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ZOS Šintava

Aj naše domovy dôchodcov poznačil pandemický rok 2021.
S akými ťažkosťami bojovali a čo im dodávalo silu ísť ďalej?
Všetci sme ho prežili, ako sme najlepšie vedeli, a veru, viacerí ho
nemôžeme považovať za extra úžasný. Snívali sme o väčšom pokoji, ako
sme mali v roku 2020, aj o väčšej pohode a splnených snoch. Niektorým
šťastena priala, iní museli zdolávať veľké prekážky alebo bojovať s
nepríjemným vírusom, ktorý zachvátil svet, Slovensko nevynímajúc.
Mnohí zažívajú obrovský smútok, pretože prišli o svojich najbližších...
Aj klientov sociálnych zariadení v našom regióne sa dotkli viaceré
opatrenia. Tie ich na dlhší čas zbavili možnosti vidieť príbuzných aj
vybehnúť niekam do okolia či stretnúť svojich priateľov, známych.
Ako to vlastne vyzeralo v roku 2021 v našich domovoch dôchodcov?
Opýtali sme sa vedúcej Zariadenia opatrovateľskej služby v Šintave
(ZOS DD) Bc. Heleny Klčovej, riaditeľky DD a DSS Sereď Mgr.
Milady Floriánovej, zástupcu riaditeľa zariadenia Pohoda seniorov, n.
o., v Galante Ing. Tomáša Horvátha a sociálnej pracovníčky Domova
dôchodcov Milosrdného samaritána v Močenku Mgr. Janky Tóthovej.
Vedúca ZOS v Šintave Bc. Helena Klčová nám prezradila, že aj v ich
zariadení pociťovali prítomnosť Covidu a s ním spojené opatrenia,
ktoré vyvolali v ľuďoch nepokoj a obavy. „Rok 2021 bol náročný nielen
pre klientov v ZSS, ale pre všetkých ľudí planéty. Samozrejme, stretli
sme sa s Covid-19, klienti boli vystrašení, hlavne, ak nás niektorí
opustili. Keď sa situácia trochu upokojila, bolo aj na nich vidieť, že
sú spokojnejší, mohli vychádzať von, nadýchať sa čerstvého vzduchu,
stretnúť sa s príbuznými,“ priblížila vedúca šintavského zariadenia. Sny

Bc. Helena Klčová s klientmi ZOS Šintava

o lepšom zajtrajšku sa nenaplnili ani v galantskom zariadení. „Takto
pred rokom sme si priali do Nového roka 2021 pre nás všetkých hlavne
zdravie a nech sa koronakríza utíši a žiadna ďalšia vlna už nepríde. To
sa nám, bohužiaľ, nesplnilo a najmä začiatok roka 2021 bol pre nás ako
ZSS náročný. Ale každá kríza má v sebe potenciál aj posilniť a posunúť
ďalej, rozšíriť obzory a možnosti,“ uviedol zástupca riaditeľa z Pohody
seniorov, n. o., v Galante Ing. Tomáš Horváth. Zároveň dodal, že práve
nepriaznivé obdobie ich paradoxne
ešte viac posilnilo a sú prichystaní po
materiálnej aj ľudskej stránke ešte lepšie
zvládať tieto ťažké časy. Dbajú na to,
aby ich klienti čo najmenej pociťovali
obmedzenia. „Vytvárame alternatívne
formy režimových či voľnočasových
aktivít, kontaktu s príbuznými atď.
A často prichádzame na skvelé
možnosti, ktoré sme doteraz nevideli.
A to je pozitívne,“ priblížil zástupca.
Pre močenské zariadenie bol taktiež
vlaňajšok v znamení viacerých skúšok,
Ing. Tomáš Horváth,
ktoré museli zdolať. „Uplynulý rok bol
zást.riad. Pohoda
seniorov, n.o. Galanta
veľmi ťažký a namáhavý. Covid nám
veľmi skomplikoval chod zariadenia,
na základe mnohých obmedzení sa
nám posúvali odborné vyšetrenia. Personál si siahol na dno svojich
psychických aj fyzických síl, ale ukázala a zároveň sa nám potvrdila
sila kolektívu,“ vyhlásila sociálna pracovníčka Mgr. Janka Tóthová.
V domovoch dôchodcov pripravovali
každoročne svoje podujatia, ktoré však
mali tentoraz stopku. Riaditeľka DD a
DSS Sereď Mgr. Milada Floriánová
opísala nepriaznivé obdobie takto: „V
decembri 2019 sme prvýkrát pripravili
spoločné stretnutie zamestnancov,
klientov a ich príbuzných v adventný
čas a nazvali sme ho Dňom rodiny.
Bohužiaľ, situácia v roku 2020 nám
nedovolila v tejto tradícii pokračovať,
nakoľko v decembri bolo naše
Mgr. Janka Tóthová,
zariadenie v karanténe. Do poslednej
sociálna prac.
chvíle sme dúfali, že Covid sa do
DD Močenok

pokračovanie na str.4.
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Atmosféra vianoc v DD a DSS Sereď
nášho zariadenia nedostane, čo sa nám aj pomerne dlho darilo. Avšak
vývoj epidemiologickej situácie sa natoľko zhoršoval, že už bolo len
otázne, kedy a v akej sile nás zasiahne.“ Podľa riaditeľky Floriánovej
klientov stále informujú o aktuálnych opatreniach a dohodli sa, že ak
nebudú môcť byť s príbuznými, oslávia tie najkrajšie sviatky spoločne v
zariadení. „Musím však konštatovať, že tieto Vianoce boli najhroznejšie
aj v mojom živote. Všetci sme boli izolovaní dlhých 42 dní. Veľakrát
sme si veru aj spoločne poplakali. Ale vydržali sme a spoločne sme to
zvládli. Využívam každú jednu príležitosť a našim klientom ďakujem
za ich trpezlivosť, pochopenie, súdržnosť a disciplínu, aj keď niekedy
sme to mali veľmi náročné,“ prezradila riaditeľka. Domovy dôchodcov,
rovnako ako aj občania, podnikatelia, študenti bojujú naďalej s
nepriaznivou situáciou. Čo im robí najväčšie vrásky na čele a je vôbec
niečo, čo ich v tomto období teší? Tomáš Horváth z galantského
zariadenia potvrdil, že sa stále boria s neustále meniacimi sa opatreniami
a tiež im stúpli výdavky, ktoré musia vrážať do boja s koronakrízou.
„Čo nás teší, je, samozrejme, spokojnosť našich klientov i nasadenie
našich zamestnancov, ktorí napriek náročnej práci túto pohodu a
spokojnosť spoluvytvárajú. Viac ako inokedy si tiež uvedomujeme
dôležitosť a hodnotu, obyčajnej ľudskosti, spolupatričnosti a podpory
v akejkoľvek podobe – od rodinných príslušníkov, našich externých
partnerov, ale často aj od úplne cudzích ľudí. Takže aj touto cestou ešte
raz všetkým ďakujeme!“ podotkol zástupca riaditeľa. V Šintave mali
dostatok voľných miest pre klientov, a tak bojovali aj za obsadenosť
zariadenia. Vedúca Helena Klčová objasnila, že mali veľký problém
obsadiť miesta po tých, čo ich opustili, zrejme pre to, že sa niektorí
stále boja ísť do väčšieho kolektívu. Po uvoľnení opatrení sa však
neskôr zlepšila aj atmosféra medzi klientmi. „Teší ma, že sa mohli
znovu stretávať so svojimi blízkymi, že nás podporujú ľudia zvonku,
pomáhajú tým, že prinesú napr. čistiace i dezinfekčné prostriedky,
vitamíny a pod. Obec pre nás získala v grantovej výzve zdravotnícke
pomôcky – pracie podložky, prístroje – kyslíkový koncentrátor,
odsávačku hlienov, čistiace a dezinfekčné prostriedky, masážne kreslo,
na ktorom sa veľmi radi masírujú. Momentálne je situácia zase zlá,
klienti majú obmedzené návštevy, ale berú to hrdinsky, vedia, že je to
len pre ich dobro. Teraz si častejšie spolu posedia po obede, debatujú
pri čaji alebo kávičke, zaspievajú si,“ priblížila Helena Klčová. Aj
v seredskom domove dôchodcov organizujú pre svojich klientov
výlety a rôzne záujmové aktivity. Okrem toho sa im v lete podarilo
usporiadať rodinné stretnutie „Bližšie k sebe“, počas ktorého získali
financie na zhotovenie oddychových altánkov, ktoré sú už súčasťou
každého pavilónu a stihli aj výmenu sanity v dvoch pavilónoch
spolu s výmaľbou celého zariadenia. „Zakúpili sme nový nábytok,
polohovateľné postele, rehabilitačné pomôcky a získali sme aj financie
na zriadenie senior ihriska. Rada by som sa poďakovala vedeniu mesta
Sereď, ktoré nás v tomto projekte podporilo, taktiež všetkým, ktorí nám
poslali 2 % z daní. V projekte ,Búrame digitálnu priepasť u seniorov a

ZŤP naši seniori získali zručnosti a vedomosti v obsluhe MT, tabletov
a digitálnych technológií. Získali sme tablety a zdravotné pomôcky pre
našich klientov,“ priblížila riaditeľka Milada Floriánová.
V čase uvoľnenia umožňujú sociálni pracovníci dokonale využiť voľný
čas svojim klientom. Situácia sa však zo dňa na deň mení a plány často
stroskotajú na práve platných opatreniach, ktoré nie každý rešpektuje.
Aj v Močenku s tým majú skúsenosti. Sociálna pracovníčka Janka
Tóthová uviedla, že v zariadení predchádzajú nákaze aj pravidelným
testovaním. „Problémy nám robia niektorí rodinní príslušníci, ktorí
sú občas nedisciplinovaní a snažia sa obchádzať nastavené opatrenia.
Naopak, teší nás, keď vidíme v tejto neľahkej dobe na tvárach klientov
úsmevy, či už pri aktivitách, pri spoločných stretnutiach, alebo na
prechádzkach po obci,“ objasnila. V každom zariadení sa riadia
platným semaforom. O zdravie klientov sa stará početný zdravotnícky
personál. V Galante majú aktuálne 57 klientov s dostupnou zdravotnou
starostlivosťou. Zabezpečujú 24 hod. komplexnú starostlivosť formou
opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa zástupcu
riaditeľa Tomáša Horvátha majú k dispozícii sociálnych terapeutov
i fyzioterapeuta a úzko spolupracujú s praktickou lekárkou klientov.
Poskytujú aj odborné vyšetrenia, príp. RZP. Aj v močenskom domove
dôchodcov sa o klientov starajú najlepšie, ako môžu. Navštevujú
knižnice, ak sa dá, spoločne nakupujú a venujú sa svojim záľubám. Ich
40 klientov má podľa Janky Tóthovej dostupnú zdravotnú starostlivosť,
rovnako ako aj 23 klientov v Šintave a 115 klientov Seredi. O očkovanie
vo všetkých týchto zariadeniach bol záujem, niektorí sú zaočkovaní
už aj treťou dávkou vakcíny proti Covidu. Vedenia týchto zariadení
by však privítali vyšší počet personálu, ktorý by zvládal vykonávať
túto záslužnú, ale veľmi namáhavú prácu. Ešte pred koncoročným
bilancovaním a prianím do nového roka si užívame najkrajšie sviatky
v roku. Ako ich oslávili klienti a personál domovov dôchodcov?
„Tohtoročné Vianoce sme si užili. Podávali sme vianočný punč a
rozdávali darčeky, ktorých sme mali neúrekom vďaka úžasným ľuďom,
ktorí na nás mysleli v rámci projektov – Vianočný zázrak, Vianočná
pošta, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Nechýbala
svätá omša ani spoločný sviatočný obed, ktorý tvorila šošovicová
kyslá polievka a pupáčiky s tvarohom. Večerali sme kapustnicu s
vyprážanou rybou a zemiakovým šalátom. Samozrejmosťou boli
tradičné vianočné oblátky, med, ovocie, oriešky, cesnak a nechýbal ani
program,“ prezradila Milada Floriánová. Šintavské Vianoce vyzerali
podobne. Ako sme sa dozvedeli, aj tu si klienti našli pod stromčekom
veľa darčekov od rodiny. Dostali aj balíčky, ktoré prichystali občania
obce a žiaci základnej školy. Jedna šintavská rodina dokonca priniesla
aj vitamíny. „Štedrú večeru pripravujeme klientom tak, ako boli
zvyknutí doma. Po spoločnej modlitbe nasledovali oblátky s medom
a orechmi. Hlavným chodom bola šošovicová polievka, zemiakový
šalát s rybou. Potom to boli koláčiky, vínko, malinovka, čaj, ovocie.
Po večeri si spoločne zaspievali, pospomínali na staré tradície a
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púšťali si vianočné koledy,“ uviedla Helena Klčová, ktorá dodala, že
bohoslužby v zariadení síce nemajú, zato pán farár klientov spovedá
pred každým prvým piatkom a podáva im aj sv. prijímanie. V Galante
Vianoce oslavujú tiež spoločne a ich príprave sa venujú počas celého
adventu. Vtedy zdobia stromčeky, pečú medovníky a dokonca si aj
spievajú koledy a rozprávajú príbehy. „Samozrejme, nechýba ani
návšteva Mikuláša s jeho bohatou nádielkou. Každoročne sa zapájame
do rôznych vianočných projektov, a tak postupne naši klienti dostávajú
malé prekvapenia a darčeky počas celého adventu. Tradíciou je v
našom zariadení tiež spoločný vianočný obed, ktorý organizujeme
pár dní pred sviatkami, spojený s kultúrnym programom. Naši klienti
si počas sviatkov pochutnajú na klasických vianočných jedlách, ako
je kapustnica, ryba a šalát či oplátky s medom,“ vyhlásil zástupca
riaditeľa. V močenskom domove štartujú predvianočné prípravy už
koncom novembra, kedy si spolu vyzdobia celé zariadenie. Ani tu
nemajú núdzu o darčeky a príjemnú atmosféru. Každoročne sa aj oni
zapájajú do spomínaných projektov a majú z nich v zariadení veľkú
radosť. „Pre klientov máme vždy pripravené posedenie, na ktorom sa
im odovzdávajú darčeky, hrajú koledy, rozvoniava čaj s ovocím a sladké
dobroty. Naši klienti majú na Štedrý deň typické vianočné jedlá. Na
obed rozvoniavajú po celom zariadení smotanové koláče a šošovicová
polievka, v podvečerných hodinách je to majonézový šalát a ryba.
Na klientov čaká aj kopa ovocia a nesmú chýbať vianočné oblátky,“
objasnila sociálna pracovníčka Janka Tóthová. Každý človek zvykne
mať na konci roka aspoň jedno prianie. Čo by želali svojim klientom
aj našim čitateľom v roku 2022 vedenia našich domovov dôchodcov?
Bc. Helena Klčová zo ZOS DD Šintava: „Najprv sa chcem veľmi pekne
poďakovať kolektívu nášho zariadenia za úžasnú prácu, trpezlivosť a
dobré srdce, jednoducho za to, ako sa starajú o klientov. V pláne máme
udržať všetkých v zdraví a pohode, to je naším najvrúcnejším želaním
spolu s tým, aby už navždy skončila pandémia, aby sme sa tešili na
každý nový deň. To isté želáme aj čitateľom a všetkým ľuďom.“
Ing. Tomáš Horváth z Pohoda seniorov, n. o., Galanta: „Prajeme
našim klientom, zamestnancom i čitateľom spokojnosť v srdci a úsmev
COOP GA_Dakujeme za doveru 2021 A5.qxp 22.12.21 22:23 Stránka 1
na tvári. Konkrétne plány a formy však budú, aspoň v rámci nášho
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zariadenia, do veľkej miery závisieť od epidemiologickej situácie v
nasledujúcom roku.“ Mgr. Janka Tóthová z Domova dôchodcov
Milosrdného samaritána v Močenku: „Naším najväčším plánom a
prianím je vrátiť sa späť do bežného života, preto všetkým čitateľom, ale
i našim klientom želáme do nového roka najmä zdravie. S príchodom
koronavírusu si určite veľa ľudí uvedomilo, že zdravie je najdôležitejšie,
preto prajeme predovšetkým to. Prajeme aj šťastie, nakoľko ho neustále
hľadáme. Nakoniec prajeme to, bez čoho sa nedá žiť, bez lásky. Želáme
všetkým zažívať maličkosti a radosti zo života, pretože aj to, čo sme
pokladali za maličkosti, maličkosti nie sú. Pevne veríme, že nás
všetkých čaká lepší a pokojnejší rok, ako boli predošlé.“
Mgr. Milada Floriánová z DD a DSS
Sereď: „Našim klientom by som do
nového roka popriala hlavne pevné
zdravie a zmysluplné naplnenie
každučkého dňa, nech sú obklopení
láskou, porozumením a úctou. Nech
majú okolo seba ľudí empatických,
úctivých a obetavých. Našim
zamestnancom prajem taktiež
to najdôležitejšie, a to je pevné
zdravie, sú to úžasní ľudia s veľkými
srdiečkami, schopní niekedy aj
malých zázrakov. Prajem im pocit
Mgr. Milada Floriánová,
pohody, bezpečia a porozumenia.
riaditeľka DD
a DSS Sereď
Všetkým príbuzným veľká vďaka
za pochopenie pri opatreniach,
ktoré sme museli a stále musíme
prijímať, ale vedia, že všetko vedie k ochrane ich najdrahších, oni sú tí,
ktorých musíme chrániť. Veľké ďakujem patrí aj našim zamestnancom,
lebo toto všetko by sme bez týchto skvelých ľudí nedokázali. Často už
na pokraji svojich síl, ale vždy sú tu a robia svoju neľahkú prácu vysoko
odborne. Všetkým ľuďom viac vzájomnej úcty, tolerancie a empatie.“
Bc. Zlatica Gregorová

?
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Novoročný prejav prezidentky Čaputovej
vyznel akoby len tak odbehla z nejakej
vianočnej žúrky, a navyše si zabudla vymeniť šaty...
Pretože sa živím ako novinárka a
čulo sa zaujímam o spoločenský a
politický život, nakoľko mi to vyplýva aj z profesie, tak ako každý
rok, aj teraz som očakávala príhovor prezidenta/prezidentky nášho
štátu. Ja tento príhovor beriem ako
jeden z najkľúčovejších a najdôležitejších, pretože otvára kalendárny
rok a smeruje v podstate občanov do
nového obdobia, pričom hodnotí aj
to, čo sme prežili.
Tento príhovor
kladiem na úroveň najdôležitejšieho zákona roka
v štáte – rozpočet
štátu. Bola som
však opäť nemilo
prekvapená vystúpením prvej
dámy Slovenskej
republiky Zuzany Čaputovej v
jej novoročnom
príhovore.
Má
okolo seba obrovské množstvo
poradcov, ktorí
sa vyhlasujú za
odborníkov neviem akého zrna a
ktorí sa mnohí ponevierajú po prezidentskom paláci už od vzniku republiky. Ale to, ako jej poradili, aby
vystúpila, tak väčšie faux pas sa nemohlo udiať. V prvom rade: prejav
bol zverejnený akoby len tak pomimo, bez sprievodu štátnej hymny,
čo sa v takomto prípade doslova
pýta, alebo aspoň slávnostnej fanfáry. Prezidentka jednoducho len
začala rozprávať, a rovnako keď končila, taktiež žiadna hymna, žiadna
slávnostná fanfára. Po druhé, štátny
symbol – zástava, bola v jej pozadí v
miniatúrnom rozmere (zástavka na
stole aj so zástavkou EÚ) a ešte bola
aj rozmazaná, zahmlená. Doslova
sa strácala v pozadí. Zato po pravej

strane prezidentky bol obrovský vianočný strom. Nevedno, čo mal tento
strom predstavovať, keďže Vianoce
už neboli nosnou témou a v podstate stačil naozaj len náhľad stromčeka
možno v pozadí. A naopak, štátna
zástava mala byť jasne viditeľná, keďže išlo o prejav štátnika. Po tretie,
zelené oblečenie hlavy štátu. Zelená
farba nie je súčasťou našich štátnych farieb, trikolóry, a nešlo ani o

vianočný večierok. Čo teda mala zelená symbolizovať, nevedno (pozri
foto). Po štvrté, samotný prejav nič
nehovoril o konkrétnych veciach,
nič konkrétne nehodnotil a skôr bol
zbytočne sentimentálny, hodil by sa
viac do bestsellerov ako pre občanov
našej republiky, ktorí z neho mali cítiť, že na čele štátu stojí niekto, kto
má tento štát rád a ktorý bojuje za to,
aby sa tu aj ľudia dobre cítili a lepšie
žili. Veľmi som bola sklamaná z celkového dojmu, ako na mňa tento novoročný prejav od prezidentky zapôsobil, ale aj tou atmosférou, do akej
bol vsadený celý slávnostný úkon,
a myslím si, že prekvapil aj ďalších
ľudí, ktorým symboly štátu, jeho
história, ale aj smerovanie nie je jed-

no. Každý štátnik by predsa mal byť
hrdý na to, že reprezentuje svoj štát,
pretože aj od jeho mena sa význam
štátu odvíja. Skryť štátny symbol –
zástavu, do pozadia, zahmliť ju, takže si ju ani mnohí nevšimli, o čom
toto svedčí? Hanbí sa prezidentka za
našu štátnosť a za štát, ktorý reprezentuje, alebo je v područí niekoho,
kto jej prikazuje, ako sa má správať,
čo má zvýrazniť, o čom netreba hovoriť? Je toto potom prezidentka
slovenského štátu? Alebo reprezentuje záujmy
niekoho iného?
Ďalší neuveriteľný škandál sa stal
v súvislosti s tým,
že vlajka pred Národnou radou SR
nebola 1. januára
2022 na stožiari
vztýčená. Zodpovední sa k tomu
vyjadrili tak, že
bolo nepriaznivé počasie. Neviem, čo na toto
zdôvodnenie povedať, pretože nepriaznivé počasie nebolo, ale aj keby
bolo, tak to nie je dôvod na to, aby
nebola vztýčená vlajka Slovenskej
republiky pred Národnou radou SR
1. januára 2022, keď sa datuje vznik
samostatnej Slovenskej republiky! Je
to neospravedlniteľný škandál, ktorý
by nemal prejsť bez potrestania zodpovedných, ale znovu sa mi vynára
myšlienka: Nebol to úmysel niekoho? Sme ešte vôbec zvrchovaný štát
alebo už sme iba sluhom v rukách
iných, ktorí nás ovládajú cez našich
poskokov vo vláde a pätolizačov zahraničia, ktorí potichu, ale isto našu
republiku zapredávajú záujmom cudzích vojnových štváčov?!
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
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„Pomoc, ktorú poskytujeme aj v dobe pandémie, nás napĺňa radosťou,“
hovorí predseda OZ Templars Slovakia v Galante Tomáš Horváth.
Občianske združenie Templars Slovakia je v Galante známe najmä
tým, že sa jeho členovia usilujú pomáhať ľuďom, ktorí to najviac
potrebujú. A svojimi pestrými a bohatými aktivitami v spolupráci
s dobrovoľníkmi, sponzormi a podporovateľmi sa im to aj napriek tejto
ťažkej pandemickej dobe darí. O ich vydarených akciách, aktuálnych
projektoch a budúcich plánoch nám v rozhovore viac prezradila
členka OZ Templars Slovakia Tomáš Horváth.
• Jeseň ste mali bohatú na rôzne aktivity a pomohli ste viacerým
malým deťom. Aké akcie ste organizovali počas posledných
mesiacov v roku? A dalo sa vôbec niečo organizovať, keď boli
v platnosti prísne epidemiologické opatrenia?
- Situácia bola naozaj
ťažká na organizovanie
podujatí, preto sme
sa skôr sústredili na
pomoc jednotlivcom.
Na Vianoce sme rozdali
pre šesť rodín, ktoré to
najviac
potrebovali,
p o t r a v i n o v é
poukazy.
Okrem
toho tradične už pár
rokov
pomáhame
s
potravinami
OZ Templars Slovakia už tradične
a
darčekmi
OZ
niekoľko rokov pomáha s potravinami miniBODKA,
kam
a darčekmi OZ miniBODKA
na vianočné sviatky
chodia deti z detských
domovov. Tento rok tam bol napr. jeden chlapček, ktorý je vážne chorý
a potreboval kyslíkový prístroj, ktorého hodnota je 1 200 eur. Preto sme
neváhali osloviť sponzorov a oplatilo sa, pretože hneď obratom sa nám
ozval Zsolt K. z Dunajskej Stredy a prístroj kúpil. Určite nám je ľúto, že
sa niektoré podujatia museli zrušiť, ale pomoc, ktorú poskytujeme aj
v dobe pandémie, nás tiež napĺňa radosťou.
• Za projektom Strom života sa skrýva výsadba stromčekov pre
novonarodené deti – kedy u vás skrsla myšlienka vysádzať stromy
pre novorodencov? A najmä, čo je cieľom tohto projektu?
- Strom života – výsadba stromov za naše deti, je naša dlhodobá
myšlienka už od fungovania OZ. Začali sme s tým na detskom ihrisku
Zornička. V minulosti sme mali prisľúbenú pomoc aj od mesta, ale,
žiaľ, potom nebola ochota ani vôľa. Momentálne sme v štádiu, že pán
poslanec Peter Zelinka oficiálne v máji podal návrh na vypracovanie
projektu na MsZ v Galante, kde bol aj schválený, ale ubehlo už 7
mesiacov a mesto stagnuje. Opäť nás, aj keď to máme premyslené
a vypracované, neoslovilo! I napriek tomuto my určite s výsadbou
neprestávame a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ľuďmi, ktorým na
tomto projekte, tak ako nám, záleží.

• V najbližšom období plánujete zrealizovať projekt v súvislosti
s osadením lavičiek v malom parku. O čo konkrétne v tomto
prípade ide?
- Tento projekt by sa mal uskutočniť s podporou participatívneho
rozpočtu Trnavskej župy a práve do
9. januára prebieha
hlasovanie na Facebooku. Ide o projekt osadenie 10 lavičiek, ktoré
budú mať označenie plaketami žijúcich osobností z Galanty, ktoré
svojou činnosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta.
Po ukončení hlasovania bude prebiehať anketa, kde budú môcť ľudia
navrhnúť, ktoré osobnosti (šport, kultúra...) by mali mať plaketu na
lavičke. Myslíme si, že takýchto ľudí je dosť a mnohí o nich nevedia.
• Boli ešte nejaké iné akcie v uplynulom roku, ktoré by stáli za
zmienku?
- Sme veľmi radi, že sa aj vďaka spolupráci s MsKS Galanta podujatia
Galantské hudobné piatky (GHP) pomaly, ale isto rozbiehajú, a v roku
2022 plánujeme miesto konania GHP rozšíriť k lokalite Šárd, ale aj do
stredu mesta. Určite nesmieme zabudnúť na Galantafest, ktorý bude
mať v roku 2022 jubilejný 15. ročník, kde sa nám podarilo vyzbierať
4 000 eur, ktoré sa rozdelili po 1 000 eur štyrom deťom na pomoc pri
liečbe a ich ceste za zdravím.
• Vianočné sviatky sú časom, kedy možno ľudia viac prispievajú na
pomoc druhým. Vnímate to v OZ Templars Slovakia takto aj Vy?
- Vianoce sú obdobie, keď sú ľudia otvorenejší pomoci iným, to určite
nemôžeme poprieť a za
to im patrí veľká vďaka,
ale my sa snažíme pomoc
ľuďom, ktorí to potrebujú,
rozdeliť celoročne.
• Ešte nie je jasné, čo nám
nový rok prinesie, ale
predsa len máte v rámci
združenia určite nejaké
plány aj do budúcna.
Prezradíte niečo?
- Plány do budúcna máme
veľké, ale sme ovplyvnení
pandemickou situáciou
a čakáme, ako sa toto celé
vyvinie ďalej. Skôr by sme
sa chceli na tomto mieste
poďakovať každému, čo
nám pomáhal, aby sme
mohli pomáhať.

Tento rok rozdali potravinové
poukazy pre šesť rodín
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... a zase prešiel ďalší čudný, neveselý a opatreniami nabitý rok.

Ako ho zvládli naši regionálni podnikatelia?

Myslím, že všetci sme dúfali, že rok 2021 už bude aspoň o niečo
ľahší a znesiteľnejší ako ten predošlý. Naopak. Pandémia a obávaný
koronavírus je stále prítomný v našich životoch, a tak nám nezostáva
iné, iba zas a stále s nimi bojovať. Stáli už totiž príliš mnoho ľudských
síl a obetí. Tými sa stali aj ľudia, ktorí neodišli na večnosť kvôli
ochoreniu na Covid, ale na „obyčajné ochorenie“. Boli to vzácni ľudia,
nám veľmi blízki... Každý, kto to zažil, vie, že bolesť je neopísateľná
a srdce navždy zlomené. Čas hojí hlboké rany len veľmi pomaly,
spomienky ťažia a pália nás pri srdci...
Zažívame naozaj zvláštnu dobu, v ktorej si oveľa viac ľudí oproti
nedávnej minulosti, napriek viere a nádejam, musí prejsť osobným
smútkom, prijať krutú realitu, pozviechať sa a vydať sa opäť na
cestu za šťastím. So stratami a boľavou dušou, avšak nestrácajúc
optimizmus. Lebo život aj napriek veľkej bolesti pokračuje ďalej... V
tejto veľmi čudnej dobe pozorujem aj isté výjavy. Smutné oči spoza
rúška, nevraživosť v rodinách, neochota pomáhať si, rozdelené
priateľstvá kvôli tomu, či ste, alebo nie ste očkovaní, vytratená
galantnosť mužov. Tomu všetkému ešte nahrávajú politici, ktorí
utešene „demokraticky“ radia, čo máme robiť a ako žiť... Česť
výnimkám!
Bohužiaľ, súčasťou tejto doby nie sú len straty na ľudských životoch,
ktoré bolia najviac, ale aj krachujúce podniky a malé firmičky, ktoré si
ich majitelia budovali roky. Kvôli pandémii, ktorá nás drží v pozore, a
kvôli neustále sa meniacim a často aj dosť nezmyselným opatreniam
sme v podstate skúškam vystavení všetci - pracujúci, nepracujúci,
dôchodcovia, študenti i naši regionálni podnikatelia. Denne sledujú
vyhlášky, kvôli zatvoreným prevádzkam bojujú s neistotou a hľadajú
pre svojich zamestnancov východisko, ako si ich naďalej udržať.
Mnohí to už zabalili, iní skúšajú inovácie, ktoré im umožnia prežiť.
Vyspovedali sme niekoľko podnikateľov z nášho okolia, aby nám
prezradili, ako zvládajú existenciu v týchto ťažkých podmienkach s
vidinou neistej budúcnosti.
Manažérka Veronika Korgová z
Realitnej kancelárie Dobré Reality
uviedla, že realitiek sa lockdown
príliš nedotkol. „V čase lockdownu
sme fungovali ako bežne, makléri
vykonávali obhliadky, veď je to ich
práca, ktorá ich živí. Obmedzenia
mali skôr záujemcovia o kúpu či
prenájom najmä v čase zákazu
vychádzania a cestovania mimo
okres,“
priblížila
manažérka.
Pandémia narobila riadny vietor
aj živnostníkom, ponúkajúcich
služby. Zatvorené kaderníctvo
mala aj Zuzana Javorová zo
Veronika Korgová
šopornianskeho
kaderníctva
ZUZANA. Na margo ťažkej
situácie poznamenala: „Počas druhej vlny, ktorá trvala zhruba štyri
mesiace, som mala kaderníctvo zatvorené. Po tom, keď sa uvoľnili
opatrenia, chodievala som strihať svojich klientov priamo k nim.“
Aj keď vznikla možnosť strihať zákazníkov doma, nebolo ich veľa,
čo prejavili o túto službu záujem. „Chodievala som strihať iba ľudí,
ktorým naozaj dôverujem,“ uviedla Zuzana Javorová.
Zložité obdobie zažívali aj ďalšie služby, ktoré zákazníci
vyhľadávajú a majú v obľube. Maškrtným jazýčkom bolo potrebné
tiež zabezpečiť dostatok lakotiniek, a to má v náplni práce Bibiána
Horváth z cukrárne BIBI ŠKORICA v Seredi. Ako prežívala toto
nepriaznivé obdobie vo svojej prevádzke? „Zo začiatku ťažko.
Nevedeli sme, čo bude nasledovať. Po neprespanej noci sme si
povedali, že to vzdať nemôžeme. Po prvej vlne sme si na to zvykli a
je to tu s nami a žijeme s tým,“ vyhlásila mladá seredská cukrárka,
ktorá musela svoju prevádzku pre vládne opatrenia, meniace sa
nie zo dňa na deň, počas niekoľkých mesiacov aj celkom zatvoriť.
„Ak chceme pracovať bez sankcií, musíme rešpektovať aj niektoré
opatrenia, s ktorými nie vždy súhlasíme. Raz okienko, pre ľudí v
karanténe sa niesli koláčiky pred dvere, raz na terase. Od minulého
leta si ľudia zvykli brať naše cukrárske výrobky so sebou, a tak je
to dodnes,“ reaguje Bibiána Horváth. Jednou z predajní, ktoré sa
vynašli aj v neľahkých pandemických časoch, je Kvetinárstvo KIKA

v Šoporni. Jeho majiteľka Renáta
Nagyová nám prezradila: „V prvej
vlne sme mali kvetinárstvo celkom
zatvorené. V druhej vlne pandémie
a vlastne aj počas tretej vlny sme už
nabehli na telefonické objednávky.
Zákazníci
mi
zatelefonovali,
čo potrebujú, a ja som všetko
nachystala. Potom som vyniesla
tovar von, kde si zákazníci prevzali
svoje objednávky.“ Predávalo sa v
exteriéri predajne a na odbyt išli
najmä jarné kvety. Zmena spôsobu
predaja však priniesla aj zvýšené
Zuzana Javorová
výdavky. „Musela som si zaobstarať
novú pokladňu, pretože s tou
pôvodnou nedokážem vonku obsluhovať. Táto je prenosná a môžem
s ňou behať vnútri aj vonku. Je na nej aj terminál, takže zákazník nie
je obmedzený v spôsobe platby,“ uviedla pani Renáta. Ak si zákazníci
vonku vybrali letničky, vyšla kvetinárka za nimi von a zákazníci si
za prísnych opatrení a chránení v pohode zaplatili za tovar. Takto na
objednávky zaznamenala kvetinárka dokonca ešte väčší dopyt ako za
veselších dôb, kedy u nás nešarapatil koronavírus.
Zaujímavé to bolo aj v oblasti umenia. Aj v tejto sfére pracuje mnoho
ľudí, ktorí si na živobytie zarábajú vďaka svojmu talentu, nadaniu
a väčšinou je pre nich viac záľubou ako prácou. Jednou z umelkýň,
ktoré svojou kreativitou presiahli hranice regiónu a dokonca aj
krajiny, je Martina Šedlbauer. Pôvodom východniarka priamo spod
Tatier, žijúca na západe Slovenska, sa už viac rokov venuje maľovaniu
„anjelských obrazov“ a najnovšie aj terapii zvukom. Ako ona
zvádzala boj s pandémiou a lockdownom? „Pandémia ovplyvnila
moju činnosť minimálne. Tvorila som predtým, ale aj teraz veľmi
aktívne, a tým, že prezentujem moju tvorbu prevažne cez sociálne
siete a moji klienti ma tam vedia nájsť, tak to zostalo nemenné a
môžem povedať, že záujem o moje obrazy ešte vzrástol,“ reagovala
Martina. Táto všestranná umelkyňa už dávno pracuje štýlom home
office v pohodlí svojho domova, čo je pre ňu výhodné. Ako Martina
Šedlbauer hovorí, pracuje v podstate vždy, keď má chuť a energiu
tvoriť. Výhody takejto práce podčiarkuje ďalším tvrdením: „Pred
Vianocami je to takmer neustále, pretože vtedy dopyt každoročne
extrémne narastá. Tým, že obrazy posielam kuriérom po celom
Slovensku i do celej Európy, nepotrebujem byť v priamom kontakte
s klientom. Samozrejme, pár klientov si chce obraz vyzdvihnúť
osobne, a tak prídu za mnou alebo sa vieme stretnúť, ak mám ja cestu
okolo,“ vyhlásila umelkyňa.
Odborníci aj fakty dokazujú, že jedným z mála odvetví, ktoré aj
počas pandémie a lockdownu prekvitali, boli reality. Nehnuteľnosti
sa predávali, prenajímali aj kupovali väčšinou ako „horúce rožky“.
Keďže ceny stavebných materiálov aj nehnuteľností stúpajú do
astronomických výšok a nikto nevie, čo prinesie budúcnosť,
kúpychtiví klienti surfovali po internete a hľadali čo najvýhodnejšiu
ponuku, do ktorej by investovali svoje ťažko alebo ľahšie zarobené
euráče. Realitky zažívali nevídaný boom. Šťastenou nakloneným
maklérom, ktorým vyšli obchody podľa predstáv, pribúdali eurá
na účtoch a kopilo sa aj nových spokojných majiteľov domov, bytov
či prenajímateľov. „Veľké prekážky v práci sme nemali, v podstate
všetko fungovalo. Od notárov až po kataster. Boli časy, keď kancelárie
boli pre verejnosť zatvorené úplne alebo len v obmedzenom režime.
Ale do kancelárií v podstate chodia naši klienti len na podpis zmlúv,
inak všetko riešime online alebo telefonicky,“ priblížila manažérka
galantskej pobočky Dobré Reality Veronika Korgová a dodala, že
„home office v tejto profesii je možný iba čiastočne, pretože prevažne
pracujeme v teréne (nábory nehnuteľností, obhliadky so záujemcami,
vybavovanie potrebných záležitostí na úradoch).“ Horšie to
bolo so službami, ktoré boli kompletne odstavené. Živnostníci
si museli pomôcť, ako mohli, samozrejme, v rámci aktuálnych
opatrení. Nie vždy sa dalo improvizovať. Šopornianska kaderníčka
Zuzana Javorová tvrdí, že obavy z vírusového ochorenia víťazili
nad novým účesom, a tak sa niektorí klienti rozhodli počkať do
úplného otvorenia, aby si mohli osobne zájsť do svojho obľúbeného
kaderníctva. Mladá kaderníčka však aj ťažké časy využila vo svoj
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prospech. Vzdelávala sa prostredníctvom online školení. „Dostala
som emailom termín školenia a naberala vedomosti cez počítač.
Ukazovali nám nové účesy aj techniky farbenia na parochniach,
takže som zase o niečo skúsenejšia,“ priblížila Zuzana Javorová.
Ako vidieť, snáď neexistuje v našom regióne podnikateľ, ktorého
by sa pandémia istým spôsobom nedotkla. Veľa ich muselo zmeniť
smerovanie, vymyslieť novinky, ako prežiť v ťažkej dobe, a najmä
nájsť v sebe silu nevzdať sa a pokračovať. Do akej miery ovplyvnila
táto čudná doba cukrárčenie Bibiány Horváth? „Jediné, čo mi dala
táto situácia, je, že sa v podnikaní musíme spoľahnúť sami na seba.
Nečakali sme pomoc od štátu. Netuším, ako a kedy sa to zbehlo,
ale ľudia nás veľmi podporujú. Či z blízka, alebo z iných miest.
Kaviarne, cukrárne od nás nakupujú koláčiky, torty. Koláčiky u nás
idú najviac tie bezlepkové,
ktoré sú na nerozoznanie
od klasických,“ reagovala
seredská
cukrárka.
Podnikanie so sebou
prináša
aj
potrebu
prezentácie či reklamy.
Všetko bolo na isté
obdobie stopnuté, nekonali
sa žiadne spoločenské
podujatia.
Martina
Šedlbauer taktiež rada
chodievala
prezentovať
svoju tvorbu na rôzne
Filip a Bibiána Horváth,
podujatia,
prípadne
Bibi Škorica Sereď
festivaly. Teraz to však
musela oželieť. „Napríklad
nádherný projekt Umenie
byť ženou, kde každý rok zavítalo asi 800 žien s cieľom vzdelávať
sa a pracovať na sebe. Minulý rok som dostala pozvanie na túto
krásnu akciu aj s mojimi obrazmi, bohužiaľ, neuskutočnila sa,“
smutne dodala šikovná umelkyňa. Keďže sa mnohí podnikatelia
nemohli naplno venovať svojim aktivitám, museli ich prehodnotiť a
možno aj pozmeniť, vylepšiť či oveľa viac sa skamarátiť s technikou
a využiť vo väčšej miere internet. Autorka mnohých nádherných
anjelských obrazov Martina
svoje aktivity veľmi nemenila,
avšak priznala: „Musela som
nájsť
nových
dodávateľov
tovaru, keďže niektoré materiály
som si chodila kupovať do
Rakúska. Čo sa týka stratégie
a marketingu, som človek, čo
neustále na sebe pracuje, a tak
sa neustále vzdelávam v tejto
oblasti.“ Martina Šedlbauer
sa nedala vopred znechutiť
pandémiou, ale čas využila
na
sebazdokonaľovanie.
Absolvovala rôzne online kurzy
Martina Šedlbauer
aj osobné koučingy, ktoré majú
dosah na jej osobný rast a rozvoj.
„Okrem toho som sa naučila efektívnej propagácii na sociálnych
sieťach, napr. tvorbu videí (reels) na Instagrame, do ktorých ma
zasvätila D. Matušková,“ objasnila umelkyňa. A ako pociťovala
obmedzenia v podnikaní Bibiána Horváth z cukrárne Bibi Škorica
zo Serede? Hovorí: „Keď sme v roku 2019 otvorili, rok po výrobni,
myslela som si, že v roku 2021 to bude inak. Že budeme mať klímu,
že budeme mať chladiarenské auto, že bude e-shop. Táto situácia nás
naučila podnikať tu a teraz, že treba mať rezervu, dobrú a milujúcu
rodinu.“ Podľa majiteľky cukrárne s rozprávkovým názvom je fajn,
ak podnikateľ v gastroslužbách túto dobu ustojí. Aj keď bez pomoci
štátu je to niekedy na hrane. „Až to raz skončí, budeme makať ďalej,
aby sme si splnili vyššie uvedené sny. I keď pre niekoho to je ,eshop‘
a ,klíma‘,“ dodáva Bibiána. Určité straty neobišli ani šopornianske
kvetinárstvo Kika a jeho majiteľku Renátu Nagyovú. „Keďže ľudia
radi nakupujú živé kvety, pri nižších počtoch objednaných kytíc
to znamenalo nemalú stratu. Kvety musím zobrať balené po 20-25
kusov. Ak som mala objednávku troch kytíc, do tovaru som dala
možno 200-300 eur a vrátila sa mi asi polovica. Veľa živých kvetov
tak išlo do odpadu,“ uviedla kvetinárka. Našťastie sa tejto prevádzke
podarilo „vykorčuľovať“ v horších časoch aj bez štátnej pomoci.
Negatívna doba priniesla aj ďalšie pozitíva. V kvetinárstve zaviedli
novú službu - osobnú donášku kvetín domov. „Ak aj zákazníci boli
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chorí, zavolali do kvetinárstva a po dohode som im objednávky
osobne doniesla. Koľkokrát mi zavolajú, či nemôžem odniesť kvety
manželke a pod. Zákazníci zistili, že z našej strany sme ochotní, tak
aj viac ľudí volá a viac ich príde. Zákazníci túto službu využívali aj
v lete i teraz,“ argumentovala úspešná kvetinárka.
Negatívne vplyvy v podnikaní Martina Šedlbauer, našťastie,
nepocítila. Ako tvrdí, nenudí sa, vždy má čo robiť, aj preto, že
objednávky na svoje výtvory má prijaté minimálne na dva mesiace
dopredu. Nikto ju nenaháňa, a tak záleží len na nej, ako si prácu
zadelí. „Sú obdobia v roku, kedy viac oddychujem a skôr naberám
novú inšpiráciu, a potom napr. pred Vianocami, kedy ,makám‘ veľmi
veľa,“ objasnila umelkyňa. Oproti iným podnikateľom mala, zdá sa,
aj viac šťastia. Účinkovala v známej TV relácii, čo v nej zanechalo
silný zážitok, a aj vďaka mediálnemu prezentovaniu sa Martine
ozvali stovky ľudí, ktorých oslovila svojou tvorbou a príbehom.
Ako vidieť, naši regionálni podnikatelia sa zlej doby nezľakli.
Každý robí, čo môže, a snaží sa naďalej venovať svojej profesii i za
cenu osobných strát. Keďže pandémia je stále tu a ľudia už jej majú
dosť, opýtali sme sa našich podnikateliek, ako ju zvládajú oni. Čo
odkazujú, vám, našim čitateľom? Ako prekonať túto nezvyčajnú
dobu, čo pomáha im osobne?
Manažérka Veronika Korgová radí „v prvom rade nesledovať
správy. Radšej sa vybrať vyvenčiť psíka (ak nie je v tom čase zákaz
vychádzania :)). Treba sa zamerať na to dobré a krásne okolo nás a
nevenovať prílišnú pozornosť tomu celému navôkol. Pretože čo
nemôžeme ovplyvniť, treba vypustiť!“
Kaderníčka Zuzana Javorová ešte doplnila, že časy boli ozaj zlé,
pretože štátne dotácie nepokryli takmer nič. Odvody, platby, všetko
išlo z jej vrecka. Avšak našla aj pozitívum. „Počas doby, kedy som
nemohla pracovať, som doma riadne upratala a venovala sa svojej
rodine,“ uviedla a zároveň aj poradila, ako zdolať nepríjemnú
pandemickú dobu.
Cukrárka Bibiána Horváth poradila, ako byť nad vecou. „Byť v
pokoji, nečítať komentáre pod príspevkami na sociálnych sieťach,
nesledovať televízne noviny a veriť svojmu presvedčeniu. Mne
pomáha dobre sa vyspať, dať si kávu, robiť prácu, ktorú nadovšetko
milujem. O 19.00 sme ešte v práci, takže ma televízne noviny len tak
,líznu‘, často netuším, čo sa deje vo svete. Treba veriť samej sebe a
svojmu úsudku. Ak sa niečomu nevenujem a nerozumiem tomu,
opýtam sa vzdelanejšieho...“ dodáva Bibiána.
Kvetinárka Renáta Nagyová všetkým čitateľom odporúča „mať vždy
úsmev na tvári a dobrú náladu aj napriek ťažkej dobe. Áno, je pandémia,
ale treba vypnúť, mať rúško, chrániť sa, ale zase netreba to brať až tak
tragicky. Správy vypínam, ale radím nezaťažovať si hlavu. Mne pomáha
práca, ktorá ma napĺňa. Vždy niekto príde, dá vám dobrú energiu,
iba málo ľudí príde do môjho kvetinárstva nahnevaných,“ uviedla.
Tvorkyňa anjelských obrazov Martina Šedlbauer sa zamyslela
trochu hlbšie a ponúka vysvetlenie. „Táto doba prišla, aby z nás
vydolovala potenciál, o ktorom sme ani netušili. Keď ma to stopne
v nejakej aktivite, tak vždy premýšľam, čo nové opäť skúsiť a čomu
sa priučiť, aby som neostala stáť na mieste. Ja som napr. začala
robiť popri obrazoch Soundhealing - hrať na krištáľové i tibetské
misky, gongy a vysoko vibračné nástroje, ktoré veľmi pomáhajú
vykalibrovať človeka na fyzickej aj mentálnej úrovni. S tým som
chodievala v rámci možností hrávať do centier, samozrejme, v
súlade s nariadeniami. Ak by však nebolo pandémie, toto by mi asi
nenapadlo. Najviac mi pomáha inšpirovať sa ľuďmi, ktorí to už majú
tak, ako by som to chcela raz mať ja. Aj z tejto doby sa dá vyťažiť
veľmi veľa pekného, viac sa ponoriť do seba, byť s rodinou, skutočne
poznať svojich najbližších,“ radí čitateľom na záver.
Bc. Z. Gregorová

Renáta Nagyová

Galantský a Šaliansky Žurnál už 25 rokov...
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§ Exmanželka mi nechce dovoliť stretávať sa s dcérou kvôli COVID-u §
S exmanželkou sme rozvedení, maloletá dcéra jej bola zverená do starostlivosti a ja mám právo stretávať sa s maloletou každý
nepárny víkend od piatka do nedele. Odkedy začal COVID, tak mi dcéru odmieta dávať. Stále sa vyhovára na to, že sa bojí,
lebo ja pracujem a môžem byť pozitívny. Dookola rôzne výhovorky. Keď bol lockdown, tak mi tiež dcéru odmietla dať, môžem
si s ňou iba zatelefonovať. Moja otázka je, môže mi exmanželka brániť stretávať sa dcérou počas lockdownu? - Ivan, Šaľa -

Advokát odpovedá:

pokiaľ máte právoplatné a vykonateľné
rozhodnutie súdu o úprave starostlivosti
a styku s dcérou, tak rozhodnutie súdu
je záväzné pre oboch rodičov, ktoré sú
rodičia povinní dodržiavať. Rešpektovanie súdnych rozhodnutí nie je voľbou a
platia aj počas lockdownu, ak nie je v zákone uvedené inak. Vaša exmanželka sa
nemôže vyhovárať na COVID opatrenia
a týmto spôsobom Vám brániť stretávať
sa s dcérou. Podľa Uznesenia vlády SR č.
695 z 24.11.2021 vláda vyhlásila núdzový stav, kde súčasne obmedzila slobodu
pohybu a pobytu zákazom vychádzania,
pričom aj v tomto uznesení uviedli, že sa obmedzenie nevzťahuje na
cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou,
ktorá má právo styku s dieťaťom, a tiež na cestu rodiča, inej oprávnenej
osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo
veci styku rodiča (či inej oprávnenej osoby) s dieťaťom pri striedavej
starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom
po dohode rodičov a cestu späť. (pozn. autora: vždy treba sledovať aktuálne opatrenia, uznesenia a nariadenia vlády)
Samozrejme je iná situácia, ak jeden z rodičov má nariadenú karanténu. Vtedy určite nie je v záujme dieťaťa, aby sa s ním stretlo, nakoľko
ochrana zdravia dieťaťa má prednosť pred právom na styk s dieťaťom. Ak je rodičovi nariadená karanténa v čase, keď má dieťa druhý
z rodičov, je potrebné nariadené opatrenia krízové štábu rešpektovať
a dodržať oddelenie chorého alebo ohrozeného rodiča od dieťaťa, aby

sa predišlo riziku nákazy. Naopak, ak je
dieťa u rodiča, ktorý ostane v karanténe
na základe opatrení štátu, dieťa by malo
ostať v domácnosti toho rodiča až do
skončenia karantény. Odporúčame minimálne vykonať PCR test a až potom
dieťa z domácnosti zobrať. Týmto spôsobom sa taktiež zabráni šíreniu COVID.
Ak máte pocit, že Vaša exmanželka zneužíva situáciu okolo COVID a bezdôvodne Vám bráni stretávať sa s dcérou,
môžete sa obrátiť na ÚPSVaR oddelenie
sociálno-právnej ochrany detí. Ďalším
Vaším právom je podať návrh na výkon
rozhodnutia a domáhať sa styku/ starostlivosti. Práve v tomto konaní by súd zisťoval, či existujú ospravedlniteľné dôvody na nedodržiavanie súdneho
rozhodnutia.
Deti svojím spôsobom vnímajú COVID situáciu a aj v tomto období
potrebujú cítiť podporu rodičov. Je nutné si uvedomiť, že počas týchto
dvoch rokov sú obmedzené v sociálnych väzbách, nechodia na krúžky, nestretávajú sa s priateľmi v takom rozsahu ako v minulosti. O to
viac je pre nich žiaduce, aby menili prostredie aspoň medzi rodičmi,
samozrejme, za predpokladu, že rodičia dodržiavajú opatrenia. Na
dodržiavaní opatrení by sa mali obaja rodičia dohodnúť, ideálny stav
je, ak majú k opatreniam rovnaký prístup. Izolácia dieťaťa ešte aj od
druhého rodiča môže zhoršiť psychický stav u detí, ktoré už aj tak prežívajú rôzne traumy zo schválnosti rozhádaných rodičov. V tejto dobe
(samozrejme, nielen v tejto dobe) je nevyhnutné, aby rodičia odložili
svoje ego a snažili sa čo najviac myslieť na dobro svojich detí.

Pracujú europoslanci pre úžitok občanov,
alebo sa niektorí predvádzajú s vlastnou blbosťou?
Nevedno, čoho sa ešte dožijeme, ale jedno je isté, že inštitúcie Európskej únie
a samotní europoslanci sa alebo nudia,
alebo vôbec nepracujú v prospech svojich štátov a občanov. Česť výnimkám.
Len, žiaľ, o takých poslancoch, ktorí
hrdo vystupujú na obranu svojho štátu
a upozorňujú na vážne problémy života,
o tých toho veľa nevieme, pretože televízie akoby boli dohodnuté a informácie
o napr. národne orientovaných poslancoch v Európskom parlamente radšej
nezverejňujú. Zaujala ma blbosťou istá
maltská eurokomisárka pre rodovú
rovnosť, ktorá v jednom z dokumentov
vyzýva, aby sa namiesto slov „vianočné
obdobie“ používal výraz „prázdninové
obdobie“ (čo tým sleduje?). Treba tiež
vymeniť pojem „kolonizácia Marsu“
za „vysielanie ľudí na Mars“. Ale aj napríklad namiesto mien Mária a Ján, že
by bolo treba používať všeobecnejšie a
častejšie mená Malika a Julio. Podľa tejto eurokomisárky sa má tým prispieť k
inkluzívnejšej komunikácii, ako odrážať
rôznosť kultúr, náboženstiev a životných
štýlov. Podľa nej sa vraj treba vyhnúť
„škodlivým a hlboko zakoreneným stereotypom“, slovám a menám, ktoré sa

týkajú iba jedného náboženstva a môžu
mať pre niektorých negatívne či neinkluzívne chápanie, napríklad aj Vianoc,
ale aj kolonizácie. No čo si môžete myslieť o pracovnej zaneprázdnenosti a nápadoch takýchto europoslancov, ďaleko
vzdialených od bežného praktického
života, ale podľa všetkého aj neznalých históriu a tradície krajín? Bolo by
možno aj vhodné, aby kandidáti na poslancov do europarlamentu prechádzali
hlbokými psychologickými testami a
vyšetreniami, či vôbec sú v poriadku a
normálni, keď idú zastupovať štát a štá-

ty Európy do takejto inštitúcie...! Vyššie
spomínaný dokument vyvolal obrovské
vášne u ľudí, ale aj vo Vatikáne. Údajne
ho stiahli na prepracovanie. Nuž, kde
sa to vlastne hrnieme, čo možno očakávať od budúcnosti? Aj podľa takýchto
predstaviteľov v Európskej únii sa určite
mnohí racionálne zmýšľajúci ľudia zamýšľajú, či je vôbec potrebný súčasný
model EÚ v takom ponímaní, v akom
funguje dnes, a či má vôbec opodstatnenie do budúcnosti.
- Alena JAŠŠOVÁ -
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- 13 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Ako strávili Vianoce seniori v Domove dôchodcov Patria v Galante?
Všetky domy seniorov sa v súčasnosti snažia dodržiavať sprísnené
bezpečnostné a hygienické podmienky v snahe chrániť seniorov pred
nákazou. No keďže táto situácia trvá už takmer dva roky, o to viac seniorov teší, ak môžu v takýchto zariadeniach zažiť aj pekné kultúrne
akcie či iné výnimočné chvíle. O tom, ako prežívali seniori toto náročné obdobie v Domove dôchodcov Patria v Galante a ako strávili tieto
vianočné sviatky, nám v rozhovore prezradila riaditeľka tohto zariadenia Ing. Rita Kubíková.
• Ako by ste v krátkosti zhodnotili uplynulý covidový rok v Domove dôchodcov Patria – ako bolo o klientov postarané a ako ste toto
náročné obdobie zvládli?
- Rok 2021 bol poznačený rôznymi obmedzeniami na základe usmernení kompetentných orgánov. O klientov vždy bolo postarané, aj keď
v niektorých mesiacoch v obmedzenom režime. Sociálne služby boli
poskytované plynule a v plnom rozsahu. S klientmi aktívne pracoval
odborný personál zariadenia a robili všetko pre spokojnosť klientov
a zabezpečenie kvality života vo všetkých úrovniach.

• Sú všetci klienti zariadenia zaočkovaní?
- V súčasnosti vyše 80 % klientov nášho zariadenia je zaočkovaných
už aj 3. dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Aj tento rok bol
náročný, aby sme zamedzili šíreniu Covid – 19 a zachránili našich seniorov.
• Ako toto obdobie v izolácii klienti prežívali? Čo im najviac pomáhalo v týchto náročných chvíľach, keďže kontakt s príbuznými
musel byť na istý čas obmedzený?
- Väčšina klientov je v pravidelnom telefonickom kontakte so svojimi príbuznými, známymi. V súčasnosti naši obyvatelia majú možnosť
spojiť sa so svojimi blízkymi aj prostredníctvom video hovoru. Aj keď
istý nevyhnutný čas osobné stretnutie bolo obmedzené, klienti dostávali od svojich blízkych balíčky, pozdravy, darčeky, ktoré ich vždy
potešili. Odborný personál prostredníctvom individuálnych a skupinových aktivít, podľa možností zariadenia, rôznymi aktivitami vypĺňal
voľný čas klientom, aby im aspoň na krátky čas odvrátili pozornosť od
pandémie a súvisiacich opatrení. Duchovná podpora bola pravidelne
zabezpečená počas celého roka /ako katolícka, tak aj evanjelická/.
• Aká bola situácia v domove dôchodcov teraz pred sviatkami? Sú
tieto dni v období Vianoc výnimočné, iné ako v bežný deň? A majú
klienti možnosť zúčastniť sa bohoslužieb aj počas tohto vianočného obdobia?

- Čo sa týka aktuálnej situácie je priaznivá. Momentálne žiadny klient
nášho zariadenia nie je chorý na Covid-19. Napriek priaznivej situácii
momentálne neprijímame žiadny kultúrny program od detí z materských, základných škôl ako po minulé roky, aby sme ochránili našich
seniorov. V našom zariadení máme aktívnych seniorov, ktorí si založili
spevácky súbor Patrianka a pravidelne nacvičujú piesne, básne. V tomto roku si pripravili pásmo vianočných kolied a vianočných vinšov
a básní, aby spestrili vianočný čas. Realizujú sa aj pravidelné voľnočasové aktivity – zdravé pohybové cvičenia, tvorivé dielne. Našim klientom sú umožnené bohoslužby pre katolíkov a služby Božie pre evanjelikov. Celé zariadenie je vyzdobené a sviatočnú náladu samozrejme
cítiť aj v našom domove. Niektorí klienti počas sviatkov budú doma
u svojich rodín, iných môžu prísť navštíviť tí najbližší a budú aj takí,
ktorí sviatky pokoja budú prežívať spolu so svojimi spolubývajúcimi
a zamestnancami nášho domova. Každý klient bol obdarovaný vianočnými darčekmi, ktoré pre nich pripravilo zariadenie Patria – Domov
dôchodcov v Galante a dobrovoľníci v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
• Ako prebiehal Štedrý deň v DD Patria?
- Klienti nášho zariadenia mali tradičnú štedrovečernú večeru v jedálni nášho zariadenia. Ako pohostenie mali pripravené
oplátku s medom, šošovicovú polievku, vyprážanú rybu, majonézový šalát, ovocné misy, koláče... Na Štedrý večer navštívil
našich klientov aj salezián don Pavol Degro zo Spoločenstva Saleziánov dona Bosca z Hodov a zborový farár Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku v Galante Mgr. Miroslav Kerekréty.
• A čo návštevy? Mohli klientov navštíviť počas sviatkov ich
rodiny a príbuzní?
- V súčasnosti sú návštevy umožnené podľa platného Návštevného poriadku Patria – Domov dôchodcov v Galante, ktorý je platný od 20. 12. 2021 a je zverejnený na webovom sídle zariadenia
www.patriaddgalanta.sk.
• Uplynulý rok nebol pre nikoho z nás ľahký... Komu by ste sa však
chceli poďakovať a čo by ste radi popriali zamestnancom a klientom Vášho zariadenia?
- Ocitli sme sa všetci v zložitej situácii a veľmi náročnom období. Väčšina z nás zodpovedne dodržiava prijaté opatrenia, pokyny a nariadenia.
Preto je dnes na mieste vyzdvihnúť obetavú a náročnú prácu celého
personálu v našom zariadení, na ktorý sú počas dlhých týždňov pandémie kladené ťažké úlohy a vysoké nároky. Je potrebné vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa v tejto náročnej dobe akýmkoľvek spôsobom
spolupodieľajú na fungovaní nášho zariadenia a opatere seniorov.
Za nami sú práve najkrajšie sviatky v roku, čaká nás vstup do nového roka. Sú veci a okolnosti, ktoré ovplyvniť a zmeniť nevieme. Vieme
však svojou láskavosťou, vďačnosťou, ohľaduplnosťou a slovami povzbudenia spríjemniť deň svojim najbližším, svojmu blízkemu okoliu.
Nestrácame vieru a nádej, dúfame, že to najhoršie máme v Patria - DD
za sebou. Napriek zložitosti obdobia úprimne všetkým prajem všetko
dobré do Nového roku 2022. Prajem všetkým veľa zdravia, síl a trpezlivosti. VĎAKA A ÚCTA patria VŠETKÝM ZAMESTNANCOM, ktorí
sa o našich seniorov starajú!
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Beh dojčiacich žien – Hodský minikros 2021
V bežeckej komunite nielen v Galante, ale aj v širokom okolí je
Beh dojčiacich žien – Hodský minikros dobre známym podujatím. Vám ostatným prezradíme, že „Dojčák“ má byť ukážkou
toho, že dojčenie nie je prekážkou pri športových aktivitách
matiek. V hlavnej kategórii, dojčiace ženy, tento rok súťažilo 19
žien a prvenstvo si vybehala Denisa Čirik s časom 0:24:51.
Aj keď hlavná kategória nebola veľmi početná, o to početnejšia
bola skupina ich podporovateľov: v ženskej kategórii bežalo 38
pretekárok, v mužskej kategórii bolo 49 súťažiacich a do detskej
kategórie sa zaregistrovalo 82 malých bežcov a bežkýň. Celkový
počet súťažiacich sa tak vyšplhal na rekordných 188 milovníkov

behu! Víťazom v kategórii mužov a zároveň celkovým víťazom
sa stal Ľuboš Bogdányi (0:15:57) a najrýchlejšou ženou bola
tento rok Jana Ferenczyová (0:21:03). Srdečne všetkým trom
gratulujeme!
Beh dojčiacich žien už dávno prerástol charakter lokálnej akcie.
Tušíme, že je za tým hlavne príjemná atmosféra, ktorá každoročne na behu panuje. Organizátori na čele s Lenkou Hudekovou si
dávajú záležať nielen na hladkom priebehu podujatia, ale dbajú
aj na príjemné spestrenie, ktorým je podávanie klasického, ale
aj vegánskeho guláša pre všetkých bežcov, tomboly, v ktorej sa
nedá nevyhrať, chutných kysnutých koláčov pre maškrtné ja-

• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky,
lupy, mikroskopy...
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zýčky či perníkových medailí pre všetkých zúčastnených, upečených špeciálne pre
tento beh. Organizátorom, menovite Lenke Hudekovej, Ronymu Hudekovi a Lucii
Nemašikovej posielame veľké ďakujem a prajeme im veľa vytrvalosti, a to nielen v
behu, ale aj pri príprave ďalšieho ročníka behu, na ktorý sa už teraz tešíme!

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 3 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 27.01.2022 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. Lívia Szabóová
riaditeľka školy
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Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473

