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už od r. 1996!

V duchu hesla „rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“ 
si 10. septembra 2021 zmeralo svoje športové sily na 10. ročníku 

Málotriednej olympiády medzi ZŠ Kráľová nad Váhom č.72 
(Nitriansky samosprávny kraj) a ZŠ Topoľnica (Trnavský 

samosprávny kraj) spolu 60 detí /str.8.

Talentovaná Šintavčanka 
Henrieta Bobuľová 

naplno žiari v Superstar! 
/str.6.

Vedúcu 
Spoločného 
školského 
úradu v Šali 
Mgr. 
Marianu 
Takáčovú 
tešia aj 
náročné 
výzvy /str.5.
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V ZŠ Pusté Úľany sa covidu nezľakli, usilovne  
skrášľovali okolie a zabodovali aj v projektoch

Čudná pandemická doba zasiahla i našich školákov. Zažili azda 
najväčšie zmeny v životoch, keď sa z klasického chodenia do 
školy, začali zrazu vídať len z obrazovky počítača. Určite to ne-
bolo jednoduché, prispôsobiť sa museli nielen deti, ale aj ich 
učitelia. Ako si s týmto neľahkým obdobím poradili v Základ-
nej škole Pusté Úľany, to nám prezradil jej riaditeľ Mgr. On-
drej Borek. Pán riaditeľ, ako hodnotíte uplynulý šk. rok? „Po 
skúsenostiach zo šk.roka 2019/2020 sme sa poučili a  učitelia 
aj žiaci boli pripravení po všetkých stránkach. Napriek tomu 
bol náročný. Dištančné vyučovanie trvalo takmer pol roka, 
záujem o tento spôsob vyučovania zo strany mnohých žiakov 
prestal byť zaujímavý,“ priblížil riaditeľ školy. Zároveň dodal, že 
deťom chýbal priamy kontakt so spolužiakmi a vyučujúcimi a 
tiež s názornými pomôckami. Negatívom online vyučovania je 
podľa riaditeľa Ondreja Boreka aj to, že niektorí rodičia prestali 
kontrolovať svoje deti a tak by ho aplikoval výlučne v krajnom 
prípade. Pandémia koronavírusu výrazne zasahovala do škol-
ských aktivít, žiaci zostali o ne väčšinou ochudobnení. Aj v tejto 
základnej škole prišli o viacero podujatí. „Boli zrušené niektoré 
súťaže, znížila sa vedomostná úroveň žiakov, narušili sociálne 
vzťahy. Oneskorili sa práce a úpravy v okolí školy. Nemohli sme 
sa zúčastniť rozbehnutej celosvetovej súťaže v konštrukcii a 
programovaní robotov v Singapure,“informuje riaditeľ. Napriek 
tomu, čosi sa, predsa len vydarilo. ZŠ Pusté Úľany sa zapojila 
do projektu Zelená škola, vybudovali krásnu letnú triedu v ma-
lom lesoparku v areáli školy a pripravili aj vyvýšené záhony pre 
každú triedu na I.stupni. 
Zamestnanci, žiaci, spon-
zori spolu vytvárajú malý 
sad rastlín a stromov. “Tie 
už pomaly miznú z našich 
záhrad a dvorov. Chceme, 
aby žiaci poznali rastliny, 
ktoré boli súčasťou nášho 
každodenného života,“opí-
sal riaditeľ základnej ško-
ly a prezradil aj to, že ich 
žiaci výborne obstáli ako 
úspešní riešitelia olympiád 
v  krajských kolách z Ché-
mie, Biológie a Dejepisu. 
S online výučbou súvisí aj 
potrebné technické vyba-
venie. Počítače musia mať 
žiaci aj učitelia. Nie kaž-
dý je však takto vybavený. 
Ako to riešili v tejto škole? 

„V priebehu  mesiaca sme si zadovážili program Microsoft 365 
(Teams) a naučili sa so žiakmi a rodičmi s ním pracovať. Tech-
nické zabezpečenie sme pre učiteľov v škole už mali, učitelia 
si mohli domov požičať notebook aj vizualizér. Niektorí žiaci, 
ktorí prejavili záujem a doma nemali technické vybavenie, pra-
covali v malej skupinke aj v škole, za dodržania všetkých pro-
tipandemických  opatrení,“reagoval Ondrej Borek. Deti sa už 
učia vo svojich triedach. Médiá na nás chrlia opäť vyššie počty 
osôb nakazených covidom. Aká je momentálna situácia v škole, 
majú dostatok ochranných prostriedkov, žiaci si zvykli na tes-
tovanie? V škole nemajú núdzu o ochranné prostriedky i vďaka 
rodičom a sponzorom. „Zakúpili sme  uzatvorené germicídne 
žiariče a čističe vzduchu s germicídnym žiaričom, zariadenie 
pre automatické meranie teploty a kontrolu nasadenia rúška, 
dávkovače dezinfekčného gélu, difuzéry s dezinfekčnou vôňou 
na chodbách. Mnohokrát väčšie problémy s testovaním majú 
niektorí rodičia, nie ich deti, žiaci to neriešia,“objasnil Ondrej 
Borek. Napriek ťažkej dobe sa škole podarilo zapojiť do výziev 
a obstáli v dvoch projektoch. V projekte ENTER sú to micro:-
bity do škôl a vybojovali aj ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ 
PROGRAM VZDELÁVANIE/ŠKOLA 2021. A, čo je ich naj-
bližšou víziou? „Premeniť celú školu a jej okolie na Zelenú a 
ekologickú  školu, kde si každý uvedomí, že ekológia je jednou z 
možností zachrániť život na našej planéte Zem,“dodáva riaditeľ 
Ondrej Borek.

Bc. Zlatica Gregorová

Mgr. Ondrej Borek, riaditeľ ZŠ Pusté Úľany
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Poliklinika NSK Šaľa funguje, podarí sa  
oživiť aj zašlú slávu chátrajúcej nemocnice?

V meste pri Váhu po rokoch opäť začali poskytovať adekvátnu 
zdravotnú starostlivosť. Kedysi bola jej hlavným pilierom ne-
mocnica. Tá však v  roku 2010 zatvorila svoje brány. Obyvatelia 
mesta aj občania z okolia museli s vážnymi zdravotnými prob-
lémami navštevovať zariadenia 
v iných mestách. Svoje služby 
poskytovala aspoň poliklinika, 
ktorá však potrebovala reštart, 
aby sa prispôsobila modernej 
dobe. Nitriansky samosprávny 
kraj (NSK), pod ktorý polikli-
nika patrí, preto v roku 2017 
založil rozpočtovú organizá-
ciu a vymenovaný bol aj jej 
riaditeľ Ing. Boris Jordanov. 
Po mnohých rekonštrukčných 
prácach sa z postarších a za-
nedbaných priestorov podarilo 
urobiť moderné zdravotnícke 
zariadenie, poskytujúce služby 
na úrovni. Do Šale sa opäť za-
čali vracať odborníci, ktorí si 
tu zriadili svoje ambulancie a 
chcelo to aj reštart pohotovost-
nej služby. Na túto službu, ako 
aj polikliniku NSK a budúcnosť nemocnice sme sa opýtali Ing. 
Borisa Jordanova, riaditeľa rozpočtovej organizácie, Poliklini-
ka Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa a primátora mesta 
Šaľa Mgr. Jozefa Belického. Najprv nás zaujímal aktuálny stav 
šalianskej pohotovosti, keďže ešte nedávno sa niektorí lekári do 
týchto služieb príliš nehrnuli, a tak pacienti cestovali do iných 
zariadení, aby boli ošetrení v akútnych prípadoch. Zmenila sa 
situácia k lepšiemu? „V súčasnosti sú obidve ambulantné po-
hotovostné služby pre dospelých ako aj pre deti a dorast pre-
vádzkované bez väčších problémov, 75-100% mesačných slu-
žieb zabezpečuje organizátor prostredníctvom poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu 
(APS pre dospelých v počte 6, APS pre deti a dorast v počte 13), 
zvyšok je rozpisovaný zo zákona Nitrianskym samosprávnym 
krajom,“priblížil riaditeľ Boris Jordanov a zároveň dodal, že so 
zriaďovateľom rozpočtovej organizácie-NSK má ich spolupráca 
nadštandardný charakter. Svedčí o tom aj množstvo dokonče-

ných i rozpracovaných projektov v priestoroch polikliniky. „Za 
posledné 4 roky sa zrealizovalo niekoľko desiatok projektov, 
ktorými sa sfunkčnil a zveľadil rozsiahly nehnuteľný majetok 
v správe polikliniky, ale hlavne pribudlo niekoľko desiatok no-

vých nájomníkov najmä z radov 
poskytovateľov zdravotnej sta-
rostlivosti. Aktuálne do konca 
tohto roku je v procese kolau-
dácie Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, kde 
nájde svoje nové pôsobisko ďal-
ších 7 lekárov (všeobecných ako 
aj špecialistov, napr. gynekológ, 
chirurg, ortopéd a ďalší). Na fi-
nancovanie tohto projektu boli 
z veľkej časti použité, aj finanč-
né zdroje z Európskej únie,“ 
uviedol Boris Jordanov. Máte, 
teda v poliklinike v súčasnosti 
už dosť lekárov alebo privítate 
ďalších odborníkov? „Poliklini-
ka NSK Šaľa mala v roku 2017 
cca 30 nájomníkov väčšinou z 
radov poskytovateľov zdravot-

nej starostlivosti, pričom tento 
počet sa nám za 4 roky svojej existencie podarilo zdvojnásobiť 
a dnes prevádzkuje svoje pracoviská u nás takmer 60 subjek-
tov. Navyše napríklad od minulého mesiaca u nás začala svoju 
činnosť aj kardiologická ambulancia, ktorá niekoľko rokov v 
celom regióne okresu Šaľa úplne chýbala. Obsadenosť momen-
tálne prevádzkyschopných priestorov sa pohybuje takmer na 
hranici 100%,“argumentoval riaditeľ Boris Jordanov. A, ako vidí 
primátor mesta Šaľa existenciu rozpočtovej organizácie polikli-
niky?„Veľmi nás tešia všetky aktivity, ktoré súvisia so skvalit-
nením zdravotníckych služieb pre našich obyvateľov. Vedeniu 
nemocnice sa po niekoľkých rokoch podarilo prilákať do Šale 
kardiológa. To, že sa pán doktor rozhodol pre vynovené priesto-
ry v poliklinike, je, len ako, keby bonusom, že tých lekárov je 
pod strechou polikliniky čoraz viac,“približuje primátor Jozef 
Belický. Šaliansky primátor je zároveň aj poslancom Nitrian-
skeho samosprávneho kraja. Ako hovorí, veľmi dobre vníma 
všetku snahu a investície, ktoré vkladá kraj do zlepšenia pod-

Nemocničný park v Šali 2017

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický

Bývalá šalianska nemocnica
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mienok pre lekárov aj obyvateľov. „V budove sídli aj dopravná 
zdravotná služba, čo je ďalšou dobrou správou – v roku 2018 a 
2019 sme bojovali za jej zriadenie cez ministerstvo zdravotníc-
tva niekoľko mesiacov. V tomto roku sa podarilo aj túto služ-
bu zabezpečiť našim obyvateľom,“pokračuje primátor mesta 
Šaľa. Plány na poskytovanie komplexnej starostlivosti teda vy-
chádzajú. Zostáva ešte zamyslieť sa nad nemocničnou časťou, 
s ktorou sa roky nič nedeje a budova naďalej poriadne chátra. 
Keďže sa nachádza v parku, kde sú aj rôzne atraktívne herné 
prvky pre deti a mládež, blízko Babičkinho dvora so živými 
zvieratami, natíska sa otázka bezpečnosti návštevníkov tohto 
areálu. Plánujú kompetentní z rozpočtovej organizácie alebo 
mesta Šaľa rekonštrukciu schátraných priestorov? Aká budúc-
nosť čaká bývalú, obľúbenú šaliansku nemocnicu? „V šalianskej 
nemocnici pracovalo mnoho kvalitných odborníkov, lekárov, 
na ktorých Šaľania dodnes s láskou spomínajú aj pri bežných 
rozhovoroch. Nemocnica však patrila a patrí vyššiemu územ-
nému celku a pokiaľ viem, sú plány v súvislosti s efektívnym, 
užitočným využívaním aspoň niektorých priestorov nemoc-

nice. My, ako radnica privítame všetky aktivity, ktoré budú sú-
visieť s rozšírením poskytovania služieb, ktoré budú mať zdra-
votnícky alebo zdravotnícko-sociálny charakter,“uviedol Jozef 
Belický. Šaliansky primátor pripomenul, že by bolo skvelé, keby 
NSK investovalo do zatraktívnenia všetkých priestorov, avšak 
prioritou sú zmodernizované priestory, ktoré slúžia ľuďom so 
zdravotnými problémami. „V Babičkinom dvore pri poníkoch 
je jeden objekt, ktorý slúži ako prečerpávacia stanica pre bu-
dovu nemocnice. Mesto má v dlhodobom nájme len samotný 
park, to znamená, že so spomínaným objektom mesto nemôže 
nič robiť,“vyhlásil primátor mesta Šaľa. Budúcnosť nemocnice 
nepatrí medzi frekventované témy dňa ani v rozpočtovej orga-
nizácii. „Nemocničná časť zrejme nájde svoje
budúce využitie až v nasledujúcom volebnom samosprávnom 
období, kedy bude treba naplniť nemalé ľudské, materiálne, ale 
hlavne finančné požiadavky vyplývajúce z akéhokoľvek typu 
využiteľnosti týchto priestorov, čo sa nikomu do dnešného dňa 
žiaľ nepodarilo,“ objasnil riaditeľ Jordanov.

Bc. Zlatica Gregorová

Vedúcu Spoločného školského úradu v Šali  
Mgr. Marianu Takáčovú tešia aj náročné výzvy
Pár rokov pracovala ako metodička v Spoločnom 
školskom úrade v Šali (SŠÚ). Od augusta 2020 sa 
jej profesijné smerovanie posunulo vyššie, je vedú-
cou tejto inštitúcie. Mgr. Mariana Takáčová má túto 
prácu rada, ale považuje ju za náročnú. Ako nám 
potvrdila, musí sa venovať vybavovaniu podnetov, 
vypĺňaniu štatistík, zabezpečovaniu chodu škôl a 
školských zariadení a pod. Ako si poradila v novej 
funkcii a kto je jej vodou, čo ju drží nad vodou? Mi-
nulý školský rok bol podľa vedúcej školského úradu 
zo všetkých najnetradičnejší najmä kvôli dištanč-
nému vyučovaniu. „Vtedy sme mali otvorenú jednu 
zbernú triedu ŠKD v ZŠ Ľ. Štúra. Nazbieralo sa vždy 
aspoň desať detí. Mali sme s tým úspech. Boli to deti 
z prvého stupňa, ktoré nemali doma rodičov a ne-
mal kto na ne dohliadnuť. Naše materské školy sme 
mali zatvorené iba tri týždne, mali sme ich istý čas 
vymedzené pre rodičov z kritickej infraštruktúry,“ 
priblížila vedúca úradu. Podľa odoziev zvládli online vyučova-
nie v školách fajn. Našli sa aj drobné chyby, veď išlo o novú si-
tuáciu a nebol na ňu nikto pripravený. Keďže šalianske školy sú 
dobre vybavené počítačmi, učitelia nemali o ne núdzu.
Na komunikáciu s deťmi aj rodičmi najčastejšie využívali apli-
kácie EduPage a Zoom. Čo hovorí Mariana Takáčová na online 
vyučovanie? „Jednoznačne som za prezenčnú výučbu. Síce sme 
nemali problémy, ale deti sa niekedy nepripojili, vypadával in-
ternet, chýbal kontakt s učiteľom a spolužiakmi,“ priblížila. Čo 
sa týka dezinfekcie, Šaľa si aj na tomto poli počína veľmi dobre. 
Vedenia škôl a školských zariadení sa postarali o dezinfekciu. 
Naporúdzi mali aj masky, rúška, štíty i bezdotykové teplomery. 
Pre materské školy zakúpili germicídny žiarič za veľmi dobrú 
cenu od miestnej firmy. „Žiarič sa dá prenášať z triedy do triedy. 
Keď tam nikto nie je, zapne sa a dezinfikuje vzduch. Deti tak 
prídu do bezpečného prostredia,“uviedla Mariana Takáčová. 
Zvýšené náklady uhradili aj z prostriedkov, ktoré boli určené 
na vyplatenie záujmových útvarov. A, ako odštartoval aktuál-
ny školský rok? Podľa vedúcej úradu sa rozbiehal rýchlo. Kvôli 
dotáciám zbierali kľúčové dáta o počte žiakov, tried, kvalifikácii 
učiteľov a pod. Tak sa školy dozvedia, s akým finančným balí-

kom môžu rátať. Z výsledkov hodnotení vyplýva, že v základ-
ných školách tento rok sedí 2122 žiakov, v školskom klube detí 
je ich 731. V celom okrese je 4261 žiakov, v šalianskych mater-
ských školách je 703 detí a okres Šaľa navštevuje 1501 škôlkarov. 
„Tento rok nastúpilo do škôl v okrese Šaľa 26 nových, začínajú-
cich pedagógov. Výborné je, že všetkých 200 žiakov, ktorí ukon-
čili dochádzku v ZŠ v predchádzajúcom školskom roku bolo 
prijatých na stredné školy,“ teší sa vedúca školského úradu. V 
školách počas pandémie vynovovali priestory. V MŠ P. J. Šafá-
rika opravili celú elektroinštaláciu aj vymaľovali, v MŠ Hollé-
ho vznikla výdajňa jedál v elokovanej časti MŠ. „V súčasnosti 
plánujeme opravu kúpeľne v MŠ Družstevná a opravíme aj so-
ciálne zariadenia pri telocvični v ZŠ Jozefa Cígera Hronského. 
Získali sme  33 000 € na kapitálové výdavky z ministerských 
prostriedkov a prerobili sme sociálne zariadenia v jednom pa-
vilóne ZŠ J.C. Hronského, druhý pavilón si opravili použitím 
finančných prostriedkov z vlastného rozpočtu,“ doplnila Ma-
riana Takáčová, pre ktorú je podľa známej elánovskej pesničky 
„vodou, čo ju drží nad vodou“ jej malý vnúčik.  Aj kvôli nemu 
si vedúca úradu praje, aby bol tento školský rok úspešnejší ako 
minulý, najmä zo zdravotného hľadiska.

Bc. Zlatica Gregorová
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Talentovaná Šintavčanka Henrieta Bobuľová 
naplno žiari v Superstar!

Sympatická, príjemná, veselá mladá slečna má len 20 rokov 
a vyzerá to tak, že sudičky jej do kolísky pričarovali veľ-
kú náruč talentu a príjemného vyžarovania. Momentálne 
študuje druhý ročník psychológie na Univerzite J.A.Ko-
menského v Bratislave a zároveň brigáduje v advokátskej 
kancelárii. Tancuje, spieva, hrá na ukulele a práve teraz 
prežíva euforické obdo-
bie. Svojim talentom totiž 
očarila porotu speváckej 
súťaže Superstar. Trošku 
sme ju, teda vyspovedali. 
Henrieta, priznajte sa, k 
spevu ste inklinovali od-
malička alebo to prišlo 
neskôr? „So spevom som 
začala ešte v škôlke. Prišla 
pani učiteľka Vojtechová, 
ktorá nás mala mať ako 
prvákov. Vypočula si nás 
a vytipovala tých, v kto-
rých videla potenciál. Za-
čala sa nám venovať, brala 
nás na vystúpenia a súťa-
že. Na strednej škole som 
tiež mala šťastie na pani 
učiteľku Andreu Ruczovú 
a Mariannu Krčmáriko-
vú, ktoré mi umožnili vy-
stupovať,“priblížila Hen-
rieta. Neskôr si mladá 
slečna naplno uvedomila, 
že spieva rada, ale chce sa 
zdokonaliť. Tri roky cho-
dila na spev do Nitry k 
veľmi dobrej pani učiteľ-
ke Danici Matuščinovej. 
Henrieta hovorí, že hu-
dobné gény mohla zdediť 
po mamine, ktoré hrávala 
na harmonike. Tatino sa 
vraj nikdy umelecky ne-
prejavil. A, čo doviedlo usmievavú Šintavčanku do Super-
star? „Ja som bola odjakživa fanúšičkou tejto súťaže, vždy 
som ju s radosťou pozerala. Naši mi stále hovorili, že, keď 
budem staršia, mám sa prihlásiť. Čoraz viac ma podneco-
vali aj kamaráti, keď videli videá alebo ma počuli spievať. 
Povedala som si teda, prečo nie, skúsim a do Superstar 
som poslala prihlášku s videovizitkou, ale bez nejakých 
očakávaní,“ uviedla Henrieta. A, vyšlo jej to! Odpísali jej, 
že si urobia online pohovor. Ten sa však kvôli pandémii 
uskutočnil asi až po polroku. Pozvali ju potom na ofici-
álny kasting, kde boli  od 8.00 a ona vystupovala o 17.00 
hod. „Snažila som sa držať v dobrej nálade, spievali sme si 

spolu s ostatnými. Kým čakáte pred dverami, je tam tré-
ma, ale, keď ste už vnútri, opadne. Je to tak vždy, keď za-
čnem spievať na vystúpeniach,“ ozrejmila. Pred porotou 
sa Henrieta cítila fajn, veľmi sa na jej členov tešila, pretože, 
dovtedy nikto odborne nezhodnotil jej spev. Najviac sa 
obávala a zároveň aj tešila práve na „prísneho porotcu“ 

Pavla Haberu, chcela ve-
dieť, čo povie na jej vystú-
penie. A splnilo sa jej to 
do bodky. Na „horúcom 
pódiu“ sa nad jej zjavom, 
talentom a pôvabným 
slovenským priezviskom 
Bobuľová rozplýval práve 
on. Príjemná spätná väz-
ba Henrietu dojala a verí, 
že sa jej bude v súťaži da-
riť. Spevu sa chce venovať 
aktívnejšie, jej snom je 
presadiť sa v umeleckej 
sfére. Každopádne účasť 
v Superstar berie ako su-
per skúsenosť. Okrem 
toho veľmi rada tancuje 
hip-hop, dancehall a jej 
súčasnou hlavnou ná-
plňou je vysokoškolské 
štúdium. Ako 16-ročná 
účinkovala v slovenských 
seriáloch. S učiteľkou Ma-
ricou Šiškovou sa v Nitre 
aktívne venovala hraniu, 
spevu aj tancu a chcela 
vyšliapnuť na hereckú 
dráhu. Fascinovalo ju to 
a na základe poznatkov 
z hereckej práce začala 
uvažovať aj nad psycho-
lógiou. Henrieta sa  veľmi 
rada rozprávala s ľuďmi, 
ktorí sa jej zdôverovali a 

ona ich počúvala. Rozmýšľala, teda nad týmto odborom. 
Bála sa však, že by psychológiu príliš aplikovala do osob-
ného života, tak od nej upustila. Napokon však zasiahol 
osud a na prijímačkách na herectvo neuspela. Naplno sa 
vrhla na psychológiu. Herectva sa, ale nevzdáva a ktovie, 
možno z nej napokon bude slávna speváčka. „Mňa stále 
ťahá ten umelecký smer a dúfam, že sa mu budem v živote 
venovať. Uvidíme, ako bude po Superstar či ma to nie-
kam posunie. Doštudovať však iste plánujem, psychológiu 
si nechávam ako zadné vrátka,“ dodala na záver šikovná 
mladá Šintavčanka.  

Bc. Zlatica Gregorová
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 Spojená škola, Nivy 2, Šaľa 

 Školský rok 2022/2023 

 

Stojíš práve pred otázkou, kam si podať prihlášku na strednú školu?. 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  
 spolurozhodovanie prostredníctvom Žiackej školskej rady 
 rozmanité záujmové krúžky 
 študijné pobyty v partnerských školách 
 jazykové a pobytové exkurzie  
 stravovanie v školskej jedálni, dobroty v školskom bufete  
 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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V duchu hesla „rýchlejšie, vyššie, silnej-
šie, čestne a v priateľstve“ si 10. septembra 
2021 zmeralo svoje športové sily na 10. 
ročníku Málotriednej olympiády medzi 
ZŠ Kráľová nad Váhom č.72 (Nitriansky 
samosprávny kraj) a ZŠ Topoľnica (Tr-
navský samosprávny kraj) spolu 60 detí. 
Po ročnej nútenej prestávke z dôvodu epi-
demiologickej situácie sa tento rok stretli 
opäť, a to už po 5. krát v areáli športu a re-
laxu AQUArea Čierna Voda. Slniečko od 
rána krásne svietilo a doprialo tak deťom 
zažiť netradičný športový deň plný zábavy, 
športu, oddychu a nových kamarátstiev. 
Úvodný príhovor pani riaditeľky ZŠ v Krá-
ľovej nad Váhom Jany Cimerman naladil 

deti do atmosféry športového súťaženia. Slávnostný sľub mladých športovcov 
reprezentujúcich obe školy a symbolické zapálenie olympijského ohňa bolo 
už tým, čo symbolizuje olympijské hnutie - a to duch „fair play“, priateľské 
vzťahy a upevnenie už dlhoročnej úspešnej spolupráce medzi týmito výni-
močnými málotriednymi školami z dvoch rôznych okresov a krajov.
V dobrej športovej nálade sa súťažilo v šiestich olympijských disciplínach, do 
ktorých sa deti zapájali spontánne a dobrovoľne. Niektorí snaživci ich doká-
zali absolvovať všetky. Nechýbala ani jazda na kajakoch a deti si mali možnosť 
vyskúšať aj potápačskú výstroj. Všetci malí športovci dostali medailu a obidva 
tímy športové poháre do svojich zbierok. Po športových výkonoch čakal deti 
chutný obed, nechýbali koláčiky a pagáčiky od šikovných mamičiek z obi-
dvoch táborov, pitný režim a množstvo darčekov pre deti. Toto už tradičné 
športové podujatie finančne podporili Nitriansky samosprávny kraj a obec 
Kráľová nad Váhom, vecnými cenami obec Topoľnica. Organizátori poduja-

V duchu hesla „rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve...“
- 8 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 25 rokov...



tia - ZŠ Kráľová nad Váhom a Rodičovské 
združenie pri ZŠ Kráľová nad Váhom ďa-
kujú za podporu aj sponzorom: AQUA-
rea Čierna Voda, Menert s.r.o., Technobal, 
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT, Autoprofit 
Galanta, COOP Jednota Galanta, Peik-
ko, Daisy Elektro s.r.o., ČSOB poisťovňa, 
mBank, Martin Vyletel - Maťove akcie, 
rodičom - Lenka Švrčková, Silvia Majová, 
pán Sysel, rodinám Rehorčíkovej, Práz-
novskej, Pečnerovej a  Odráškovej. Naše 
poďakovanie patrí aj pánovi starostovi 
Topoľnice Zoltánovi Szilvásimu, pani ria-
diteľke ZŠ v Topoľnici Zuzane Bergendio-
vej, pani učiteľke Alžbete Mészárosovej, 
pani vychovávateľke Eve Horváthovej ako aj deťom zo ZŠ v Topoľnici, že opäť 
prijali naše pozvanie, aby zažili s nami nevšedný športový deň.   Ďakujeme 
aj milému a ochotnému tímu AQUArea Čierna Voda. V neposlednom rade 
patrí poďakovanie aj pani riaditeľke Janke Cimerman za skvelú organizáciu 
tohto výnimočného dňa športu a zábavy, ako aj pani učiteľke Silvii Novákovej 
a pani vychovávateľkám Erike Kocsisovej, Márii Hučkovej  a Martuške Lac-
kovej. Spoločnými silami sa nám podarilo zorganizovať  pre deti toto špor-
tové podujatie, ktoré vyčarilo na ich tvárach šťastný úsmev, pohodu, radosť 
z pohybu, dobrodružstva i z nových kamarátstiev. A práve toto bolo našim 
neskromným cieľom. 

Už teraz sa tešíme na 11. ročník  
Málotriednej olympiády!

Ing. Lívia Szabóová, RZ pri ZŠ Kráľová nad Váhom
foto: Mgr. Silvia Nováková
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Už toho protiruského besnenia naozaj stačilo!
Ako poslanca Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku 
ma desí, s akými červenými očami mnohí bruselskí byrokrati 
a politici štvú proti Ruskej federácii. Mnohé cudzie vlády a 
nadnárodné korporácie sú ochotné urobiť čokoľvek, aby dobili 
Rusko, jeho trhy, nerastné bohatstvo, a aby po vzore už viace-
rých pokorených štátov prevychovali jeho obyvateľstvo.

Svedčí o tom aj uznesenie o budúcom smerovaní európsko-
-ruských vzťahov, ktoré bolo v septembri prijaté v Európskom 
parlamente. Toto uznesenie bolo plné silenej kritiky, nevraži-
vosti a vyhľadávania konfliktov. V skratke, podľa európskych 
progresívcov môže za všetko zlo na svete prezident Putin. A 
ak niečo Rusko robí, tak len preto, aby nás všetkých ohrozilo... 
Preto treba Rusko sankciami zraziť na kolená, až kým sa v 
Moskve nedostane k moci „demokratická vláda“, ktorá bude 
pracovať podľa predstáv Bruselu a Washingtonu.

Tomuto protiruskému štvaniu som sa v Európskom parla-
mente ako jediný zo Slovenska postavil a povedal som to pred 
celou úniou konečne nahlas – Už toho protiruského besnenia 
naozaj stačilo! Je najvyšší čas prestať slepo poslúchať Američa-
nov a začať budovať dobré vzťahy aj s Ruskou federáciou. Eu-
rópa je predsa náš kontinent a my máme plné právo na vlastné 
rozhodnutia - aj na dobré vzťahy s Ruskom.

Európske sankcie proti Rusku trvajú už 7 rokov a okrem toho, 
že poškodili aj slovenským firmám a vedú k zdražovaniu ener-
gií, sa nimi nedosiahlo absolútne nič. Dokedy chcú štváči zo 
západu vyhľadávať konflikty a vyhrocovať napätie s Ruskom? 

Kým naozaj nepríde vojna?! Alebo kým Rusi nepokľaknú pred 
dúhovými eurokomisármi a vyslancami z amerického Washin-
gtonu? Všetci vieme, že to neurobia nikdy.

Nie, nerobíme si ilúzie - ruskí politici isto nie sú bez chyby. Ale 
to ani tí európski. V mnohých európskych štátoch potláčajú 
vlády slobodu ľudí viac ako v Rusku. Diskriminácia, segregácia, 
politické procesy, zákazy protestov, policajná streľba do obča-
nov... Nezdá sa vám to povedomé? Tak sa pozrime na súčasné 
Slovensko.

Moje vystúpenie (nájdete ho na internete), ktoré má doposiaľ 
už viac ako štvrť milióna zhliadnutí, a ktoré z Europarlamentu 
prebrali aj ruské médiá a televízia, však slovenské liberálne 
masmédiá úplne odignorovali. Namiesto toho poslušne infor-
movali o stanovisku Bruselu, podľa ktorého je Rusko hrozba a 
treba s ním zápasiť. Veď ako inak by obhájili neustálu obrovskú 
prítomnosť amerických vojsk v celej Európe? Keď nepriateľ 
neexistuje, tak nám ho nájdu alebo vyrobia. Len aby si udržali 
vlastnú nadvládu.

S takýmto konfrontačným postojom však nesúhlasíme. Nielen 
voči Rusku, ale aj voči iným suverénnym štátom. Chceme 
slobodu, mier a spoluprácu. Nie útlak a vojnu. Takúto politiku 
razíme a budeme raziť. Vždy a všade, odvážne a profesionálne. 
Za Slovensko!

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec Európskeho parlamentu

predseda hnutia REPUBLIKA

Toto mimoriadne závažné vystúpenie europoslanca Uhríka neodvysielala ani jedna zo slovenských televízií, dokonca  
ani verejnoprávna, ktorá je platená z daní občanov... PREČO takáto diskriminácia niektorých poslancov len preto,  

že nepodporujú aktuálny nenávistný protiruský a štvavý trend Bruselu? Alebo je to práve preto?
- r -
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Advokát odpovedá:
Univerzálna odpoveď či živ-
nosť alebo s.r.o. neexistuje. 
Každá forma podnikania má 
svoje výhody a nevýhody. Ak 
by sme mali rozpísať kom-
pletný rozdiel medzi živ-
nosťou a s.r.o. bod po bode, 
nepostačoval by rozsah celej 
strany, takže sme výhody a 
nevýhody zhrnuli v skratke.  
Pre začínajúcich podni-
kateľov je asi výhodnejšia 
forma podnikania živnosť, 
nakoľko ide je jednoduchú 
formu podnikania, menej 
administratívnych povin-
ností, možnosť výberu vede-
nia účtovníctva, jednoduché 
ukončenie podnikania. Ne-
výhodou živnosti je ručenie celým svojím majetkom, platenie 
odvodov. Ak by sa Váš otec rozhodol založiť živnosť, tak zo živ-
nosti vie prejsť neskôr do formy podnikania s.r.o. Ak počíta Váš 
otec s vyššími príjmami, tak je výhodnejšia forma podnikania 
v spoločnosti s ručením obmedzeným. Neručíte celým svojím 
majetkom, avšak máte väčšiu administratívnu záťaž, vedenie 

podvojného účtovníc-
tva, aj samotné zruše-
nie s.r.o. je kompliko-
vanejšie. Výhodou je, 
že spoločníci neplatia 
mesačné odvody do so-
ciálnej poisťovne a vy-
plácanie dividend. 
Povinné zákonné plat-
by Vám vie predbežne 
vypočítať účtovník a 
tieto sa vypočítavajú 
podľa výšky príjmu. 
Taktiež Vám účtovník 
vie vysvetliť aj výpo-
čet odvodov v súvis-
losti s tým, že Váš otec 
je dôchodca. V tomto 
smere je určite vhodné 
kontaktovať účtovníka, 

ktorý Vám vie vysvetliť aj rozdiel účtovania pri živnosti a pri 
s.r.o.. 
Každopádne vek 65 rokov nie je dôvodom aby Váš otec nezačal 
podnikať, pokiaľ má dobrý podnikateľský plán a čiastočne je 
aj finančne pripravený vykryť prípadné zatvorenie prevádzky, 
ak by opäť došlo k obmedzeniu prevádzok z dôvodu COVID 
opatrení

§ Keď sa rozhodne senior 
podnikať, aké sú možnosti? §

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať niečo za môjho starého otca, ktorý je už na dôchodku, ale 
je veľmi aktívny, má 65 rokov a chcel by sa dať na podnikanie. S priateľom sa rozhodli, že by si 
založili malú kaviarničku. Poraďte mi, prosím, či by bolo lepšie, keby si ju založili ako dvaja sa-
mostatní živnostníci alebo je výhodnejšie založiť „eseročku“, kde budú dvaja spoločníci. Aj jeho 
priateľ je už na dôchodku. Chcem sa aj opýtať na princípy podnikania, pokiaľ je niekto živnost-
ník a pokiaľ má eseročku, aké povinnosti tu vyvstávajú, aj povinné platby, a skrátka, čo je pre 
dôchodcu výhodnejšie. Vysvetlite mi trošku podrobnejšie tieto rozdiely, aby sme to mohli spolu 
so starým otcom aj s rodinou prebrať... a či vôbec má zmysel v dôchodcovskom veku zakladať 
živnosť alebo eseročku. Ďakujem za odpoveď.

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: 4. novembra 2021.

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 

spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností regiónu
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Odteraz sa nemusíte doma obťažovať s varením, 
v reštaurácii Rico v Šali radi navaria za vás

Reštaurácia Rico
Jarmočná ul.1,  ŠAĽA

Tel.č.: 0908 156 922

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

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

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, ako organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9)  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
1. v administratívnej budove, súp. č. 1824, na parc. č. 2418/5 a 5029/8, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa, 1 priestor o výmere 

12 m² vhodný ako kancelársky s cenou nájmu minimálne 37,- € /m²/rok.  
Doba nájmu: na jeden rok.

2. v budove školy, súp. č. 7098,  na parc. č. 2416, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa, 1 priestor  o výmere 50 m² vhodný ako 
učebňa, s cenou nájmu minimálne 21,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

3. v budove Školského internátu, súpisné č. 1058, na parcele č. 2412, na ul. Kráľovská č. 48, k. ú. Šaľa, 1 priestor 
o výmere  15 m² vhodný ako kancelársky, obchodný s cenou nájmu minimálne 35,- €/m²/rok a 1 priestor o výmere  
15 m² vhodný ako garáž s cenou nájmu minimálne 26,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č.tel. 031/7712983
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola chovu koní a služieb –
Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do 25.11.2021 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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Dnes sa o tom, že učiteľstvo je aj poslanie, 
už takmer vôbec nehovorí...

Kedysi naše školy plnili ucelený vý-
chovno-vzdelávací cieľ. Za posled-
ných 30 rokov sa akosi nenápadne 
stratilo z tohto spojenia slovíčko 
„výchovný“ a ostal už len vzdelávací 
cieľ. A ak sa na to dívame ešte pod-
robnejšie, tak aj ten vzdelávací cieľ sa 
akosi začína strácať v spleti rôznych 
iných aktivít, ktoré fungujú v našich 
dnešných školách a nahrádzajú riad-
ne vyučovanie rôznymi kurzami, ex-
kurziami počas vyučovacieho proce-
su, veľakrát úplne od veci, letnými, 
prázdninovými školami, doučova-
cími projektami, riadne vyučovanie 
veľakrát degradujeme inkluzívnymi 
prvkami, ktoré narúšajú riadnu vý-
učbu žiakov, pretože sa musia často 
prispôsobovať mentálne menej zdat-
ným jedincom alebo chorým deťom. 
V bývalom režime vynikajúco fun-
govali špeciálne školy pre postihnuté 
deti a rôzne špecializované pracovis-
ká alebo v rámci školy boli vytvorené 
špecializované učebne, v ktorých sa 
učili deti s mentálnym alebo zdra-
votným postihnutím a venovali sa 
im špeciálni pedagógovia. Dosaho-
vali celkom slušné výsledky a ne-
skôr sa mohli venovať povolaniam, 
na ktoré stačili a ktoré vedomostne 
zvládli. Dnes sú mnohí odborníci, 

pedagógovia, ale aj lekári presved-
čení o tom, že nie za každú cenu je 
dobré vtláčať inkluzívne vzdelávanie 
do chodu riadneho vzdelávania, lebo 
tým utrpí kvalita vzdelania zdravých 
jedincov. Bohužiaľ, rôzne nariadenia 
z Európskej únie v tomto smere to di-
rektívne prikazujú, aj keď je to proti 
presvedčeniu mnohých dlhoročných 
odborníkov, ale aj rodičov. Asistenti, 
ktorí pomáhajú hendikepovaným 
deťom pri riadnom vyučovaní os-
tatných detí, doslova narúšajú prie-
beh vyučovacieho procesu, pretože 
zverenému postihnutému dieťaťu 
látku diktujú, dovysvetľovávajú, ve-
ľakrát ten šepot ostatné deti ruší (to 
si neviem ani predstaviť, že by sme 
sa takto kedysi učili my). Zdravé deti 
sa tak v podstate prispôsobujú tým 
postihnutým spolužiakom a nielen 
z môjho pohľadu je takáto spolupat-
ričnosť určitým spôsobom falošná. 
Prečo? Pretože zdravé a šikovné deti 
sú v takomto prípade z môjho po-
hľadu diskriminované, keďže sa mu-
sia prispôsobiť podstatne pomalšie-
mu tempu hendikepovaného žiaka. 
Pre mentálne slabšie deti a mentálne 
retardované bola v bývalom režime 
pripravená celá ďalšia plejáda mož-
ností vzdelávania v špecializovaných 

školách, kde sa takýmto deťom ve-
novali špecializovaní pedagógovia, 
ktorí mali na ne čas, deti pracovali 
v spomalenejšom režime a nauči-
li sa všetko potrebné, čo pre život 
potrebovali, pričom na tom mali aj 
pomôcky, prispôsobené triedy, vyu-
čovanie atď. „Móda“ zmiešavať úpl-
ne zdravé deti s chorými, postihnu-
tými, tzv. inkluzívne vzdelávanie, je 
výmysel posledných rokov, a nielen z 
môjho pohľadu to vedie skôr k zhor-
šeniu učebných výsledkov aj u tých 
najschopnejších žiakov. Keďže to 
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však prikazuje Európska únia (ktorá 
prikázala už aj veľa iných nezmys-
lov), tak to štáty rešpektujú ako ria-
dený smer. Žiaľ, aj v inštitúciách EÚ 
nesedia vždy ozajstní odborníci, ale 
veľakrát sú tam dosadzovaní ľudia 
na základe korupčných a rodinkár-
skych vzťahov a aj takí, ktorí majú 
svoje akademické tituly veľmi čudne 
získané, diplomovky odpisujú tak 
ako u nás mnohí šéfovia v dnešnej 
vláde. Teoretizovať je vždy ľahšie 
ako byť odborník v praxi a to dnes 
mnohým vedúcim pracovníkom v 
rôznych sférach a odboroch chýba. 
A, bohužiaľ, takíto amatéri často ria-
dia dôležité rezorty ako u nás, tak aj 
v Európskej únii. A to má, samozrej-
me, nesmierne negatívny dopad na 
celé generácie. Vzdelanie aj šikov-
ných jednotlivcov sa tým dostáva 
na priemernú úroveň, ale zrejme to 
takto „niekomu“ vyhovuje. Výsled-
kom sú naše deti, ktorých vedomost-
ná príprava už ani zďaleka nie je na 
takej úrovni, ako bola kedysi, lebo 
treba povedať, že v bývalom režime 
bolo školstvo a vzdelávanie detí a 
mladej generácie na vysokej úrovni 

od základných škôl až po vysoké, čo 
nám závidel aj západný svet. 
V súčasnej dobe sa vyťahujú o minu-
lom režime len negatívne záležitosti, 
resp. sa omieľajú účelovo dva - tri 
prípady dokola, najčastejšie o poli-
tických väzňoch, ale na dobré veci, 
zaujímavé veci v bývalom režime 
akosi niet miesta, a pritom fungova-
lo toľko rôznych pozitívnych skutoč-
ností, ktoré ľuďom pomáhali, ktoré 
pomáhali rodinám, že sa to ani veriť 
nechce, keď to s odstupom času tak 
hodnotím aj ako už prakticky  šesť-
desiatnička a zrovnávam s dnešným 
životom. Ako dlhoročná novinár-
ka som sa naučila posudzovať veci 
komplexne, aj s určitým odstupom 
a nadčasovo. Nič nie je len jednofa-
rebné. Nič nie je len dobré a niečo 
len zlé. Prečo vôbec nehovoríme o 
užitočných veciach v bývalom reži-
me, na ktorých celkom slušne profi-
tovali aj dnešní účeloví odporcovia a 
kritici socializmu,  ktorých nájdeme 
medzi hercami, resp. ich deťmi, ale 
aj v radoch advokátov, podnikateľov, 
lekárov, politikov...? Títo sú veľakrát 
finančne podporovaní mimovlád-

nymi organizáciami zo zahraničia, 
ktoré pracujú práve pre tento účel. 
Možno by boli mnohí prekvapení, 
že pozitívnych a užitočných vecí pre 
ľudí v minulom režime bolo štatistic-
ky neporovnateľne viac oproti nega-
tívnym skúsenostiam. Len si k tomu 
treba sadnúť a len tak na papier si 
napísať a porovnať klady a zápory 
daného režimu. Tí, čo nepoznajú aj 
bývalý režim, tak ho nikdy nebudú 
môcť porovnať s novodobým. His-
torická pamäť je veľmi dôležitá a je 
smutné, že aj mnohí profesionálni 
historici ju akosi strácajú a účelovo 
vymazávajú mnohé dôležité skutoč-
nosti, ktoré v minulom režime riad-
ne fungovali, boli zmysluplné, uľah-
čovali ľuďom život a závidel nám ich 
aj západný svet. 
Aj školstvo bolo výborné, naše moz-
gy sa „skupovali“, čo dnes je len vý-
nimka. Aj v rámci hodnotenia škol-
stva krajín EÚ, sa Slovensko dostalo 
prakticky na koniec rebríčka. Takto 
dokatovať školstvo za 30 rokov od 
zamatovej revolúcie...?!

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: gszurnal@gmail.com

Prednosta Ján Duranský modernizuje okresný 
úrad v Galante kvôli väčšiemu komfortu občanov
Riadi všetky odbory, 
má na starosti mate-
riálno-technické za-
bezpečenie, vlastne na 
pleciach mu leží cel-
kový chod tejto maši-
nérie. Hlavou Okres-
ného úradu v Galante 
je  Ján Duranský. Vo 
funkcii nie je dlho, 
napriek tomu sa mu 
podarilo viacero vy-
lepšení, ktoré posunú 
„suché úradníctvo“ 
viac k občanom. Je i 
predsedom povodňo-
vej komisie, krízového 
štábu a bezpečnostnej 
rady okresu. V spolu-
práci s políciou, ha-
sičmi, vojakmi riadi 
prípadné mimoriadne 
udalosti. Počas covidového obdobia mali v úrade zavedené prísne epi-
demiologické opatrenia, a tak vybavovali stránky. „Bolo to niečo nové, 
my sme v okrese Galanta v spolupráci so starostami, primátormi za-
bezpečovali túto situáciu. Pred prvým celoplošným testovaním sme sa 
dohodli na úzkej spolupráci. Vydávali sme im testy a legislatívne riadili 
testovanie. Chcem sa poďakovať starostkám, starostom, primátorom i 
pracovníkom okresného úradu a v neposlednej rade občanom za zvlád-
nutie situácie,“ uviedol prednosta Ján Duranský. Činnosť úradov bola 
počas pandémie oklieštená, ako to vyzeralo počas Covidu v tom ga-
lantskom? „Čo sa dalo vybaviť elektronicky, urobilo sa, ale vybavili sme 
i každého občana, ktorý prišiel osobne do úradu, za dodržania všetkých 
bezpečnostných opatrení. Informovali sme aj na webovej stránke, aby 

si občania vybavovali záležitosti najmä elektronicky. Tak ako i dnes, 
snažíme sa ľudí vybaviť plynule,“ informoval prednosta, podľa ktorého 
by bolo fajn, keby občania čo najviac využívali moderný spôsob komu-
nikácie e-government. Stačí, aby sa prihlásili cez slovensko.sk a podali 
si žiadosť elektronicky. „Je to pre občana rýchle a lacné riešenie, vypíšu 
si všetko v pokoji doma, podajú si to a hotovo. Tu si myslím, že by štát  
mal robiť väčšiu reklamu, aby ľudia využívali elektronické vybavova-
nie,“ uviedol Ján Duranský. Ani počas pandémie nezostali ležať ladom, 
dokonca rozbehli aj niekoľko noviniek. „Snažili sme sa, aby okresný 
úrad stále pracoval, len podaní na kataster máme teraz o 700 viac ako 
vlani. Snažíme sa vybavovať všetko do termínu.  Zlepšili sme interiér,  
pribudol nápojový aj kávový automat pre komfort občana. Do bu-
dúcna plánujeme modernizáciu klientskeho centra, najmä s ohľadom 
na epidemiologickú situáciu,“ prezrádza prednosta okresného úradu. 
Klienti budú samostatne oddelení, aj keď viditeľnými stenami, budú 
mať však svoje súkromie. Všetko je ale otázkou peňazí, takže sa snažia 
a podávajú projekty na získanie financií. „Plánujeme aj ďalšiu novinku. 
V okrese Galanta máme 33 obcí a 3 mestá. V obciach je veľa farmárov, 
čo hospodária na svojom. Majú veľa poľnohospodárskych strojov, ktoré 
nemajú TP ani ŠPZ. Nie všetci vedia, že stroj musí byť zaevidovaný. V 
septembri 2021 chceme predstaviť pilotný projekt, oslovíme starostov, 
aby vyzvali svojich farmárov, prídeme za nimi do obce a v spolupráci 
s políciou vysvetlíme a na mieste uskutočníme hromadné prijatie žia-
dostí, aby sme pre farmárov šetrili financie a hlavne drahocenný čas 
pri vybavovaní tejto agendy,“ informoval Ján Duranský. Chce, aby ľudia 
vedeli, že okresný úrad je tu pre nich a bude im aj takouto formou vždy 
nápomocný. Ďalej by chceli rozšíriť služby klientskeho centra. „Chce-
me osloviť poisťovne, aby si ľudia u nás mohli vybaviť rovno aj poiste-
nie, oslovíme aj sociálnu poisťovňu. Išlo by teda o komplex služieb na 
jednom mieste,“ objasnil Ján Duranský. Prednosta Okresného úradu v 
Galante verí, že tretia vlna pandémie bude ľahšia, a dodáva, že „ak  ľudia 
budú dodržiavať opatrenia, všetko pôjde jednoduchšie.“

Vybraté z časopisu „Galantské noviny 
do každej rodiny“ - sept. 2021
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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...


