zameškané ovocie. Ono sa to nezdá, ale tehotenstvo v
takomto veku je obrovská psychická záťaž na rodičku, ktorá
so sebou nesie určite aj fyzické problémy. Dožije sa vôbec do-
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spelosti potomka? Častokrát, ak sa má tehotenstvo v takomto
vysokom veku udržať, je potrebné robiť viaceré zásahy, dopĺňať hormóny, možno aj lieky, vitamíny, aby sa ten starnúci
organizmus vyrovnal s takou záťažou, ako je tehotenstvo, a
to už aj z hľadiska amatérskeho pohľadu nie je úplne normálne. Už to nie je jednoducho prirodzené prostredie pre
vývoj plodu. Aspoň ja to takto so svojím ženským rozumom
vnímam. Sedliacky rozum aj našich starých rodičov málokedy sklamal, preto boli zdravší, lebo sa držali zákonov života a
smrti, ročných období, dňa a noci a nebojovali s prírodou, ale
ju chránili, riadili sa podľa nej a ona sa im potom odvďačila,
a tak to bolo aj pri plodení detí. Mnohí pedagógovia sa dívajú na tento trend tiež znepokojujúco: „Jedna vec je porodiť v
50-tke, ale aké bude takéto dieťa o 10-15 rokov v škole, to už
nikto nekomentuje. Už teraz je veľmi veľa detí retardovaných,.
hendikepovaných, s rázštepmi perí, Downovým syndrómom,
ADHD diagnózou, autisti..., čo je často aj výsledkom neskorých pôrodov (okolo a po 40-tke), a nie rodiť ešte v 50-ke a
vyššie!“ povedala mi jedna staršia učiteľka. Ja si pamätám, že
v minulosti v socialistickom režime, kde bolo podľa môjho
názoru zdravotníctvo na vysokej úrovni, sama som ho zažila
a napokon - doteraz sa ani nepostavila poriadne nemocnica,
(máme len tie nemocnice, ktoré sa väčšinou postavili ešte v
socializme), tak keď žena rodila po 30-tke, bola už sledovaná
gynekológom ako riziková pacientka! A dnes je odrazu päťdesiatnička v poriadku? Prírodu ani dnes nemožno nadlho
oklamať, biologický obraz človeka, ženy rodičky je stavaný na
určitý vek a primerane tomu veku sa treba aj správať. Príroda
vždy vyhrá nad človekom alebo sa v konečnom dôsledku nedostatočný krok proti prírode vypomstí samotnému človeku,
preto treba rešpektovať zákonitosti prírody a elementárne
danosti života, vzniku života a vyvážených podmienok na

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
vznik života. Umelo hormónmi dotovaná 50-ročná rodička
podľa mňa nemôže priviesť na svet tak zdravého jedinca ako
zdravá 20-tka, 30-tka, ktorej maternica pracuje na 100% bez
umelých zásahov, podporných injekcií, liekov a hormónov. A
zhodnú sa na tom aj mnohí odborníci v tejto oblasti.
Vyššie uvedené riadky sú moje skromné a osobné úvahy o živote, ale mám aj veľa vecí odpozorovaných od života a vypočuté od bežných a rozumných ľudí, ktorí život žijú a vnímajú
s vďakou, s rozumom a žijú v súlade so svojím vekom a racionálnym nazeraním na život. Som novinárkou už prakticky
štyri desaťročia, a tak je mojou prácou zaznamenávať to, čo
vidím a počujem a nechať o tom premýšľať aj čitateľov a občanov. Ale neskreslene a tak ako to ľudia a odborníci skutočne vidia. Ja nechcem písať „nadiktované pravdy“, lebo dnes
aj spoločenská pravda je len jednostranná a na objednávku
a všetko, čo je v podstate choré a čudné, sa dnes hodnotí
a najmä podsúva ľuďom ako normálne a máme to chápať,
rešpektovať, nereptať a radšej nič nekritizovať, len sucho prijímať. A takýto trend sa mne určite nepáči, nesúhlasím s ním,
nemám rada, keď sa ľudia správajú uniformne, rovnako, keď
opakujú, odkukávajú, keď nemajú svoj názor, alebo sa aj boja
nahlas vysloviť svoj názor. Najviac sa slobodou a ľudskými
právami oháňajú tí, ktorí ich práve tvrdo potierajú tým, že
zastrašujú každého, kto chce mať iný a vlastný názor. A toto z
môjho pohľadu tiež dlho nevydrží, pretože aj takéto násilné
presadzovanie názorov, ktoré je často proti filozofii skutočného života nás všetkých, aj proti zdravému rozumu, môže
vyvolať postupne predsa len odpor a ten nemusí byť vôbec
pokojný, ale môže byť aj veľmi tvrdý až krutý.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ,
šéfredaktorka, 0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Diakovce, Hlavná ulica č.129

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

Pre našu firmu je dôležité, aby si klienti zvolili nás.
Rôzne rodinné akcie a oslavy sú pre nás výzvou, aby klient bol spokojný.
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Žiaci sú po mesiaco
Svoje brány otvorila a

Ing. Anna Keseliová
Ruch v školských laviciach utíchol na
nezvyčajne dlhý čas. Po tom, čo žiaci zdolali prvý polrok, nasledovalo
niečo, o čom mnohí ani nesnívali. A
to, že počas najbližších mesiacov zostanú zatvorené brány škôl. Obávaný
COVID 19 možno potešil niektorých
žiakov, pedagógom však vyrobil na
čele nejednu vrásku. Počas pandémie
koronavírusu učitelia obmedzili osobný kontakt so svojimi zverencami a
venovali sa im cez internet. Doma zostalo i 340 stredoškolákov zo Spojenej
školy, Nivy 2 v Šali, ktorí navštevujú
Strednú odbornú školu elektrotech-

nickú, Obchodnú akadémiu alebo
Strednú odbornú školu technickú.
Ako sme zistili, v niektorých základných školách sa dištančné vzdelávanie
osvedčilo. O tom, aké skúsenosti s ním
mali v šalianskej Spojenej škole a všeličo iné, nám porozprávala jej riaditeľka Ing. Anna Keseliová. Podľa pani
riaditeľky, prvú časť školského roka
ukončili v riadnom termíne. Zorganizovali Veľtrh cvičných firiem, žiaci sa
zapojili do SOČ-ky, Zenit-u, rôznych
olympiád, zúčastnili sa aj Lyžiarskeho
výcviku na Martinských holiach. Ale
mnohé iné súťaže, aktivity sa už ne-

Lívia Piklerová dezinfikuje priestory školy

mohli uskutočniť. „Od 16. marca 2020
boli žiaci na dištančnom vzdelávaní.
Bolo to náročné. Zabezpečovali sme
ho v plnej miere, cez aplikácie EduPage, Messenger, Teams, Zooms,“ priblížila riaditeľka Spojenej školy v Šali.
Ako tvrdí, priamy kontakt učiteľa v
škole so žiakmi je niečo iné, ako online
resp. offline vyučovanie. „Ja tvrdím, že
žiaci, ktorí sú v škole poriadni, aj počas
dištančného vzdelávania robili úlohy
takmer na 150% a tí ostatní museli byť
učiteľmi podnecovaní. Tie usmernenia boli rôzne, najprv sa klasifikovalo,
potom nie, opakovanie ročníka neprichádzalo do úvahy, takže udržať žiakov
v intenzívnom tlaku toľko mesiacov,
bolo náročné pre obe strany,“ doplnila
Anna Keseliová. Učitelia boli taktiež
doma a tak sa častejšie online spájali
a riešili, čo bolo treba. „Prijímačky“
sa konali podľa Ministerstva školstva
SR, pričom mnohí rodičia aj učitelia boli sklamaní, že aj tieto známky
sa brali do úvahy. Okrem klasického
vyučovania v šalianskej škole bojovali
aj s obmedzením praxe, ktorú taktiež
ponúkajú. „Aj keď žiaci posielali fotky
svojich výtvorov, nebolo to ono. Bolo
vidieť, že im chýbal sociálny kontakt,“
uviedla Anna Keseliová. Okrem toho,
že sa zapotili žiaci, veľký kus roboty
zostal aj na pleciach učiteľov. Príprava
na online vyučovanie zahŕňala pre-
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och opäť v laviciach.
aj Spojená škola v Šali
zentácie a iné pomôcky na dôkladné
pochopenie učiva. Riaditeľka Spojenej
školy v Šali verí, že dištančnú formu
vzdelávania budú musieť čo najmenej
využívať. Čo sa týka pedagógov, komunikovali medzi sebou tiež online,
riešili aj klasifikovanie maturitných
skúšok a to, čo bolo potrebné. Prostredníctvom internetu vykonávali aj
triednické hodiny. V škole, v posledný júnový týždeň, dostali potvrdenie,
že získali financie v rámci projektu
Integrovaného regionálneho operačného programu. „Do veľkého projektu
sme sa zapojili v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom. Ide o
cca 750-tisíc Eur, ktoré budú určené
na nákup materiálno-technického vybavenia do laboratórií, učební aj dielní.
Vynovíme ich, pretože je to nevyhnutné na to, aby sme získali opäť nových
žiakov a posúvali sa dopredu. Projekt
by sa mohol začať realizovať v roku
2021,“ spresnila Anna Keseliová. Študenti nastúpili 2. septembra 2020 do
školy aj s vyplneným Zdravotným dotazníkom. Nebezpečný vírus ešte z našich končín nezmizol, svet vzdelávania
sa tak rozbehol podľa ministerských
usmernení. Nekonalo sa ani tradičné,
slávnostné otvorenie školského roka.
V používaní dezinfekcie v šalianskej
škole pokračujú i naďalej. V tom im
pomáha aj tunajší chemický podnik

a Ministerstvo školstva SR. Riaditeľka
Anna Keseliová tvrdí, že bez tejto pomoci by škola nemala také možnosti zabezpečiť kompletnú dezinfekciu
priestorov. S podnikom majú dlhšiu
spoluprácu. Šikovní žiaci sa vďaka nej
dostanú rýchlejšie k zamestnaniu. Silnou motiváciou a predpokladom sú
dobré známky. Žiakov teraz čaká nosenie rúšok, monitorovanie a meranie
teplôt. Chcú predísť tomu, aby museli
zatvoriť školu. Hlavne bude záležať na

zodpovednosti každého, kto do školy
vstúpi. „Verím, že školský rok, ktorý
nás čaká, s kolegami zvládneme a urobíme všetko pre to, aby sme normálne
fungovali v priestoroch školy. Budeme
sa snažiť robiť prácu čo najlepšie. Myslím, že budeme viac hovoriť s rodičmi,
ale hlavne chceme učiť priamo v škole a nie dištančne,“ dodala riaditeľka
Spojenej školy, Nivy 2 v Šali.
Bc. Zlatica Gregorová
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Švagriná mne a manželovi bráni,
aby sme mohli navštíviť svokra/otca

Otec má 75 rokov, žije v jednom dvore so švagrinou... táto má svoj dom, kde žije s jej manželom a svokor
má maličký jednoizbový domček, tiež na tomto dvore. Takže navzájom sa neobmedzujú, majú súkromie.
pozemok je vlastníctvom svokra a švagrinej, svokor vlastní väčšinový podiel. Keď dôjdeme s deťmi navštíviť svokra, tak švagriná ziape ako zmyslov zbavená... nechce nás pustiť do dvora, resp. nás vyhadzuje
z dvora, aj psa pustila na nás. Svokor je ticho /lebo nechce mať potom peklo, keď odídeme/ a môj muž/
jeho syn, tiež mlčí... nechce ísť do konfliktu. Môže takto švagriná zamedzovať návštevám vnukov a deda?
Lebo tento sa bojí vyjsť aj pred bránu. Ani telefonovať nesmie. / Edita
Pre vec podstatnou skutočnosťou, ktorú
ste vo Vašej otázke uviedli je fakt, že Váš
svokor by mal byť vlastníkom väčšinového podielu spoločného dvora. Dvor
by tak podľa Vami uvádzaných informácií mal ako spoločná vec spadať do podielového spoluvlastníctva. Občiansky
zákonník v ust. § 137 ods. 1) zakotvuje,
že veľkosť spoluvlastníckeho podielu
vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci
podieľajú na právach a povinnostiach
vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu fakticky určuje okrem iného
teda aj mieru účasti na užívaní spoločnej
veci, v tomto prípade dotknutého dvora.
O hospodárení so spoločnou vecou
rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Každý
zo spoluvlastníkov má síce právo vec
užívať, držať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním avšak iba v rozsahu
prislúchajúcom veľkosti ich spoluvlastníckeho podielu. To znamená, že pokiaľ Váš svokor vlastní väčšinový podiel
predmetného dvora, v tom prípade rozhodujúce slovo, ak ide napr. o to, ako sa
má s dvorom naložiť patrí práve Vášmu
svokrovi (a nie švagrinej).
Švagriná nemá žiadne právo nepustiť
Vás na spoločný dvor, pokiaľ si Vašu
návštevu želá alebo s ňou súhlasí Váš
svokor. Švagriná teda nemá ani právo
Vás z dvora vyháňať alebo na Vás dokonca vypustiť psa, resp. ani žiadnym iným
spôsobom obmedzovať Vaše návštevy,
ak s nimi Váš svokor súhlasí. Svokor by
však v prípade akéhokoľvek konfliktu
mal Vašej švagrinej oznámiť alebo ju

požiadať, aby upustila od jej protiprávneho konania, ktorým takto obmedzuje
výkon jeho väčšinového vlastníckeho
práva.
V záujme možného predídenia ďalším budúcim konfliktovým situáciám
by sme Vám odporúčali, aby ste Vaše
návštevy dopredu oznamovali Vášmu
svokrovi, ktorý má vo vzťahu k spoločnému dvoru rozhodujúce slovo. Preto je
na Vašom svokrovi, aby vyššie uvedené
skutočnosti švagrinej vysvetlil, dohovoril jej, resp. ju oboznámil s tým, že ho
prídete navštíviť.
Ak by konflikty pretrvávali aj naďalej,

samozrejme existuje aj možnosť zrušenia spoluvlastníctva dvora (buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím) na
návrh niektorého zo spoluvlastníkov.
Súd pri rozhodovaní o tom, ktorému
zo spoluvlastníkov vec prikáže, prihliada najmä na veľkosť spoluvlastníckych
podielov a na účelné využitie veci. Ak je
možné dvor reálne rozdeliť (na základe
geometrického plánu) tak, aby ste pri
budúcich návštevách vedeli vstupovať
len na „svokrovu časť dvora“, v danom
prípade by sa takéto riešenie zrejme javilo ako najschodnejšie.
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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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Viete robiť PÁRTY?

Slovo párty sa u nás používa dosť často
a myslí sa ním „kde čo“, spravidla
však ide o udalosť slávnostnú. Aby
sme slávnostnú príležitosť. Aby sme
slávnostnú príležitosť mohli dostatočne
vychutnať, je dôležité, aby sme sa vedeli
na ňu náležite pripraviť.
Ak chceme usporiadať párty, musíme
si na začiatku ujasniť niekoľko
organizačných vecí. Na akej úrovni
chceme spoločenskú udalosť pripraviť,
koľko nás môže stáť, podľa akého kľúča
budeme vyberať hostí, koho pozveme.

KEDY SA ROBÍ PARTY?

Súkromné „žúry“ nechajme bokom, tam
je dôležitá dobrá nálada, dobrí priatelia
a dobrý drink. Takou polooficiálnou
párty v podniku či organizácii môže
byť oslava šéfových narodenín,
ale napríklad už oslava založenia
firmy by mala byť akciou väčšou,
oficiálnejšou. Keďže budeme oslavovať
firmu, pozývame predovšetkým jej
zamestnancov. Rovnako dôležité je
pozvať dobrých klientov, to znamená
partnerov, s ktorými rátame do
budúcnosti, ľudí, vďaka ktorým naša
firma prosperuje. Oficiálne pozvanie
hostí by sme mali zdôrazniť pozvánkou,
hoci predbežne možno pozývať aj ústne,
alebo telefonicky. Prvým krokom teda
bude dať si vyrobiť pozvánky, ktoré
by mali mať svoju výtvarnú úroveň.
Firemná pozvánka nemusí mať všetky
náležitosti pozvánky diplomatickej,
môže byť však podobná. Nemal by na
nej chýbať firemný znak a malo by byť
predovšetkým na nej napísané, kto
koho pozýva. Najvhodnejšie je pozývať
menovite. Napríklad sa nehodí, aby
sme napísali, že firma Solvent pozýva
firmu Kotva. Pozvánka musí byť
osobná, tak káže slušnosť. Napríklad:
Riaditeľ firmy Solvent pán Jozef
Hadraba pozýva pána Mariána Hudeca
na takú a takú akciu. Pri tomto bode sa
pristavme, lebo je rozdiel, či vás niekto
pozýva na banket, slávnostnú večeru
(tá sa často robí formou banketu), na
recepciu, na kokteil párty alebo čašu
vína. Ak si vyberieme niektorú z týchto
foriem spoločenského stretnutia, na
pozvánke je potom potrebné uviesť
miesto konania, dátum, hodinu. Na
oficiálnych pozvánkach býva zvykom,
že sa uvedie i predpísané oblečenie. Ak
nie je predpísané, platí, že sa obliekame
spoločensky.

ČO TREBA PRÍSNE
REŠPEKTOVAŤ?

Pod spoločenským oblečením pre
pánov sa myslí tmavý oblek. Čierny je
vyhradený pre tzv. veľké spoločenské
príležitosti. K tmavému obleku patrí
biela košeľa, viazanka, na večer čierne
ponožky, čierne topánky. Podotýkam,
že spoločenské topánky pre pánov
sú čierne šnúrovacie bez ohľadu na
módu. Mokasíny, i keď sú pohodlné, sa
hodnotia ako športová obuv a klasické
spoločenské topánky by nemali mať
gumovú podrážku. Podnikateľ, ktorý
reprezentuje svoju firmu, si musí
uvedomiť. že oblečenie nie je len
súčasťou jeho osobného imidžu, ale
jeho firmy. K spoločenskému oblečeniu
by sa nemal obliekať balónový alebo
kockovaný plášť. Tmavý plášť a žiadna
čiapka, najvhodnejší je klobúk, alebo
potom nič. Pokiaľ nie je predpísané
oblečenie, pre dámu sú vhodné tzv.
malé večerné šaty. V žiadnom prípade
nie dlhá róba, tá sa nosí zásadne
vtedy, keď je pre pánov predpísané
ako spoločenské oblečenie smoking
alebo frak. Dámy volia na bežnú párty
oblečenie podľa ročného obdobia a
nezanedbateľný je aj súlad s oblečením
pána. Ak má pán tmavý oblek, je tu
široká škála možností. Opäť si však
treba dať pozor, aby sme spoločenské
oblečenie
nedopĺňali
baloňákom
alebo nebodaj prešívanou vetrovkou.
K tomuto druhu oblečenia patria ešte
klasické lodičky a večerná kabelka,
ktorá je v súlade s obuvou. Patrí do nej
púdrenka so zrkadielkom, rúž, flakón
voňavky, vreckovke, drobné peniaze a
nejaký doklad.

AKO SA MÔŽETE BLAMOVAŤ

Vždy je lepšie byť o stupienok oblečený
menej slávnostne, ako prevyšovať
ostatnú spoločnosť oblečením. Ak na
pozvánke nie je predpísané oblečenie,
smoking si neobliekame. Prísť v ňom
na čašu vína je nevhodné.
Blamovať môžeme aj vtedy, ak prídeme
ako hosť, ktorý nemá vyhradené miesto
pri stole. Na pozvánkach v pravom rohu
bývajú vždy značky, ktoré znamenajú,
aby ste odpovedali, či prídete. Ak je
táto značka preškrtnutá, čo je dovolené,
nemusíte sa ohlasovať. Značka sa
používa najmä vtedy, ak ide o slávnostný
obed či večeru, o banket spojený s
ňou, kvôli zasadaciemu poriadku.
Na slávnostné večere a bankety sa
zvyčajne pozýva iba obmedzený počet
ľudí. Jednak je to záležitosť nákladná,
dlho trvá a komunikácia medzi

ľuďmi nie je taká bezprostredná, ako
pri ostatných typoch spoločenských
stretnutí. Treba rátať s tým, že hostia sa
v podstate bavia len s tými, čo im sedia
po boku, prípadne oproti. Ak chceme
usporiadať uvoľnenejšie a kontaktnejšie
podujatie pre väčší počet ľudí, vhodnou
formou pohostenia bude recepcia.
Recepcia je najvyššia forma bufetového
pohostenia, kde sa podáva aj teplé
jedlo a pozvať na ňu možno aj štyristo
ľudí. Podnikové spoločenské udalosti
sa robia najčastejšie vo forme koktail
párty alebo „rout“, čo je vlastne trochu
chudobnejšia recepcia. Koktail párty
je menej nákladná pri podávaní jedla,
má však svoje pravidlá v podávacom
sortimente nápojov. Koktail je miešaný
nápoj, teda ponúkame miešané nápoje,
ale spravidla aj nealkoholické, nesmie
chýbať minerálka, víno a tvrdý alkohol.
Čaša vína je zo spoločenského hľadiska
podujatie podobné ako koktail,
súčasne je to však najjednoduchší
druh pohostenia. V rámci tohto typu
pohostenia sa ponúkajú jednohubky,
slané pečivo, víno, prípadne šampanské
a samozrejme nealkoholické nápoje.

PRESNOSŤ, VÝSADA KRÁĽOV

Ak nie sme usporiadatelia, ale pozvaní,
chodíme na tieto podujatia načas. Na
recepcii, rovnako aj na koktail párty by
mal stáť pri vchode hostiteľ s manželkou,
prípadne jeho zástupca a mal by
podaním ruky vítať jednotlivo každého
hosťa. Hneď za ním stojí čašník, ktorý
každému prichádzajúcemu ponúka
drink. Výber jedla by mal byť taký, aby
sa dalo konzumovať len vidličkou, lebo
pri bufetových párty sa konzumuje
postojačky.

NEVRHAJTE SA BEZHLAVO
NA STOLY

Dosť často sa stáva, že ľudia prídu na
párty a vrhnú sa na prichystané stoly bez
toho, aby ich niekto ponúkol. Pri takejto
príležitosti, ktorá môže byť akciou pri
predstavovaní nového automobilu,
nového firemného partnerstva či
jubilea alebo vzniku organizácie, treba
ponechať predstaviteľom hostiteľskej
strany 15-20 minút, aby mohli hostí
uvítať a predniesť nejaký prípitok.
Vystriedať sa môžu najviac dvaja –
traja rečníci a ich príhovor by nemal
presiahnuť päť minút. Potom spravidla
hlavný hostiteľ pozve zúčastnených k
stolu.
(vybrané z EPP 1994)

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...
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„Zo života sa treba tešiť a žiť ho naplno,“
tvrdí seredská spisovateľka Ružena Scherhauferová

Dôkazom, že aj v dôchodkovom veku môže byť človek aktívny
a žiť naplno je seredská spisovateľka Ruženka Scherhauferová.
Bývalá učiteľka rada číta, recituje, píše a je aj členkou Spolku
slovenských spisovateľov, venuje sa pilatesu aj strečingu, okrem
toho je aktívna v rôznych združeniach. Ako jej knihy vznikajú aj čo zaujímavé autorka prežíva, si môžete prečítať v našom
rozhovore. Pochádza zo Svodova, ale svoj život prežila v Seredi.
Energiu naberá od čitateľov, kolegov, cestuje, kávičkuje s kamarátkami, takže na nudu nemá čas. Čo ju inšpiruje k písaniu
kníh? „Ešte na strednej škole som písala básne a krátke poviedky. Okrem toho sme vydávali v škole časopis, ktorý som okrem
príspevkov aj ilustrovala. Vtedy som snívala o tom, že raz budem slávna spisovateľka. Moje priateľky vo mne zrejme videli
známky talentu, pretože ma povzbudzovali a držali mi palce,“
uviedla seredská autorka. Ako dodáva, po čase ju pohltili štúdia, práca, rodina a na sen z detstva pomaly zabudla. Až pred
dôchodkom začala písať príbeh, ktorý sa je postupne nabaľoval.
„Moji hrdinovia zrazu prežívali starosti aj radosti a nakoniec,
bol z toho román. Rukopis mi vzalo hneď prvé vydavateľstvo, čo
bol pre mňa úspech. Aj keď som viac ako polovicu strán musela
vymazať. Príbeh sa im zdal dlhý. Potom som napísala ďalšie
knihy. A tak som sa stala spisovateľkou, pre moje dve dcéry
slávnou, takže sa mi detský sen po rokoch splnil,“ približuje
Ružena Scherhauferová. Ako by sa dal nazvať žáner, ktorý je
typický pre jej knihy? „Kým v mojej prvej knihe, písanej pod
pseudonymom Paulína Dudášová Svodovská, som popustila
uzdu fantázii, tie ďalšie už nesú výrazné prvky reality, pretože
sú zo života. Venujem sa aktuálnym spoločenským témam, aj
negatívnym, čo prinášajú hrdinom alebo spoločnosti problémy,“ spresňuje seredská spisovateľka. Každý správny príbeh by
mal mať ústredný motív. Hľadajú sa takéto témy ľahko alebo
k autorke prichádzajú náhodne? „Tých podnetov okolo mňa je

naozaj veľa. Často ma na ne upozorňujú čitatelia, ktorí mi núkajú svoje príbehy. Tvrdia, že to, čo prežili oni, je to najťažšie v
živote a nikto iný by to nezvládol. Rada ľudí pozorujem a počúvam ich rozprávanie. Zistila som, že každý z nás si so sebou
nesie kríž, teda popísanú hrubú knihu života-román, ktorý by
sa dal spracovať knižne,“ prezradila Ružena Scherhauferová.
Čo pre autorku písanie znamená? „Píšem pre potešenie i pre
čitateľov, ale aj pre radosť. Je to krásna a tvorivá práca, ktorá
ma napĺňa a dodáva mi životný elán a optimizmus. Ak nie som
spokojná s časťou rukopisu, vymažem i to, čo som krvopotne
napísala,“ dopĺňa. Onedlho jej vyjde jedenásta kniha V to leto
som tancoval s motýľmi. „Pôjde o sedemnásťročného gymnazistu, ktorý sa zaľúbi do staršej ženy. Celý príbeh je hľadaním
najväčších životných hodnôt rodiny, súdržnosti a lásky,“ odhaľuje seredská spisovateľka. A čo o sebe na záver prezradila?
„Som zrejme príkladom toho, že nikdy nie je neskoro začínať so
svojimi záľubami, ísť za svojím cieľom a venovať sa im naplno.
Mojím krédom je užívať si život, tešiť sa z neho a dostávať od
neho veľa pozitívnej energie. Pre mňa je vek len číslo,“ odkazuje
s úsmevom.
Bc. Zlatica Gregorová

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...
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10 situácií, keď spoznáš, že tvoj chlap je zbabelec a
slaboch a taký určite nie je vhodný do manželstva
Prvá situácia:

- Potrebuje počúvať názory svojich kamarátov pri pive na veci, ktoré
máte riešiť iba vy dvaja?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Vždy budú tí druhí dôležitejší, než si ty.)

Druhá situácia:

- Hanbí sa ťa zastať, ak si jeho sestra viditeľne na teba dovoľuje a intrigujete voči tebe, a to nie po prvýkrát, ale stáva sa to u nej už pravidlom?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Chlap musí vedieť zastať ženu, s ktorou chce žiť, aj keď to bude
nepríjemné a aj keď to bude pred
rodičmi
alebo
súrodencami.
A zvlášť, ak ti krivdu vyrobil niekto tretí.)

Šiesta situácia:

- Tvoj chlap oslavoval narodeniny a s alkoholom to opäť prehnal. Ku
koncu oslavy začal už urážať aj spolusediacich a nakoniec aj teba. Na
druhý deň sekal „baránka“, odprosoval, kúpil ti aj šperk na udobrenie. Ty si odpustila...?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Ak je to po prvýkrát, tak možno to bola naozaj len náhoda. Ale
môže tak byť aj druhýkrát, aj stýkrát... Záleží len od teba, ako sa
k tomu postavíš, agresivita a pitie do dna nejdú dokopy. Oba zlozvyky sa budú rokmi stupňovať. A nezdá sa ti, že pije akosi často?)

Tretia situácia:

- Našla si tajný odkaz svojho
drahého, v ktorom vysvetľuje svojej
matke, že ti všetko vysvetlí, ako to
u nich doma chodí a ak to ty nepochopíš, alebo by si to nechcela
rešpektovať, bude radšej chodiť na
návštevu k rodičom alebo sestre iba
on sám.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Spoločný život nie je o jednorazových návštevách, trvá desaťročia,
a to vždy pôjde k rodičom alebo sestre bez teba? Už nie ste ty a on, už
ste vy!)

Štvrtá situácia:

- Máte spor, ktorý chceš, aby sa
vydiskutoval. Tvoj chlap namiesto
toho sadne do auta a uteká k sestre
a k rodičom. Dozvedáš sa, že namiesto toho, aby boli nestranní a vysvetlili mu, že patríte k sebe, tak namiesto toho mu nalievajú a doslova ho štvú proti tebe, aby ste sa rozišli,
lebo aj tak vám to dlho nevydrží, lebo ste z rozdielnych svetov, atď. ...
Dozvedáš sa tiež, že svorne s nimi pripitý o tebe (bez teba) rozoberá
vaše spolužitie, ale aj to, čo je len „vaše“.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Skutočný muž a čestný človek nikdy nerozoberá partnerský život
do detailov s inými a zvlášť, ak ide o bežnú hádku a o ženu, ktorú
skutočne miluje. Tým totiž ohrozuje vzťah, robí ho zraniteľným,
lebo prezrádza Achillove päty partnerstva.)

Piata situácia:

- Zariaďujete si spoločný byt, ktorý si ale zdedila ty po babke. Ty
si ešte v práci, on sťahuje nábytky so známymi. Počas sťahovania
ich ponúka pohárikmi a nešetrí ani seba. Večer ťa čaká ožratý ako
doga, navyše niekto z kumpánov, ktorí mu pomáhali, asi podľa všetkého ukradli peniaze z vašej truhličky. On opitý, samozrejme, takéto
veci neusledoval. Okrem toho v kúpeľni niekto poškodil odvádzaciu
rúrku na vodu z práčky, v kuchyni sú rozbité poháre, čerstvá maľovka pri sporáku je zamastená... Tečú vám nervy, aj plačete, on namiesto pokory hučí, že ste hysterka.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Aj toto je skúška spoľahlivosti partnera, ako si ťa váži. Ak navyše
byt nemusel kupovať, len sa prisťahoval, vidíš, že ho berie ako
samozrejmosť a neváži si to, lebo byt prišiel do jeho života bez
práce a odriekania. A zrejme tak si nebude vážiť ani teba, lebo si
tu vždy, keď ťa potrebuje.)

Siedma situácia:

- V práci ste mali úspech. Tvoj chlap sa s tebou teší. O mesiac si nechtiac búrala autom a spôsobila si úraz chodcovi, s ktorým to musíte
riešiť až súdne, napriek tomu, že ty si nebola na vine. Tvoj chlap sa
o tom nechce vôbec baviť, je to vraj tvoj problém! Kto ti kázal večer
chodiť autom, si karieristka, stále ťa zadok svrbí, aby si mohla niekde
loziť, neposedíš doma, ešte aj večeru si musel zohriať sám, navyše ti
vykrikuje, že sa musí hanbiť, lebo zranený chodec bol jeho kamarát
a jeho rodičia sa kvôli tomu nechcú baviť ani s jeho rodičmi ani
s ním. Si zúfalá, tak veľmi si potrebovala práve teraz pochopenie, že
hlavne, že sa nič horšie nestalo, a nie takéto „hysáky“.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Ostala si ako sám vojak v poli. Keď je dobre a si oslavovaná, donesieš peniaze či iné výhody, tak tvoj chlap s tebou veľmi rád oslavuje.
Ak nastane problém – je to odrazu len tvoja vec. Ale v spoločnom
živote príde častokrát konflikt alebo situácia, kde treba zachovať
chladný rozum a hodnotiť celú záležitosť triezvo na základe faktov, nie falošných emócií. Navyše chovanie napodobňujú aj vaši
potomkovia.)

Ôsma situácia:

- Tvoj partner prichádza o prácu, nie je s ním reč. Ty s ním súcitíš,
utešuješ ho, niekoľkokrát si s ním celú záležitosť prebrala, načrtávaš
východisko. Jemu to nestačí, neustále sa ľutuje, neustále poukazuje
na druhých, prečo sa to nestalo im, vyplakáva, pobehuje po byte,
telefonuje s matkou a reve do telefónu, že ti hlava ide prasknúť. Chce
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sa stále o tom s tebou rozprávať, ešte aj v noci, kľačí ti pri posteli,
opiera sa hlavou o teba, budí ťa, hoci vie, že zajtra máš ťažký deň,
navyše máš menzes a ráno budeš riadiť auto s tromi kolegami do
vzdialenosti 150 km! Stále ho ukľudňuješ, že to preberiete opäť zajtra
po robote, ale on len hučí, že si egoistka, karieristka. Na druhý deň
ho doma nenájdeš, akurát lístok na stole, že išiel k sestre, lebo tam ho
lepšie chápu ako ty, že si bezcitná a egoistická. Zrejme toto rozoberal
aj so sestrou, lebo tá ti večer volá a surovo ti nadáva do telefónu aj so
svokrou. Skladáš telefón a dívaš sa do okna, pričom rozmýšľaš, kde si
urobila chybu. Má takýto život vôbec význam?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Tvoj chlap je nielen „plačko“, ale aj zbabelec a egoista najvyššieho rangu. Stále sa potrebuje niekoho držať za ruku, niekomu vyplakávať na pleci ako malé dieťa a stále od niekoho očakáva pomoc,
vidí len svoju bolesť, svoju krivdu, všetko ostatné ho zaťažuje, aj
tvoje starosti. Je to skrátka stále ešte neurotické dieťa, aj keď má
tridsať. Rodičia niečo zrejme vo výchove zanedbali.)

Deviata situácia:

- Viackrát si upozornila susedu v činžiaku, kde bývaš, samozrejme
slušne, aby nefajčila v spoločných priestoroch. Jednak ti to vadí, lebo
si nefajčiarka, otravuje to aj iných, ale tiež zákon toto zakazuje. Jej
manžel prišiel „robiť poriadky“ s tebou, ale rovno na štedrý deň ráno
pripitý a s tým, že si útočila na jeho ženu – pritom ty si jeho ženu
upozorňovala na uvedený stav štyri mesiace. On si vybral akurát štedrý deň na riešenie problémov, ale samozrejme nie s tebou, ale volá
tvojho chlapa. Ten namiesto objektívneho postoja a zhodnotenia
situácie - že sa to dnes nehodí, si ťa vôbec nezastal, nechal ho doslova
kydať na teba a ešte sa za teba aj ospravedlnil, že to s tebou vyrieši.
Nechápeš, za čo sa ospravedlňoval, ani prečo sa chcel so susedom
udobriť. Keď zavrel dvere, vynadal ti, že si hašterivá, máš s ľuďmi
neustále konflikty a on, práve naopak, chce byť so všetkými za dobre.
Vôbec neskúmal, o čo išlo, ako dlho to trvalo, čo konfliktu predchádzalo, atď.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Dá sa takéto jednanie chlapa hodnotiť inak ako zbabelosť a úbohosť? Navyše pred opitým susedom, ktorý sa posilnil alkoholom
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a vtedy sa cítil byť silný riešiť konflikt svojej manželky, ktorá ho
vyštvala vyriešiť situáciu akurát na štedrý deň doobeda...! Skrátka
stretli sa dvaja úbožiaci. Jednému rozkazuje manželka a druhý nie
je schopný vlastného názoru, ani obrany svojej partnerky. Nemáš
im čo závidieť!)

Desiata situácia:

- Keď si začala žiť so svojím chlapom, bola si mladučká dvadsiatka,
neskazená, čistá dievčenská duša, študentka, panna. Po dvojročnom
spolunažívaní tvoj chlap pri spoločnom posedení, keď opäť raz nezvládol svoje problémy a s alkoholom to prehnal, ti vyťal zaucho, že sa
ti pustila z nosa krv a povedal slová, ktoré patria ženám, ktoré menia
partnerov ako ponožky. Na druhý deň – obohratá platňa, prosíkanie
o odpustenie, darček, ale aj vyhrážanie, že si niečo urobí...
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Rada na záver! Utekaj z takéhoto vzťahu, čo ti nohy stačia a buď
rada, ak ešte nemáte spolu deti. Chlap, ktorý fyzicky zaútočí na
ženu, s ktorou spáva, ktorá ho miluje, ktorá mu odovzdala svoju mladosť a panenstvo, ktorá mu pomáha a stojí pri ňom – tak
si nezaslúži nič iné, ani sa otočiť za ním, aj keď by si s ním mala
ten najlepší sex. Ak sa tvoj chlap takto chová teraz, tak zhruba ti
ukázal, ako bude reagovať aj nabudúce a pri starostiach a konfliktoch počas spoločného žitia, aj pri výchove vašich potomkov – keď
by mal stáť pri tebe a pri rodine ako váš ochranca. Takýto chlap ťa
vždy hodí cez palubu, lebo jeho bolia iba jeho problémy a chráni
si len svoj svet. Žena potrebuje istotu. Citovú a morálnu častokrát
viac ako finančnú, zvlášť, ak ona sama je citlivá, nadmieru inteligentná a láska u nej znamená oddanosť druhému, pomoc a obetavosť pri spoločnom živote, ale aj rešpektovanie pravidiel slušného
chovania a rešpektovanie jej postavenia ako dámy. Ak chce niekto žiť vo dvojici, znamená to, že problémy a radosti, sú nie tvoje a moje, ale „NAŠE“. A ak niekto uráža môjho partnera/partnerku, uráža aj mňa. Žiť spolu znamená byť jedno telo, jedna duša,
rovnaké pravidlá, spoločná oddanosť a spoločná ochrana. Kto má
ochrániť vzťah, ak nie tí dvaja? O tom život vo dvojici predsa je.
- redakcia -

Rokmi overené
receptúry a kvalita

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473

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

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

