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

Stredoškolská
riaditeľka
Anzelma
Bolová verí,
že ešte aj dnes
má remeslo
zlaté dno /str.10
Riaditeľka Ing. Magdaléna
Birnšteinová si želá, aby jej
žiaci prinášali osoh najmä
Slovensku /str.6

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka Tešedíkova,
Ing. János Restár, starosta Vlčian, Igor Mandák, starosta Selíc,
Mariana Hrachalová, konateľka SPV Dálovce
v aktuálnom rozhovore s našou redaktorkou o plazmovej spaľovni
v šalianskom okrese /str.8

pplk. Mgr. Roman Révay a
Mgr. Peter Krokavec šéfujú šalianskym
štátnym a mestským policajtom /str.4
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Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Š a ľ a

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

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – 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 administratívnej budove, súp. č. 1824, na parc. č. 2418/5 a 5029/8, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa,
jeden priestor o výmere 12 m² vhodný ako kancelársky s cenou nájmu minimálne 37,- € /m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2. v budove školy, súp. č. 7098, na parc. č. 2416, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa, jeden priestor o výmere
50 m² vhodný ako učebňa, s cenou nájmu minimálne 21,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
3. v budove Školského internátu, súpisné č. 1058, na parcele č. 2412, na ul. Kráľovská č. 48, k. ú. Šaľa,
jeden priestor o výmere 15 m² vhodný ako kancelársky alebo 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 27.11.2020
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
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Mestskí a štátni policajti zo Šale s veliteľmi,
primátor Šale
a veliteľ Hasičského a záchranného zboru v Šali.

Aj vďaka mestským aj štátnym policajtom patrí
Šaľa k najbezpečnejším mestám na Slovensku

pplk. Mgr. Roman Révay

Mgr. Peter Krokavec

Pomáhať a chrániť je ich poslaním, bezpečie obyvateľov im leží na
srdci. Robia všetko pre to, aby sme sa v prípade núdze mohli na
nich spoľahlivo obrátiť. Príslušníci Mestskej polície Šaľa (MsP) a
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Šali (OR PZ) vedia,
ako na to. O tom, ako vnímajú tento ťažký rok a čo leží na ich
pleciach nám povedal náčelník MsP Šaľa Mgr. Peter Krokavec a
riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Šali pplk. Mgr. Roman
Révay. Tento rok je pre všetkých ťažký, ako koronakríza ovplyvnila
Vašu činnosť, čo ste museli zrušiť, alebo preložiť z Vašich aktivít?
„Už od začiatku prvej vlny sa MsP Šaľa, okrem svojich základných
povinností, podieľa aj na opatreniach smerujúcich k zabráneniu
šírenia COVID-19 na území mesta. Pomáhali sme mestu s
distribúciou ochranných rúšok pre osoby nad 65 rokov.
Zintenzívnili sme hliadkovú činnosť zameranú na dodržiavanie
vydaných ochranných opatrení. Čo sa týka plánovaných akcií
a vzdelávania, tak sme museli zrušiť, okrem strelieb a pár školení,
všetky aktivity a obmedzili sme aj prednášky v školách. Tento rok
prvýkrát za 23 rokov nezorganizujeme ani medzinárodný
futbalový turnaj,“ uviedol Peter Krokavec. Riaditeľ OR PZ v Šali
Roman Révay uviedol, že aktuálna situácia sa podpisuje aj na ich
činnosti. „Súčasná krízová situácia, súvisiaca s celosvetovou

pandémiou ovplyvňuje do značnej miery samozrejme aj samotnú
činnosť našich policajných útvarov, či už pri dohľade nad
dodržiavaním opatrení k vyhlásenému núdzovému stavu,
k zákazu vychádzania a samozrejme aj kontrolou dodržiavania
opatrení vyhlásených úradom verejného zdravotníctva. To všetko
v súbehu aj s bežným výkonom našej služby. Momentálne sú
všetky aktivity mimo reálneho výkonu služby spojeného
s dohľadom nad dodržiavaním nariadených opatrení zrušené,“
vyhlásil riaditeľ OR PZ v Šali.“ Čo teraz vyžadujete od občanov vo
väčšej miere v súvislosti s koronakrízou, s čím sú najväčšie
problémy a v čom sú Šaľania ústretoví, ako teraz prebieha
komunikácia s občanmi? „Určite je to zodpovednosť
a ohľaduplnosť k ostatným občanom. Naším najväčším
problémom je momentálne z dôvodu dlhodobejších PN
príslušníkov personálny stav. Väčšina občanov je veľmi
zodpovedná a dodržiava opatrenia. Komunikácia s nimi je pre
nás významná a prebieha osobne i verejne dostupnými
komunikačnými kanálmi. Informujeme o svojej činnosti,
zámeroch a upozorneniach, výsledkoch a v neposlednom rade
získavame aj spätnú väzbu a názory občanov,“ povedal Peter
Krokavec. Aj očami štátnej polície sú Šaľania vcelku
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disciplinovaní. „Pri obyvateľoch regiónu sa v kontexte kontroly
opatrení nestretávame s výraznejšími problémami. Zistené
priestupky najčastejšie v súvislosti s nedodržaným prekrytím
horných dýchacích ciest rúškom alebo inou vhodnou formou boli
riešené najskôr napomínaním, neskôr boli nedisciplinovaným
jedincom uložené aj sankcie,“ reagoval riaditeľ OR PZ v Šali
Roman Révay. A ako to vyzerá počas núdzového stavu v krajine?
Musia policajti dodržiavať nejaké špeciálne pokyny a majú
ochranné vybavenie, aké potrebujú? Mestská polícia chce byť
podľa jej náčelníka vzorom a tak vypracovali systém opatrení,
aby
zamedzili šírenie koronavírusu pre príslušníkov a
zamestnancov. „Na začiatku prvej vlny COVID-19 sme mali
menšie problémy so zabezpečením rúšok, ochranných rukavíc
a dezinfekčných prostriedkov. Ale zvládli sme to v spolupráci
s mestom a čo ma veľmi príjemne prekvapilo, bola nezištná
pomoc od podnikateľov, ktorí nám darovali rukavice, overaly,
respirátory a dezinfekčné prostriedky. Aj touto cestou sa im
chcem poďakovať. Aj napriek všetkému jeden príslušník bol
pozitívne
testovaný.
Mesto Šaľa okamžite pristúpilo
k pretestovaniu všetkých príslušníkov MsP, aby bola zabezpečená
ochrana zamestnancov, ale aj občanov. Testy vykonalo mesto vo

príslušník MsP Šaľa pri práci
vlastnej réžii, nečakali sme na pomoc od štátu, pretože čas hrá
kľúčovú rolu. Verím, že ak sa nestane niečo nepredvídateľné, tak
na druhú vlnu už sme pripravení,“ priblížil Peter Krokavec.
Rovnako sa aj príslušníci OR PZ v Šali správajú zodpovedne.
Riaditeľ Roman Révay uviedol: „Tak, ako aj v iných zamestnaniach,
dbáme na dodržiavanie hlavných hygienických zásad na našich
pracoviskách a to ROR /rúško, odstup, ruky/, na dezinfekciu
priestorov kancelárií, povrchov predmetov v spoločných
priestoroch a taktiež na pravidelné dezinfekcie priestorov
služobných motorových vozidiel. Dbáme o to, aby naši riadiaci na
útvaroch včas avizovali potrebu doplnenia ochranných
prostriedkov policajtom do bežného výkonu služby – rúška,
rukavice, dezinfekčné prostriedky, prípadne štíty a overaly.“
Myslia si vedúci šalianskej polície, že je postavenie príslušníkov
doceňované alebo by prijali zvýšené ohodnotenie? Náčelník MsP
Šaľa Peter Krokavec tvrdí, že platy obecných a mestských
policajtov sú poddimenzované a oklieštené tabuľkami. A to je
často hlavnou brzdou pri obsadzovaní pozícií. „Keď k nám príde
záujemca bez odbornej spôsobilosti a povieme mu, že má nárok
na tabuľkový plat s príplatkom za smennosť 737,50 € v hrubom,
tak sa nám poďakuje a odíde. Po získaní odbornej spôsobilosti
pre policajta s rodinou je nástupný plat s príplatkom za zmennosť
861,50 €, čo tiež nie je motivácia,“ spresnil náčelník. Už aj mestskí
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a obecní policajti majú nárok na sociálne zabezpečenie.
„Rozhodnutie však muselo prísť zákonom od poslancov Národnej
rady SR. Som rád, že sa tak stalo. Príslušníci obecných a mestských
polícií si budú podľa novely zákona platiť poistné na 3% príspevok
z vymeriavacieho základu,“ uviedol Peter Krokavec. Ani v štátnej
polícii to nevyzerá ružovo. Muži sa do ochrany národa príliš
nehrnú. Roman Révay uviedol: „Mám taký pocit, že v poslednom
období poklesol záujem mladých mužov o tento druh štátnej
služby. Povolanie policajta by malo spĺňať atribút celoživotného
poslania, a s týmto sa mnohí zrejme nevedia stotožniť. Zvýšené
ohodnotenie by bolo určite pre každého tou najväčšou
motiváciou.“ Policajti sú teraz v 1. línii a robia často mnoho aktivít
naviac. Váži si mesto ich prácu? „Myslím si, že áno. Primátor
mesta ako aj mestské zastupiteľstvo sa v rámci svojich možností
snažia o vytvorenie podmienok pre zvyšovanie kvality našej
práce. To, že počas COVID-19 sme boli a sme v prvej línii berú
ako samozrejmosť. Pre nás je ochrana života a zdravia občanov
najdôležitejšia,“ uviedol náčelník MsP Šaľa Peter Krokavec. Ako
hodnotíte vzájomnú spoluprácu s hasičmi a políciou pri zásahoch?
„Spolupráca je vynikajúca, za čo by som sa rád poďakoval
príslušníkom policajného zboru, hasičského a záchranárskeho
zboru a ostatným zložkám, s ktorými denne spolupracujeme.
Podľa mňa je táto spolupráca základným pilierom, že Šaľa patrí
k najbezpečnejším mestám Slovenska. Organizujeme porady
a navzájom sa informujeme o bezpečnostnej situácii v našom
meste. Úzko spolupracujeme pri športových a kultúrnych akciách.
Teší ma, že spolupráca už presiahla rámec služobných záležitostí
a dokážeme sa spojiť aj pri mimopracovnej činnosti. Sme asi
jediný okres na Slovensku, kde sme sa vedeli spojiť MsP, PZ SR
a Hasičský zbor a zorganizovať si vlastný Ples policajných
a záchranných zložiek. Spoločne s PZ SR, každý rok organizujeme
oslavu na sv. Michala Archanjela, patróna policajtov. Ciele polície
sú rovnaké a to je poskytovať občanom čo najkvalitnejšie služby.
Občan nerieši, či mu pomôže mestská polícia alebo štátna polícia,
ale v akej kvalite mu pomoc bola poskytnutá,“ objasnil náčelník
Peter Krokavec. Ani riaditeľ OR PZ v Šali Roman Révay nemá
námietky. Tvrdí, že „spolupráca s Hasičským a záchranným
zborom a taktiež aj s mestskou políciou v našom okrese je na
výbornej úrovni a môže byť príkladom aj pre iné regióny
Slovenska. Stretávame sa spolu nielen pri rôznych zásahoch počas
výkonu služby, ale organizovali sme spolu aj kultúrnospoločenské
podujatia, k akým nesporne patrí aj ples policajných a záchranných
zložiek – „tých, ktorí Vás chránia“, keď začiatkom februára tohto
roku sme usporiadali v poradí už 5. ročník tohto prestížneho
plesu s vysokou účasťou členov spomínaných zložiek a obyvateľov
mesta.“ Viete si predstaviť, ako asi vyzerá deň šalianskeho
mestského policajta? „Musíme si riadne plniť svoje úlohy
a povinnosti každý deň. Okrem bežnej hliadkovej a zásahovej
činnosti dohliadame každý pracovný deň počas školského roku
na bezpečný priechod detí cez štyri priechody. Aktívne zvyšujeme
bezpečnosť našich seniorov alebo osamelo žijúcich občanov už od
roku 2018 vďaka monitorovaciemu prístroju „SeniAngel® SOS
tlačidlo“ 24 hod. denne a 7 dní v týždni v prípade vyvolaného
poplachu alebo aktiváciou pádového senzoru,“ priblížil šaliansky
náčelník. A čo plánujú štátni policajti, ak sa situácia v meste
dostane do normálu? „Pôjdeme ďalej v štandardnom plnení úloh
PZ a budeme usilovať o čo najväčšiu dôveru širokej verejnosti na
našich pracoviskách v klientských centrách a v službách
k občanom, a samozrejme aj v samotnom výkone služby v uliciach
obcí a mesta v našom okrese,“ dodal riaditeľ OR PZ v Šali Roman
Révay.
Bc. Zlatica Gregorová
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Riaditeľka Ing. Magdaléna Birnšteinová si želá,
aby jej žiaci prinášali osoh najmä Slovensku
Stredná škola chovu koní a služieb v Šali
(SOŠChKaS) ponúka svojim žiakom
množstvo príležitostí, ako zobrať „opraty do
rúk“. Či už je to zaujímavá práca s koňmi,
alebo vzdelanie v gastro odboroch. Čo
tento rok stihli a čoho sa museli vzdať, nám
priblížila riaditeľka SOŠChKaS Šaľa Ing.
Magdaléna Birnšteinová. Špecializujú sa
na agropodnikateľské odbory, ako je chov
koní a farmárstvo a na služby, v ktorých
možno získať vzdelanie v odboroch chovateľ

so zameraním na chov koní a jazdectvo,
farmárstvo,
kuchár,
čašník/servírka,
kaderník. „Ponúkame aj dvojročný odbor
poľnohospodárska výroba pre žiakov,
ktorí si môžu dokončiť základné vzdelanie
a následne pokračovať v trojročnom odbore
s možnosťou získať výučný list. Absolventi
môžu
získať
maturitné
vysvedčenie
v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore
podnikanie v remeslách a
službách a
poľnohospodárstvo. Ponúkame aj celoživotné

Rokmi overené
receptúry a kvalita

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473
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vzdelávanie v akreditovanom odbore
Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného
stupňa a v rámci II. kvalifikačného
stupňa Tréner dostihových koní,“uviedla
riaditeľka školy. Škola má vlastný chov
koní rôznej kategórie, vekovej štruktúry
a využitia. V ich stajniach nájdete aj
kone cudzích majiteľov. Školský rok
2019/2020 ako i tento sú však úplne
odlišné ako doterajšie. V zmysle opatrení
MŠVVaŠ SR a RÚVZ škola prešla na
dištančné vzdelávanie so 179 žiakmi
„Využívame IKT získanú z projektovej
činnosti, od zriaďovateľa i z vlastných
zdrojov.
Dištančné
vzdelávanie
prebieha prostredníctvom školského
portálu Edupage, e-mailovej komunikácie,
sociálnych
sietí,“
uviedla
riaditeľka.
V dôsledku koronakrízy neuskutočnili
viaceré aktivity. V rámci projektu Erasmus +
žiaci nemohli absolvovať stáže v Národnom
žrebčíne v Kladruboch, v Dostihovej škole
športu a jezdectví v Prahe – Chuchle,
v Nemzeti Ménes v Bábolni. Žiaci sa žiaľ,
nemohli zúčstniť stáže v španielskej Malage
a oboznámiť sa so španielskou drezúrou.
Žiaci neboli na stáži v Portugalsku a nemohli
rozšíriť svoje poznatky z oblasti hipoterapie.
„Neuskutočnila sa ani stáž v Írsku, takže sme
požiadali o predĺženie projektu Erasmus+.
Dúfame však, že uvedené stáže ešte budeme
môcť realizovať.Nemohli sme zorganizovať
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ani tradičné 1. májové parkúrové preteky,
Agrofilm sa uskutočnil len on-line formou
v triedach, zrušené boli aj Dni poľa. „Chov
koní si vyžaduje 365 dní komplexnej
starostlivosti, chýba i prax žiakov, ktorú
budeme dobiehať len veľmi ťažko“ reagovala
Magdaléna Birnšteinová. Pozoruhodné je, že
v škole teraz majú jednu žiačku z ukrajinskej
Odesy a jedného žiaka z ďalekého Japonska.
Na maturity sa v škole chystajú a veria, že
prebehnú prezenčnou formou. A ako pôsobí
nezvyčajné ticho na chodbách na učiteľov?
„Škola bez detí je v tomto období smutná.
Prvé dni bez žiackeho šumu boli najprv fajn,
ale potom nám už žiaci chýbali,“ uviedla
riaditeľka strednej školy. Napriek ťažkému
obdobiu sa im podarilo realizovať viaceré

akcie. Magdaléna Birnšteinová nám
prezradila, že stihli jesennú bonitáciu
koní, ktoré predvádzali žiaci 3. ročníka.
V rámci výstavy Kôň 2020 absolvovali
ich žiaci súťažné predvádzanie koní
v Trenčíne Nozdrkovciach, kde sa v súťaži
družstiev umiestnili na krásnom 1. mieste.
Žiaci 3. ročníkov mali v októbri radosť i z
absolvovania „Hubertovej jazdy“ žiakov
ako symbolického ukončenia jazdeckej
sezóny. V sektorovom operačnom
programe „Rozvoj kľúčových kompetencií
pre trh práce“ sa uskutočňujú vzdelávacie
aktivity v odboroch, ktoré má škola v sieti.
Zo získaných finančných prostriedkov z
projektu vylepšili materiálno – technické
vybavenie školy. Výhody štúdia na ich škole
vidí riaditeľka najmä v uplatnení ich žiakov.
„O našich absolventov je veľký záujem doma
i v zahraničí. Uplatňujú sa v jazdeckom
športe ako jazdci a tréneri, ako chovatelia
koní, farmári a v oblasti služieb. Nedávno
nám veľkú radosť urobil náš absolvent Lukáš
Matuský, ktorý vyhral 130. ročník Veľkej
Pardubickej, ktorá je najťažším dostihom
v stredoeurópskom regióne, s anglickým
plnokrvníkom Hegnus. Mnohí žiaci
pokračujú aj v štúdiu na vysokých školách.
Každý si svoju cestičku môže vyšliapať a byť
šťastný,“ pripomína riaditeľka šalianskej
strednej školy Magdaléna Birnšteinová.
Bc. Zlatica Gregorová

JUDr. Silvia Bacigál Štarková vníma funkciu hlavnej
kontrolórky v Šintave ako pestrú a zaujímavú
Dohliadala na vnútorný kontrolný systém a objektívne posudzovala činnosti, ktoré spadali do poľa jej pôsobnosti. JUDr. Silvia Bacigál Štarková, LL.M., ktorá pracovala ako hlavná kontrolórka obce Šintava nám prezradila zaujímavosti o tejto dôležitej
funkcii. Pani doktorka, čo je náplňou práce kontrolórky obce,
čo rieši, čím sa vlastne zaoberá? „Hlavného kontrolóra (HK)
definuje §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Je zamestnancom obce a má kľúčové postavenie v rámci vnútorného
kontrolného systému obce. Jeho úlohou je nezávislý a nestranný
výkon kontrolnej činnosti v obci,“ informuje doktorka. Podľa
Silvie Bacigál Štarkovej ide o kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa osobitných predpisov-kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov i nariadení obce, kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v
Šintave (OZ), kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
kontrola plnenia ďalších úloh. Aká veľká zodpovednosť leží na
pleciach kontrolórky? „Podľa môjho názoru je veľkou zodpovednosťou konštatovať, či boli rozhodnutia obce zákonné, alebo
či boli finančné prostriedky vynaložené hospodárne a či boli/
neboli porušené právne predpisy Slovenskej republiky pri ich
vynakladaní. Boli to zákonom dané úlohy aj vykonávanie kontrol, ktorými som bola poverená na základe uznesenia OZ resp.
poverenia starostky obce,“ objasnila hlavná kontrolórka, ktorá

prácu považovala za pestrú a zaujímavú.
Tvrdí, že okrem pravidelných zákonných
povinností, pestrosť prinášajú poverenia
na vykonanie kontrol OZ, resp. starostom obce. Doktorka práv sa nám zdôverila, že práce mala často aj vyše hlavy.
„Zodpovedný prístup k jej vykonaniu
si vyžaduje štúdium danej problematiky a súvisiacich právnych predpisov,
zhromaždenie podkladov a spracovanie
záverov z vykonanej kontroly do správy
o výsledku, čo môže byť časovo náročné,“ uviedla Silvia Bacigál
Štarková. V Šintave bol kontrolórkin pracovný úväzok v rozsahu 20%, teda 7,5 hod. týždenne, čo je žalostne málo. „Táto práca
mi zaberala viac ako deň v pracovnom týždni. Hlavný kontrolór
nemá preplatené nadčasy, OZ mu môže schváliť maximálne 30%
odmeny z platu. Ak nemá byť táto funkcia len formálna, mala
by byť výška úväzku aspoň 40%,“ zdôverila sa doktorka práv. A
ako svoje bývalé poslanie vníma dnes? „Počas môjho krátkeho
pôsobenia v tejto obci som vykonala okrem zákonom daných
povinností aj niekoľko kontrol z poverenia OZ a starostky obce.
Tieto kontroly boli rozmanité a týkali sa rôznych oblastí, takže štúdiom som si jednoznačne rozšírila vedomosti v rôznych
oblastiach, čo hodnotím pozitívne,“ dodala JUDr. Silvia Bacigál
Štarková.
Bc. Zlatica Gregorová

Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...

-8-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Vyriešila by plazmová spaľovňa problém s k
Na skládkach stále končí viac ako 60% odpadov. Ich zneškodňovanie formou skládkovania je odzrkadlením súčasného trendu čoraz
zvyšujúcej sa produkcie komunálneho odpadu. No aj týmto skládkam sa časom naplní
kapacita a podľa požiadaviek EÚ sa v priebehu najbližších rokov prestane povoľovať budovanie nových skládok odpadov. S prevratným riešením prichádza firma SPV Dálovce,
s.r.o., ktorá chce v lokalite Selice vybudovať
Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou.
Starostovia dotknutých obcí Neded, Tešedíkovo, Žihárec a Vlčany ale tento projektový
zámer odmietajú a proti takémuto konaniu sa
dôrazne ohradzujú.
Cítia sa v nevýhode
Hoci o zámere vybudovať v ich blízkosti spaľovňu na splyňovanie
komunálneho odpadu
sa starostovia dozvedeli v lete minulého roka,
samotný 800-stranový
dokument, slúžiaci na
popísanie celého projektového zámeru, im
bol doručovaný práve
počas prvej vlny koronakrízy, kedy boli buď
viaceré obecné úrady
zatvorené, alebo mali
obmedzené stránkové
hodiny. „Zverejnili sme
síce súhrnné zhrnutie, ale občania nemali
možnosť nahliadnuť
do tohto dokumentu,“ vysvetľuje zložitú
situáciu Mgr. Ildikó
Agócs Kőrösi, starostka Tešedíkova (na snímke). „Z tohto dôvodu sme sa obrátili na ministerstvo životného prostredia s prosbou o odklad
takýchto povinností, v čom nám, žiaľ, vyhovené
nebolo.“ Súčasná pandemická situácia tak vôbec
neprospela tomu, aby bola miera verejnosti a informovanosti určitým spôsobom zabezpečená.
Na ďalšiu veľkú nevýhodu poukazuje i starosta Vlčian Ing. János Restár (na snímke). „Nie
sme odborníkmi na danú problematiku a veľmi
ťažko sme zohnali niekoho, kto by nám pomohol nájsť v tomto projekte nejaké slabé body.
A tých je tam skutočne veľa.“
Veľa otázok s nejasnými odpoveďami
Nad samotným projektom visí podľa starostov
hneď niekoľko otáznikov. Kto stojí za celým
projektom? Aké vedľajšie produkty bude mať
splyňovanie komunálneho odpadu? Cez aké
trasy chcú voziť komunálny odpad do spaľovne? Aký dopad to bude mať na život ľudí v obci,
na kvalitu ovzdušia a životné prostredie? Bude
vôbec produkcia sľubovanej elektrickej energie a vyrobeného tepla energeticky efektívna?
Konateľka spoločnosti SPV Dálovce, s.r.o. Mgr.
Mariana Hrachalová sa snažila tieto otázky
zodpovedať na verejnom prerokovaní, ktoré sa
uskutočnilo pred tromi mesiacmi v Šali a dvakrát v Seliciach. Podľa nej ponúkajú ľuďom riešenie, kam vyvážať odpad a ako ho zhodnotiť,
keď sa obmedzí skládkovanie v zmysle smernice
EÚ. Starosta Vlčian je toho názoru, že v spaľovni
je budúcnosť, ale nie v takej, ktorá nemá pozitívne fungujúci príklad v Európe. „Stále počúvame
iba polopravdy, ako spaľovne na princípe plaz-

my v Európe fungujú. Áno, ale na metalurgický odpad či bioodpad, nie však na komunálny
odpad.“ Navrhovatelia to ale vidia inak. „V západnej Európe sú spaľovne bežnou súčasťou
mestských aglomerácii a skládkovanie je značne
znevýhodňované. Takéto zariadenia s rôznymi
kapacitami spracovaného odpadu sú tiež napr.
v Švédsku a Fínsku. Využite plazmy v procese
spracovania odpadu je vlastne spôsob vyvinutia
potrebnej veľmi vysokej teploty pri spracovaní
– na splynenie odpadu,“ vysvetľuje konateľka.
Pokiaľ ide o dopravu, odpad budú zvážať len
cestami, ktoré sú na to určené. „Plánujeme využívať aj obchvat mesta Šaľa, ktorého výstavba sa
v lete začala, predovšetkým nový most, ktorý je
jeho súčasťou.“
Zariadenie by plne nahradilo skládkovanie
Konatelia spoločnosti SPV Dálovce, s.r.o. sľubujú výhody v podobe nových pracovných miest
a eliminácie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním. S podobným projektom
sa podľa starostky Tešedíkova snažili uspieť i
v Šamoríne. „Chápeme, že odpadové hospodárstvo je veľký problém a skládky sa po istom
čase budú zatvárať, ale púšťať sem súkromného
investora s takýmto typom prevádzky, ktorý nemôžeme ovplyvniť, je riskantné,“ pripúšťa starostka Tešedíkova Ildikó Agócs Kőrösi. Akým
spôsobom však bude prevádzka fungovať, je na
dohode so starostami obcí.
„Určite máme záujem s nimi spolupracovať,
pretože budú náš najdôležitejší partner ako
dodávateľ suroviny – odpadu,“ hovorí Mariana
Hrachalová. Okrem toho projektovaná kapacita
navrhovaného zariadenia je 100 000 t zhodnocovaného odpadu za rok, čo podľa jej starostky
Tešedíkova značne presahuje produkciu odpadu v tomto regióne. „Obávame sa, že by tu mohol byť spracovávaný odpad aj z územia mimo
tejto oblasti.“ Produkcia komunálneho odpadu
v obci Vlčany je 1000 t ročne. 100 000 t je odpad v 100 obciach vo
veľkosti Vlčian. Obce
by boli v prípade postavenia spaľovne vystavené monopolnému
postaveniu v súvislosti
so spracovaním odpadu. Konateľka Mgr.
Mariana Hrachalová
(na snímke) ale tvrdí, že 100 000 ton je
primerané množstvo
v danej lokalite, čo sa
uvádza aj v ich Správe
o hodnotení. „Odpadu je dosť a naše zariadenie
plne nahradí skládkovanie, čo je jeho najväčší prínos. Okrem toho elektrická energia sa zo
zákona musí dodať do spoločnej prenosovej sústavy a vyrobené teplo vieme využiť vo vlastnej
prevádzke, príp. predajom tepla zmluvnému odberateľovi.“ No starosta Vlčian János Restár sa
zamýšľa aj nad iným problémom. „Čo v prípade,
ak tu už spaľovňa vybudovaná bude a nastane
nejaký problém tak, ako všade v Európe? Skládku už občania mať nebudú, kam teda pôjde všetok odpad?“
Pomôže petícia?
K danému zámeru mali občania možnosť vyjadriť sa prostredníctvom petície, vďaka ktorej sa
podarilo vyzbierať už vyše 11-tisíc podpisov. Jánosa Restára teší, že ich v úsilí podporili aj také
vzdialené obce ako Kolárovo, Zemné, Tvrdošovce či Palárikovo, dokonca podpisy im zozbierala

i jedna obec z okolia Komárna. Petíciu s názvom
„STOP PLAZME!“ odovzdal petičný výbor na
ministerstvo životného prostredia. Obce však
majú ešte stále k dispozícii petičné hárky, ktoré
sú zverejnené a dostupné, a tak je stále možné
ich kedykoľvek podpísať, keďže sa ešte neuzavrelo konanie o posudzovaní vplyvov zariadenia
na životné prostredie.
Všetko posúdi až ministerstvo životného
prostredia
Plazmová spaľovňa by
sa mala vybudovať v katastri obci Selice, teda
na druhej strane rieky
Váh, ako sú dotknuté
obce. Starosta Selíc Igor
Mandák (na snímke)
argumentuje, že síce
sa pozemok nachádza
v katastri ich obce, ide
ale o pozemok súkromnej osoby. „Firma SPV
Dálovce a majiteľ pozemku sa dohodli. My to
berieme na vedomie, cítime s tými ľuďmi a určite nepôjdeme proti niečomu, čo by ohrozilo ich
zdravie,“ dodáva, pričom má k danej veci jasné
stanovisko. „Ide o celkom novú technológiu...
Človek by mal povedať, prečo spaľovňu nechce, k tomu však treba dôkazy. A práve na to je
tu ministerstvo životného prostredia, aby danú
vec posúdilo.“ Konateľka Mariana Hrachalová
je o prínose tejto novej technológie pevne presvedčená. „Pri vysokých teplotách sa v materiáli porušia všetky väzby a odpad sa rozloží na
atómy, z ktorých vznikol – a to sú všetky prvky
Mendelejevovej tabuľky – a tie vieme známymi
postupmi spracovať. Nevznikajú teda žiadne
vedľajšie produkty. Je to uzavretý systém, všetka
vstupná matéria sa využije a spotrebuje.“
Aká je aktuálna situácia?
Momentálne na ministerstve životného prostredia prebieha konanie o posudzovaní vplyvov
daného projektu a v rámci neho majú prebehnúť v dotknutých obciach verejné prerokovania projektového zámeru za účasti navrhovateľa – spoločnosti SPV Dálovce, s.r.o, a tiež za
účasti celej verejnosti. „Vzhľadom na aktuálnu
pandémiu Covid-19 sme požiadali o odročenie
uskutočnenia verejného prerokovania, v čom
nám ministerstvo vyhovelo, pričom sme dostali spätnú väzbu, že k prerokovaniu môže dôjsť,
ak sa všetky opatrenia uvoľnia,“ vysvetľuje Ildikó Agócs Kőrösi, starostka Tešedíkova. Pokým
teda nebude uzatvorené rokovanie na všetkých
miestach, kde o to prejavili záujem, ministerstvo
nemôže dovtedy vydať definitívne rozhodnutie
o tom, či povoľuje, alebo nepovoľuje daný projektový zámer. „Očakávame veľký záujem zo
strany občanov o prerokovanie. Ak by to bola
technológia osvedčená a overená, nemali by
sme s tým problém, ale aktuálne by sme uvítali niečo menšieho rozsahu, čo je šité priamo na
mieru potrieb daného regiónu, s veľmi jasnými
a transparentnými pravidlami fungovania,“
uzatvára. „Máme záujem rokovať so starostami
a zástupcami dotknutých obcí o benefitoch pre
jednotlivé obce, dohodnúť budúcu spoluprácu,
no stretnutie sa nám nepodarilo zrealizovať pre
stále sa meniacu pandemickú situáciu. Veríme,
že po ukončení núdzového stavu a zákazu vychádzania sa nám pracovné stretnutie podarí
uskutočniť,“ dodáva konateľka spoločnosti SPV
Dálovce.
pripravila: Mgr. Mária Májeková
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komunálnym odpadom v šalianskom okrese?
Skládky alebo Zariadenia na zhodnotenie
odpadu (Plasma Center Selice)?
Na tom, že skládky sú najnevhodnejšia alternatíva na nakladanie s odpadom sa asi zhodneme. No ako inak nakladať
s odpadom je otázka, na ktorú existuje odpoveď, ale sa jej
všetci vyhýbajú, lebo v našich končinách nie je populárna a
nie je dostatočne podporovaná ani mediálne, ani politicky.
Vieme znížiť množstvo ukladaného odpadu na skládku triedením odpadu, no v konečnom dôsledku sme len z jednej
kopy urobili dve, pričom celkové množstvo ostalo uchované.
Ani recyklácia nerieši problém s odpadom, len ho odďaľuje.
Materiál nie je možné recyklovať do nekonečna, raz skončí
na skládke. Našim zámerom poskytujeme riešenie, čo potom, keď obmedzíme skládkovanie v zmysle smernice EÚ –
k čomu sme sa aj ako súčasť EÚ zaviazali. V súlade s týmto
trendom prichádzame na Slovensko s progresívnou technológiou na materiálové a energetické zhodnotenie odpadu, s
vysokoteplotným splyňovaním. Vysokoteplotné splyňovanie
TKO (tuhý komunálny odpad) patrí k jednej z najefektívnejších metód úplného rozloženia organických a anorganických
zložiek TKO, vedúcej k tvorbe tzv. syntézneho plynu, ktorý po
následnej úprave slúži k výrobe inej forme energie. Technológia spočíva vo využití splyňovacieho reaktora, pracujúceho pri podstechiometrickom množstve kyslíka a pri vysokej
prevádzkovej teplote (cca 2760–4427 °C.) v reaktore, ktorá je
dosiahnutá použitím plazmových horákov. Pri tejto teplote
sa väčšina druhov odpadu rozloží na plynné prvky a zložité
molekuly sa rozdelia na atómy. Vplyvom vysokej teploty dochádza k degradáci organických látok na vodík a jednoduché
zlúčeniny CO a H2O. Anorganické látky obsiahnuté v TKO
sú pôsobením vysokej teploty tavené a zakomponované do
vzniknutej sklovitej strusky, ktorá vďaka svojej nízkej vylúhovateľnosti môže slúžiť ako cenovo dostupný stavebný materiál. Je to technológia bezzbytková, t.j. využíva všetky vstupné
produkty. Nová technológia zároveň prináša aj riešenie skládok – výstup zo Zariadenia nepotrebuje skládky – nevzniká
žiaden popolček alebo škvára, ktoré treba zase len – ako inak
– skládkovať (pri klasických spaľovniach). Zvolená technológia má mnoho modifikácií – podľa druhu a s rôznymi kapacitami spracovaného odpadu – využitie plazmy v procese
spracovania odpadu je vlastne spôsob vyvinutia veľmi vysokej teploty potrebnej na spracovanie – na splynenie odpadu.
Najviac ich je samozrejme v Japonsku, USA, Číne, SAE. V
rámci EÚ je najstaršie zariadenie v komerčnej prevádzke vo
Francúzsku (1992), nasleduje Fínsko, Dánsko, Švédsko, Veľká
Británia a inde. Na Slovensku je takáto technológia vybudo-

vaná v rámci VSŽ v Košiciach (2000). Otázky, ktoré kladú
starostovia, sú veľakrát nad rámec posudzovania vplyvu na
životné prostredie. Keďže ide o súkromnú investíciu, banky a
financujúce inštitúcie majú dôsledne preverené ako a na aký
projekt zveria svoje nemalé finančné prostriedky a aké majú
záruky ich návratnosti. Samotný proces splyňovanie a jeho
súvislosti podrobne popisujú a hodnotia odborne spôsobilé
osoby s primeraným vzdelaním a ktorých závery sú rozhodujúce. Tieto závery sú dostupné verejnosti. Keď sa zariadenie postaví, musí byť nejaký čas v skúšobnej prevádzke, aby
sa nastavili správne všetky procesy a celá prevádzka, riadiace
jednotky a uviedol sa vopred vyškolený personál. Súčasťou
komplexu je aj vlastné skúšobné laboratórium, ktoré bude
slúžiť na analýzy a postupy spracovávaného odpadu. V zariadení nájde prácu 108 pracovníkov. Prevádzka je nepretržitá,
s technickými prestávkami, ktoré sa vykonávajú raz ročne.
Odpad budú zvážať spoločnosti, ktoré ich vozia aj teraz, len
už nepôjdu na skládku, ale do tohto zariadenia. Môžu zvážať
odpad len cestami, ktoré sú na to určené. Aj dnes sa odpad
zváža takými istými cestami a je to súčasť cestnej infraštruktúry. Zrejme sa bude využívať aj obchvat mesta Šaľa, ktorého
výstavba v lete začala, predovšetkým nový most, ktorý je jeho
súčasťou. Cesta by mala byť odovzdaná do užívania v roku
2022, kedy naše plánované dielo zhotovené nebude. Kapacita nášho zariadenia je plánovaná na max. cca 100 tisíc ton
ročne, čo je primerané množstvo v danej lokalite. Odpadu je
dosť. Zariadenie plne nahradí skládkovanie, čo je najväčší a
nikde nespomínaný prínos Zariadenia. Riešenie – čo s odpadom sa teda našlo. Aby sa aj zrealizovalo, je potrebná vôľa a
súčinnosť samospráv dotknutých obcí. Je potrebné nájsť spoločné riešenie, ako dielo vytvoriť a aký prínos pre jednotlivé
obce môže mať. Aj predstavitelia obcí alebo občania môžu
mať konštruktívnu myšlienku na zlepšenie nášho Zámeru.
Hľadaním podružných tém okolo výstavby sa odpadu nezbavíme. Zámer je v procese posudzovania vplyvu na životné
prostredie, odborné posudky znalcov, hovoria o prospešnosti
diela. Podľa výsledkov posudzovania bude možné spresniť
celý Zámer tak, aby sme splnili všetky limity, ktoré budú v
posudku stanovené. Viac info na www.plasma.sk. Ak máte
otázky, píšte: spv.dalovce@gmail.com.
Radi Vám odpovieme.

- oficiálne stanovisko spoločnosti –
SPV Dalovce, s.r.o.,
Popradská ulica č.71, Bratislava / IČO: 45615756
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Stredoškolská riaditeľka Anzelma Bolová verí,
že ešte aj dnes má remeslo zlaté dno

Mgr. Anzelma Bolová
Svojim žiakom poskytujú kvalitné
vzdelanie. Po štúdiu môžete byť odborníkom v gastropriemysle či hotelierstve alebo aj špecialistom na vlasy. Stredná odborná škola obchodu a
služieb Galanta (SOŠ O aS) ponúka
výučbu v oblasti gastra: učebné odbory kuchár-čašník, kuchár-cukrár,
kaderník a študijný odbor-hotelová
akadémia ako aj učňovské obory.
Maturitné štúdium s nadstavbou si
môžu žiaci urobiť v dvojročnom štúdiu v spoločnom stravovaní:kuchár,
cukrár, kuchár-čašník a vlasová kozmetika: kaderníčka. Ako sa škole darí
v tomto neľahkom období a ako sú
učitelia aj žiaci spokojní s online vyučovaním? Riaditeľka Mgr. Anzelma
Bolová nám v rozhovore povedala
viac. Školský rok sa nezačal šťastne,
ako to u Vás prebiehalo? „Vrátili sme
sa do školy po karanténe a museli sme zistiť, ako učivo žiaci zvládli.
Opakovali sme, doučovali praktické
zručnosti a učitelia otestovali úro-

veň žiakov. Uniká nám najviac prax,
nevieme ju posilniť počas vyučovania,“ objasnila riaditeľka.„Hlavne sú
to deti, ktoré sa zručnostiam prišli
k nám naučiť. Snažíme sa, aby online zručnosti zvládli v dištančnom
vzdelávaní zvládli čo najlepšie i majstri odborného výcviku,“ vysvetlila
riaditeľka Anzelma Bolová. To, že
je 275 študentov opäť doma, učiteľov neteší. „Je to už dosť dlhé obdobie, keď sú žiaci mimo školy, čo je
zlé hlavne pre terajších maturantov
a spomínanú odbornú prax žiakov.
Dištančné vzdelávanie priamy kontakt v škole nenahradí. V súčasnosti
majú študenti určený riadny rozvrh,

Ing. Zuzana Vičíková
pri online vyučovaní
začíname online vyučovanie o 8.00
hod. Vtedy sa žiaci prihlásia cez počítač a idú pracovať. Máme 30 min.
hodiny, prispôsobujeme osnovy, je to
však veľmi náročné,“ priznáva riaditeľka. Žiaci sú vyčerpaní a tak svojich
unavených učiteľov potešia úsmev-

areál školy

nými momentmi, že nemajú zapnuté
kamery, občas sa vypnú a pod.. Skúšajú, čo to dá, avšak dnes už vedia,
že vďaka technike majú učitelia o
nich dokonalý prehľad. Aj dištančné
vzdelávanie sa vyvíja a tak už učitelia mienia postupovať ráznejšie. A čo
maturity? „Áno, práve to je gro, na
ne sa učitelia zameriavajú, aj študentom pripomíname, že určite budú
maturovať. Či budú mať stužkovú,
to však je otázne,“ reaguje riaditeľka galantskej strednej školy. Nákaza
im nabúrala množstvo aktivít, chceli
ísť na odborné exkurzie, do divadiel,
zúčastniť sa súťaží. Plánov na obnovu
školy sa ale nevzdávajú. „Z finančných prostriedkov trnavskej župy
budeme rekonštruovať strechu školy a svojpomocne si budujeme novú
školskú knižnicu. Okrem toho nám
menia dvere v cukrárenskej výrobni
a zakupujeme notebooky pre školu.
Škola žije, aj keď tu žiaci nie sú, učitelia i nepedagogickí zamestnanci chodia do práce, nie sme zatvorení, akoby si niekto mohol myslieť. Varíme
pre zamestnancov školy i dôchodcov
mesta Galanta, takže i rozvážame
stravu,“ priblížila riaditeľka galantskej školy. „Kuchár, či čašník je žiadaný na trhu práce, každý žiak sa po
ukončení školy uplatní, ak je šikovný
a chce pracovať. Byť vyučený v odbore je v súčasnosti oveľa výhodnejšie.
Ten, kto má remeslo v rukách, si určite vie zabezpečiť svoju budúcnosť,“
tvrdí riaditeľka Anzelma Bolová.
Bc. Zlatica Gregorová
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Dobrovoľní hasiči zo Šintavy s veľkým srdcom
si vychovávajú už aj malých „dráčikov“

Ivan Miklošík je poslancom
Obecného zastupiteľstva v Šintave a zároveň predsedom miestneho Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ), ktorý patrí medzi
najstaršie na Slovensku. „Jeho
vzniku predchádzala nemilá udalosť, kedy v roku 1885 zhorelo
centrum obce. Vtedy sa zrodila
myšlienka založiť Dobrovoľný
hasičský zbor. Iniciátorom bol
miestny učiteľ Szöcz, ktorému sa
to podarilo uskutočniť. Vyprosili
si jednu miestnosť, kde bolo zriadené hasičské skladisko-cimra, na
mieste terajšej hasičskej zbrojnice,“ uviedol predseda Ivan Miklošík. Prvé vybavenie šintavských
dobrovoľných hasičov je možno
úsmevné, ale vtedy poslúžilo.
Podľa dobových zápisov to boli
fakle, rebríky či látka na nohavice.
„Náradie mali z domu. Postupne kúpili ručnú striekačku, ktorá
slúžila od 50. rokov,“ približuje
predseda DHZ Šintava. Súčasný
zbor tvorí 36 členov, z toho je 9
žien. Nežná časť vraj nosí zo súťaží
medaily, ktoré už vyplnili takmer
celú policu. Muži vraj, podľa slov
predsedu, zase radšej obúvajú
ťažké baganče a súťažiam sa elegantne vyhýbajú. Do ich portfólia
pribudla moderná Tatra 805 a po-

tom Avia bez cisterny, zadovážili
si aj modernú techniku-čerpadlá,
elektrocentrálu aj motorovú pílu.
V roku 2012 síce získali nové
Iveco Daily s cisternou, ale bez
výbavy. Postupne ju teda museli
dokupovať, rovnako tak robia aj
pri ďalšej hasičskej výbave. Ako
tvrdí Ivan Miklošík, každý materiál má svoju životnosť, ľahko
sa zničí pri rôznych akciách. Z
ministerských a európskych prostriedkov dostali aj protipovodňový vozík s hrádzami a čerpadlami, v podobe gumených vakov.
Tie, podľa šintavského predsedu
DHZ, napĺňajú vodou a dajú sa
spájať. Vedia tak vytvoriť hrádzu
a zamedziť zatopeniu územia. A
ako vyzerá výjazd týchto hasičov?
„Ak sa stane nejaká udalosť, napr.:
niekde horí, operačné stredisko
vyšle hasičský záchranný zbor,
ktorý požiar zlikviduje. Potom je
tam však veľa manuálnej práce,
kde sa vyhľadávajú ohniská, rozoberajú sa konštrukcie napr. strechy, prekopávania a to je už práca
dobrovoľníkov,“ vysvetlil Ivan
Miklošík. Najviac ich zamestnáva vypaľovanie trávy a obecná
kanalizácia, ktorá sa najmä po
dažďoch rada vylieva do ulíc. Našťastie už menej výjazdov majú

kvôli povodniam, ktoré ustúpili
vďaka hrádzam. Okrem zásahov
sa venujú aj zaúčaniu mládeže do
hasičského poslania. V súčasnosti
majú 14 detí v krúžku, ktorý vedie hasička Stanka Nováková v
školskom klube. Ivan Miklošík s
radosťou hovorí:„Deti majú svoje
uniformy, z ktorých sú nadšené.
Skvelé je, že majú záujem, onedlho im dokonca pribudne ďalšia
trieda malých šintavských dobrovoľníkov.“ To, že sú šikovní, dokazujú ich 1. a 2. miesta v ťažkých
disciplínach, ktoré hravo zvládli.
Vlani sa členovia DHZ Šintava,
okrem zásahov, zúčastnili cirkevných aktivít, ako sú procesie,
Božie telo, púť v Šaštíne a pod. a
stihli vypracovať i chýbajúci požiarny plán obce. Nedávno však
škrt cez rozpočet narobil koronavírus, venovali sa teda opravám
výbavy. Tušíte vlastne, aký by mal
byť záujemca o členstvo v DHZ
Šintava? „Minimálne 15-ročný,
sebakritický, zdravý a s kondíciou-ideálne mladý športovec, či
športovkyňa. Chlapci od Váhu sú
odolní, takže stačí, aby to bol odvážny záujemca. Odbornosť získa
výcvikom a zdravotníckou prípravou,“ reaguje predseda, ktorý
dodáva, že táto činnosť neprináša

iba chodenie v parádnej uniforme, ale patrí k tomu aj polnočný
telefonát od veliteľa a vtedy treba
ísť okamžite na výjazd. A v čom
spočíva význam ich zboru? „Najmä je to o úcte k tradícii, záväzok.
Potom je to rovina spoločensko-prospešná. Odkedy sú dobrovoľné hasičské zbory začlenené v Integrovanom záchrannom systéme
112 a sú vybavené technikou, sme
schopní plnohodnotného zásahu.
Najprv vybehnú hasičské zbory v
pohotovosti, potom dobrovoľníci,“ objasňuje šintavský predseda.
V pláne majú zdokonaľovanie v
kurzoch, ako sú výškové práce,
strojníctvo, práca s motorovou
pílou, elektrocentrálami. Založili
už i občianske združenie Šintavskí hasiči, kde môžete prispieť na
ich dobročinnosť. Výťažkom z
hasičského plesu už prispeli rodine seredského hasiča, iniciatívu
vyvinuli i hasičky, ktoré vytvorili
nástenný kalendár a každá v ňom
zapózovala pre dobrú vec. Ich predajom opäť pomohli tým, ktorý to
potrebujú. O tom, že opäť niečo
zaujímavé vymyslia, niet pochýb,
stačí im len držať palce alebo ich
rovno finančne podporiť.
Bc. Zl. Gregorová
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Ako 18-ročná som naivne podpísala
ručiteľstvo k úveru bratrancovi...

Ako 18-ročná som naivne podpísala ručiteľstvo k úveru bratrancovi, ale ten po necelom roku prestal svoj úver platiť. Teraz po
piatich rokoch začali strhávať časť výplaty jeho spoludlžníkovi, švagrovi jeho matky. Ten však stratil v tomto roku prácu a teraz
som na rade ja podľa exekútora. Pritom veľmi dobre viem, že bratranec pracuje na živnosť, ale peniaze si posiela na iný účet, na
účet svojej babky, ktorá je pripútaná na lôžko. Už sa musel aj z bydliska odsťahovať, lebo oklamal aj iných ľudí a tí sa mu začali
vyhrážať. Schováva sa aj so svojou manželkou mimo náš okres a ako som sa dozvedela, má tento môj bratranec aj s manželkou
už niekoľko trestných oznámení na svoju osobu kvôli nekalým praktikám. Čo mám urobiť ja? Jeden môj známy právnik mi poradil, aby som, ak sa dá, nešla pracovať, aby mi nemali z čoho strhávať splátky, ale toto sa mi nezdá ako dlhodobé riešenie. Skôr mi
to pripadá ako špekulácia a aj tento právnik sa mi nezdá byť veľmi dôveryhodný človek. Takto sa dlho žiť nedá. Keďže čítavam
Vaše rubriky a rady v Žurnále, nedalo mi a skúšam preto opýtať sa na tento môj problém aj Vás. Už si neviem rady, som zúfalá
z celej situácie. Viete mi poradiť niečo rozumné?
- Etela F. alebo osobne v príslušnej kancelárie Centra
právo dať podnet aj príslušnému Daňovému
Stanovisko advokáta:
Vaša situácia nie je jednoduchá a chápeme
Vaše znepokojenie. Nepíšete o aký vysoký
úver išlo a ani bližšie podrobnosti. Spomínate exekútora, čiže len môžeme dedukovať,
že existuje exekučný titul (súdne rozhodnutie, že máte Vy platiť banke). Neexistuje však
žiadny paragraf, ktorý by Vašu situáciu vyriešil jednoducho. Vo Vašej situácií vidíme
nasledovné možnosti:
- dohodnúť sa s exekútorom na splátkach a
dlh splatiť. Nevidíme riešenie v tom, že by ste
nešli pracovať, nakoľko táto exekúcia Vám
obmedzí aj možnosť kúpiť si nehnuteľnosť,
zobrať vlastný úver a pod.. Vy ako ručiteľka
sa po splatení dlhu stávate voči dlžníkovi
(bratrancovi, švagrovi matky) veriteľom a
máte právo vymáhať vrátenie dlhu do troch
rokov od splatenia dlhu;
- druhou možnosťou je tzv. „osobný bankrot“.
Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba nepodnikateľ
môže oddlžiť od svojich dlhov. Je potrebné sa
objednať telefonicky na tel. č. 0650 105 100

právnej pomoci, podľa miesta trvalého bydliska. Na konzultácii Vám zamestnanci Centra poskytnú všetky potrebné informácie.
Konanie pred Centrom sa začína vyplnením
tlačiva a potrebných príloh. Tlačivo spolu
s prílohami nájdete v príslušnej kancelárii
Centra alebo si môžete toto tlačivo vyplniť
aj ONLINE alebo stiahnuť nevyplnené tlačivo
aj s prílohami v sekcii
„Dokumenty na stiahnutie“. Tlačivo so všetkými
prílohami je potrebné
vlastnoručne podpísať a
doručiť osobne do kancelárie Centra alebo poslať
poštou. Nemáte sa čoho
báť, tento proces síce trvá
dlhšie ale na konci ste bez
dlhov;
- ak máte informácie o
tom, že peniaze z podnikateľskej činnosti nejdú
na účet podnikateľa, máte

úradu, ktorý vie vykonať kontrolu daňového
subjektu, máte právo podať túto informáciu
aj poverenému exekútorovi. Veríme, že sme
Vám aspoň čiastočne pomohli predostrieť
Vám Vaše možnosti, hoci sme nemali bližšie
informácie. Pre budúcnosť si treba dať pri ručení pozor a skôr sa ručeniu vyhnúť.

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

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

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

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

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.

