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Aj v týchto ťažkých časoch
sme tu pre Vás!

Ponúkame dlhoročné skúsenosti
v oblasti realít (predaj, kúpa, prenájom)
 
Pôsobíme na realitnom trhu od roku 2008
Stabilný tím realitných maklérov

Pri obhliadkach dodržiavame
prísne epidemiologické opatrenia

PREDAJ - Sládkovičovo - Zátišie
4 izbový, Zátišie, 492 m2 pozemok, 
terasa, krb                           
0903 423 200 

179.000 EUR 198.000 EUR cena na požiadanie

PREDAJ-Matúškovo -Matúškovo
5i,Športová ul, dvojgaráž, bazén, pozemok
2832 m2. 

287.500 EUR

                                         
0903 423 200

PREDAJ - Galanta - Lipová 
4 izbová novostavba s garážou, 840 m2
pozemok, okrasné dreviny. 
0905 554 369  

PREDAJ - Galanta - Železničiarska 
3i, Železničiarska ul., 66 m2, vyvýšené
prízemie, kompl. rekonštrukcia. 
0903 423 200

PREDAJ - Galanta - Nemocničná 
štvorbytovka, 62m2, 1.posch, Nemocničná
ul.,garáž, altánok.

88.000 EUR

0905 554 369  

PREDAJ -Jelka - Jelka 
7i, 840 m2, okrasné dreviny, altánok, 
zrekonštruovaný.                 
  0915 956 771

129.900 EUR

www.directreal.skVajanského 2385/20, 924 01 Galanta   l  0905 554 369

LMCity

r e a l i t n á  k a n c e l á r i a

P A R T N E R

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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Porozprávali sme sa aktuálne so slovenským europoslancom Milanom Uhríkom

„Politik, ktorý nenájde odvahu problém nahlas pomenovať, 
nikdy nenájde odvahu ani ho vyriešiť,“ hovorí europoslanec.

• Ako by ste sa predstavili ako človek...?
- Som obyčajný chlap, ktorý sa snaží uro-
biť pre Slovensko niečo dobré. Vyrastal som 
v  typickom slovenskom dedinskom prostre-
dí, ako deti sme chodili pásť husi, pomáhali 
dedkom vo vinohrade, lozili po stromoch a 
chytali ryby. Odvtedy pretieklo už veľa vody. 
Medzičasom som vyštudoval techniku a eko-
nomické zameranie na STU v Bratislave, ab-
solvoval som stáže v  zahraničí (vo Švajčiar-
sku, na univerzitách v Nemecku a v srbskom 
Belehrade), pôsobil som ako riaditeľ Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja, 
ako krajský poslanec v  Nitrianskom samo-
správnom kraji, ako poslanec v  Národnej 
rade Slovenskej republiky a teraz obhajujem 
záujmy Slovenska v Európskom parlamente. 
Avšak nech som hocikde, v akomkoľvek na-
blýskanom „paláci“, stále sa v srdci cítim ako 
ten obyčajný chlap z dediny. Vážim si svojich 
rodičov a starých rodičov, mám svoju rodinu 
a  dve malé deti, ktoré veľmi ľúbim. A aj  pri 
politických rozhodnutiach vždy rozmýšľam 
z pohľadu takýchto bežných ľudí a zvažujem, 
že aký dopad budú mať tieto rozhodnutia na 
ich životy. Politikov, ktorí obhajujú milioná-
rov je tu dosť. Každý slušný človek si však za-
slúži mať dôstojný život.

• Bývate v Nitre, viac rokov ste boli aj žup-
ným poslancom za Nitriansky samospráv-
ny kraj, čo boli priority vo Vašej práci? 
- Poslancom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja som bol necelé dva roky. Po zvolení 
do Európskeho parlamentu som sa mandátu 
krajského poslanca dobrovoľne vzdal. Zákon 
to síce nevyžadoval a  aj fyzicky by som to 
možno stíhal (na Slovensku bývam väčšinu 

času), ale zdalo sa mi nekorektné sedieť na 
dvoch stoličkách a  nerobiť svoju prácu na-
plno. Na župe som sa snažil profesionálnymi 
postrehmi upozorňovať predovšetkým na 
zlé hospodárenie, na nevýhodné zmluvy, na 
zlepšenie transparentnosti pri umiestňova-
ní ľudí do domov sociálnych služieb (aby sa 
nikto nemohol predbehnúť napríklad vďaka 
úplatku), atď. Taktiež som vystupoval naprí-
klad proti tomu, aby boli vysielače mobilných 
operátorov umiestňované na budovy škôl. 
Zdravie je to najdôležitejšie.

• Ako sa Vám pracovalo v NR SR v rokoch 
2016-2020, keď Slovensko vtedy zažilo 
doslova šok, že sa kotlebovci dostali do 
slovenského parlamentu?  (Inak bolo to 
presne vyvrcholením celkovej situácie na 
Slovensku a dal sa tento výsledok očakávať, 
vzhľadom na to, že vládnuci SMER v rokoch 
2012-2016, ktorý mal väčšinu v parlamente, 
a teda vládol sám, sa už nevedel zmestiť do 
kože. To otvorene ako dlhoročná novinárka 
hovorím, a aj preto musel prísť výsledok vo-
lieb taký ako prišiel, a teda plná moc SMER-
-u skončila... Nevedno, či spojenie SNS, bu-
gárovci a  SMER v  rokoch 2016-2020 však 
bolo pre Slovensko užitočné, možno len pre 
niektorých Slovákov, no a teraz, čo prišlo po 
roku 2020, to hodnotím opäť ako dlhoroč-
ný novinár, ale aj ako človek, ako jeden zle 
organizovaný chaos.) – Ako sa Vy pozeráte 
na celú politickú scénu od roku 2012 až po 
súčasnosť? 
- Na Slovensku sme zažili už všeličo, vládu 
zahraničných agentov, mafiánov a zlodejov 
a najnovšie už aj bláznov. Ľavicové resp. cen-
tristické strany SMER a SNS sú vo veľkej časti 

verejnosti vnímané tak, že ukradnú všetko, 
čo nie je prizvárané. Strany tzv. „štandardnej“ 
opozície sú zase preslávené tým, že absolútne 
nedokážu spolupracovať a  ich vládu sprevá-
dzajú nekonečné vnútorné hádky, škriepky 
a chaos. Trpí kvôli tomu celé Slovensko. Ro-
zoberať dopodrobna všetko zlé, čo sa stalo 
a čo sa deje, asi nemá zmysel. Ľudia to vidia 
sami. Faktom je, že medzi tými tzv. štandard-
nými politickými stranami nie je veľký roz-
diel. Všetky sú namočené v korupčných škan-
dáloch, všetky slúžia oligarchom (rozdiel je 
len v tom, že ktorým) a všetky nekriticky pl-
nia príkazy zo zahraničia. Ak chceme naozaj 
veci zmeniť a posunúť Slovensko k lepšiemu, 
tak to sa nedá len kozmetickými úpravami. 
Na presadenie potrebných zásadných zmien 
politik musí byť svojim spôsobom „protisys-
témový extrémista“ v tom pozitívnom slova 
zmysle. Ustráchaný servilný diplomat poria-
dok presadiť nedokáže, takého človeka vyso-
ká politika a  korupčný systém zomelie ako 
mlynček. Pri pohľade na tváre predstaviteľov 
väčšiny politických strán je jasné, že sloven-
ská politika už zúfalo potrebuje generačnú 
obmenu a novú energiu. Lebo potom naozaj 
nie je koho voliť. Politici, ktorí už nemajú čo 
ponúknuť, nemôžu vo svojich stranách sedieť 
ako žaby na prameni. Je čas posunúť Sloven-
sko ďalej.

• Čo sa týka Vášho bydliska Nitry, došlo 
k zmene na poste primátora – ako sa Vám 
táto zmena pozdáva, ako ju hodnotíte? 
- Pán Hattas vyhral len vďaka tomu, že ľudia 
už chceli zmenu. Bol to doslova nepodarený 
experiment. Z  neznámeho človeka bez skú-
seností a vzdelania, ktorému niekto zafinan-

pokračovanie na str. 4
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coval veľkú kampaň, sa zo dňa na deň stal 
primátor krajského mesta. Ako prvé po ná-
stupe zvýšil plat sebe a svojim blízkym a ná-
sledne zdvihol ľuďom v meste dane. Kritická 
infraštruktúra mesta chátra, lebo peniaze sa 
tlačia do kadejakých „alternatívnych“ projek-
tov, cyklotrás, a pod. Z pohľadu bežných ľudí 
vyzerá situácia v Nitre asi takto: „Hattasovci 
kradnú rovnako, ale tí pred nimi mali aspoň 
nejakú štábnu kultúru“. Dúfam, že táto trpká 
skúsenosť bude pre voličov ponaučením. Pri 
voľbách treba pozerať nielen na to, či je niekto 
zlodej, ale aj na to, či má reálne schopnosti 
viesť mesto alebo štát.

• V roku 2019 ste sa stali poslancom Európ-
skeho parlamentu. Bolo to veľké prekvape-
nie pre mnohých, ale viacerí Slováci sa aj 
potešili, že tam budete zastupovať záujmy 
Slovákov aj trochu inak ako tí poslanci, kto-
rí tam sú už celé roky a „kvákajú“ naučené 
frázy, ktoré však s  obhajovaním štátnych 
slovenských záujmov nemajú nič spoločné. 
Ako ste Vy prijali ten fakt, že ste europo-
slancom a k čomu Vás to zaväzuje?
- Obhajovať slovenské záujmy na európskej 
a svetovej úrovni beriem ako svoju povinnosť. 
S týmto mandátom ma ľudia zvolili, s týmto 
odhodlaním pracujem. Skutočne som jediný 
slovenský europoslanec, ktorý „vytŕča z radu“ 
(možno ešte s  výnimkou pána Radačovské-
ho) a  razantne obhajuje pozíciu Slovenskej 
republiky. Medzi ostatnými slovenskými eu-
roposlancami pôsobiacimi v  Bruseli nie je 
prakticky rozdiel a je úplne jedno, či sú zo 
SMERu alebo SAS. Všetci z nich pokorne hla-
sujú za návrhy Európskej komisie, v prospech 
imigrantov, gender ideológie, mimovládnych 
organizácií a  liberálnej agendy. Nechcú si 
predsa pokaziť bruselskú kariéru alebo byť za 
zlých v masmédiách. Tú ich slabosť a poddaj-
nosť im dlhodobo vyčítam. 
Možno sa niekomu zdá byť moje vystupova-
nie alebo naše požiadavky príliš razantné. Ale 
musíme si uvedomiť, že svetová politika je 
drsný a tvrdý súboj záujmových skupín. Na-
príklad, keď žiadate z  európskeho rozpočtu 
100 eur, tak po jednaniach dostanete 50 eur. 
Keď žiadate 50 eur, budete radi ak vo výsledku 
vyjednáte 25 eur. Takto to funguje. Slovenská 
zahraničná politika musí byť oveľa sebavedo-
mejšia a asertívnejšia. Nemôže to byť tak, že 
slovenský minister niekde v rohu miestnosti 
skrčený s  tichučkým hlasom o  niečo prosí 
a  trasie sa od strachu, či sa na neho nejaký 
nemecký politik škaredo nepozrie. V  zahra-
ničnej politike musíme byť aspoň tak zdravo 
sebavedomí ako Maďari alebo Poliaci. Pozri-
te, aké úžasné výsledky pre svoje krajiny vy-
bojovali v zimných rokovaniach o rámcovom 
európskom rozpočte. Zaťali sa a povedali, že 
kým nebudú splnené aspoň niektoré z ich po-
žiadaviek, tak budú vetovať celý 1 800 miliar-
dový európsky rozpočet. Neustúpili a uspeli. 
Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu otvoria. 
Svet patrí odvážnym.

• Ste veľkým patriotom, z Vášho správania 
a vystupovania je zrejmé, že Vám nie je jed-
no, kto Slovenskú republiku riadi, aj kam sa 
ako štát uberá.... Nemýlim sa? 
- Nemalo by to byť jedno žiadnemu občanovi. 
Politika nás všetkých ovplyvňuje, aj keď strčí-
me hlavu do piesku a nahovárame si, že nás sa 
to netýka. Politici určujú, koľko daní zaplatí-
me, ako bude vyzerať školstvo alebo zdravot-
níctvo, kadiaľ pôjdu cesty, čo sa zakáže a čo 

naopak povolí. Napokon to, aké katastrofálne 
dopady môže mať politika na život ľudí vi-
díme na príklade súčasnej vlády, ktorej aro-
gantnosť, chaotickosť, zákazy a  obmedzenia 
majú zničujúci vplyv na život prakticky kaž-
dého z nás.

• Neustále Vaši neprajníci kydajú na Vás 
urážky typu fašista atď., možno to je aj zá-
mer, lebo Vaša popularita neustále stúpa 
(bavíme sa o  Vašej popularite ako osoby 
Milana Uhríka). Bohužiaľ, za dva roky Vá-
šho pôsobenia v  europarlamente Vám po-
skytli naše médiá minimálny priestor na 
prezentáciu..., je to určite nefér správanie, 
pretože Vaši voliči sú obyvateľmi Slovenska, 
a  teda treba rešpektovať ich rozhodnutie, 
ich hlasy a rovnako tiež to, že ste úplne rov-
nakým poslancom europarlamentu ako tí, 
ktorí sú tam za iné strany a ktorí dostávajú 
priestor častejšie, resp. stále. Čo si myslíte, 
prečo Vás tak málo volajú do médií na de-
baty za okrúhlym stolom? 
- Do masmédií ma nevolajú, pretože na roz-
diel od iných kolegov europoslancov upozor-
ňujem aj na odvrátenú stranu Bruselských in-
štitúcií, ktoré sú naozaj veľmi skorumpované 
a morálne prehnité. EÚ a  bruselskí šplhúni 
sa snažia úniu prezentovať ako dokonalú, 
priam charitatívnu inštitúciu. Nespochyb-
ňujem, že členstvo v  EÚ prináša Slovensku 
výhody (slobodu cestovania, obchodovania, 
atď.), avšak je tu aj odvrátená strana Bruselu, 
ktorá je už mimo svetla kamier. Bol som na-
príklad jediný slovenský europoslanec, ktorý 
upozornil na to, že medzi europoslancami je 
aj transvestita - takmer dvojmetrový chlap, 
ktorý sa oblieka ako žena, nosí parochňu, na-
voňaný ženskými parfémami behá v sukni po 
Europarlamente a  rozhoduje o  tom, ako má 
vyzerať výučba detí na školách a budúcnosť 
Európy. To je príklad zo zákulisia európskych 
inštitúcií, ktorý v probruselských  masmé-
diách nikdy neukážu. A  nemajú radi tých, 
ktorí na ne verejne poukážu. Masmédiami 
som ignorovaný a označovaný za „extré-
mistu“ pretože sa držím zdravého rozumu 
a nebojím sa nahlas povedať, keď je niečo už 
prehnité alebo zvrátené a  treba to napraviť. 
Politik, ktorý nenájde odvahu problém ani 
len nahlas pomenovať, nikdy nenájde odvahu 
ani ho vyriešiť.

• Kto je u Vás ako u človeka skutočná osob-
nosť Slovenskej republiky v  minulých ro-
koch, a kto v súčasnosti? 
- Samozrejme že si vážim všetkých, ktorí sa 
za Slovensko postavili a bez ktorých by sme 
tu dnes možno ani neboli. Či už sú to histo-
rické osobnosti ako Ľudovít Štúr alebo Milan 
Rastislav Štefánik alebo v súčasnosti odvážni 
lekári (nemyslím zástupcov farmaceutického 
biznisu), ktorí sa snažia zachraňovať životy 
a hľadať účinné spôsoby, ako ukončiť epidé-
miu. Napadlo ma viacero mien, ale nechcem 
menovať nikoho konkrétneho, aby som na 
niekoho neprávom nezabudol.

• Ako vyzerá život europoslanca počas jed-
ného dňa, resp. pracovného týždňa, poroz-
právate nám trošku, aby o  tom mali lepší 
prehľad aj tí najbežnejší ľudia, ktorí sa k čí-
taniu tohto článku dostanú?
- Tak ako na iných poslaneckých pozíciách, aj 
u europoslancov spočíva ťažisko práce v prí-
prave na hlasovania a v samotnom hlasovaní. 
Európska únia je byrokratický kolos a nieke-

dy sa hlasuje aj o  1500 návrhoch mesačne. 
Musím si to spolu s  asistentmi všetko pod-
robne naštudovať a  rozhodnúť sa správne, 
aby som hlasoval vždy v prospech Slovenska. 
Okrem toho som členom najdôležitejšieho 
a najvyťaženejšieho europarlamentného vý-
boru pre vnútorné záležitosti EÚ (tzv. výbor 
LIBE), kde sa preberajú všetky najkritickejšie 
body – či už je to imigračná politika EÚ alebo 
regulácie v oblasti ľudských práv a vnútornej 
bezpečnosti. Žiaľ, v  Bruseli to teraz funguje 
tak, že takmer všetka pozornosť sa venu-
je príslušníkom etnických menšín (právam 
imigrantov) a  sexuálnych menšín (homo-
sexuálov, LGBTI). O  týchto témach sa tam 
rokuje povinne každý týždeň. Väčšina euro-
poslancov sa tejto rétorike rýchlo prispôsobí, 
pretože chcú byť za pekných v liberálnych 
masmédiách. Ale ja idem presne v protisme-
re a tvrdím, že v EÚ netreba ochraňovať len 
práva imigrantov a homosexuálov, ale najmä 
práva absolútnej väčšiny bežných Európanov, 
mužov a žien, ktorí Európu a EÚ vybudova-
li, a ktorí sú teraz na vedľajšej koľaji, pretože 
ich práv sa nikto nezastane. To je moje hlav-
né poslanie. Aby sa mali dobre aj bežní ľudia, 
ktorí nepatria k Bruselom  vyvoleným men-
šinám.

• Ako sa Vaša rodina zžila s faktom, že pra-
cujete ako europoslanec?
- Zmierili sa s tým (smiech). Zvyčajne (mimo 
epidémie) som mimo Slovenska v  priemere 
10-14 dní do mesiaca, zvyšok času pracujem 
na Slovensku. Aj keby som mohol zostať bý-
vať v Bruseli a chodiť sa do Europarlamentu 
denne podpisovať kvôli tučným europosla-
neckým diétam (ako to robí väčšina euro-
poslancov aj zo Slovenska), tak sa vždy hneď 
po skončení rokovaní radšej vraciam domov. 
Na rozdiel od iných kolegov europoslancov 
chcem byť Slovák, čo zastupuje záujmy Slo-
venska v Bruseli, a nie naopak.

• Vy veľmi otvorene bojujete za ľudí, proti 
arogancii moci, proti povyšovaniu sa nad 
niekoho a  ponižovaniu iného. Nenarazili 
ste už aj na nejakú sankciu úradnej a vlád-
nej moci, alebo to beriete ako súčasť života 
poslanca? 
- Je to súčasť politického zápasu, neberiem 
si to osobne, musím byť profesionál. Ako sa 
hovorí, kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Ale-
bo inými slovami: Ak sa bojíš, nerob to. Ak to 
robíš, neboj sa. Žiadny iný recept neexistuje.

• ĽS NS prechádza búrlivými zmenami, čo 
ste aj Vy naznačili na sociálnych sieťach. 
Keďže však sociálne siete z môjho pohľadu 
sú akýmsi „kecadlom“ pre každého o všet-
kom, ale vo virtuálnom svete ďaleko od sku-
točného života, vyjadrenie v  regionálnom 
časopise, ktorý je blízko k  životu a  ľuďom 
samým, beriem ako oficiálne stanovisko. 
Takže, čo sa vlastne v Ľudovej strane Naše 
Slovensko udialo? 
- Spolu s  piatimi kolegami, poslancami NR 
SR a bývalými členmi predsedníctva ĽS Naše 
Slovensko, sme sa rozhodli zo strany odísť 
po tom, čo predseda strany Marian Kotleba 
zmenil bez nášho vedomia a  súhlasu stano-
vy strany. V rámci týchto utajených zmien si 
prisvojil prakticky všetky rozhodovacie kom-
petencie a  stal sa doživotným predsedom. 
Keďže si dal tieto zmeny stanov odhlasovať 
vybraným členom strany, tak ich síce musí-
me rešpektovať, ale nemusíme s nimi súhlasiť, 
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a preto sme odišli. Chcem však zdôrazniť, že 
toto naše rozhodnutie nebolo nijako unáhle-
né, išlo skôr o tú povestnú „poslednú kvapku“, 
keď sa vyčerpali už všetky ostatné možnos-
ti. V strane sme mali už zhruba rok trvajúce 
názorové nezhody, najmä na spôsob, akým sa 
strana prezentovala (mne osobne napríklad 
prekážalo nedostatočné dištancovanie sa od 
fašizmu, na ktoré som sa snažil stále apelo-
vať). A keďže sme nemali už nijakú možnosť 
tieto zmeny v rámci strany presadiť, tak sme 
sa namiesto vyvolávania „palácových pučov“ 
rozhodli radšej odísť vlastnou cestou. Ta-
kéto zmeny na politickom spektre sú úplne 
prirodzené, situácia sa všade neustále mení 
a vyvíja, a tak ako aj inde v živote, aj tu ľudia 
prichádzajú a odchádzajú.
Avšak voči ĽS Naše Slovensko necítim žiadnu 
negatívnu emóciu, chcem byť korektný, a pre-
to sa aj touto cestou chcem poďakovať pánovi 
predsedovi Marianovi Kotlebovi za doterajšiu 
dlhoročnú spoluprácu, za príležitosti, ktoré 
nám strana spoločne poskytla 
a vždy budem s radosťou spo-
mínať na úspechy, ktoré sme 
spolu dosiahli. Naše názory na 
budúce smerovanie a perspek-
tívu strany sa však už značne 
odlišovali a nastal čas, aby sme 
každý išli svojou cestou.

• Čo ak sa stane, že Vaši voliči 
ostanú zneistení, koho vlast-
ne voliť? 
- To, či je koho voliť je vizitkou 
odvahy slušných a  poctivých 
ľudí angažovať sa v  politike. 
Na Slovensku máme podľa 
mňa jedno veľmi nešťastné 
príslovie: „Múdrejší ustúpi 
a hlúpejší zostane.“ Mnohí sa 
tým naozaj bezhlavo riadia, 
a tak múdrejší a slušnejší ľudia 
z  politiky ustupujú a  hlupáci 
a  gauneri plní nekonečného 
sebavedomia v politike zostá-
vajú. A tak to potom aj vyzerá. 
Preto apelujem na všetkých 
poctivých ľudí – nebojte sa 
a  poďte do politiky! Keď ne-
budete vládnuť vy, tak budú 
vládnuť vám.

• Uvažovali ste o  založení 
novej strany, možno novej silnej národnej 
strany, ktorá na slovenskej politickej scé-
ne absentuje..., ak nerátame skrachovanú 
Dankovu SNS? Resp. neuvažujete o spojení 
všetkých národných malých strán na území 
Slovenska do jednej poriadnej? 
- Na Slovensku evidentne chýba razantné, ale 
slušné, konzervatívne hnutie. Hnutie, ktoré sa 
nebude báť vzoprieť šialenej vláde, postaviť 
sa za tradičné hodnoty, za zdravý rozum a za 
slovenské záujmy v zahraničí, ale ktoré bude 
robiť politiku zároveň dôstojne a profesionál-
ne. Slovensko je jednoducho na kolenách, na 
jednej strane lynčované neschopnou vládou, 
na druhej strane frustrované skompromi-
tovanou opozíciou. Ľudia potrebujú nádej. 
Potrebujú riešenia, stabilitu a  istoty. A práve 
preto sme založili našu novú stranu s názvom 
REPUBLIKA. Budeme za Slovensko a  jeho 
obyvateľov bojovať razantne tak ako doposiaľ, 
ale absolútne bez zbytočných a nič neriešia-
cich „fašistických“ provokácií. Také provoká-

cie sú len na škodu veci a nikdy ich v rámci 
novej strany REPUBLIKA nepripustím, pre-
tože sú nesprávne a pretože vedú stranu do 
totálnej izolácie, z ktorej nepresadí nikdy nič.

• Ako hodnotíte ako človek, resp. aj posla-
nec v Európskom parlamente tak z nadhľa-
du v porovnaní s  inými krajinami Európy 
súčasnú politickú situáciu na Slovensku?
- Epidémia koronavírusu zasiahla celý svet 
a každý štát. V tom nie je rozdiel. Rozdiel je 
však v  tom, ako štáty túto epidémiu zvláda-
jú. Západné štáty nerobia plošné testovania 
a nemajú také tvrdé lockdowny ako Sloven-
sko, a aj napriek tomu majú menej mŕtvych 
a zvládajú krízu lepšie. V Moskve sa už tiež 
vracajú do normálu, prednedávnom otvorili 
už aj reštaurácie, bary a  teraz rušia posled-
né obmedzenia. Svet nám jasne dokazuje, že 
epidémia sa zvládnuť dá. Na Slovensku však 
ideme kvôli neschopnej vláde presne naopak 
– doslova v protismere.  Slovenská vláda tyra-

nizuje ľudí najviac spomedzi európskych štá-
tov a napriek tomu má najhoršie výsledky. Je 
to totálna a neospravedlniteľná neschopnosť. 
Naozaj hocikto iný by to asi zvládol lepšie.

• Mnohí racionálne zmýšľajúci ľudia na 
Slovensku sa vážne obávajú, že ekonomika 
a tým aj celkový život štátu sa môže úplne 
zadrhnúť a  ostaneme jednou veľkou čier-
nou dierou. Ako z  takéhoto chaosu vyjsť, 
zamysleli ste sa nad budúcnosťou Sloven-
ska? 
- To je asi téma na samostatný rozhovor. 
Kvôli servilnosti predchádzajúcich vlád sa zo 
Slovenska stala len hospodárska kolónia zá-
padu. Vlády vyspelých štátov všade vo svete 
dávajú dotácie domácim firmám, aby expan-
dovali a išli zarábať aj do zahraničia, ale vlády 
na Slovensku to robili a robia presne naopak. 
Domáce firmy de facto zničili a platia cudzím 
investorom, aby prišli na Slovensko podnikať 

a  zarábať. Nie som odporca zahraničných 
investícií na Slovensku, ale štátna stratégia 
jednoducho musí byť postavená naopak – na 
podpore toho nášho, domáceho. Či už poľno-
hospodárstva, potravinárstva, služieb, ale aj 
priemyslu a energetiky. Ak niečo nevieme na 
Slovensku vyrobiť, tak pomôžme slovenským 
univerzitám a firmám, aby to vymysleli a po-
tom nech to predávajú aj do zahraničia. Je to 
vecou politických priorít, že či je politikovi 
bližší zápas za záujmy Slovenska alebo sú mu 
prednejšie provízie od zahraničných firiem 
a pochvaly od cudzích vlád. Naše srdcia bijú 
pre Slovensko!

• Moja posledná otázka sa bude týkať tiež 
súčasnej politiky na Slovensku. Nastal ob-
rovský hon na ľudí v  justícii, zatvárajú sa 
významní policajní a  politickí predstavi-
telia, ale aj podnikatelia do nekonečných 
kolúznych väzieb, máme tu nevysvetlenú 
samovraždu, ale aj ďalšiu samovraždu po-

licajného funkcionára, vyšetruje 
sa, zatýka sa kvôli korupcii, kvôli 
mafiánskym prepojeniam, ľudia 
to vítajú, pretože ak niekto zará-
ba „na čierno“ v obrovských mi-
liónoch a v  štátnych funkciách, 
tak naozaj do basy patrí. Otázne 
však je, keď nie je dotyčný od-
súdený, je len vo vyšetrovacej 
väzbe, tak ako sa k týmto ľuďom 
pristupuje, ako sa  k  nim chová 
štát a  tiež je veľkým otáznikom, 
prečo sa vyšetrovatelia zameria-
vajú prakticky stále iba na jednu 
stranu a  v  base končia predo-
všetkým predstavitelia z  jednej 
politickej strany, ako keby v tých 
iných politických stranách, ktoré 
sa tu premieľali od roku 1990, 
bolo všetko v poriadku, v súlade 
so zákonom, a nebol tam jediný 
zločinec či podozrivý. Aký je Váš 
pohľad a názor na daný stav?
- Zlodeji a  korupčníci patria do 
basy, v  tomto princípe nesmieme 
poľavovať. V rámci boja proti ko-
rupcii som zástancom tzv. čínske-
ho modelu, kde sa s korupciou na-
ozaj nemaznajú. Inak tu poriadok 
nikdy nebude a slušní ľudia budú 
pracovať len na to, aby naplnili 
vačky tým, čo sú pri koryte. Je však 

pravdou, že boj súčasnej vlády proti korupcii 
už pripomína systematickú snahu o krimina-
lizáciu opozície. Zatvorte niekoho na rok do 
väzby, odtrhnite ho od rodiny, od príjmu, od 
života a po roku sa zlomený prizná aj k tomu 
čo nespravil, len aby mal pokoj. Takto to fun-
govať skutočne nemôže. Polícia a  prokura-
túra nesmú byť riadené politikmi, nikdy to 
nedopadlo dobre. Preto sme aj v NR SR nie-
koľkokrát navrhovali totálne odpolitizovanie 
generálnej aj špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ 
si politici v  parlamente budú voliť „svojich“ 
prokurátorov, dovtedy tu skutočná spravod-
livosť nebude. Hneď, ako budeme mať príle-
žitosť, tak toto odpolitizovanie vyšetrovacích 
orgánov vo vláde presadíme. Obávať sa majú 
zlodeji a gauneri, a nie slušní ľudia, ktorých 
polícia šikanuje za prekročenie rýchlosti 
alebo za to, že idú bez negatívneho testu na 
ulicu. Dá sa to napraviť, len to chce odvahu 
a pozitívnu myseľ.

otázky pripravila: Alena JAŠŠOVÁ
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Súkromná stredná odborná škola v Sládkovičove 
tiež dištančne vzdelávala a stále nie je jasné, 

 kedy sa začne riadne vyučovanie
V októbri – tak ako ostatné stredné 
školy – sme boli nútení znovu prejsť 
na dištančné vzdelávanie. Dôsledky 
takéhoto vzdelávania len ten si vie 
predstaviť, ktorý to každodenne zaží-
va. Je pravdou, že žijeme v 21. storočí, 
kde skoro v každej domácnosti je po-
čítač, notebook alebo aspoň smartfón, 
ale napriek tomu vyskytujú ťažkosti. 
Našim žiakom v dennej forme štúdia 
zvyčajne nerobí problém práca s počí-
tačom, nakoľko študujú odbor grafik 
digitálnych médií a vyučovanie počas 
prezenčného štúdia prebieha väčšinou 
v počítačových triedach. Sú to hlavne 
odborné predmety ako spracovanie 
obrazu a textu, spracovanie sekvencií, 
digitálne médiá, elektronické publiko-
vanie, grafický dizajn digitálnych médií 

a odborný výcvik. Pre tých žiakov, ktorí 
v domácich podmienkach nedisponu-
jú vhodným technickým vybavením, 
na základe odporúčania ministerstva 
školstva a regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva škola umožňuje 
1-2-krát do týždňa vyučovanie v maxi-
málne 5-členných skupinkách. Takáto 
forma ale neznamená dlhodobé rieše-
nie. 

Problémy dištančného vzdelávania
Najväčší problém dištančného vzde-
lávania spočíva v absencii osobných 
kontaktov. Učiteľ dáva len inštrukcie 
a oboznamuje žiakov s postupom 
práce, nemôže však ihneď reagovať 
na vyskytujúce problémy a možné 
otázky. Žiaci v mnohých prípadoch 

nevedia presne určiť, kde 
sa zasekli počas kreslenia 
alebo pri vytváraní webovej 
stránky, preto ani pomáhať 
nie je jednoduché. U žiakov 
sa môže stratiť motivácia, 
nakoľko sa nemôžu oprieť 
o pomoc učiteľa v každej 
chvíli, a keď sa zaseknú pri 
aplikácii určitého progra-
mu, nevedia ďalej pracovať. 
Ďalším nedostatkom online 
vyučovania môže byť aj fakt, 
že niektorí žiaci sa snažia 
nájsť výhovorky a svoju ľa-
hostajnosť zvaliť na technic-
ké problémy (napr. vypadol 
internet, pokazil sa počítač, 
nebola elektrika atď.). Po 
vlaňajšej jari značná časť 
žiakov sa s veľkou radosťou 
a odhodlaním vrátila do ško-

ly, ale sa našli aj takí, ktorí sa stali poho-
dlnejším, čo malo za následok zvýšenie 
vymeškaných hodín. Stretli sme sa aj 
s prípadmi, keď hlavne dospelí žiaci 
s cieľom zarobiť si nejaké peniaze našli 
brigádnickú prácu a tento spôsob zís-
kania peňazí nemienili zanechať ani po 
nástupe do školy. Podľa našich zistení 
aj u rodičov sa prejavuje únava, nakoľ-
ko oveľa viac pozorností musia venovať 
svojim deťom, lebo takisto ako učitelia, 
aj oni ich musia neustále kontrolovať 
a povzbudzovať. V súvislosti s dištanč-
ným vzdelávaním môžeme konštato-
vať, že síce táto forma vzdelávania má 
aj svoje výhody (samoštúdium žiakov, 
samostatné bádanie po poznatkoch), 
nikdy nedokáže zabezpečiť takú úro-
veň vzdelanosti ako pri prezenčnej 
forme, kde prevláda osobný kontakt 
medzi učiteľom a žiakom.
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Odborný výcvik
Žiaci denného štúdia navštevujú štu-
dijný odbor grafik digitálnych médií. 
Nakoľko počet praktických odborných 
hodín je pomerne vysoký, žiaci získa-
vajú popri maturitného vysvedčenia 
aj výučný list. K získaniu výučného lis-
tu je potrebné absolvovať predpísané 
hodiny odborného výcviku. Naša škola 
v tomto smere nemá problémy, nakoľ-
ko odborný výcvik je zabezpečovaný 
v školskej budove. Okrem klasických 
tried sme vytvorili niekoľko odborných 
učební:
•	 Počítačová trieda, kde sa vyučuje 

informatika  (MS Word, Excel, Power 
Point).

•	 Učebňa grafiky, kde žiaci pracujú 
s animačnými a grafickými progra-
mami ako INKSCAPE, COREL DRAW.

•	 Druhá učebňa grafiky, kde sa využíva 
program Solid Edge a PHOTOSHOP.

•	 Technické laboratórium, v ktorom sa 
žiaci oboznamujú s elektrónovými 
mikroskopmi, analógovými a digi-
tálnym meracími prístrojmi.

•	 Škola disponuje s chemickým la-
boratóriom, ktoré používame aj 
ako tmavú komoru na vyvolávanie 
filmov, nakoľko učebné osnovy ob-
sahujú aj analógové fotenie. Žiaci 
našej školy s veľkým záujmom vy-
volávajú vlastnoručne vyhotovené 
fotografie.

•	 Škola má vlastné školské štúdio, 
v ktorom žiaci sa oboznamujú s re-
žijnými prácami televízie a rozhlasu. 
V rámci odborného výcviku vyho-
tovujú aj samostatnú režijnú prácu 
pod vedením majstra odborného 
výcviku z tých záberov, ktoré nasní-
mali v teréne. Naša škola úzko spo-
lupracuje s partnermi ako RTVS, TV 
Lux, TV Markíza. Žiaci sa pravidelne 
zúčastňujú exkurzií, kde získavajú 
poznatky pri ostrých natáčaniach 
jednotlivých seriálov. 

•	 Škola disponuje s vlast-
ným prenosovým vo-
zidlom, ktoré umožňuje 
žiakom podieľať sa na 
výrobe priamych preno-
sov. Na vlastnom youtube 
kanáli školy – Ssoš Slád-
kovičovo -  sú dosiahnu-
teľné záznamy priamych 
prenosov z regionálnych 
športových, kultúrnych 
a spoločenských akcií. 

Samozrejme počas dištanč-
ného vzdelávania nie je mož-
né absolvovať všetky tieto 
činnosti cez počítače, ale 
pomocou grafických progra-
mov, s ktorými žiaci pracujú 
v domácich podmienkach, 
vytvárajú veľmi zaujímavé 
a hodnotné práce.

Maturitná skúška
Naša škola je odbornou ško-
lou, preto maturitná skúška 
okrem vyučovacích a cu-
dzích jazykov zahŕňa aj od-
borné predmety. Odborná 
maturita má dve časti – prak-
tickú a teoretickú. Praktic-
ká časť odbornej zložky sa 
zvyčajne prebieha v apríli. Príprava na 
praktickú skúšku prebieha rovnako ako 
pri prezenčnom vzdelávaní, nakoľko 
každoročne v novembri žiaci obdržia 
vylosovanú tému, na ktorom pracujú 
do konca marca. Počas tohto obdobia 
žiaci vyhotovujú reklamy, propagačné 
materiály, reportáže, grafiky, webo-
vé stránky pre fiktívne podniky, ktoré 
v rámci obhajoby prezentujú pred ma-
turitnou komisiou. To, že v tomto škol-
skom roku akým spôsobom prebehnú 
maturity, závisí od usmernení minister-
stva školstva.

Návrat do školy
V tejto dobe je ešte nejasné, kedy sa 
môžeme vrátiť do školských lavíc. Ani 
kompetentné orgány totiž zatiaľ ne-

našli riešenie na znovuzavedenie pre-
zenčného vyučovania. Boli také názory, 
že pravidelné testovanie by umožnilo 
návrat do škôl, ale ako sa zdá, ani toto 
sa nejaví ako efektívne. Teraz sa začala 
vakcinácia učiteľov, ktoré by malo za-
bezpečiť ich ochranu. Na našej škole 
len menšia časť učiteľov sa zúčastnila 
na vakcinácii, väčšina tomu nedôveru-
je z dôvodu rôznych správ šíriacich sa 
v médiách. Dúfame, že situácia sa zlep-
ší ešte v tomto školskom roku, pretože 
už viac ako ročný výpadok pre žiakov 
znamená obrovské škody v rámci škol-
stva.

PhDr. PaedDr. Attila Takács
riaditeľ školy

http://www.ssos-sladkovicovo.sk/
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Na návšteve v susednom novozámockom okrese u starostu obce Dvory nad Žitavou, u Branislava Becíka 

„Mojím cieľom je zanechať po sebe prosperujúcu obec.“  
Hoci má vyše 5 000 obyvateľov, stále sa radí medzi obce, a po ce-
lom obvode jej zastavaného územia sa nachádzajú úrodné hektá-
re poľnohospodárskej pôdy. Už v minulosti boli totiž Dvory nad 
Žitavou známe svojím pozitívnym vzťahom k poľnohospodárstvu 
a  ani dnes to nie je inak. Obec prekvitá po všetkých stránkach, 
a to aj vďaka starostovi Ing. Branislavovi Becíkovi, PhD., ktorý ju 
úspešne vedie už druhé volebné obdobie. 

• Tvrdíte o sebe, že ste rýdzi poľnohospodár a aj obci Dvory 
nad Žitavou sa v tomto odvetví veľmi darí...
Toto odvetvie som študoval na Strednej poľnohospodárskej ško-
le v Leviciach a potom moje kroky smerovali na Slovenskú poľ-
nohospodársku univerzitu v Nitre, kde som vyštudoval Fakultu 
ekonomiky a  manažmentu, a  následne som absolvoval dokto-
randské štúdium z  Ekonomiky podnikov. No súbežne s  vyso-
koškolským štúdiom som začal pracovať v poľnohospodárstve, 
takže som mohol nadobudnuté vedomosti aplikovať aj v praxi.  

• Pamätáte si ešte na svoje pracovné začiatky? Kde konkrétne 
to bolo?
Začínal som na 28 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorú 
som si prenajal od miestneho pána farára, a neskôr som sa začal 
zaoberať aj živočíšnou výrobou. Na rodinnej farme dnes cho-
váme brojlerové kurčatá, kŕmime ich zmesami vlastnej výroby, 
potom ich na vlastnom bitúnku porážame a dávame ich do ur-
čitých obchodných sietí a školských zariadení v našom regióne. 
Pri prvej vlne pandémie situácia po uzavretí hraníc ukázala, že 
v centrálnych skladoch máme dosť potravín len na mesiac. A ja 
sa pýtam: na mesiac? V krajine, ktorá bola sebestačná? Ja tvrdím, 
že sme krajina, ktorá dokáže produkovať vlastné potraviny, no, 
bohužiaľ, potraviny nášho pásma sem dovážame. Veď bohat-
stvo národa sa dnes skutočne meria v špajze plnej potravín, ale 
vlastných. To je obrovská chyba a  naši vládni predstavitelia si 
neuvedomujú stabilitu a  dôležitosť tohto poľnohospodárskeho 
odvetvia.

• V minulosti ste boli štyri roky poslancom obecného zastu-
piteľstva. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu obce? 
Mrzela ma situácia v našej obci a nezáujem a laxný prístup vede-
nia obce k určitým veciam. Počas pôsobenia vo funkcii poslanca 
OZ som aktívne vyčítal jednotlivé problémy obce, dával som ná-
vrhy, riešenia, no nič z toho nebolo využité. Dnes však môžem 
povedať, že druhé volebné obdobie ukázalo, že sa občania tejto 
obce rozhodli, predpokladám, správne, keď proti mne v posled-
ných voľbách nekandidoval nikto. Snažím sa naozaj podľa do-
stupných možností riešiť to, čo obec riešiť môže, a tiež sa snažím 
zanechať tu po sebe prosperujúcu obec, ktorá už dnes funguje 
podstatne inak, ako keď som ju preberal. 

• Zdá sa, že ste sa v tomto povolaní naozaj našli...
Priznám sa, že pre mňa je to skôr poslanie ako povolanie, pre-
tože tá pomoc ľuďom sa dá chápať aj úplne iným spôsobom. 
A  skutočne som sa počas svojho funkčného obdobia stretol s 
mnohými ľudskými príbehmi, ktoré vo vás nejakým spôsobom 
zanechajú určitú stopu a  niekedy vám nedávajú ani spávať a 
racionálne uvažovať. Preto ma skutočne mrzí, že dnes musíme 
suplovať neschopnosť a  neodbornosť vlády všemožnými ná-
strojmi, a mrzí ma, že vládni predstavitelia ani len nie sú schop-
ní pozrieť sa očami na ľudí, ktorých táto situácia zasiahla. Ich 
zaujíma len testovanie, čo sú zbytočne vyhodené peniaze, pritom 
radšej by ich mohli rozdať týmto ľuďom. Určite by dobre padlo, 
keď by niekto dostal na účet od štátu nejakú finančnú pomoc. 
Prečo okolité štáty dokážu pomáhať ľuďom a náš štát nie? 

• Samotné plošné testovanie v mnohých prípadoch potvrdilo, 
že to nebola vhodná možnosť ochrany obyvateľstva, pretože 
infikovaní nám neubúdajú, práve naopak, a je aj veľmi veľa 
úmrtí... 
Ja takisto hovorím, že to vôbec nemá zmysel, a hovoria to aj ex-
perti. Sú oveľa humánnejšie testy, keď už sa vláda potrebuje vybiť 
na tomto bezmocnom národe. Existujú slinné testy, kde presnosť 
je podobná testom PCR. Na vlastnej skúsenosti viem, že antigé-
nové testy nie sú presné. 
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• Preto ste sa tak ostro vyhradili voči celoplošnému testova-
niu? 
Urobil som to aj na margo toho, že pri prvom testovaní na prelo-
me októbra/novembra mi ochoreli štyria zamestnanci obecného 
úradu. Po novom roku sa začalo testovať opäť a na poslednom 
testovaní boli pozitívni traja zamestnanci - administrátori, kto-
rým predtým nič nebolo. Preto som si povedal, že stačilo! Nebu-
dem predsa vystavovať riziku zdravých ľudí. Nezoberiem si to 
na zodpovednosť. 

• Zrejme aj z tohto dôvodu ste v obci zriadili Mobilné odbe-
rové miesto (MOM)... 
Áno, to bola jediná vec, na ktorú som bol ochotný pristúpiť. Mu-
sím však povedať, že tých samospráv, ktoré robia testovanie tým-
to spôsobom, je veľmi veľa. Preto som v obci pomohol zriadiť 
MOM, aby sem mohli prichádzať na testovanie aj ľudia z oko-
litých obcí. Podarilo sa nám dosiahnuť navýšenie z 250 na 500 
ks testov denne, sedem dní v týždni. Navyše som ešte v priesto-
roch Klubu dôchodcov vyčlenil počítačom vybavené miesto 
pre jednu pracovníčku, ktorá pomáha ľuďom registrovať sa na 
testovanie, pretože mnohí z nich nemajú internet a nemôžu sa 
registrovať online. 

• Boli ste, aj s  niektorými ďalšími starostami, iniciátorom 
stretnutia starostov z novozámockého okresu, ktorí sa kritic-
ky postavili nejakým spôsobom voči vláde, najmä čo sa týka 
plošných testovaní... Čo Vás k tomuto kroku viedlo? 
Nedávno sa so mnou spojil ZMOS, a dá sa povedať, že už sa to 
nejakým spôsobom koordinuje po regionálnych združeniach. 
Ide ale o to, že my ako starostovia sedíme na dvoch stoličkách. 
Na jednej strane tu máme ľudí, ktorí sa bez negatívneho testu ni-
kam nepohnú, a na druhej strane nám zasa zdravý rozum hovo-
rí, že toto nikam nevedie a vystavujeme riziku našich ľudí. Nám 
vláda takýmto spôsobom zviazala ruky a  my sme tu od toho, 
aby sme ľuďom pomáhali, ibaže nesúhlasíme s krokmi súčasnej 
vlády, ktorá nevie nič iné, len testovať. Máme rok od volieb a keď 
si dáme zhrnutie, čo táto vláda dokázala, tak jedine to, že urobila 
z  nášho súčasného Slovenska, z  našich ľudí testovací dobytok. 
Okrem toho máme výpadok na podielových daniach, stále rieši-
me Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý si 
zobrala pod svoje ministerstvo ministerka Remišová, na ktorý 
už 10 mesiacov od začiatku vládnutia nevypísala žiadnu výzvu 
pre obce. Jediné, čo sledujem, je, že vonku narastá v uliciach ner-
vozita a vytráca sa úsmev a šťastie z  ľudských tvárí. Ja neviem 
povedať jedno pozitívne slovo na túto vládu. 

• Ako je to vlastne s Integrovaným regionálnym operačným 
programom? To naozaj nebola vypísaná pre obce za tento čas 
žiadna väčšia výzva? 
Na programovacie obdobie 2014-2020 vyčlenila EÚ pre SR 15,4 
miliardy eur. Doteraz je vyčerpaných iba 5,04 miliardy. A tých 
zvyšných viac ako 10 miliárd eur chce Remišová vyčerpať do 
30.6.2023. Starostovia vedia, o čom to je. Že keď nemáte vypísa-
nú výzvu, nemáte sa čoho chytiť, následne ani nemáte čo riešiť. 
Ak by dnes bol jasne stanovený program obnovy pre obce, pres-
ne deklarujúci, do ktorých opatrení sa pôjde, na základe toho 
bude výzva vypísaná. Ak by všetko dobre išlo, mali by sme už len 
rok na to, aby sme investične dané zámery zrealizovali. Vtedy by 
sa to stihlo, inak nie. My ako obce sa snažíme o rozvoj dedín cez 
IROP, v minulosti to však malo na starosti ministerstvo pôdo-
hospodárstva. Dnes je IROP rozdelený do štyroch ministerstiev, 
ale nad tým všetkým je umelo vytvorené nové ministerstvo, kto-
ré by malo vypustiť výzvy, ktorých by sa tieto dané ministerstvá 

mali chytiť, no nedeje sa to. My sme skutočne „šuflíkoví“ staros-
tovia, ktorí majú kopec projektov v šuflíku. 

• Život sa vplyvom Covidu vo viacerých obciach a mestách za-
stavil. Určite však máte vo Vašej obci podujatia, ktoré sa usku-
točňujú pravidelne. Kedy predpokladáte, že by sa to mohlo 
z Vášho pohľadu rozbehnúť? 
Na začiatku roka sme vždy začínali fašiangami, po nich sme or-
ganizovali majáles a počas leta to boli najmä kultúrne podujatia, 
uskutočnené okrem iného aj v  spolupráci s  farským úradom, 
ako napríklad Noc v kostole alebo na kalvárii. V septembri na 
Sedembolestnú Pannu Máriu slávime hody, resp. obecné dni, 
kde sa zakaždým snažíme pozvať si rôzne hudobné kapely. Na 
sv. Martina mávame Gurmánfest – akýsi svätomartinský deň 
obce, kedy sme sa predovšetkým so zapojením okolitých dedín 
zo združenia obcí Dvory a okolie spoločne stretli a navarili jedlá, 
typické pre každú zastúpenú obec. A keby na mne záležalo, kul-

túrny život v  obci by sa mohol rozbehnúť hoci aj zajtra. Je to 
ťažké, pretože pozeráte médiá, počúvate správy, lúštite tlačovky... 
Nie som lekár ani odborník, no keď som vyhodnocoval tieto tes-
tovacie kolá v spolupráci s  obvodným doktorom, ten mi vždy 
povedal, že po testovaní sa mu zakaždým navýšil počet pozitív-
nych ľudí. Prečo si toto nikto nevšíma? Týmto spôsobom tá kriv-
ka nikdy nebude klesať. Ja som aj zabezpečil pre svojich obyva-
teľov Ivermectín, zatiaľ len prvú várku, lebo pre mňa testovanie 
nie je liečenie. Veď my musíme zachytiť tých ľudí v počiatočnom 
štádiu, aby sme odbremenili nemocnice. Ale ja ne-lekár mám 
o tom rozprávať? 

• Súčasná situácia je náročnou skúškou pre mnohé samosprá-
vy, ale predsa len, ako uplynulý „covidový“ rok poznačil Vašu 
obec? 
My sme našťastie pokračovali v začatých investíciách. Podarilo 
sa nám zrenovovať celé zdravotné stredisko, kde sme cez IROP 
dokonca navýšili počet lekárov. V súčasnosti plánujeme kolau-
dáciu tohto zdravotného strediska v  centre obce. Taktiež sme 
ukončili kanalizáciu, ktorá bola veľmi náročnou stavbou. Mo-
mentálne beží v skúšobnom režime a do leta by malo byť všetko 
skolaudované. 

• Aj keď je ťažké určovať si do budúcna nejaké plány, čo ďalšie 
by ste v rámci rozvoja obce chceli uskutočniť? 
Máme v pláne rozbehnúť úpravu chodníkov v  obci, začíname 
pomaly pripravovať podklady na rekonštrukciu kultúrneho 
domu, skrátka, snažíme sa dokončovať projekty, ktoré už boli 
rozbehnuté. 

- redakcia -
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K vysokej úmrtnosti Slovákov na COVID za uplynulé mesiace prispeli  
v hojnej miere aj mnohí lekári prvého kontaktu, ktorí „ordinovali“ iba cez telefón  
a tým veľakrát nesprávne zdiagnostikovali pacienta a rozsah jeho ochorenia
Ako znížiť percento covidovej úmrtnosti 
na Slovensku? Úplne jednoducho... Treba 
včas diagnostikovať, nasadiť lieky a  očko-
vať. A  toto robiť nepretržite, stále dopĺňať 
zásoby do lekární a, samozrejme – lekár 
prvého kontaktu (všeobecní lekári, obvod-
ní lekári) majú ordinovať, diagnostikovať 
pacientov a nie sa pred nimi zatvárať a za-
mykať ordinácie. Kým iné krajiny okolo 
nás už dávno liečia Ivermectinom, u nás ho 
v  lekárňach stále nemôžeme zohnať. Ho-
voríme o  bežných ľuďoch, senioroch. Pa-
paláši si ho zohnať vedeli a vedia. Svedčia 
o tom informácie, ktoré prenikli na verej-
nosť po Vianociach, že naši poslanci, kto-
rí boli Covidom nakazení vo vianočnom 
období a ešte aj prišli nakazení do NR SR 
hlasovať (trápne za igelitovou stenou!), 
tak títo sa údajne liečili Ivermectinom. Ko-
niec koncov, sami sa s tým pochválili. Ako 
občan sa pýtam, kde ho zohnali? A ako je 
možné, že oni ho zohnali a bežný človek 
sa k  nemu nedostane? Blízki ľudia nám 
umierajú, lebo nie je dostupný spomínaný 
liek, ale „vyvolení“ vo funkciách si ho vedia 
zohnať. Ako je toto na Slovensku možné, 
ak sa bavíme o  tom, že na prepočet oby-
vateľov tu máme najviac úmrtí na Covid 
vo svete a ešte niekto chce, alebo sa snaží 
„kupčiť“ na lieku, ktorý by mohol odvrá-
tiť úmrtie? Predsedníčka Asociácie sociál-
nych služieb Anna Ghanamová v relácii na 
TA3 v  nedeľu 28.2.2021 informovala tiež 
o ďalšej závažnej situácii, keď sa bežní ob-
čania nevedia dostať k svojim všeobecným 
lekárom – lekárom prvého kontaktu. „Pre-
tože títo dlhodobo nepracujú, resp. majú 
uzavreté ambulancie a častokrát nedvíhajú 
ani telefón, takže pacient sa nemá ani kde 
a  s  kým poradiť,“ povedala. Pritom veľa-
krát by sa práve návštevou u všeobecného 
lekára a  riadnym zdiagnostikovaním dalo 
zabrániť pokračovaniu choroby a  prípad-
nému úmrtiu. Som presvedčená absolút-
ne o tom, že aj vďaka takémuto prístupu 
lekárov prvého kontaktu máme smrtnosť 
ľudí tak vysokú na Covid, ako máme. Bolo 
by dobré brať na zodpovednosť aj takýchto 
lekárov a  trestať ich za to, ako sa správali 
a  správajú v  čase pandemickej situácie! 
Anna Ghanamová hovorí: „Treba si uvedo-
miť, že všeobecný (obvodný) lekár dostáva 
zákonnú kapitáciu za pacienta, a  pritom 
neordinuje, nepracuje.“ To v zrozumiteľnej 
reči pre laika znamená, že má pravidelný 

mesačný príjem podľa evidencie svojich 
pacientov, ktorú dostáva od štátnej, resp. 
inej zdravotnej poisťovne bez ohľadu na to, 
či vyšetruje týchto pacientov, alebo má len 
založenú ich zdravotnú kartu. Táto kapi-
tácia sa pohybuje v  tisícových hodnotách 
(od 3 500 po 6 000 eur mesačne), niekde 
možno menej, ale niekde možno aj viac. 
Myslím si, a  nielen ja, že je absolútnym 
chrapúnstvom, ak za takýto príjem lekár 
neordinuje, vyhovára sa na pandemic-
kú situáciu, dokonca ani nedvíha telefón, 
a pacienta vybavuje len vypísaním recep-
tov. Ak takto fungujú naše 
obvodné ambulancie, že 
lekári neposkytujú prvotné 
ošetrenie pacientovi, nech-
cú sa s ním stretnúť, pýtam 
sa: majú takíto lekári adek-
vátne krátené kapitácie? 
Kde sú kontroly zo štátu? Či 
u nás sa kontroly obmedzujú 
iba na pokutovanie bežných 
ľudí? Takých, ktorí prežívajú 
z mesiaca na mesiac a sem-
-tam porušia nejaké štátne 
pravidlo, ktoré sa aj tak kaž-
dú chvíľu mení? Ale čo s pa-
cientom, ktorý nemá Covid, 
má iné zdravotné problémy, 
ale lekár tým, že neordinuje, 
tak sa k nemu takýto pacient 
nedostane, stav sa mu môže 
zhoršiť, až sa môže dostať do 
nemocnice, kedy môže byť 
už neskoro. Opäť sa pýtam, 
kto je zodpovedný za takú-
to situáciu? Sama som bola 
svedkom, keď pacientka 
s negatívnym testom na Co-
vid sa musela pred dverami 
budovy (nie ambulancie), 
budovy, kde bola ambulan-
cia, otočiť naspäť domov, 
lebo sestra vyšla až pred budovu a  ďalej 
ju nepustila s tým, že lekár v ordinácii síce 
je, ale nemôže ísť za ním...(!?) Pacientka 
chcela prebrať s  lekárom svoje zdravotné 
problémy, mimochodom, netýkali sa Covi-
du, ale, bohužiaľ, sa k  svojmu ošetrujúce-
mu lekárovi, ktorý za ňu ako za pacientku 
berie mesačne pravidelnú kapitáciu, nedo-
stala pre jeho odmietavý prístup. Pýtam sa 
zodpovedných v našom štáte, už ani s ne-
gatívnym testom nebudú ľudia u lekárov 

ošetrení? 
Slovák je pokorný človek s holubičou ná-
turou. Keď na neho zahulákajú, zvyčajne 
sa otočí vo dverách na podpätku a odšlia-
pe si to naspäť domov. A  možno ešte aj 
poďakuje. (Dobre sme to videli vo filme 
Pacho - hybský zbojník..., keď zemepán 
mastil sluhu bičom po chrbte, ten mu do-
slova ešte poďakoval – pozn. redakcie.) Ak 
sa zdravotný stav našich ľudí zhoršuje, tak 
vinníkov niet. Akosi sme pozabudli v ce-
lej tejto pandemickej situácii na lekárov 
prvého kontaktu a myslím si, že je načase 
zaostriť kritiku aj na nich a  začať si ich 

všímať, ako vlastne pracujú, koľko pracu-
jú, ako sa správajú k pacientom, ale aj ako 
sú platení. Lebo niektorí by si nielen podľa 
mňa zaslúžili skúsiť žiť z minimálnej mzdy 
a potom by si možno svoju prácu a ľudí za-
čali aj vážiť. Takmer každý druhý lekár na 
Slovensku žije v  takom prepychu, že bež-
ný človek o  tom môže len snívať. Pritom 
stále ich počujeme sťažovať sa, akí sú na 
Slovensku nedocenení, a ako by inde v cu-
dzine zarábali. No boli by možno prekva-
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K vysokej úmrtnosti Slovákov na COVID za uplynulé mesiace prispeli  
v hojnej miere aj mnohí lekári prvého kontaktu, ktorí „ordinovali“ iba cez telefón  
a tým veľakrát nesprávne zdiagnostikovali pacienta a rozsah jeho ochorenia

pení. Pretože keby neprijali pacienta, alebo 
dlhodobo by sa vyhýbali svojej lekárskej 
práci len preto, že je pandémia Covidu, tak 
by veľmi rýchlo pocítili silu verejnej mien-
ky, odpor pacientov, ale aj zákonné normy 
a sankcie zo štátu. V západných krajinách 
sa totiž lekár musí o svojho pacienta inak 
starať, je to častokrát tzv. rodinný lekár, 
ktorý je privolávaný k  svojmu pacientovi 
do rodiny a lekár zároveň pozná anamnézu 
jej jednotlivých členov. Je po ruke, na tele-
fóne, v  prípade akýchkoľvek zdravotných 
ťažkostí. Je lekárom pre svojho pacienta 
kedykoľvek počas dňa, keď mu tento zavo-

lá, či ide o úraz, infarkt alebo pôrod - a to je 
ten veľký rozdiel, ako chápu svoju prácu le-
kári na Slovensku a v zahraničí. A s ohod-
notením to tiež tak nie je, ako si častokrát 
naši lekári vymýšľajú. Na Západe dostane 
lekár vysoký plat, ale aj naozaj za vysoké 
nasadenie v práci, reps. za celodennú sta-
rostlivosť o pacienta. Takáto debata by však 
bola na dlhšie,  takže to zakončime stručne: 
V  zahraničí keby lekár odmietol pacienta 
vyšetriť, tak by sa mohol z  ambulancie 

rovno zbaliť a ísť robiť niečo iné.  Bolo by 
dobré hovoriť o takýchto skutočnostiach aj 
viac a vyvracať častokrát fámy, ktoré šíria 
mnohí zdravotníci a  lekári, že na Západe 
je to všetko inak ako tu. Áno, je to inak, 
ale v prvom rade aj v prístupe k pacientovi 
a k človeku. 
V  niektorých ambulanciách všeobecných 
lekárov v  našom regióne už viac týždňov 
svietia tabuľky s  nápisom: „Do odvolania 
zatvorené, kontaktujte nás telefonicky.“ (A 
keď voláte, nikto nezdvihne?! – pozn. re-
dakcie). Takže ty, človeče, pomôž si sám. 

Čo to znamená, dlhodobo 
do odvolania zatvorená? 
Chcem sa opýtať príslušných 
úradov, ktoré majú právomoc 
a  kompetencie kontrolovať 
prácu lekárov, čo znamenajú 
tieto vyjadrenia, ktoré si naši 
ľudia môžu veľakrát na dve-
rách ordinácií prečítať? Neja-
ko mi nejde do hlavy, ako vie 
lekár cez telefón diagnos-
tikovať pacienta??? Znova 
však zdôrazňujem a myslím 
si, že sa na tom zhodneme aj 
s inými občanmi na Sloven-
sku, že aj takýto prístup le-
károv prvého kontaktu bol 
jedným z  vážnych faktorov, 
že nám začali pacienti tak 
húfne umierať, pretože sa 
nedostali k  poriadnej lieč-
be ani k diagnóze už v prvej 
ambulancii! A  to aj vďaka 
svojim všeobecným leká-
rom. Kapitácia do ordinácie 
sa hodí – skladáme sa na ňu 
všetci tí občania, ktorí pra-
cujeme a  odvádzame dane. 
Ale ak má lekár v  kritickej 
situácii, ako je pandemická, 
pracovať naozaj ako lekár, tak 

len zbabelo zavrie ordináciu a vy si poraď-
te, ako viete. Aj iní ľudia sa boja Covidu, 
je to nepoznaná choroba. A veľmi sa boja 
o  svoje rodiny, o  svojich blízkych. Mno-
hým z nich už umrelo veľa blízkych..., ale 
musia chodiť do práce stále a aj sa stretávať 
s ľuďmi, a to aj bez kapitácie, páni doktori, 
a za mizernú výplatu! Niektorí iba za 500-
600 eur mesačne. Vy sa skrývate zamknutí 
v ordináciách za 10-násobne vyššie príjmy! 
Nie je vám trápne pred ťažko skúšaným 

slovenským človekom? Nie pred lajdákom, 
ktorý celý život nepracuje a len špekuluje, 
ako „odrbať“ štát na sociálkach. Ja sa pý-
tam za tých ľudí, ktorí žijú bežným živo-
tom, ktorí pracujú, starajú sa o  rodinu, 
zarábajú od 600 po 1  000 eur, skrátka 
trápia sa, strádajú, a ak ochorejú a potre-
bujú radu všeobecného lekára, tak ten sa 
pred nimi zamkne – lebo Covid? 
Núdzový stav platí pre všetkých občanov 
a aj lekárov a tento fakt by si mal všimnúť 
aj štát a  tvrdo sankcionovať lekárov prvé-
ho kontaktu, ktorí svojvoľne zatvárajú or-
dinácie a prenášajú svoju prácu častokrát 
na prácu lekárov v nemocniciach. Človeka 
predsa netrápi len Covid, ľudia majú aj iné 
choroby. Na Slovensku umierajú ľudia aj 
preto, že elita a „isté skupiny obyvateľstva“ 
si vedia zohnať lieky, dokonca sa dajú pred-
nostne zaočkovať ako madam Cibulková so 
svojím manželom, kým obyčajný človek sa 
k nim dostať nevie. Závažnou skutočnosťou 
však bolo aj to, že nakazený človek musel 
ostať v karanténe, ale lekár mu neodporu-
čil žiadne lieky, maximálne vitamíny, pri-
tom okolité štáty už lieky dávno používali. 
V tomto smere zaspalo aj naše ministerstvo 
zdravotníctva a ďalšie kompetentné úrady, 
lebo lieky a vakcíny sa mohli dlhodobo za-
bezpečovať a  dopĺňať do štátu už od leta. 
Bez liekov sa naozaj fungovať nedá. Mnohí 
sa pýtajú, čo by súčasnú pandemickú situ-
áciu mohlo začať lepšie riešiť.  Myslím si, 
že namiesto rôznych odborných sympózií, 
porád, rôznych odborníkov a  pseudood-
borníkov je najdôležitejšie v  tejto situácii 
doplniť naše lekárne žiadanými liekmi, naj-
mä Isoprinosinom a Ivermectinom, aby sa 
k nim dostali všetci ľudia, aby lekári prvé-
ho kontaktu začali riadne ordinovať a diag-
nostikovať pacientov, za ktorých sú platení, 
a nezamykať sa pred nimi! A jednoznačne 
treba očkovať, očkovať, očkovať... Snáď 
nám pomôže zvrátiť pandemickú situáciu 
aj vakcína Sputnik V, ktorú predseda vlády 
„vybehal“ napriek odporu koaličných part-
nerov. Treba mu za to poďakovať, ale rov-
nako treba neustále sledovať to, aby aj ďal-
šie vakcíny boli pre obyvateľstvo dostupné, 
aby si občania mohli vybrať z ponuky vak-
cín a aby sa tak zdravotný stav nášho oby-
vateľstva začal uberať k lepšiemu. Nech už 
konečne začneme dýchať slobodnejšie a žiť 
normálnym štandardným životom.

ALENA JAŠSOVÁ
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Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí 
nachádzajú vynikajúce uplatnenie v praxi

Veríme, že trvalé a 
vysoko kvalitné vzde-
lanie je veľmi dôleži-
tou súčasťou celko-
vého pokroku každej 
spoločnosti. Snažíme 
sa neustále podieľať 
sa na procese rozvoja 
vzdelávania v oblasti 
hipológie, gastronó-
mie a kaderníckych 
služieb s cieľom pod-
poriť a neustále zlep-
šovať kvalitu vzdelá-
vania prichádzajúcich 
generácií študentov.
Už 117 rokov otvá-
rame školskú bránu 
mladým ľuďom, aby 
na našej škole získa-
li vedomosti v od-

boroch chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo a agropod-
nikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. Od školského roku 
2004/2005 sme rozšírili ponuku o učebné odbory kuchár, čašník/ser-
vírka, kaderník a o študijný odbor spoločné stravovanie a podnikanie 
v remeslách a službách.
Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce 
uplatnenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. Predovšetkým v odboroch 
zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahu-
jú a veríme, že aj budú dosahovať veľké množstvo športových a odbor-
ných úspechov.  Pozitívna športová aktivita potvrdzuje správnosť me-
tód výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa na našej škole uplatňuje.
Nadviazaním na dlhodobé tradície a s pohľadom do budúcnosti chce 
SOŠChKaS v Šali naďalej plniť svoje poslanie – poskytovať kvalitné od-
borné vzdelávanie, svojimi podmienkami zabezpečiť perspektívu pre 
tých absolventov základných škôl, ktorí prejavia záujem vzdelávať sa 
nielen v učebných a študijných odboroch a pripraviť ich tak, aby boli 
schopní vyhovieť požiadavkám zamestnávateľov a obstáť v konkurenč-
ných trhových podmienkach.
SOŠChKaS Šaľa má zrekonštruovaný školský internát, školskú jedáleň s 
celodennou stravou, telocvičňu, posilňovňu s inovovaným vybavením 
(bežecký pán, veslovací trenažér, posilovacia veža a i.), krytú a otvorenú 
jazdiareň, dostihovú dráhu, vlastné kone, dielne a vysokokvalifikova-
ných pedagógov, ktorí sa starajú o odbornú úroveň žiakov. V škole a na 
internáte sa staráme o aktívne využívanie voľného času našich žiakov s 
dôrazom na zdravý životný štýl a ich profesijnú budúcnosť.
Počas mimoriadnej situácie spôsobenou pandémiou COVID-19 je vy-
učovanie na Strednej odbornej škole chovu koní a služieb v Šali reali-
zované dištančnou formou. Pedagógovia na SOŠChKaS Šaľa plnohod-
notne využívajú moderné technológie e-learningu, medzi najčastejšie 
využívané technológie patria Edupage od AscAgendy, komunikačné 
platformy ZOOM-Jitsi, Microsoft Teams. Uvedené technológie sú ak-
tuálne pripravené aj na využívanie pri prezenčných formách vzdeláva-
nia a mnohí pedagógovia ich plánujú využívať naďalej. Vyučovanie aj 
skúšanie sa uskutočňuje ústnou aj písomnou formou, vždy individu-
álne. Pri tejto individuálnej forme majú žiaci poskytnutý väčší časový 
priestor a na základe spätnej väzby žiakov mnohí pociťujú v domácom 
prostredí menší stres. Každá odpoveď a úloha je zo strany pedagóga 
slovne zhodnotená s pomenovaním nedostatkov a chýb a s návrhom 
na ich odstránenie. 
Celkové zapojenie žiakov z rôznych sociálnych skupín hodnotíme ako 

nadpriemerné, všetci žiaci sa v rámci svojich možností prístupu na 
internet a technického vybavenia zapájajú do tejto formy vzdelávania. 
Obsahové a výkonové štandardy vzdelávacie procesu v jednotlivých 
odboroch budú naplnené, základné učivo bude prebraté podľa tema-
tických plánov, neuskutočnia sa všetky plánované odborné exkurzie na 
prehĺbenie učiva, mobilitné stáže Erasmus+ v zahraničí budú posunuté 
– stáže v Maďarsku sa ešte zúčastnia 3 žiačky učebného odboru chova-
teľ – chov koní a jazdectvo. V období pandémie sa nerealizovali sa ani 
niektoré tradičné jesenné športové jazdecké podujatia. 
Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022 sa na základe pokynov 
ministerstva uskutočnia májovom termíne na základe vopred stano-
vených kritérií, výsledné poradie žiakov bude súhrnom študijných 
výsledkov počas štúdia na základnej škole a absolvovaných testov zo 
Slovenského jazyka a literatúry resp. z Biológie.
V školskom roku 2021/2022 na základe výsledkov prijímacieho kona-
nia budeme otvárať dve triedy prvého ročníka v súlade s plánom vý-
konov NSK - jednu v študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie so 
zameraním na chov koní a jazdectvo, druhú pre učebné odbory 4580 
H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo, 6445 H kuchár, 
6444 H čašník/servírka a 6456 H kaderník. Absolventi učebných odbo-
rov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore 6421 
L podnikanie v remeslách a službách a 4512 L poľnohospodárstvo. 
Napriek krízovej situácii prinieslo pandemické obdobie aj niekoľko po-
zitívnych správ. Dištančné vzdelávanie žiakov bolo využité za prispenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu nehnuteľností, konkrét-
ne výmenu plastových okien v areáli na Kráľovskej 48, kde má škola 
nové učebne a na zateplenie administratívnej budovy školy. Okrem 
iného sa žiaci môžu tešiť aj na novovybavenú posilňovňu, kde pribudlo 
množstvo inventáru, napr. bežecký pás, posilňovacia veža, veslovací 
trenažér, steppery, rotany, expandery, činky – všetko orientované na 
modernú kondičnú prípravu.
Ako jediná stredná škola v Šali a jediná škola zameraná na chov koní a 
jazdectvo umožníme v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 našim 
žiakom absolvovať atraktívne mobilitné stáže v rámci programu Era-
smus+. V rámci projektu „Aktualizácia odborných zručností a kom-
petencií budúcich jazdcov, chovateľov koní a pracovníkov služieb pre 
európsky trh práce prostredníctvom mobilít Erasmus+“ budeme spo-
lupracovať s partnermi v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Írsku, Čes-
kej republike a v Maďarsku. Všetky stáže budú samozrejme uskutočne-
né v neskorších termínoch ako obvykle, aby neohrozili zdravie našich 
žiakov, ale aby im priniesli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie, 
ktoré v budúcnosti využijú vo svojej profesii. Účastníci mobilitných 
stáží, ktorých sa každoročne zúčastňuje v rámci programu Erasmus+ 
až štvrtina žiakov, sú odvážnejší a skúsenejší s lepšou adaptabilitou v 
pracovných kolektívoch, jazykovými a odbornými zručnosťami.
Budúcnosť rozvoja trhu práce predpokladá v horizonte nasledujúcich 
rokov po skončení pandémie bezproblémové uplatnenie absolventov v 
oblasti hipológie a služieb na slovenskom či európskom trhu práce. O 
tieto odborné zamerania je medzi zamestnávateľmi dlhodobý záujem, 
hlavne ak absolventi preukážu odborné skúsenosti z kvalitne realizova-
nej praxe, z odborných tuzemských resp. zahraničných stáží podpore-
né znalosťou inovatívnych postupov a technológie spolu s rozvinutými 
komunikačnými schopnosťami v materinskom i cudzom jazyku.
O kvalitne pripravených absolventov s medzinárodnými skúsenosťami 
je aktívny záujem nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, Stredná od-
borná škola chovu koní a služieb v Šali má vytvorené dobré meno aj na 
pracovnom trhu predovšetkým v Anglicku, Írsku, Nemecku, Švajčiar-
sku, Rakúsku, ale aj v iných štátoch EÚ.

Ing. Magdaléna Birnšteinová
riaditeľka školy

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

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

Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, ako 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9)  zák. č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov: 
1. V budove Školského internátu, súp. č. 1058, na par. č. 2412, na ul. Kráľovská č. 48, LV č. 304, k. ú. Šaľa 

a to: 3 priestory o výmere  15 m², 1 priestor o výmere 27 m² (z toho 9 m² - ostatné prísl.) vhodné ako 
kancelárske, obchodné s cenou nájmu minimálne 35,- €/m²/rok a 4 priestory o výmere 15 m² vhodné ako 
garáž s cenou nájmu minimálne 26,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

2. V areáli školy, v budove súp. č. 7100, parc. č. 2418/4, na ul. Štúrova 74, 1 priestor o výmere 16 m², vhodné 
ako skladové s cenou nájmu minimálne 26,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

3. V areáli školy, parc. č. 2418/1 na ul. Štúrova 74, 1 pozemok o výmere 10 m² vhodný na umiestnenie 
reklamného panelu s cenou nájmu minimálne: strednoplošné reklamné zariadenie  do 12 m² - 166,- €/rok, 
veľkoplošné reklamné zariadenie  nad 12m² - 332,- €/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č. tel. 031/771 2983
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola chovu koní a služieb -
Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do 25.01.2021 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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Koronakríza sa podpísala aj na nás - študentoch
Nemôžem sa dočkať opätovného návratu do školy!

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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Vychádza dvojmesačne, v prípade potreby aj mimoriadne vydania. /Toto číslo vyšlo: 12. marca 2021.

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 

spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností regiónu

Blíži sa marec. Už to bude 
rok odvtedy, čo sa začal CO-
VID-19 šíriť aj v Slovenskej 
Republike. Zavreli sa školy 
a začalo online vyučovanie. 
Aký dopad to malo na deti? 
Vyhovuje im to viac, alebo 
by chceli byť radšej v škole? 
Ako neustála karanténa a loc-
kdown ovplyvňuje mentalitu 
mladých?
Zo začiatku sme sa všetci 
tešili. Bolo to ako dva týžd-
ne prázdnin. Týždne sa však 
zmenili na mesiace a teraz je 
to už takmer rok. Online vy-
učovanie – na prvý pohľad 
príde ako oddychové, ale 
nie je tomu celkom tak. Ten, 
kto chce mať dobré známky, 
musí pracovať trikrát viac ako 

predtým. A to nie je jediný 
problém. Nie všetci študen-
ti majú totiž financie na tak 
potrebnú elektroniku. Nie 
všetci rodičia majú čas po-
máhať svojim deťom, najmä 
tým mladším, pri učení. Zá-
kladné istoty študentov, ako 
napríklad počet vyučovacích 
hodín, či bezproblémová ko-
munikácia s vyučujúcimi sa 
vyparili kvôli neustále preťa-

ženým internetovým sieťam. 
Ako staršia sestra k tomu 
viem povedať veľa. Môj mlad-
ší brat bol štvrták, keď sa táto 
online škola začala. Na roz-
diel odo mňa mal len 2 či 3 
vyučovacie hodiny denne po 
30 minút. Samozrejme, že to 
nestačí. Z týchto tridsiatich 
minút sa aspoň desať minút 
rozprávali o svojom dni, či o 
tom, ako deti zvládajú túto 
situáciu. Keďže štúdium detí 
prvého stupňa veľmi záleží 
od prístupu rodičov, rozhodla 
som sa položiť túto otázku ich 
rodičom. „ Je to určite ťažšie. 
Deti nedávajú dostatočný 
pozor a majú omnoho viac 
práce na doma... Dieťa musím 
nechávať doma samo kvôli 

práci a nemôžem ho pri on-
line škole usmerňovať. Dieťa-
ťu sa kvôli práci nedokážem 
venovať dostatočne a nemá 
mu kto vysvetliť to, čo kvôli 
nedostatočnému množstvu 
vyučovacích hodín nemalo 
šancu pochopiť. Za posledný 
rok sme na elektroniku mi-
nuli viac, ako 300 eur!“ od-
povedajú mamičky. Ďalším 
obrovským problémom sú 
pre nich nariadenia. Deti ne-

majú možnosť rozvíjať svoje 
sociálne vzťahy s rovesníkmi. 
Vychádzať sa môže iba do 
prírody a zo strachu o seba a 
o svojich milovaných sa rad-
šej s nikým iným nestretávajú 
ani pri pobyte v prírode. Tak-
tiež sa musia prispôsobovať a 
zvykať si na úplne iný denný 
režim. Keďže stratili možnosť 
venovať sa svojim záľubám a 
krúžkom, obrovské percento 
detí trávi väčšinu svojou dňa 
hraním počítačových hier. 
Nehovorím ani o tom, aký 
zlý dopad má neustále poze-
ranie do žiarenia počítača na 
ich zdravie. Nejde len o ich 
oči – ide aj o postupné vytvá-
ranie si závislosti na pozeraní 
do mobilov, počítačov, televí-

zie či tabletov. Ako 15 ročná 
študentka na gymnáziu, som 
mala tiež šancu vidieť, ako 
zložitý stav v krajine ovplyv-
nil moje okolie. Veľa mojich 
rovesníkov kvôli nedostatoč-
nému kontaktu so zvyškom 
populácie upadlo do depresií 
a stratili motiváciu venovať sa 
dôležitým veciam, ako ško-
le. Sama na sebe som si tiež 
všimla, že strácam schopnosť 
komunikovať. Keďže nemám 

možnosť si s deťmi v mojom 
veku precvičovať, aj keď tak 
jednoduchú vec, ako je reč, 
moja slovná zásoba prežíva 
ostrú ranu. Tiež si myslím 
že by nástup do škôl vyriešil 
aj ďalší problém. Deťom chý-
bajú kamaráti a z neustále 
meniacich sa a nedostatočne 
vysvetlených nariadení ich už 
bolí hlava. Mnohí z nich sa z 
toho dôvodu dostali do sta-
vu, kedy sa už nechcú nechať 
ovplyvňovať nariadeniami a 
bezhlavo ich porušujú. Osob-
ne si myslím, že keby mali 
možnosť stretávať sa so spo-
lužiakmi aspoň v škole, toto 
ich nerozumné rozhodnu-
tie riešiť situáciu po svojom 
by sa zmenilo, pretože by už 
nepotrebovali nič porušovať. 
Naučili sme sa takto žiť. Na-
priek tomu, že školstvo túto 
situáciu veľmi dobre zvládlo 
a poskytlo nám alternatívnu 
verziu pre štúdium, stále si 
nemyslím, že je to z určitých 
dôvodov pre mnohých dosta-
čujúce. Nemôžem sa dočkať 
opätovného návratu do školy!

- študentka Laura Papánová -
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Núdzovým stavom na Slovensku obmedzujeme 
akurát bežných ľudí v ich živote, arogantné  

celebrity si už váľajú šunky v exotickej krajine!
Obhajujú ho a tvrdia, že je nutnosťou, 
iba vládni poslanci – ako cez kopirák. Z 
hľadiska zdravého rozumu, keď sa nad 
tým však racionálny človek zamyslí, tak 
je viac než isté, že nie je potrebné ho ne-
ustále predlžovať a v takej forme, ako ho 
máme. Žijeme v 21. storočí a treba si nao-
zaj všímať aj podrobnejšie duševné zdra-
vie obyvateľstva, psychiku našich detí 
a tínedžerov a v neposlednom rade aj 
psychiku seniorov, na ktorých sa izolácia 
obyvateľstva a rodín podpisuje častokrát 
až fatálne. (A nie je to iba z dôvodu Co-
vidu.) Vždy existuje aj nejaký kompro-
mis, resp. malý ústupok, ktorým sa dajú 
aj tie najprísnejšie pravidlá aspoň trošku 
zmierniť. Fíni to napríklad vyriešili tým, 
že namiesto vyhlásenia núdzového stavu 
jednoducho prikázali zdravotníkom, aby 
pracovali viac, a aby s tým rátali, ak by 
boli povolaní do práce, že musia nastú-
piť. Rakúšania zasa z núdzového stavu 
vyňali zákony o zákaze zhromažďovania 
sa ľudí a vyjadrovania svojich názorov 
na protestoch, teda aby bola zachovaná 
sloboda zhromažďovania a prejavu, aby 
tieto demokratické práva neboli ľuďom 
odopierané. U nás však striktne už rok 
je zakázaný akýkoľvek prejav ľudí na ve-
rejnosti, ich zhromažďovanie, nemôžu 
skrátka ani v málom protestovať proti 
častokrát nezmyselným nariadeniam 
vlády a stáva sa z našich ľudí poslušné 
„stádo oviec“, ktoré sa nemôže pohnúť 
ani naľavo, ani napravo a môže len to, 
čo mu dovolia tí, ktorých si väčšina ľudí, 
bohužiaľ, zvolila. O rôznych takzvaných 
pokusoch a testovačkách na našich ľu-
ďoch sa ani zmieňovať nebudem, ale 
jedno je pravda, že niečo zrejme v po-
riadku nie je, keďže od novembra 2020 
– ako začali povinné plošné testovačky, 
tak sa veľmi výrazne zhoršil zdravotný 
stav obyvateľstva a krivka úmrtnosti sa 
nebezpečne šplhá hore. Zrejme sa niečo 
vážne zanedbalo, pretože len testy naozaj 
obyvateľstvo nezachránia ani nevyliečia. 
Už dávno mali byť v zásobe vakcíny, už 
dávno sa malo hromadne a čo najrých-
lejšie očkovať a stále objednávať ďalšie a 
ďalšie zásoby. Absolútne zlyhala logisti-
ka našich ministerstiev, nevedno, čo aj tí 
„odborníci“ riešia na svojich sedeniach. 
Len teoreticky, filozofovať, čo by bolo, 

keby bolo, keby sa dalo, ako by sa dalo 
a ešte sa aj prípadne začať geopoliticky 
deliť, to je naozaj to najhoršie, čo môžu 
odborníci aj politici robiť. Tu sú potreb-
né konkrétne činy, objednávky a doplňo-
vanie vakcín tak, aby sa mohlo obyvateľ-
stvo rovnomerne podľa potreby očkovať. 
Čo bude ďalej, nevedno, ale dúfajme, že 
sa nenaplnia obavy mnohých ľudí a že 
snáď nechce vláda vládnuť celý čas iba 
v núdzovom stave...?! A ak stále bude 
prijímať zákony, ktoré budú vyhovovať 
predovšetkým vládnucim politikom a 
možno tým najbohatším, ktorí majú pe-
niaze v tomto štáte a môžu si dovoľovať 
oveľa viac ako človek, ktorý už nemá ani 
na stravu, tak potom nevedno, čo bude 
takto o rok. Ako príklad uvediem našu 
bývalú tenistku Cibulkovú, ktorá to per-
fektne falošne „zahrala“ pre verejnosť, že 
ona nevie o tom, že by nemala byť očko-
vaná medzi prvými ľuďmi. Neviem, či jej 
niekto toto klamstvo uveril, ale ja určite 
nie, a zvlášť, keď sa dali zaočkovať aj s 

manželom Navarrom! (Nie sú nevzde-
lanci alebo retardovaní, aby im takáto 
dôležitá vec z médií ušla, keď sa o oč-
kovaní a logistike očkovania omieľa v 
médiách už od septembra 2020 a oni v 
médiách figurujú prakticky stále, rov-
nako tiež sa stretávajú s významnými 
ľuďmi aj z lekárskeho prostredia, takže 
takáto výhovorka Cibulkovej bola ma-
ximálne trápna!) Pravdou je, že za svoje 
peniaze a na základe osobných známos-
tí sa dostali medzi prvými v očkovaní a 
dnes už vyvaľujú šunky pri mori. Abso-
lútne nefér správanie, ktoré jej meno ne-
pomohlo očistiť ani jej predvádzanie sa 

ako dobrovoľníčky pri testovaní (až je-
den deň!). Takéto správanie ľudí v našom 
štáte, ktorí majú viac peňazí a známostí, 
je ozaj výsmechom do ksichtu ostatným, 
ktorí sa ocitajú na pokraji života a smrti 
a potrebujú si rýchlym očkovaním „iba“ 
zachrániť svoj život. Tenistka Cibulková 
s manželom určite neboli ohrozenou 
skupinou ľudí, aby ich bolo nutné očko-
vať v prvých šíkoch. Akurát predviedli 
verejnosti obaja svoje sebecké správania 
– najprv som ja, potom ja, znova ja... a až 
potom ostatní. Presmradenosť našich ce-
lebrít už nemá obdobu a táto vláda, ktorá 
postavila celý svoj volebný program na 
boji proti papalášizmu, korupcii, finanč-
ným skupinám, oligarchom a nespra-
vodlivosti by mala takéto prešľapy tvrdo 
trestať. Cibulková s mužom si na tejto 
podrazáckej akcii voči našim chorým ľu-
ďom ešte urobila reklamu a tých pár tisíc 
eur, čo dostala ako pokutu, si myslím, pre 
ňu neznamená vôbec nič. Podľa posled-
ných zistení je v súčasnej 

dobe Cibulková aj s manželom v zahra-
ničí v exotickej krajine a užíva si more 
a slnko. Je jej úplne jedno, čím žijú naši 
ľudia, hlavne že ona sa dala prednostne 
s manželom zaočkovať a vyhovárala sa 
ako malé dieťa. Núdzový stav na Sloven-
sku ona a jej podobní môžu akurát tak 
odignorovať, tento slúži naozaj predo-
všetkým bežným ľuďom, ktorí sa netopia 
v peniazoch a ktorí musia znášať tlaky 
a stresy vyvolávané neustálymi zákaz-
mi a obmedzeniami a naše celebrity, tie 
sa spokojne zaočkované kúpu niekde v 
mori. 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

!
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 Spojená škola, Nivy 2, Šaľa;   Školský rok 2021/2022 

Stojíš práve pred otázkou, kam si podať prihlášku na strednú školu? Áno, nie je to sranda. 
Voľba ťa neovplyvní na ďalšie tri alebo štyri roky, ale s istotou určí smerovanie celej tvojej 
budúcnosti. Preto je dobré nebrať to na ľahkú váhu a venovať výberu osobitú pozornosť. 

Čo u nás nájdeš?  

 Trojročné štúdium s výučným listom  
(absolvent môže pokračovať v dvojročnom 
nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončí 
maturitnou skúškou) 

• 2464 H  Strojný mechanik 
• 2683 H 11 Elektromechanik – 

silnoprúdová technika 
• 2861 H Prevádzkový chemik 
 
 Štvorročné štúdium s maturitou 

a výučným listom  
• 2697 K Mechanik elektrotechnik 
• 2413 K Mechanik strojov 

a zariadení 
• 2426 K Programátor obrábacích a 

zváracích strojov a zariadení  
• 2860 K Chemik operátor  

 
 Štvorročné štúdium s maturitou 
• 2675 M Elektrotechnika 
• 6317 M  Obchodná akadémia 
Ponúkame: 
- vybavené odborné učebne, laboratóriá 

a dielne  
- viac ako 300 študentov pre každodenné 

stretávanie sa  
- Žiacku školskú radu 
- 27 záujmových krúžkov 
- pobyty v partnerských školách 
- jazykové a pobytové exkurzie  
- návštevy divadelných predstavení 

v Bratislave, Trnave a Nitre 
- možnosť zapojiť sa do SOČ, rôznych 

súťaží, olympiád a pod. 

 

Kontakt : tel.: 031/7708768, 031/7708887 

e-mail: spojenaskolasala@gmail.com   www.spojenaskolanivysala.edupage.org  
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Právnik odpovedá: 
Začneme od začiatku. Od 01.09.2018 došlo novelou k zmene 
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej aj 
„Zákon“), kedy sa výrazne zlepšila ochrana zvierat, ich evi-
dencia a zasahuje  aj proti nelegálnym množiteľom. Zavádza 
sa tiež povinné čipovanie psov. Najpodstatnejšia zmena bola 
v právnom postavení zvieraťa, že zviera už nie je vec, ale 
živá, cítiaca bytosť.

„Slovensko sa zaradilo medzi kultúrne krajiny, ktoré nepova-
žujú zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť. Zvieratá po rokoch 
ignorácie potrebovali niekoho, kto by si ich zastal a pomohol 
im. Veľa sa diskutovalo nelegálnom množiteľstve, týraných 
zvieratách a ilegálnom vývoze zvierat do zahraničia, no chýbal 
systém, ako mu zabrániť. Na jar sme do parlamentu predložili 
zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý 1. septembra 2018 na-
dobúda účinnosť,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka 
vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Od 14.03.2021 zákonodarca umožňuje veterinár-
nej správe opatrením nariadiť obmedzenie chovu 
zvieraťa alebo držania zvieraťa alebo zákaz chovu 
zvieraťa alebo držania zvieraťa, alebo zakázať čin-
nosť schválenú podľa tohto zákona až na päť rokov 
tomu, kto opakovane neplní veterinárne požiadav-
ky.

To je asi najväčší prelom, ktorí uvítali ochrancovia zvierat. 
Otázkou bude ako to bude prebiehať v praxi. 

Čo sa týka ochrany zvierat, tak už od 31.08.2018 je táto definícia 
zavedená v §22 ods. 1 Zákona a to bezo zmeny, vlastník zvieraťa 
alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní 
zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie 
dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým indivi-
duálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň 
jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý 
zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dosta-

točnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a 
fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek 
presne špecifikovaných v Zákone. 

Týranie je definované v §22 ods. 2 Zákona, zaka-
zuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie 
okrem odôvodneného zdravotného a schváleného 
pokusného dôvodu (uvedené zákazy sa vzťahujú 
len na stavovce), ktorým sa:
	spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
	usmrtí zviera bez primeraného dôvodu,
	bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu 

trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí or-
ganizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúse-
nia zobákov a kastrácie kohútikov, kupírovania časti chvosta 
psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 
dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežú-
vavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku 
osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do 
veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich 
rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúri-
ka u psov, ktoré môže vykonávať len osoba spĺňajúca určité 
ustanovené podmienky,

	spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
	prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu 

spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
	obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho 

zdravotný stav,
	spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa 

nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré 
je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpe-
ním, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmr-
tenie,

	spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako 
živá návnada.

	dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemic-
ké látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce ich ne-
fyziologický stav, alebo podávať im potravu obsahujúcu látky 

Aj na Slovensku platia zákony, podľa ktorých 
zviera už nie je vec, ale živá a cítiaca bytosť

Od 15. marca 2021 by mal platiť nový zákon o ochrane zvierat na Slovensku, ktorý hovorí aj o tom, 
kedy je zviera týrané, zanedbávané a aké z toho plynú sankcie pre majiteľa zvierat. Viete mi bližšie 
rozobrať, čoho sa tento zákon bude presne týkať, a hlavne čo sa považuje za týranie zvierat? Mám 
totiž poznatky o tom, že majitelia zatvoria svojho psa do koterca, ktorý je veľký 2x3m a držia ho tam 
celé dni bez možnosti výbehu (bohvie ako sa tam aj vyprázdňuje), je tam však osamotený, bez psie-
ho parťáka, a je tam, či v horúcom lete, alebo v treskúcej zime. Majiteľ mu dáva akurát žrať a možno 
výnimočne ho pustí pobehať 3-4-krát do roka. Z môjho laického ľudského pohľadu si myslím, že 
takto chovaný pes je na tom horšie ako väzeň, lebo aj ten sa môže vo väznici poprechádzať, pozrieť 
televíziu, dokonca sa stretnúť s rodinou. Myslím si, že to je naozaj psychické týranie psa, ktorý je cí-
tiaca bytosť a častokrát je v ňom viac citu ako v ľuďoch. Nie nadarmo sa celé storočia hovorí, že pes 
má radšej svojho pána ako sám seba, a to aj vtedy, keď ho tento jeho pán bije alebo týra. Kde môžem 
relatívne upozorniť na takýchto majiteľov psov a aké tresty im hrozia? Som presvedčený, že takíto 
psi trpia aj zdravotne, pretože im krpatejú kosti, svaly, zhoršuje sa tráviaci trakt, dýchanie, strácajú 
čuch a ďalšie zdravotné problémy, čo si myslím, že tiež súvisí s nedôslednou starostlivosťou majiteľa 
o svojho štvornohého zverenca. / František P., Vozokany 
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alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo 
ich inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a 
schválených pokusných dôvodov,

	používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajú-
ce bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo 
klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej 
sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,

	zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bo-
lesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,

	štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom 
živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku pernatých drav-
cov na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do 
voľnej prírody a používať živé zviera ako návnadu okrem 
schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skú-
šanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použi-
tie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa 
osobitného predpisu a použitie psa na pastierske účely,

	použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výsta-
vách zvierat,

	použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez 
oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej správy,

	propagovať týranie zvierat,
	opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa ne-

považuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho priro-
dzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a 
charakteristika prostredia,

	usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu,
	vykonávanie štátnych veterinárnych činností osobami, ktoré 

na to nespĺňajú predpísané podmienky,
	chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si 

sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie, 
	používať elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín 

alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia elektrických 
ohradníkov alebo prístrojov pre elektrické omračovanie a 

usmrcovanie zvierat, 
	zbavovať ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými 

rybami alebo im vtláčať oči do očníc, 
	zabíjať gravidné zvieratá okrem prípadov, u ktorých je na zá-

klade odborného posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, 
že je bezprostredne ohrozené zdravie matky alebo plodu.

(Tieto zákazy sa vzťahujú iba na stavovce)

Podľa §22 ods. 3 Zákona, utýranie zvieraťa je privodenie smrti 
zvieraťa v dôsledku bolestivého alebo iného krutého, surové-
ho alebo trýznivého spôsobu konania spôsobeného človekom. 
Konanie podľa prvej vety sa považuje za utýranie aj vtedy ak 
ho zviera prežije, ale má za následok nevyhnutnosť eutanázie 
zvieraťa z dôvodu následkov utrpenia alebo usmrtenie zvieraťa 
spôsobom uvedeným v §22 odseku 2 Zákona.

Pýtali ste sa, kde môžete upozorniť na majiteľov 
psov a aké tresty im hrozia?

Na týranie psov môžete upozorniť regionálnu veterinárnu a po-
travinovú správu, políciu (štátu/obecnú/mestskú), príslušnú 
obec ako aj organizácie ako je Sloboda zvierat, útulky, nezis-
kovú organizáciu Zvierací ombudsman a pod.. V prípade ak by 
ste nahlasovali podozrenie z  týrania zvierat, je nutné, aby ste 
uviedli nie len to kde sa zviera nachádza, ale preukázali svoje 
tvrdenia aj fotodokumentáciu alebo videom. 

Čo sa týka trestov, to sa samozrejme posudzuje individuálne. 
Prihliada sa na to, či ide iba o priestupok, kde hrozí pokuta. Ak 
by malo ísť o trestný čin, posudzuje sa skutková podstata trest-
ného činu, teda výška trestu by závisela od závažnosti skutku. 
Skutky sú po novom zaradené do kategórie trestných činov pro-
ti životnému prostrediu. Maximálna výška trestu je trest odňa-
tia slobody na 5 rokov. 
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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

Kastráciou mačiek - im vlastne pomáhame

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, 

lupy, mikroskopy...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473
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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 budove Školského internátu, súp. č. 1058, na parc. č. 2412, na ul. Kráľovska 48, LV č. 304, k. ú. Šaľa, 1
priestor o výmere  15 m² a 1 priestor o výmere 30 m² vhodné ako kancelárske, obchodné s cenou nájmu minimálne 
35,- €/m²/rok a 2 priestory o výmere 15 m² vhodné ako  garáž s cenou nájmu minimálne 26,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2. v areáli školy, budova súp. č. 7100, parc. č. 2418/4, na  ul.  Štúrova 74, LV č. 304, k. ú. Šaľa, 1 priestor 
o výmere 18 m2 vhodný ako skladový s cenou nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
3. v areáli školy, parc. č. 2418/1, na ul. Štúrova 74, LV č. 304, k. ú. Šaľa, 3 pozemky o výmere 10 m² vhodné na 
umiestnenie reklamného panelu s cenou nájmu minimálne: strednoplošné reklamné zariadenie  do 12 m² - 166,- €/rok, 
veľkoplošné reklamné zariadenie  nad 12m² - 332,- €/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č.tel. 031/7712983
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 31.03.2021 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


