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ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Zabaviť sa 
a pomôcť 

pritom 
druhým - také 
je neoficiálne 

heslo 
Občianskeho 

združenia 
Templars  
z Galanty

/str.15.

V Sládkovičove 
je o strednú 

súkromnú 
školu stále 

väčší záujem
/str.6.

Šéf šalianskej kultúry  
Ing. František Botka  
v aktuálnom rozhovore
/str.12.
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Právny zástupca rodiny Gauliederových 

Ján Foltán samovraždu vylučuje

Firma WIKUS 

z nemeckého 

Spangenbergu je 

najväčším výrobcom 

pílových pásov na 

svete od roku 1958 

a práve v Mojzesove 

má svoje výhradné 

zastúpenie pre 

slovenský trh. V roku 

1999 totiž vznikla 

firma WIKUS SK, 

s.r.o., ktorej konateľ 

Branislav Zlatinský 

sa predaju strojov 

a technológií na 

rezanie kovov a dreva 

venuje naplno, str.11.

DO POZORNOSTI!

Navštívili 
sme 

Supermarket 
COOP 

Jednoty 

Galanta v 

Trnovci nad 

Váhom, str.6.
V Košútoch vďaka Eve Kmeťovej 

zažívajú atmosféru spartakiády, 

teší sa tomu aj starostka obce 

Zdenka Mačicová, str.10.

Ako sa 
podniká 

sklenárovi 

Vladimírovi 

Bednárovi 

z Dolných 

Salíb?, str.13.

Okolnosti Gauliederovej smrti 

stále nie sú jasné... , str.14.

zurnal_04_2017.indd   1

2017. 08. 01.   18:29:55

Chcete aj vy zviditeľniť 
vašu firmu, živnosť?

Staňte sa inzerentom v našom 
Galantskom a Šalianskom Žurnále!

0903 516 499
gszurnal@gmail.com

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

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

Na Veterinárnej 
poliklinike Nové Zámky 

už vyše tridsať rokov 
poskytujú kvalitnú 

lekársku a chirurgickú 
starostlivosť všetkým 
zvieracím pacientom, 

rozprávame sa s jej 
majiteľom MVDr. 

Vladimírom Serafínom  
str. 12.

Na turnaji vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta 
2019“ súťažilo 15 škôl str.19.

3.
Ročník XXIII. • JÚN 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Šermiarsky 
majster 
Peter Koza 
z Veľkého 
Grobu v 
aktuálnom 
rozhovore 
str.10.

Penzión 
DORI v 

Diakovciach 
je ako 

balzam na 
dušu, skryje 

vás pred 
stresom a 

ešte budete 
mať aj 

„nebíčko v 
papuľke“, to 
potvrdzujú 
aj majitelia 

Bukovskí 
str.6.

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
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ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

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

Šintavanka 
Natália skončila 

v súťaži Miss 
Slovensko 2020 

s parádnym 
titulom, chcela 

by študovať 
medicínu, ale aj 

veľa cestovať  
/str.4

Súkromná stredná 
odborná škola v 

Sládkovičove mladým 
grafikom 

pomáha ku skvelej 
kariére. O tom, s akými 

novinkami prichádza, 
nám porozprával riaditeľ 

PhDr. PaedDr. Attila 
Takács /str.5

Klub potápačov AMFORA 
Šaľa, ktorý desiatky rokov 

vedie Vladimír Sliška, 
pomohol šalianskym 

rybárom, a tým aj občanom 
regiónu... /str.3

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

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

ZAČÍNAL AKO 26-ROČNÝ... 
DNES VEDIE  ÚSPEŠNE SVOJU DEDINU 

UŽ DVANÁSTY ROK 
Starosta z Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček

str.10.

Novozvolení poslanci a 
starosta obce vo Veľkých 
Úľanoch hodnotia 100 
dní od komunálnych 
volieb 2018. Aj ďalší 
starostovia obcí z GAŠA 
regiónu nám napísali, 
ako sa rozbehlo nové 
volebné obdobie  
v ich obci... str.4.

2.
Ročník XXIII. • APRÍL 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Študenti SOŠ 
obchodu a 

služieb Galanta 
v 41. ročníku 

krajského kola 
SOČ boli veľmi 

úspešní str.3

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

www.zurnaly.sk 
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ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

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

www.zurnaly.sk 
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ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Riaditeľka Ing. Magdaléna 
Birnšteinová si želá, aby jej 
žiaci prinášali osoh najmä 

Slovensku /str.6

Stredoškolská 
riaditeľka 
Anzelma 

Bolová verí, 
že ešte aj dnes 

má remeslo 
zlaté dno /str.10

pplk. Mgr. Roman Révay a  
Mgr. Peter Krokavec šéfujú šalianskym 

štátnym a mestským policajtom  /str.4

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

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

www.zurnaly.sk 
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ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

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

Šintavanka 
Natália skončila 

v súťaži Miss 
Slovensko 2020 

s parádnym 
titulom, chcela 

by študovať 
medicínu, ale aj 

veľa cestovať  
/str.4

Súkromná stredná 
odborná škola v 

Sládkovičove mladým 
grafikom 

pomáha ku skvelej 
kariére. O tom, s akými 

novinkami prichádza, 
nám porozprával riaditeľ 

PhDr. PaedDr. Attila 
Takács /str.5

Klub potápačov AMFORA 
Šaľa, ktorý desiatky rokov 

vedie Vladimír Sliška, 
pomohol šalianskym 

rybárom, a tým aj občanom 
regiónu... /str.3

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

www.zurnaly.sk 
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Ročník XXIV.    •    JÚL 2020    •    časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Letné radovánky 
Šaľanom zmarila 
odstavená 
plaváreň. 
Čo si o jej 
budúcnosti myslí 
primátor Jozef 
Belický? /str.4

Kňaz Ján Sucháň 
z Veľkého 

Grobu povedal, 
ako on a jeho 

farníci prežívali 
koronakrízu 

/str.3

Šopornianske predavačky „z Jednoty“ to s ľuďmi vedia, poradili si aj 
počas krízy... /str.8

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

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

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Právnik vám poradí 
- na čo máte nárok 

v súvislosti s následkami 
koronavírusu /str.10.

• vyhotovíme okuliare na mieru  z rôznych druhov materiálov• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, lupy, mikroskopy...

Poďakujme sa policajtom a opatrovateľkám, ale aj všetkým 
tým našim spoluobčanom a zamestnancom, ktorí počas 

koronavírusu stoja v prvej línii a pomáhajú, zachraňujú /str.4.

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

Veterinárka Petra 
Michalíčková 

založila 
občianske 

združenie, ktoré 
chráni mačky 

pred krutosťou 
ľudí /str.8.

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

www.zurnaly.sk 
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Ročník XXIV. • FEBRUÁR 2020 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

ŠALIANSKE 
STREDNÉ ŠKOLY 

PONÚKAJÚ SVOJE 
ODBORY ŽIAKOM 

ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

NÁRODNÁ RADA 
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 
SCHVÁLILA 

DÔLEŽITÚ NOVELU 
BYTOVÉHO 

ZÁKONA

PRÁVNA RADA 
O DEDIČSTVE 

PO ZOSNULOM 
SÚRODENCOVI

PARLAMENTNÉ 
VOĽBY DO NR SR SA 

USKUTOČNIA
29. februára 2020

„Lieková politika musí 
byť taká, aby pacient 

nemusel doplácať  
za lieky,“  

hovorí MUDr., Mgr. Regan BELOVIČ, odborník 
na zdravotníctvo, ktorý kandiduje 

na  poslanca Národnej rady SR   /str.3

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

www.zurnaly.sk 
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53.

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

„Predstavujeme 
Súkromnú strednú 
odbornú školu  
v Sládkovičove,“ 
hovorí riaditeľ  
PhDr. PaedDr. 
Takács Attila  /str. 10.

MUDr., Mgr. Regan Belovič kandiduje 
v parlamentných voľbách 2020 za „Sme 
rodina“ pod č. 53

Roman Porubský je právnikom na 
Mestskom úrade v Šali a zároveň 

pracuje ako poslanec mesta Šurany...,   
str. 4.

Vinári z Veľkého Grobu držia 
pri živote zvyky svojich dedov  /str. 13.

Parlamentné voľby 2020
Z dôvodov konania sa parlamentných volieb, vychá-
dza nasledujúce číslo časopisu už 10. februára 2020.  
Záujemcovia, kandidáti politických strán – môžu  
využiť priestory nášho časopisu na svoju prezentáciu.   
Informácie o cenách a možnostiach politickej reklamy  

na tel. č. 0903 516 499.

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

www.zurnaly.sk 
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Ročník XXIII. • OKTÓBER 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Spevácky zbor  Krédo 
pri Evanjelickom 

a. v. cirkevnom zbore 
v Diakovciach vyhral 

Zlaté pásmo  str. 3.

Aktuálne 
hovoríme  

so starostkou  
v Šintave  

Bc. Stanislavou 
Režnákovou  

str. 4.

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Mestská polícia Šaľa tento rok oslávi 
už 28. výročie svojho založenia  str. 6.

Peťka a Vojtík  
už majú spoločné 

priezvisko 
Kollároví!

Napísali 
nám 

čerství 
mladomanželia, 

aby 
sa podelili 

o svoju radosť  
str. 14.

mladomanželia 
Mgr. Andrea 

Malko 
Gombosová  

a Michal Malko

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

www.zurnaly.sk 

ŽURNÁL
vychádzame

už od r. 1996!GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

PREDNOSTKA  OKRESNÉHO  ÚRADU  ŠAĽA 
ING. PETRONELA  VIŽĎÁKOVÁ  NÁM  BLIŽŠIE 
PREDSTAVILA  KLIENTSKE  CENTRUM  
V ŠALI,  KTORÉ  POSKYTUJE  KOMPLEXNÉ 
SLUŽBY  OBČANOM  UŽ  ŠTYRI  ROKY  str. 4.

4.

Ročník XXIII. • AUGUST 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

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

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

Na Veterinárnej 
poliklinike Nové Zámky 

už vyše tridsať rokov 
poskytujú kvalitnú 

lekársku a chirurgickú 
starostlivosť všetkým 
zvieracím pacientom, 

rozprávame sa s jej 
majiteľom MVDr. 

Vladimírom Serafínom  
str. 12.

Na turnaji vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta 
2019“ súťažilo 15 škôl str.19.

3.
Ročník XXIII. • JÚN 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Šermiarsky 
majster 
Peter Koza 
z Veľkého 
Grobu v 
aktuálnom 
rozhovore 
str.10.

Penzión 
DORI v 

Diakovciach 
je ako 

balzam na 
dušu, skryje 

vás pred 
stresom a 

ešte budete 
mať aj 

„nebíčko v 
papuľke“, to 
potvrdzujú 
aj majitelia 

Bukovskí 
str.6.

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

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

ZAČÍNAL AKO 26-ROČNÝ... 
DNES VEDIE  ÚSPEŠNE SVOJU DEDINU 

UŽ DVANÁSTY ROK 
Starosta z Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček

str.10.

Novozvolení poslanci a 
starosta obce vo Veľkých 
Úľanoch hodnotia 100 
dní od komunálnych 
volieb 2018. Aj ďalší 
starostovia obcí z GAŠA 
regiónu nám napísali, 
ako sa rozbehlo nové 
volebné obdobie  
v ich obci... str.4.

2.
Ročník XXIII. • APRÍL 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Študenti SOŠ 
obchodu a 

služieb Galanta 
v 41. ročníku 

krajského kola 
SOČ boli veľmi 

úspešní str.3

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

Ročník XXII.   DECEMBER 2018 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

6.

Primátor Šale Jozef Belický  a 
Petr Bláha generálny riaditeľ 

Duslo, a.s. Šaľa boli hostiteľmi 
večera „Spoločenské 

stretnutie predstaviteľov 
samosprávy s podnikateľmi, 

zástupcami štátnej správy 
a spoločenských organizácií 

v Šali“

„Nitriansky samosprávny kraj aj v 
roku 2019 výrazne podporí rozvoj 
vidieka cez projekty LEADER NSK“, 
hovorí Milan Belica, nitriansky župan

Marco Rajt 
– huslista 

z Veľkého Grobu, 
ktorého hudba 

vstupuje 
do ľudských sŕdc

„Občania musia 
vedieť, čo ich poslanci 
riešia, ako rozhodujú“, 
hovorí novozvolená 
poslankyňa 
Sládkovičova 
Eva Sudová.

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

Ročník XXII.   OKTÓBER 2018 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

5.

Starostovia z Galantského a Šalianskeho regiónu 
hodnotia uplynulé volebné obdobie 2014-2018

Lucia  
Galambosová 

kandiduje  
za  

primátorku  
v Galante.
Podporia  

občania  
vo funkcii  

túto mladú,  
energickú 
dámu a jej 
program?

/str.45

Svojou prácou 
v uplynulých rokoch ako primátor Jozef Belický 
presvedčil zrejme aj opozíciu..., na post primátora 
Šale v novembri 2018 totiž kandiduje ako JEDINÝ!  
Opozícia žiadny tromf nevytiahla /str.48

Alajos Baranyay
ŽIHÁREC str.20

Mikuláš Tončko
VOZOKANY str.12

Jozef Matušica
HÁJSKE str.8

Adrián Kubica
VÁHOVCE str.4

Viliam Rigo
VEĽKÝ GROB str.16

Ľuboš Šúry
DOLNÁ STREDA str.28

Štefan Lancz
VEĽKÁ MAČA str.40

Zoltán Horváth
TOMÁŠIKOVO str.36

František Hontvári
MALÁ MAČA str.32

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
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www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

4.

34 mestských 
nájomných 
bytov v Šali 
čaká na svojich 
obyvateľov str.14.

OZ Templars Slovakia z Galanty sa riadi 
mottom: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto 

nechce, hľadá dôvody...“ str.4.

Olivér Szabó zo základnej 
školy v Kráľovej nad 

Váhom (vľavo) si prevzal 
ocenenie z rúk ministra 

obrany SR Petra Gajdoša 
str.16.

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

„Chcete, aby malo vaše 
dieťa pocit, že je v škole, 
kde je to ako v dobrej 
rodine?
Vyskúšajte základnú školu 
s vyučovacím jazykom 
slovenským v Kráľovej nad 
Váhom“, pozýva rodičov 
do tejto školy jej riaditeľka 
Mgr. Jana Poláčeková, 
str.12.

Ľuboš Šúry 
obhájil post 
poslanca v 
Trnavskej župe 
ako jediný 
starosta z 
galantského 
regiónu, str.8.

Primátor Šale 
Jozef Belický sa 

teší, že ihriská 
vo Veči dostanú 

nový vzhľad, 
str.6.

Dovoľte, aby som Vám, 
milí čitatelia, na prahu roka 
2021, zaželala najviac zo 
všetkého zdravie a konečne 
opäť žiť normálnym bežným 
životom, bez strachu z následkov 
koronapandémie. Želám Vám, aby ste vo svojich rodinách 
našli opäť pohodu a mohli sa pravidelne stretávať aj s 
priateľmi. Tento rok vstupujeme do 25. roku vydávania 
Galantského a Šalianskeho Žurnálu, budeme preto venovať 
priestor aj spomienkam. Dúfajme, že plány sa podaria aj 
Vám, pri dobrom zdraví a duševnej pohode. Ďakujeme 
občanom nášho regiónu za priazeň, naďalej sa budeme 
snažiť prinášať čitateľom zaujímavé čítanie. Nech sa nám 
všetkým darí!

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
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Odteraz sa nemusíte doma obťažovať s varením, 
v reštaurácii Rico v Šali radi navaria za vás

Chceli by ste sa kvalitne stravovať, no nie vždy máte čas 
na každodenné nákupy a vymýšľanie chutných a zdravých 
jedál, najmä keď musíte pracovať z domu a dohliadať na 
svoje malé deti? Novootvorená reštaurácia Rico v Šali to 
rada urobí za vás a doručí vám jedlo priamo domov. Oby-
vatelia Šale si tak môžu od 5. septembra pochutnať na zná-
mych tradičných jedlách a veľkých porciách, a to všetko 
s použitím domácich a čerstvých potravín od lokálnych 
dodávateľov. Na svoje si určite prídu aj milovníci zdravé-
ho stravovania či vegetariáni, takže si určite bude z čoho 
vyberať. 
Momentálne sa chce reštaurácia zamerať na rozvoz jedál 
do zamestnania a okolitých domácností, a keď bude ak-

tuálna situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom 
pokojnejšia, určite rada otvorí svoje brány aj pre verejnosť. 
V modernom a atraktívnom prostredí s nádychom elegan-
cie a luxusu a fantastickou kuchyňou si totiž takýto skvelý 
gurmánsky zážitok ľahko zamilujete. Kapacita reštaurácie 
je približne 80 miest, čiže je tu dostatočný priestor aj na 
konanie väčších spoločenských podujatí, ako sú svadby, 
rodinné oslavy, stretávky či firemné posedenia. Súčasťou 
reštaurácie je taktiež krásna veľká terasa v nádhernom 
prostredí, ktorú budú môcť neskôr návštevníci využívať 
pri neformálnych stretnutiach strávených s priateľmi. Na-
vyše pri vynikajúcom jedle a v originálnej atmosfére. Ur-
čite sa preto budete mať na čo tešiť. 

Reštaurácia Rico
Jarmočná ul.1,  ŠAĽA

Tel.č.: 0908 156 922
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V médiách denno-denne po-
čúvame o kauzách vysokých 
politikov, štátnych úradníkov 
či podnikateľov a vedľa tých-
to veľkým prípadov sa môžu 
„drobné hriechy“ niektorých 
miestnych politikov –staros-
tov či primátorov zdať ma-
licherné, ale nie je tomu tak. 
Niektorí miestni politici, kto-
rých ste si zvolili, nadobudli 
mylné presvedčenie, že moc, 
ktorá im bola daná do rúk, je 
absolútna. Ako poslanec už 
tri roky s úžasom sledujem, 
ako podivne tento zdanlivo 
demokratický systém funguje 
a ako sa beztrestne porušujú 
zákony. Pokúsim sa vám pri-
blížiť niekoľko bezpochyby 
neštandardných prípadov, s 
ktorými som sa stretla.

V januári 2020 sa jeden z po-
slancov v interpelácii opýtal 
primátora na dve stavebné 
zákazky, ktoré neboli dokon-
čené do konca roka 2019, ako 
bolo dohodnuté a rozpočto-
vané. Primátor odpovedal až 
po jedenástich mesiacoch a 
jeho odpoveď ma neuspoko-
jila. Požiadala som hlavného 
kontrolóra mesta, aby tieto 
zákazky skontroloval. Jeho 
správa v plnej miere potvrdi-
la moje podozrenia. V rámci 
dvoch stavebných zákaziek 
na spolu viac ako 40 000 € 
zistil kontrolór sedem po-

chybení s nízkou závažnosťou 
a šesť pochybení s vysokou 
závažnosťou. Porušený bol 
zákon o verejnom obstaráva-
ní, stavebný zákon, zákon o 
slobodnom prístupe k infor-
máciám, občiansky zákonník 
a zákon o finančnej kontrole 
a audite. 
Jednoducho povedané, neboli 
riadne zverejňované informá-
cie o verejnom obstarávaní, 
rozpočty projektov pripravi-
la neoprávnená osoba, jed-
na zo zmlúv vôbec nebola 
zverejnená, neboli dodržané 
podmienky zmlúv, neboli 
uplatnené zmluvné pokuty a 
obidve zákazky boli zaplate-
né týždne i mesiace predtým 
ako boli skutočne dokončené 
a protokolárne prevzaté. 
Tento fígeľ: „Zaplatím skôr 
ako robotu urobím“, sa poda-
rilo ešte vylepšiť, keď mesto v 
decembri 2020 uzatvorilo dve 
zmluvy na stavebné práce a 
faktúry za tieto práce boli na 
konci roka uhradené napriek 
tomu, že pri nich nie je žiadny 
preberací protokol a pokiaľ je 
mi známe, žiadne práce sa ne-
realizovali. 
Všetky zákazky majú spoloč-
ného menovateľa. Dodávate-
ľom je firma, ktorá je „dcérou“ 
primátorovej firmy a jej kona-
teľom je jeho blízky príbuzný, 
ide teda o „osobu jemu blíz-
ku“ a primátor je voči tejto 

firme veľmi pravdepodobne v 
konflikte záujmov. 

Primátori a poslanci majú 
podľa Ústavného zákona o 
ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov povinnosť kaž-
doročne podávať komisii na 
ochranu verejného záujmu, 
ktorej členmi sú poslanci, 
oznámenie funkcií, zamest-
naní, činností a majetkových 
pomerov. Ako členka komisie 
som sa presvedčila, že túto 
povinnosť niektorí poslanci 
a primátor ignorujú. Na za-
sadnutí komisie v roku 2019 
nám boli predložené ozná-
menia väčšiny poslancov a 
šokoval nás primátor, ktorý 
odovzdal oznámenia za roky 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. 
Komisia iba sucho skonšta-
tovala, že 15 rokov porušo-
val Ústavný zákon NR SR č. 
357/2004 Z. z. Predsedníčka 
komisie položila otázku, či 
budeme odovzdané oznáme-
nia otvárať a kontrolovať, ale 
väčšina členov zastávala ná-
zor, že oznámenia obsahujú 
osobné údaje a preto by mali 
byť kontrolované iba ak na to 
bude oprávnený dôvod, na-
príklad podnet zo strany pro-
kuratúry. Zákon však komisii 
ukladá oznámenia kontro-

lovať a porovnať ich s ozná-
meniami z predošlého roku. 
Zmyslom kontroly je zabez-
pečiť transparentnosť. Po-
vinné osoby v oznámeniach 
uvádzajú svoje príjmy za pre-
došlý rok a svoj majetok. Ko-
misia má preveriť, či sa tento 
majetok nenavýšil viac, ako to 
dovoľovali príjmy. To by totiž 
avizovalo, že povinná osoba 
v oznámení neuviedla všetky 
svoje príjmy alebo získala ma-
jetok nezákonným spôsobom. 
Napriek tomu komisia ozná-
menia nekontrolovala. 
Podala som návrh na kona-
nie vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozpo-
ru záujmov na primátora, ale 
toto podanie bolo poslancom 
predložené až po dvoch ro-
koch a až po upozornení pro-
kuratúry. Zákon stanovuje za 
porušovanie tejto povinnosti 
sankcie, najnižšia je vo výške 
jedného platu, ale môže sa 
vyšplhať aj do desiatok tisíc, 
ako u poslanca SNR, ktorý v 
oznámení uviedol nesprávne 
informácie.
Zdôrazňujem, že primátor 
i poslanci, ktorí nepodajú 
oznámenia, porušujú ústav-
ný zákon, teda nie domáci 
poriadok na internáte, ale 
po ústave jeden z najdôleži-
tejších zákonov nášho štátu. 
Chápem však, že primátor 
so štandardným platom, kto-

Nezdá sa vám, že podobnosť s vaším mestom a 
zvolenými funkcionármi je až príliš zjavná?

Volení politici sa drzo vysmievajú zákonnosti do tváre. DOKEDY...?

§§
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rý údajne ani nepodniká, 
ani nevlastní žiadnu firmu 
a napriek tomu po celé roky 
vo veľkom skupuje nehnu-
teľnosti, nechce, aby niekto 
nazeral do jeho financií. Kto 
nechce transparentne zverej-
ňovať svoj majetok, ten nech 
jednoducho nejde do politiky. 
Na druhej strane treba dodať, 
že sú transparentné mestá 
a obce, ktoré tieto oznáme-
nia zverejňujú na internete a 
každý občan má možnosť ich 
kontrolovať.   

Problémy má aj mesto s dodr-
žiavaním zákona o verejnom 
obstarávaní. Na základe vý-
sledku kontroly Úradu pre ve-

rejné obstarávanie bola mestu 
udelená pokuta vo výške 
14 000 € za to, že v roku 2015 
rozdelilo nadlimitnú zákazku 
za 285 000 € na štyri podli-
mitné. Mesto síce vyjadrilo 
svoj nesúhlas, ale až po termí-
ne a pokutu v roku 2020 mu-
selo zaplatiť. V každej firme či 
organizácii by sa hľadala zod-
povedná osoba a tej by bola 
pokuta v maximálnej možnej 
miere zosobnená, ale to sa ne-
stalo. Pokutu údajne dostalo 
mesto a žiadny pracovník ani 
primátor – štatutár, za to ne-
nesie zodpovednosť. 
Napriek tomu, že mesto dobre 
pozná zákon o verejnom ob-
starávaní, fígeľ s rozdelením 

zákaziek realizovalo aj v roku 
2018, čo potvrdzuje správa o 
výsledku kontroly verejného 
obstarávania hlavnej kontro-
lórky mesta, ktorá uvádza, že 
nadlimitná zákazka na opra-
vu miestnych komunikácií 
za viac ako 1 200 000 € bola 
rozdelená na tri podlimit-
né, ktoré realizovala tá istá 
firma, v tom istom čase a na 
tom istom mieste. Aká vysoká 
bude pokuta, keď príde ÚVO 
na kontrolu? Pokuta vo výške 
5 % z ceny zákazky (približ-
ne 60 000 €) už bude mesto 
riadne bolieť, obzvlášť ak stále 
bude platiť, že nikto za nič nie 
je zodpovedný. 
Ako by sa takýmto úmysel-

ným pochybeniam dalo za-
brániť? Poslanci a ani kon-
trolór nemôžu kontrolovať 
všetko, čo sa na úrade udeje. 
Zamestnanci úradu by mali 
preferovať dodržiavanie záko-
nov pred plnením primátoro-
vých príkazov, hoci chápem, 
že nikto nechce prísť o svoje 
pracovné miesto, čo sa nelo-
jálnym zamestnancom občas 
stáva.

Redakcia má k dispozícii 
všetky relevantné dokumen-
ty, dokazujúce skutočnosti 
uvedené v tomto článku.    

Eva Sudová

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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Žiadne predlžovanie dohodnutého term
ínu

Kvalitné kuchyne na mieru 

Montáž u vás doma je hotová do 48 hodín!

Tel.: 0903 768 932
dsdesignsro@gmail.com

www.facebook.com/DSdesignsro/

návrh a vizualizácia hotová kuchynská linka
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V Sládkovičove sa držali aj počas pandémie,  
o strednú súkromnú školu je stále väčší záujem

Zástupca riaditeľa RNDr.  Ferenc Zirig sa 
povolaniu učiteľa venuje už tridsiaty rok. 
S láskavým prístupom sa snaží odovzdať 
vedomosti svojim zverencom a prispieť 
aj k príjemnej atmosfére v Súkromnej 
strednej odbornej škole v Sládkovičo-
ve. O pandémii, víziách a úspechoch 
nám prezradil viac. Školy azda najviac 
zasiahli výnimočné opatrenia, oni však 
uplynulý školský rok zvládli úspešne, v 
rámci možností. Pán zástupca, dištanč-
né štúdium vám nenarobilo problémy 
v zaužívanom školskom systéme? „My 
sme boli v kontakte so žiakmi, dali sme 
im úlohy a boli aj oznámkovaní. Od mája 
chodili do školy všetci, okrem štvrtákov. 
Tí, bohužiaľ, nechodili, pretože nemohli, 
ale maturít sa zúčastnili,“ uviedol zástup-
ca školy. V čom vidíte pozitíva-negatíva 
minulého školského roka? „Podľa mňa 
má každý z toho roka len negatíva. Po-
zitívne bolo to, že nebolo treba vycho-
vávať študentov, stačilo ich učiť. Aj to je 
však fajn, že sme im dávali ľahšie úlohy, 
ale jednoznačne, dištančné vzdelávanie 
nemôže nahradiť klasické vzdelávanie, 
chýba prítomnosť na vyučovaní,“ upres-
nil Ferenc Zirig. Negatívum vidí najmä 
v tom, že pedagógovia neboli v riad-
nom kontakte so žiakmi ani s rodičmi. 
Výsledkom toho je, že prváci sa dobre 
nepoznajú a štvrtáci dva roky nechodili 

do školy, pričom podľa toho aj vyzerali 
maturity. Keďže táto škola je technického 
charakteru, spojenie so študentmi mali 
na jednotku. V čom, napriek nepriaz-
nivej koronadobe uspeli a čo museli 
oželieť? Zástupca riaditeľa Ferenc Zirig 
prezradil, že vo výchovno-vzdelávacom 
procese nemali ohromujúce výsledky, 
študentom však vytvorili vynikajúce 
podmienky na prax.  „Praktické vyučo-
vanie im chýbalo, riešili sme to tak, že 
niekedy chodili do podnikov, ak bol záu-
jem, po dvoch-troch prišli do školy pra-
xovať. V mini skupinkách to išlo, my sme 
boli v škole, tak nebol problém,“ uviedol 
zástupca riaditeľa. V tejto strednej škole 
boli maturity iba z jazykov. Absolvovali 
ich študenti, ktorí si zvolili úroveň B2 z 
nemeckého a anglického jazyka, keďže 
škola má úroveň B1. Zmaturovali takmer 
všetci, dvaja-traja študenti si urobia kla-
sifikačné skúšky. V škole majú za sebou 
aj dvojkolové prijímacie skúšky, ktoré 
prebehli v poriadku. Nezaháľali ani po-
čas letných prázdnin. Od 9. augusta 2021 
u nich prebiehala dvojtýždňová Letná 
škola, kde sa vyučovali odborné predme-
ty. Podľa Ferenca Ziriga majú v 1. roční-
ku 22 študentov, čo je stúpajúca tenden-
cia. Napriek zvláštnej dobe majú v škole 
aj ďalšie novinky. „V tomto roku sa nám 
podarilo získať program Európskej únie 

Erasmus Plus na sedem rokov, takže sa 
nemusíme stále hlásiť. Študenti sa vďaka 
programu môžu tešiť na októbrovú cestu 
do Prahy aj Budapešti. V tejto škole ve-
ria, že vydržia aspoň do Vianoc vyučovať 
prezenčnou formou a potom to už pofrčí 
normálne do konca školského roka. Pred 
koncom augusta to poriadne vrelo, 27 
učiteľov malo pripravený rozvrh, vede-
li, čo ktorý bude učiť, triedy pripravené 
čakali na osadenstvo. Vedenie školy za-
mestnávala aj teraz otázka protipande-
mických opatrení, ktoré naďalej trvajú 
a bude potrebné ich praktizovať. V škole 

zástupca riad. SSOŠ Sládkovičovo 
Ferenc Zirig 
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už objednali testovacie balíky, na každé-
ho študenta majú päťeurový prípevok. 
Za to nakúpili dezinfekčné prostriedky, 
nachystaní proti vírusu sú teda na jed-
notku. Čo sa ale bude diať v súvislosti s 
pandémiou, si netrúfajú tvrdiť. A ako si 
poradia s plánovaným očkovaním žia-

kov? „Čo sa týka ministerských návrhov 
o povinnom očkovaní detí, myslím si, že 
je to každého súkromná vec. Sú určité 
údaje, o ktorých má vedieť iba osobný 
lekár a nie my, učitelia ani vedenie školy. 
Rovnako ich nevyzvedáme ani o našich 
zamestnancoch,“ dodal zástupca školy. 

Vo štvrtok 2. septembra 2021 otvorili 
brány Súkromnej strednej školy v Slád-
kovičove a  do školských lavíc opäť za-
sadli študenti, ktorí iste veria, že sa s uči-
teľmi uvidia čo najdlhší čas.

ZG

Pedagógovia Margaréta Sedláková, Agnesa Molnárová Mozoliová, Kristián Vankó

Kto bude zodpovedný za nevzdelanosť našich detí?
Do redakcie sa nám ozvali mnohí rodičia, ktorí sa sťažovali, 
že nič horšie nepoznajú ako dištančné učenie, pretože na to 
nemajú podmienky a  pretože sa v  žiadnom prípade nemôžu 
porovnávať s  podmienkami bohatších rodín, rodinami po-
slancov, právnikov, lekárov a  rôznych celebrít, ktorí bývajú 
v nadštandardných podmienkach, častokrát majú veľké domy 
s bazénmi, kde má každé dieťa svoju izbu, svoj počítač a ďalšie 
vybavenie. Takéto rodiny si môžu dovoliť dokonca aj uprato-
vačku, kuchárku a opatrovateľku, ale aj odbornú doučovateľ-
ku, ktorá doučí dieťa všetku látku, ktorú by bežne prebrali 
v škole. Za všetky názory vyberáme jeden a nechávame na vaše 
ľudské posúdenie...
„Poraďte mi, ako máme zvládnuť dištančné vyučovanie my 
– bežné rodiny, neúplné rodiny, matka samoživiteľka, akou 
som ja, keď máme dve - tri deti, dvojizbový byt a jeden počí-
tač? Konkrétne ja prídem unavená po nočnej a ráno neviem, 
čo skôr. Či upratať byt, či chystať jedlo trom deťom, alebo sa 
s nimi učiť (máme len jeden počítač), alebo si chcem aj trošku 
pospať po nočnej – ale kde...? Ešte ani balkón nemáme. Na-
vyše fyzike, chémii a  angličtine nerozumiem, neviem látku 
dieťaťu z  tohto dôvodu vysvetliť, ale nemám ani na doučo-
vateľku. Ledva vychádzam zo 700-eurového platu, takže na 
žiadne bokovky neostáva. A  naše niektoré učiteľky akurát 
nadiktovali deťom, čo sa treba naučiť. Toto bola celá ich prá-
ca a  ja sa pýtam, či toto je dištančné učenie, pán minister? 
Dozvedám sa, že učitelia počas celej pandémie „brali“ celé 
platy (100 %). Chcem sa opýtať opäť pána ministra a zodpo-
vedných úradníkov, ako kontrolovali pripravenosť učiteľov 
v  období pandémie, ich zvládnutie s dištančným učením, 
ako kontrolovali prácu samotných pedagógov? Takže ak 

dištančné učenie, tak podľa môjho názoru a  názoru veľkej 
skupiny mojich známych, tiež rodičov, dištančné učenie je 
asi len pre zbohatlíkov. Pre obyčajné rodiny, pre bežných 
ľudí, je takýto život a vzdelávanie nemysliteľným! Alebo os-
tanú naše deti hlúpe? Lebo takto ich učiť, ako uplynulý rok, 
tak to jednoznačne smeruje k hlúpnutiu našich detí. A to ja 
som len stredoškolsky vzdelaná, ale posúdiť to určite viem 
napriek tomu, pretože my sme prešli riadnou školou, poc-
tivým vysvetľovaním, poctivou prípravou do školy, a ešte aj 
teraz si na veľa informácií zo školy spomeniem. Pravdu by 
mali poslanci, politici a „odborníci“ na ministerstve školstva 
počúvať aj zdola –  z „ulice“. Naši mnohí politici sa naučili 
počúvať „ulicu“, ale aj využívať hlas „ulice“, keď im to vy-
hovuje. Napríklad, keď sa treba zbaviť nepohodlných ľudí 
alebo vyvolať pouličné vzbury. „Horných desaťtisíc“ nie je 
však celé Slovensko. Okrem zbohatlíkov a  podvodníkov na 
Slovensku totiž žije väčšina rodín úplne štandardne. A  nie 
všetci sú finančne nezávislí alebo môžu pracovať z  domu,  
alebo môžu deti zatvoriť každé do svojej izby so svojím po-
čítačom. A ešte si aj poobede pobehať po záhrade a poplávať 
vo veľkom bazéne. Napriek tomu si všetky naše deti zaslúžia 
riadne vzdelanie, aspoň to základné a  stredoškolské. V  21. 
storočí by to mala byť už samozrejmosť. Podľa môjho sed-
liackeho rozumu s dištančným učením dosiahneme akurát 
väčšiu priepasť medzi chudobnejšími a bohatšími rodinami 
a deťmi z týchto rodín a rozum bude v budúcnosti asi už len 
„na prídel“.“ 

- znepokojená matka -
(meno a adresu pisateľky nezverejňujeme na jej požiadanie)
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Advokát odpovedá:
Podľa popísanej informácie by ste ako zákonní dedičia po 
zomretom manželovi (ďalej len tzv. “poručiteľ“) mali dediť v 
prvej dedičskej skupine Vy a deti poručiteľa. Každý z uvedených 
dedičov by mal dediť rovnakým dielom. 
V prvom rade je potrebné ustáliť, či sa už začalo dedičské kona-
nie po poručiteľovi alebo nie. Konanie o dedičstve môže začať 
miestne príslušný súd na návrh dediča, alebo aj bez návrhu. Na 
konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode:
a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, 
b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť 
podľa písmena a), 
c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena 
a) alebo písmena b).

Pokiaľ už súd začal konanie o dedičstve po poručiteľovi, je po-
trebné informovať sa telefonicky alebo osobne na infocentre 
príslušného súdu na 
spisovú značku pred-
metného konania a 
súčasne o uvedenie, 
ktorý notár bol súdom 
poverený do konania, 
aby vo veci konal a roz-
hodoval.
Pokiaľ ešte konanie o 
dedičstve po poručite-
ľovi nezačalo, odporú-
čame Vám ako dedičovi 
podať návrh na začatie 
konania o dedičstve po 
poručiteľovi na miest-
ne príslušný súd, podľa 
kritérií uvedených vyš-
šie.
Vami popísaná situácia 
bohužiaľ, nie je ojedi-
nelá, avšak zákonodar-
ca s ňou našťastie v právnej úprave počítal. Pokiaľ by mala v 
spoločnosti obchodný podiel okrem poručiteľa aj iná osoba, 
táto osoba by mala zabezpečiť ustanovenie a vymenovanie no-
vého konateľa, ktorý bude ďalej viesť spoločnosť. Ak by však bol 
poručiteľ jediným spoločníkom spoločnosti, vzhľadom na po-
trebu zabezpečenia vedenia predmetnej obchodnej spoločnosti 
a aj vzhľadom na možnosť zdĺhavosti samotného dedičského 
konania, by sme Vám ako dedičke odporúčali podať na súd buď 

spolu s návrhom na začatie dedičského konania alebo pokiaľ 
bol už poverený notár, tak priamo danému notárovi návrh na 
ustanovenie správcu dedičstva v časti týkajúcej sa obchodného 
podielu poručiteľa vo Vami uvedenej spoločnosti s ručením ob-
medzeným. Za správcu dedičstva alebo jeho časti ustanoví súd 
najmä osobu z okruhu dedičov alebo z okruhu osôb blízkych 
poručiteľovi. Je preto na Vás, či budete žiadať o ustanovenie za 
správcu časti dedičstva týkajúcej sa obchodného podielu Vás, 
alebo inú blízku osobu poručiteľa, ktorá však s takýmto ustano-
vením musí súhlasiť (a táto osoba musí mať Vašu plnú dôveru, 
keďže bude oprávnená vymenovať nového konateľa). V tejto sú-
vislosti by sme Vám odporúčali, aby ste ešte pred ustanovením 
do funkcie správcu dedičstva odkomunikovali vzniknutú situá-
ciu s účtovníkom spoločnosti, s dotknutými úradmi (zdravotné 
poisťovne, sociálna poisťovňa, a pod.) ako i so zamestnancami 
spoločnosti a oznámili im podanie návrhu. Následne po usta-
novení do funkcie súdom je správca dedičstva povinný vykoná-

vať úkony nevyhnutné 
na zachovanie majet-
kových hodnôt pat-
riacich do dotknutej 
časti dedičstva (teda v 
tomto prípade na za-
chovanie majetkovej 
hodnoty obchodného 
podielu), a to v roz-
sahu vymedzenom 
súdom. Prvým kro-
kom, ktorý by sme 
odporúčali vykonať po 
ustanovení za správcu 
je vydať písomné roz-
hodnutie spoločníka, 
ktorým vymenujete 
nového konateľa spo-
ločnosti, ktorý už bude 
následne vykonávať 
všetky potrebné úko-

ny na zabezpečenie chodu a obchodného vedenia spoločnosti, 
vrátane vyporiadania záväzkov spoločnosti tak voči orgánom 
verejnej moci, obchodným partnerom, ako i voči zamestnan-
com spoločnosti.  V konečnom dôsledku, nakoľko sa jedná o 
nie práve najjednoduchší proces, dovoľujeme si Vám odporučiť, 
aby ste sa v danej veci obrátili priamo na advokáta, ktorý Vám 
bude vedieť zodpovedať Vaše ďalšie prípadné otázky a pomôcť 
Vám s jednotlivými krokmi. 

§ Nečakane mi zomrel manžel, 
nezanechal závet... §

Nečakane mi zomrel manžel, nezanechal závet ani žiadnu poslednú vôľu, bol majiteľom eseročky. Po 
smrti som však ostala bez nejakých inštrukcií aj bez peňazí, nakoľko s účtom neviem hýbať, keďže som 
nebola konateľkou. On bol jediným konateľom s.r.o. Veľmi by ma zaujímalo, aké budú ďalšie postupy, čo 
mám vlastne spraviť, čo mi vyvstáva zrejme ako dedičovi zaplatiť, aké inštitúcie informovať, aké povin-
nosti vyvstávajú prípadne pre deti, zamestnancov atď. V týchto záležitostiach sa dosť slabo orientujem, 
prosím Vás, skúste ma nasmerovať, čo je prvoradé, najnutnejšie, na koho sa obrátiť, aby som sa nevysta-
vila zbytočne nejakým pokutám, kedy budem môcť s účtom hýbať, pretože ako rodina sme prakticky zo-
stali bez príjmu a podpisový vzor ja nemám, takže sú ohrozené aj výplaty zamestnancov. Smrť partnera 
bola veľmi nečakaná (tragická), takže nás to zasiahlo všetkých. Som aj dosť zo všetkého vynervovaná, 
veľmi budem vďačná za vyčerpávajúcu odpoveď, ktorá mi pomôže.
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Šaľania zažili tento rok bohaté kultúrne leto
Po dlhých mesiacoch absencie kultúr-
nych a spoločenských podujatí to v Šali 
počas letných mesiacov odštartovali 
naplno. Kultúrne leto 2021 sľubovalo 
víkendy nabité koncertami rozmanitých 
hudobných skupín a premietaniami rôz-
nych filmových žánrov. A treba povedať, 
že tento cieľ sa podarilo naplniť do bod-
ky. 
Vedúci Mestského kultúrneho strediska 
v Šali Ing. František Botka si tieto letné 
podujatia s obrovskou účasťou ľudí po-
chvaľuje. „Je to akási kompenzácia za 
predchádzajúce leto, kedy sme mali or-
ganizačne všetko dokonale pripravené, 
no nakoniec sme museli dané podujatia 
kvôli nariadeným opatreniam zrušiť,“ 
hovorí. „Keď sa teda tento rok opatrenia 
uvoľnili, využili sme to a pripravili sme 
pre obyvateľov mesta Šaľa bohaté kul-
túrne leto.“ To začalo hneď druhý júlo-
vý deň koncertom slovenskej herečky a 

speváčky Doroty Nvotovej. Koncerty sa 
konali na nádvorí renesančného kaštie-
ľa v Šali každý piatok večer a predstavili 
sa na nich aj také umelecké osobnosti 
ako Barbara Weiss, Kristína Uhlíková 
& Juraj Janík, Kotlárovci a mnohí ďalší. 
A aby si skutočne bolo z čoho vyberať, 
pre fanúšikov filmov prebiehalo Letné 

Ing. František Botka

 Dora Nvotová
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premietanie na amfíku. Rôznorodosť 
filmových žánrov zaručila, že si každý 
prišiel na svoje. Napríklad prvý víkend 
patril slovenskej dráme v podobe filmov 
Šarlatán či Sviňa a ten druhý sa potešili 
najmä detskí diváci, keď si mohli pozrieť 
animované filmy Psie veličenstvo alebo 
Ako vycvičiť draka 3. Ďalšie víkendy 
boli určené fanúšikom hororov, komik-
sov a nezabudlo sa ani na priaznivcov 
romantických a športovo-romantic-
kých komédií. Podmienkou však bolo 
ohradenie vymedzeného priestoru a 
evidencia kontaktov v prípade výskytu 
pozitívnych osôb, čo trochu znepríjem-
ňovalo celkový kultúrny zážitok. Ani to 
ale nebránilo návštevníkom vziať si so 
sebou deku, sadnúť si na trávu a vychut-
nať si pod holým nebom pozoruhodné 
letné kino. 
A ako hodnotí uplynulé kultúrne leto 
vedúci kultúrneho strediska? „Veľmi 
ma teší, že záujem o tieto podujatia 
bol veľký. Ľuďom tá kultúra predsa len 
chýbala a bolo to vidno. Viacerí sa po-
trebovali po práci nejako odreagovať a 
čo je lepšie ako vypočuť si hudbu, ísť na 
predstavenie a kultúrne sa vyžiť? Okrem 
toho bol každý jeden koncert vypreda-
ný, vstupné bolo dobrovoľné a výťažok 
z neho šiel na účet mesta, vďaka čomu 
budeme môcť opäť pripraviť zaujímavé 
kultúrne akcie.“ Jednou z nich budú 10. 
a 11. septembra nepochybne Šalianske 
hody, spojené s Verejnou ochutnávkou 
vín a Behom nočnou Šaľou. Pôvodne sa 

zvyknú konať v mesiaci jún, no vtedajšia 
pandemická situácia nedovoľovala orga-
nizáciu takýchto hromadných podujatí, 
preto sa Mestské kultúrne stredisko roz-
hodlo pôvodný termín presunúť na sep-
tember. V prvý deň týchto Šalianskych 
hodov vystúpia žiaci základných škôl a 
predstavia sa aj družobné mestá z Ma-
ďarska, Ukrajiny, Česka a Poľska, večer 
hudobné skupiny Sematam, Salco a mla-
dá speváčka Lina Mayer . V sobotu vy-
stúpi známa hudobná skupina Peter Bič 
Projekt a Igor Kmeťo ml. „Pevne verím, 
že nám koronavírus túto akciu nepoka-
zí. Keď prejdú tieto slávnosti, začneme sa 
programovo pripravovať na mesiac úcty 
k starším a potom na vianočné trhy, kde 
takisto chystáme dvojdňový kultúrny 
program,“ prezrádza Ing. František Bot-
ka. Popritom ale neskrýva radosť z toho, 

že sa po dlhých rokoch Dom kultúry v 
Šali dočkal výraznej rekonštrukcie. Aj 
on tam má spolu s ďalšími spolupracov-
níkmi svoje miesto, keďže participuje na 
organizácií mnohých podujatí, ktoré sa 
konajú v kinosále či estrádnej sále. Obe 
sály si práve prechádzajú komplexnou 
rekonštrukciou, ktorá sa dotkla výmeny 
svetelnej a zvukovej techniky a elektro-
inštalácie, pribudnú tiež nové sedadlá 
a nová podlaha. Návštevníci kina tak 
budú mať rozhodne komfortnejší kul-
túrny zážitok. „Keď sa práce na Dome 
kultúry dokončia, určite pripravíme 
slávnostné otvorenie s bohatými aktivi-
tami pre každého jedného návštevníka,“ 
uzatvára vedúci Mestského kultúrneho 
strediska v Šali. 

- maja -

Barbara Weiss

 laRosa

 Azúcar Cubana

Dora
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Mgr. Andrea Hrotková z Galanty aj vďaka ruským 
velikánom objavila lásku k tomuto jazyku

Viac ako 20 rokov  prežila v so-
cializme, pričom ruština bola 
jeho silnou súčasťou. Jazyk po-
vinný si neskôr obľúbila a dodnes 
patrí do jej života. Stredoškolská 
učiteľka v gymnáziu Janka Ma-
túšku v Galante Mgr. Andrea 
Hrotková  vyštudovala  aprobá-
ciu Ruský jazyk a literatúra a de-
jepis. Ruský jazyk mala povinný 
na základnej, ale aj na strednej 
škole. „Dokonca bola povinná aj 
maturita z ruského jazyka.Moja 
generácia vyrastala na ruských 
filmoch,rozprávkach,ale aj fil-
moch, ktoré nám približovali ži-
vot bežných ľudí vo vtedajšom ZSSR. 
Na vysokoškolských prednáškach 
/vyštudovala som aprobáciu ruský 
jazyk a história na FiFUK v BA/ sme 
sa bližšie oboznamovali s dielami 
takých velikánov ruskej literatúry, 
ako boli Tolstoj,Dostojevskij,Puškin 
a podobne,“ priblížila učiteľka. Ako 
tvrdí, práve diela týchto autorov jej 
pomohli nahliadnuť do hĺbky ruskej 
duše. „Tento národ, jeho históriu a 
velikánov nielen v literatúre, ale aj v 
iných oblastiach života, som si obľú-
bila a samozrejme s tým je spojená 
aj láska k ruskému jazyku,“ objasni-
la Andrea Hrotková. Myslíte si ,že 
dnešní študenti  sa v dostatočnej 
miere zaujímajú o tento jazyk, ale-
bo u nich letia iné-svetové?  Pod-
ľa stredoškolskej učiteľky si každý 
školský rok študenti v galantskom 
gymnáziu môžu vybrať  z viacerých 
krúžkov, ktoré otvárajú. Krúžok rus-
kého jazyka nevynímajúc. “Záujem 
o neho je. Každý rok sa nájde pár 
študentov, ktorých baví niečo nové, 
tým narážam aj na spôsob písania 

v ruštine formou ruskej abecedy-
-azbuky,“ priblížila Andrea Hrotko-
vá. Má tento jazyk pre súčasného 
mladého človeka budúcnosť, má 
mu vôbec čo ponúknuť? „Určite! 
Ruský jazyk je najpoužívanejším slo-
vanským jazykom. Po anglickom je 
dokonca druhý najpoužívanejší na 
internete.Je jedným zo 6 úradných 
jazykov v OSN a len tak pre zaujíma-
vosť, je jedným z 2 úradných jazykov 
Medzinárodnej vesmírnej stanice,“ 
uviedla učiteľka. Ruský jazyk, pod-
ľa Andrei Hrotkovej, ovláda okolo 
260 milionóv ľudí a je rozšírený vo 
Východnej Európe a  Ázii. Hovorí, 
že prínosom pre mladého človeka 
je aj znalosť azbuky, vďaka ktorej si 
môže prečítať pri cestovaní nápisy 
vo Východnej Európe, alebo aj die-
la ruských velikánov v originálnom 
jazyku.Vidieť, že odovzdávanie ve-
domostí študentom stredoškolskú 
učiteľku veľmi teší. Ak by ste sa chce-
li aj vy venovať tejto profesii, môžete 
sa inšpirovať. Aké sú výhody či ne-
výhody tohto povolania? Andrea 
Hrotková vidí vo svojej práci najmä 

pozitíva: „Z môjho uhla pohľadu 
by som medzi výhody zaradila 
prácu s mladými ľuďmi.Nemám 
na mysli len odovzdávanie vedo-
mostí z mojich predmetov, no v 
súčasnosti, keď máme internet, 
vzájomne si posúvame hranice,-
čo sa týka vedomostí.“ Dodáva, 
že s novými témami, nájdenými 
na weboch, ju študenti nepriamo 
nútia sa dovzdelávať. Nevýho-
dy učiteľského povolania  osob-
ne nevníma, aj keď by si vedela 
predstaviť lepšie nastavený škol-
ský systém. Potom by vraj boli 
študenti lepšie pripravení vstúpiť 

do skutočného života.
V súčasnosti je vo svete veľa hysté-
rie, ktorú vyvolávajú o obyvateľoch 
a ruskej krajine politici. Ako situá-
ciu vníma učiteľka ruštiny? „Podľa 
môjho názoru, národnostnú kartu 
vyťahujú politici vtedy, keď potre-
bujú upriamiť pozornosť verejnosti 
iným smerom, poprípade vtedy, keď 
im hrá do karát rozdúchavanie ne-
návisti medzi obyvateľmi,“ uviedla 
Andrea Hrotková. Aj galantské gym-
názium prešlo dištančným vzdeláva-
ním. Ako sa nám zdôverila učiteľka 
ruštiny, počas toho obdobia jej naj-
viac chýbali študenti.  Začal sa nový 
školský rok, ktorý pokračuje v pan-
demickej situácii. Pripravila si pre 
svojich zverencov niečo špeciálne? 
„Na nový školský rok som sa chys-
tala tak, ako som to robila aj po iné 
roky. Pripravila som si učebné plány 
a tešila sa na nových študentov. To je 
asi tak všetko. Bohužiaľ, prežívame 
obdobie, v ktorom sa nič nedá plá-
novať dopredu,“ uviedla na záver.

ZG

- 14 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 25 rokov...



Zabaviť sa a pomôcť pritom druhým - také je neoficiálne 
 heslo Občianskeho združenia Templars

OZ Templars si za niekoľko rokov existencie vyslúžilo v 
meste Galanta veľa pozitívnych ohlasov. Aj keď prvé roky 
fungovania boli najťažšie, podarilo sa im prelomiť skep-
ticizmus a získať si dôveru mnohých občanov. Tí už te-
raz sami od seba v mnohom podporujú akcie a podujatia 
tohto občianskeho združenia, pretože zisky z nich idú na 
dobrú vec.  Aj keď OZ Templars vzniklo oficiálne v roku 
2008, jeho činnosť bola známa ešte dávno predtým. „Veľa 
sme premýšľali nad tým, čo v našom meste chýba a čo 
nefunguje, no potom sme sa viac zamerali na to, čo vieme 
urobiť, aby sa to zmenilo,“ hovorí o začiatkoch združenia 
jeho predseda Tomáš Horváth. Preto spojili svoje sily a 
toto sa ukázalo ako kľúčové najmä pri organizácii 1. roč-
níka Galantafestu, na ktorom sa podieľali desiatky dob-
rovoľníkov, či už finančne, fyzickou prácou alebo prispeli 
svojimi nápadmi. Rozhodujúcim krokom bolo tiež nad-
viazanie nadštandardných vzťahov s Mestským kultúr-
nym strediskom v Galante, ktoré im výraznou mierou 
pomáha pri usporadúvaní rôznych podujatí. Hoci najskôr 
bola činnosť združenia zameraná na vzájomnú pomoc 
členov v prípade potreby, čoskoro získala aj charitatívny 
rozmer. Ich prvé začiatky pomoci smerovali do nemocni-
ce v Galante, zúčastnili sa tiež  hromadných odberov krvi 
a v poslednom období pomáhajú predovšetkým malým 
deťom, ktoré si nemôžu veľakrát dovoliť nákladné a pri-
tom také potrebné rehabilitácie či inú, finančne náročnú 
liečbu. O tom, že sa poskytnutá finančná pomoc skutočne 
dostane tam, kam má, svedčia aj oficiálne odovzdávania 

finančných prostriedkov priamo do rúk deťom. Neraz sa 
totiž ľudia zamýšľajú nad tým, či sa peniaze dostanú pria-
mo tým, ktorí to potrebujú. Každé podujatie preto organi-
zujú s tým, že sa nielen zabavia, ale aj pomôžu. Napríklad 
varením bryndzových halušiek, pivným pochodom, mo-
torkárskou „Jazdou pre Timka“ po okolitých obciach či 
Hudobnými piatkami. Zo všetkých týchto akcií výťažok 
vždy poputuje jednotlivým deťom. Len tento rok pomohli 
členovia hneď niekoľkým z nich – Jakubkovi, Karolínke, 
Timkovi, ďalšiemu Jakubkovi, Christiánkovi a Andráško-
vi. „Deti sa snažíme podporovať dlhodobo, aby ich liečba 
a rehabilitácie mali skutočne zmysel,“ vysvetľuje predseda 
združenia a súčasne jeden z ústredných Templárov. „Mali 
sme jedno dievčatko s Downovým syndrómom, ktorej 
lekári povedali, že nikdy nebude chodiť. Zaplatili sme jej 
rehabilitácie a na ďalší ročník Galantafestu už prišla po 
vlastných... Toto sú tie momenty, keď človek vidí, že to 
stojí za to.“ OZ Templars nemajú nejako presne vypro-
filovanú členskú základňu, pretože ich činnosť podporu-
je obrovské množstvo ľudí, priaznivcov, dobrovoľníkov, 
sponzorov či sympatizantov, pričom spolupracujú aj s 
ostatnými združeniami v meste. „Ľudia nám začali dôve-
rovať a sami sa nám ozývajú, že by chceli niečo podporiť a 
pomôcť. Bohužiaľ, my to robíme vo voľnom čase, takže nie 
vždy to ide tak, ako by sme chceli, ale snažíme sa, aby sa z 
každého kultúrneho podujatia ušla pomoc niektorému z 
detí. Veríme, že už sme zapísaní vo vedomí ľudí ako tí, čo 
nielen sľubujú, ale sľuby aj plnia,“ dodáva Tomáš Horváth. 

- 15 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 25 rokov...



Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

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

lupy, mikroskopy...


