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ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

„Mám Galantu 
rád, neviem si 
ani predstaviť, 
že by som žil 
inde,“ hovorí 
Peter Závodský, 
predseda 
finančnej komisie 
Mestského 
zastupiteľstva v 
Galante./str.6.

Galantské a šalianske samosprávy sa našťastie počas koronakrízy 
nezložili na kolená, hovoríme s ich starostami/str.10.

Partia z HK Los Amateros Šaľa už opäť naplno trénuje, na zimu chystajú 
aj obľúbenú Winter Classic 3 /str.17.

Realitná kancelária  
DIRECTREAL PARTNER Galanta/str.3.

1.
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„Hypotekárnym úverom sa venujeme od roku 2009, vieme klientom 
nájsť najvhodnejšie riešenie vzhľadom na ich príjmy aj požiadavky,“  

hovorí Ing. Miroslava Budayová, šéfka DIRECTREAL PARTNER Galanta.
DIRECTREAL PARTNER Galanta – 
pod touto značkou pôsobí stabilný tím 
realitných maklérov,  pôsobiacich na re-
alitnom trhu od roku 2010. Táto realitná 
kancelária je súčasťou franšízovej celo-
slovenskej siete Directreal, ktorú v  sú-
časnosti tvorí viac ako 30 pobočiek po 
celom Slovensku.
Ing. Miroslava Budayová predstavu-
je svoje pobočku: „Od počiatku mám 
na starosti vedenie pobočky v  Galan-
te. Moju prácu si neviem predstaviť 
bez svojho tímu realitných maklérov, 
ktorých si veľmi vážim. Sme ako jedna 
rodina, ktorá má spoločné ciele a zása-
dy. Dovolím si tvrdiť, že našu kancelá-
riu predstavujú hodnoty ako čestnosť, 
profesionalita, serióznosť a odbornosť.  
Okrem iného si zakladáme na priateľ-
skom prístupe k  našim klientom. Do-
voľte mi v  skratke predstaviť svojich 
úspešných kolegov Ľudovíta Skokáne-
ka a  Ladislava Adamca – sú výborný-
mi obchodníkmi, vyznačujú sa vysokou 

odbornosťou, len tak 
ich neprekvapíte otáz-
kami, na ktoré by vám 
nevedeli odpovedať. 
Dokážu si zapamätať 
aj tie najmenšie malič-
kosti týkajúce sa vašich 
požiadaviek. Medzi 
klientmi sú veľmi ob-
ľúbení a  vyhľadávaní. 
Keď im raz ponúknete 
vašu nehnuteľnosť na 
predaj, zubami nechta-
mi sa pustia do práce. 
Môžeme sa pochváliť aj 
novým kolegom, kto-
rého sme prijali me-
dzi seba koncom roka 
2021, je ním Patrik 
Ruman. Je najmladší z nášho tímu, má 
skúsenosti v stavebníctve, v architektúre. 
Precízne dokáže spracovať svoje ponuky 
s  využitím moderných prezentačných 
systémov.“ 

S Ing. Miroslavou Budayovou  
sme sa ďalej porozprávali

• Máme za sebou dva tvrdé pandemic-
ké roky. Veľa firiem a podnikateľov to 
fatálne postihlo, ale realitný trh, nao-
pak, zaznamenal obrovský nárast zá-
ujmu o nehnuteľnosti, ale aj enormné 
zvýšenie cien. Aká je situácia s nehnu-
teľnosťami v galantsko-šalianskom re-
gióne? 
- Na začiatku pandémie to vyzeralo 
skepticky. Niektorí klienti z  obavy ďal-
šieho vývoja pandémie začali odstu-
povať od kúpy nehnuteľností, ktoré si 
už vyrezervovali. Pociťovali neistotu 
a  obavy. Zaznamenali sme menší zá-
ujem o  nehnuteľnosti, čomu predchá-
dzali aj rôzne pandemické opatrenia, na 
základe ktorých sme z  obavy o  nákazu 
pozastavili obhliadky. Bolo však treba 
konať. Prispôsobili sme sa. Natáčali sme 
nehnuteľnosti, aby si ich klienti mohli 
vo virtuálnom prostredí pozrieť. Ani 
sme sa nenazdali a  všetko nabralo iné 
obrátky. Nehnuteľností na predaj bolo 
pomenej, dopyt po nich sa začal zvy-
šovať, ceny nehnuteľností začali stúpať. 
I  napriek opatreniam zo strany bánk 
stúpal záujem klientov o  financovanie 
cez hypotekárny úver. Zaznamenali sme 
aj viac predajov ako inokedy z vlastných 
úspor klientov. Dostali sme sa do stavu, 
keď ceny nehnuteľností raketovo stúpli, 
nakoľko stále dopyt prevyšuje ponuku. 
Ak by som to mala percentuálne vyjad-
riť, ceny nehnuteľností v regióne Galan-
ta aj Šaľa stúpli minimálne o 15 – 30 %.

pokračovanie na str. 4.

Sídlo spoločnosti: Vajanského 20, 924 01 Galanta, 
partner@directreal.sk

Rozdelenie pracovných úloh na spoločnej porade
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• Predpokladám, že viac sa stále kupu-
je na úvery, najmä mladí ľudia, mladé 
rodiny, ak chcú bývať, tak vziať si hy-
potéku je priam nevyhnutnosť. Ne-
stretli ste sa s  tým, že by mali nejaký 
problém získať úver? 
- I napriek opatreniam bánk v závislosti 
od nariadení Národnej banky Slovenska 
v oblasti obozretného poskytovania úve-
rov sú hypotéky stále dostupné. Príčinou 
sú historicky nízke úrokové sadzby. 
V  rámci komplexnosti našich služieb 
pre našich klientov ponúkame aj pomoc 
pri vybavovaní hypotekárnych úverov. 
Sprostredkovaniu hypotekárnych úve-
rov sa  venujeme od roku 2009.  Vieme 
pre našich klientov nájsť to najvhod-
nejšie riešenie vzhľadom na ich príjmy, 
požiadavky. Viete, každá banka je v nie-
čom lepšia ako ostatné, a vďaka našim 
dlhoročným skúsenostiam vieme presne 
klientovi nájsť tú najlepšiu cestu finan-
covania. 

• Aké sú aktuálne podmienky získania 
úveru (koľko musí mať klient vlast-
ných peňazí, pretože podľa posledných 
informácií už stopercentné hypotéky 
neexistujú)?
- Ideálne je, keď klient má nasporených 
vlastných 20 % z  kúpnej ceny nehnu-
teľnosti. Ideál je však málokedy. Pre-
to hľadáme klientom cestu, kde získať 
chýbajúce zdroje. Dokážeme klientom 
vykombinovať hypotéku so stavebným 
sporením či nájsť iné možnosti, čím pre 
mnohých klientov vieme zabezpečiť 100 
%-né financovanie. 

• Pokiaľ ide o prenájmy, aký je záujem 
o  túto sféru a  čo klienti vyhľadávajú, 
myslím akú kvalitu prenájmov, zaria-
denie uprednostňujú, pokiaľ sa roz-
hodnú ísť do prenájmu? 
- Ja si myslím, že o prenájmy bude vždy 
záujem. Ten záujem je tu aj teraz. Dlho-
dobo sú najviac  vyhľadávané menšie 
byty, ideálne 1- až 2-izbové  byty. Z na-
šich skúseností sú najviac žiadané za-
riadené byty, nakoľko mnohí nájomní-
ci berú prenájom ako dočasné bývanie 
a nechcú investovať z vlastných zdrojov 
do zariadení. 

• Ako stúpli ceny za posledné tri roky? 
- Ceny nehnuteľností v našom regióne 
sú historicky na najvyššom bode nielen 
z  dôvodu nízkych úrokových sadzieb 
a dostupnosti hypoték, ale aj z dôvodu, 
že región Galanta a Šaľa sú svojou po-
lohou veľmi zaujímavé pre mladých ľudí 
so záujmom bývať vo svojom a pritom 
mať aj stabilné zamestnanie. Naše mestá 
GA a SA a blízke okolie ponúkajú množ-
stvo možností práce, pre zaujímavosť 
spomeniem Amazon, Bekaert Sládkovi-

čovo, Samsung atď. Ceny narástli niekde 
aj o 30 %. Pre zaujímavosť, pre 3 rokmi 
sme predávali menší 2-izbový byt, 43 m2  
za cenu 55 000 eur, dnes taký istý kúpite 
aj za cenu 70 000 eur.  

•Hovorí sa už dlhšie, že banky pripra-
vujú zvyšovanie úrokov hypoték. Máte 
tieto informácie potvrdené? 
- V  reakcii na súčasnú situáciu, ktorá 
vzhľadom na rast cenovej hladiny spô-
sobuje zvyšovanie úrokových sadzieb 
na hypotekárnych úveroch spôsobí, že 
mladé rodiny, prípadne ľudia s  nižší-
mi príjmami budú mať obmedzenejšie 
možnosti získania hypo úverov. Rast na 
úrokových sadzbách by mal pozvoľna 
rásť, očakávame nárast na úroveň dvoch 
percent. Vedeli sme, že tieto historicky 

nízke úrokové sadzby by nebolo možné 
dlhodobo udržať. Niektoré banky už za-
reagovali, navýšenie úrokových sadzieb 
o 0,2 % zatiaľ nie je žiadna tragédia. Ban-
ky ponúkajú dlhšie fixácie ešte s atrak-
tívnymi úrokovými sadzami. Zatiaľ čo 
doposiaľ bol záujem klientov o  kratšie 
fixácie, význame rastie záujem o  dlho-
dobejšiu fixáciu, atraktívna je 10-ročná 
fixácia. Našim klientom ponúkame aj 
tieto služby, pomôžeme v prehodnotení 
existujúcej hypotéky s ohľadom na pre-
dĺženie fixácie. Aj v tejto oblasti sa mô-
žete na nás s dôverou obrátiť.  

• Aké sú priemerné ceny bytov a  do-
mov v GA-ŠA regióne? 
- Ak by som ceny mala vyjadriť v prie-
merných číslach: 1-izbové byty sa pre-

Miroslava Budayová  
realitná hypotekárna, poisťovacia špecialistka  

0905 554 369  
m.budayova@directreal.sk

Patrik Ruman
realitný maklér
0904 010 297

p.ruman@directreal.sk

Ľudovít Skokánek 
realitný, poisťovací špecialista 

0915 956 771 
l.skokanek@directreal.sk

Ladislav Adamec 
realitný maklér 
0903 423 200 

l.adamec@directreal.sk
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dávajú od 65000 eur a  vyššie, 2-izbové 
byty sa pohybujú od 75000 eur a vyššie, 
nie je žiadna výnimka získať dnes taký-
to byt aj za cenu 95 000 eur. 3- a viaciz-
bové byty už bežne nájdete od 100 000 
eur a  vyššie, žiadne prekvapenie nie je, 
keď nájdete väčší byt za cenu aj 150 000 
eur, týka sa hlavne novostavieb. Výnim-
kou nie sú ani ceny domov, vysoké ceny 
nehnuteľností spôsobil svojím spôso-
bom aj Covid, nakoľko ľudia v bytoch s 
malými deťmi prejavili záujem o kúpu 
domov, chatiek, záhrad, proste priestor,  
aby nemuseli cez lockdown využívať iba 
priestor na balkónoch. 

• Na čo treba dávať pri kúpe nehnuteľ-
ností veľký pozor? Skúste nám dať pár 
odborných rád, pretože sa realitám ve-
nujete už nejaký ten rok, a  teda máte 
skúsenosti, ale hlavne Vaše meno má 
dobrú povesť na trhu s realitami. 
- Ideálne je mať na kúpu nehnuteľnos-
ti realitného makléra, ktorý všetky ná-
strahy, ktoré na vás môžu striehnuť, 
vás dokáže pred nimi ochrániť. Vie-
te, správny realitný maklér musí byť 
obozretný, vo všetkých smeroch, t. j. 
musí mať kontakt so všetkými majiteľ-
mi, musí získať čo najviac informácií o 
nehnuteľnosti, ťarchách, vecných bre-
menách, preveriť právny stav nehnuteľ-
nosti, priľahlých pozemkov, drobných 
stavieb a pod. V  prípade nesúladu vie, 
ako to riešiť, aby zosúladil potreb-
ný právny stav so skutočným stavom. 
Uvedenému predchádza spolupráca 

s  geodetmi, znalcami, stavebným úra-
dom, notárom, katastrom... Toto všet-
ko vie za vás poriešiť a odbremeniť vás.  
Maklér si musí vypracovať s predáva-
júcim vzťah na úrovni, ako keby sa po-
znali dlhé roky, aby zistil všetky plusy 
a mínusy nehnuteľnosti, ich situáciu, 
prečo sa rozhodli predať svoju strechu 
nad hlavou, kedy sa môže nehnuteľnosť 
odovzdať novému majiteľovi. Ak toto 
maklér dosiahne a predaj dotiahne do 
úspešného konca, tak meno makléra 
sa bude spomínať pri každej udalosti v 
prítomnosti spokojného predávajúceho. 
A naša rada? Nechoďte do kúpy sami 
na vlastnú päsť. Nájdite si realitnú kan-
celáriu, makléra, ktorého poznáte, viete 
o  jeho kvalitách, preverte si jeho prácu 
a čítajte referencie. Realitný maklér má 
byť vašimi očami a  ušami. A  nielen to. 
Naši makléri za vás nielen vidia, ale 
aj  počujú. Sú empatickí a  cítia s  vami. 
Vedia o  vašich požiadavkách a  potre-
bách a vedia vám nájsť to pravé, čo po-
trebujete, a  vedia odhaliť veľa chýb, na 
ktoré by ste sami prišli možno neskoro. 
Chránia nielen vaše sny, ale aj vašu pe-
ňaženku. Môžete sa na nich spoľahnúť 
a s dôverou sa na nich obrátiť. 

•Prečo je dôležité poistiť si svoj maje-
tok – byt, dom? Poskytujete alebo viete 
zabezpečiť poistenie nehnuteľností? 
- Poistenie chráni váš majetok pred ne-
predvídateľnými udalosťami. Poistenie 
je dôležité. Investujete do kúpy vašej 
nehnuteľnosti, zveľadíte si ju a zrazu prí-

de živel či násilná udalosť a vám neosta-
ne nič. Vtedy oceníte finančnú aj asis-
tenčnú pomoc zo strany poisťovne. Ani 
v  tejto situácii vás nenecháme „na po-
spas“. Každá banka, ktorá vám poskytne 
hypotéku, samotné poistenie vyžaduje. 
Je to nevyhnutnosť, bez ktorej vám úver 
neposkytne. Aj poistenie nehnuteľnos-
tí patrí medzi naše komplexné služby. 
Pracujeme priamo s  tou najväčšou po-
isťovňou v Európe. Do našej kompeten-
cie spadá aj vinkulácia poistenia, inak 
povedané, upísanie poistenia v prospech 
financujúcej banky. Klienti, ktorí o uve-
dené prejavia záujem, s dôverou sa môžu 
na nás obrátiť. 

• A  čo samotní klienti, pre prípad, že 
by sa niečo stalo a prišli by o život, tak 
aby ich dedičia neostali s dlhmi, viete 
zabezpečiť aj poistenie samotného pla-
titeľa hypotéky? 
- Ak zvažujete hypotéku, zvážte prosím 
aj toto riziko. Všetci dobre vieme, že tu 
nie sme navždy, že život prináša rôzne 
nepredvídané udalosti. Zvážte, čo bude 
s vašimi blízkymi, keď príde k najhoršie-
mu, prípadne čo bude, keď sa dostanete 
do situácie, keď kvôli zlému zdravotné-
mu stavu nebudete vedieť splácať úver. 
Riešenie tejto situácie je poistenie úveru. 
Samozrejme, aj táto služba patrí do náš-
ho portfólia, ktorú vám radi pomôžeme 
vybaviť a odborne vám poradiť. 

pýtala sa Alena JAŠŠOVÁ

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473
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„Mám Galantu rád, neviem si  
ani predstaviť, že by som žil inde,“ 

hovorí Peter Závodský, predseda finančnej komisie Mestského zastupiteľstva v Galante.
Peter Závodský sa narodil v  roku 1972, 
jeho celý život, ako aj život jeho predkov, 
je spojený s Galantou. Základné vzdelanie 
získal na Základnej škole J. Fučíka (dnes 
ZŠ Štefánikova) v  Galante, následne vy-
študoval odbor Zahraničný obchod na 
Strednej ekonomickej škole v  Trenčíne 
a neskôr študoval aj na Fakulte Ekonomi-
ky a  Manažmentu SPU v  Nitre. Jeho ka-
riéra začala v  spoločnosti DREVOUNIA, 
podnik zahraničného obchodu, na pozícii 
referenta pre frankofónne krajiny. Neskôr 
prešiel do prvej zahraničnej banky pôso-
biacej na Slovensku, ktorou bola  Ľudová 
banka - Volksbank, a. s., kde si prešiel od 
najnižších pozícií až po pozíciu riaditeľa 
pobočky v  Lučenci a  následne v  Trnave. 
Následne pokračoval v  práci v  banko-
vom sektore v Slovenskej sporiteľni, a .s.,, 
na obchodnom centre v  Trnave. V  roku 
2004 prešiel späť do súkromného sekto-
ra, kde pôsobil ako riaditeľ spoločnosti 

FAPO, s.r.o., a  neskôr ako generálny ria-
diteľ TOPOS Tovarníky, a.s. Od roku 2020 
pôsobí ako riaditeľ už len v rodinnej firme 
PHARIUS, s.r.o., poskytujúcej účtovníc-
tvo, ekonomické poradenstvo a projektové 
riadenie. Peter Závodský sa môže pochvá-
liť aj synom Michalom a  dcérou Alexan-
drou. Poslancom MsZ v Galante je od roku 
2002. Za celé obdobie pôsobil výhradne vo 
finančnej komisii a rovnako od roku 2002 
je jej nepretržitým predsedom. 

• Aká je celková finančná kondícia 
mesta Galanta, bola naša prvá redakčná 
otázka pre neho. 
- Som presvedčený, že mesto Galanta má 
dlhodobo vyvážený rozpočet, ktorý po-
krýva všetky segmenty spoločenského 
života. Zadlženosť mesta bola ešte done-
dávna jedna z  najnižších na Slovensku. 
Tento ukazovateľ sa nám v  uplynulom 
období zhoršil, z  dôvodu prijatia úveru 

na financovanie kapitálových výdavkov, 
ktoré boli z  dôvodu nákladov na opravu 
TC Galandia vyčerpané, avšak stále sme 
vo veľmi dobrej kondícii a naša schopnosť 
kryť dlhovú službu je absolútne bezpečná. 
No, ale aby som uviedol aspoň sumár-
ne čísla za mesto Galanta pre rok 2022: 
Príjmy: Daňové príjmy 9,50 milióna €, 
Nedaňové príjmy 0,42 milióna €, Granty 
a transfery 4,92 milióna €, Vlastné príjmy 
školstvo a  DD Patria 1,14 milióna €, Ka-
pitálové príjmy 0,49 milióna €, Finančné 
príjmy  2,05 milióna €. Výdavky: Bežné 
výdavky 15,04 milióna €, Kapitálové vý-
davky 3,43 milióna €, Finančné výdavky 
0,14 milióna €. 

• Uplynulé dva roky vážne otriasli ži-
votom a  peňaženkami miest aj obcí na 
Slovensku, ale aj všeobecne vo svete. Čo 
spôsobila konkrétne pandémia v Galan-
te v oblasti mestských financií?
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- Asi to, čo aj všade inde. Naše mesto má 
rôzne komerčné aktivity, ktoré vykonáva 
prostredníctvom svojich dcérskych spo-
ločností, ako aj príspevkových organizácií. 
V oblasti kultúry sme zaznamenali výpad-
ky vlastných tržieb, vedenie MsKS pri-
spôsobilo svoje ľudské a  procesné zdroje, 
aby tieto výpadky do maximálnej možnej 
miery eliminovalo. Podobné to bolo aj pri 
Správe športových zariadení. Aktuálne je 
stále zavreté termálne centrum Galandia. 
Prevádzkové náklady tečú, výnosy nie sú 
a  už sú nám vo finančnej komisii avizo-
vané požiadavky na financovanie tohto 
schodku. Mimo vlastných mestských ak-
tivít však v širšom kontexte treba brať do 
úvahy aj malé a stredné podnikanie, ktoré 
trpí zásadným spôsobom. Najmä gastro 
prevádzky, fitnescentrá a  ďalšie voľnoča-
sové aktivity budú počítať následky tejto 
pandémie ešte niekoľko rokov. A,  samo-
zrejme, mestá a  obce v  tom budú s  nimi 
spoločne. Aj z týchto dôvodov mesto Ga-
lanta už druhý rok pripravilo podporné 
zdroje pre firmy a  živnostníkov z  nášho 
mesta. 

• Aby toho nebolo dosť, nastupuje inflá-
cia, markantné zvyšovanie cien komo-
dít, zdražovanie energií, čo to znamená 
pre mesto Galanta? Plánuje sa aj nejaká 
pomoc tým najzraniteľnejším skupinám 
a oblastiam v Galante? 
- Toto je veľmi dobrá, ale zároveň aj veľmi 
ťažká otázka. Mesto Galanta pocíti inflač-
ný tlak rovnako ako všetci ostatní. Preto 
náš priestor na podporu je dnes len veľmi 
ťažko vyčísliteľný. V každom prípade sme 
však pre rok 2022 schválili dotačný balík 
v oblasti sociálnych vecí vo výške 36-tisíc 
€ a zároveň sme delegovali rozhodovaciu 
kompetenciu komisii sociálno-zdravotnej, 
opäť z dôvodu zachovania odbornosti pri 
rozhodovaní o podpore.

• Vstúpili sme do posledného roka vo-
lebného obdobia 2018 – 2022, čo sa po-
darilo v Galante z volebných a plánova-
ných investícií realizovať? 
- No tu musím byť, bohužiaľ, veľmi sub-
jektívny. Reálne hmotné investície sú vi-
dieť v opravenej Južnej veži Neogotického 
kaštieľa, upravené cestné teleso pri ZŠ Gej-
zu Dusíka na sídl. Sever a v sanácii TC Ga-
landia. Myslím, že za toto volebné obdobie 
ostalo mnoho projektov pod Covidovou 
výhovorkou. Mrzia ma najmä nájomné 
byty a ich žalostný súčasný stav. 

• Aký bude tento rok, aký rozpočet bol 
v Galante schválený a aké sú priority 
v tomto poslednom roku volebného 
obdobia? 
- Ako hovorí klasik – bodaj by každý rok 
bol volebný. Naozaj rozpočet kapitálových 
výdavkov je pre rok 2022 veľmi bohatý 
a ako som na mnohých fórach už komen-
toval tento rozpočet ako extrémne ambi-
ciózny. Nájdete tam výdavky na nákup 
modernej techniky pre kompostáreň a pre 

Technické služby mesta Galanta, výdav-
ky na projektové dokumentácie napr. pre 
rozšírenie cyklotrás, revitalizácie vnútrob-
loku Námestia detí, úprava predstaničné-
ho priestoru a pod. Výdavky na zriadenie 
turistickej informačnej kancelárie. Celko-
vo 1,2 Milióna € na rekonštrukciu ciest 
a  chodníkov. Vo výdavkoch sú zdroje na 
spolufinancovanie projektov zatepľovania 
škôl a  predškolských zariadení, nové ko-
lumbárium, oprava strechy domu smútku. 
Takisto výdavky na zriadenie ľadovej plo-
chy.

• Súčasťou rozpočtu mesta Galanta je aj 
rozpočet pre Mestské kultúrne stredisko 
v  Galante. Nie je žiadnym tajomstvom, 
že panuje nezhoda, trenice medzi väčši-
nou poslancov a primátorom a zároveň 

kultúrnou organizáciou a  primátorom, 
a  to až do takej miery, že aj napriek 
schválenému rozpočtu pre Mestské kul-
túrne stredisko, štatutár mesta Galanta, 
t. j. primátor, blokuje peniaze pre niekto-
ré činnosti tejto organizácie, napríklad 
aj pre vydávanie časopisu pre obyvateľov 
Galanty, ktoré boli riadne odsúhlasené 
a  schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Galante, a teda by mali byť záväznými 
právnymi rozhodnutiami pre všetkých 
aktérov. Ako šéfa finančnej komisie 
Mestského zastupiteľstva v  Galante sa 
Vás pýtame, ako je toto možné, že pri-
mátor nerešpektuje v praxi rozpočet 
mesta, ktorý v podstate sám ako štatutár 
podpísal? Aké je Vaše stanovisko k tejto 
skutočnosti? 
- Toto veľmi smutná tvár galantskej ko-
munálnej politiky. Primátor mesta zne-
užíva svoje kompetencie v  boji so svoji-
mi kritikmi. Rovnaké nechutné praktiky 
v minulosti používal aj proti bývalému ko-
nateľovi spoločnosti Bysprav, s. r. o., dnes 
už nebohému Ing. Zoltánovi Horváthovi, 
rovnako sa choval voči riaditeľovi Správy 
športových zariadení, rovnako sa choval 
voči bývalému viceprimátorovi Zsoltovi 

Takáčovi, no a  dnes je na rade aktuálny 
súper a to je riaditeľ MsKS. Obávam sa, že 
do konca volebného obdobia ešte budeme 
svedkami mnohých atakov. 

• Zrejme aj kontrolór mesta Galanta sa 
k takýmto závažným problémom vyjad-
ruje, aké je jeho oficiálne stanovisko? 
- V rozpočte mesta je príspevok pre MsKS 
schválený, to znamená, že príjmy MsKS 
mať bude. Rozpočet MsKS však podpí-
saný nebol, teda štruktúra výdavkov nie 
je schválená. Asi nikto nemusí byť zdat-
ný ekonóm na to, aby si uvedomoval, že 
práve sledovaním a  riadením výdavkov 
sa sleduje činnosť a  výkonnosť organizá-
cie. Po konzultácii s hlavným kontrolórom 
ako aj ďalšími kolegami sa pokúsime pre-
lomiť nezmyselné veto primátora, aj keď 

naše šance na úspech sú pri rozložení síl 
v mestskom zastupiteľstve takmer nulové. 
Ak by sme boli neúspešní, čo aj predpokla-
dám, budem sa snažiť predložiť rozpočet 
MsKS opakovane, až kým nenájdem pod-
poru, resp. kým to bude dávať zmysel.

• Existujú aj nejaké ďalšie problémy 
finančného charakteru, ktoré súvisia 
s  chodom mesta Galanta a  kde sú, po-
vedzme, obdobné trenice (konflikty) 
medzi mestským zastupiteľstvom a  pri-
mátorom Galanty, ktoré zároveň zna-
menajú aj tzv. prešľapovanie na mieste, 
čo znamená stopku v modernizácii a na-
predovaní Galanty? 
- Určite medzi ne patrí financovanie ar-
mády spásy, naviac práce na TC Galan-
dia, téma polopodzemných kontajnerov, 
netransparentnosť pri nájomných bytoch 
a mohol by som pokračovať.

• A čo verejná mienka? Ako občania zná-
šajú takúto atmosféru, lebo podľa zistení 
na sociálnych sieťach a v ďalších vyjadre-
niach bežných obyvateľov, ale aj zástup-
cov mnohých organizácií a  firiem na 

Atmosféra na rokovaní MsZ v Galante

pokračovanie na str. 8.
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území mesta Galanta, prvé číslo Galant-
ských novín, ktoré bolo vydané minulý 
rok, sa stretlo s príjemným a pozitívnym 
ohlasom a občania prirodzene očakáva-
li ďalšie čísla. Zatiaľ však tento časopis 
stojí... Ako dlhoročný poslanec Galanty 

určite takéto spätné väzby a reakcie ob-
čanov sledujete a  črtá sa vôbec nejaké 
východisko z takejto zvláštnej situácie?  
- Primátor mesta pred rokmi zrušil vydá-
vanie Galantských novín a vlastne z večera 
do rána začal vydávať svoje Galantské no-
vinky. Používa ich na osočovanie protivní-
kov, klamstvá a  lži, bez možnosti reakcie 
druhej strany. Tento jeho plátok zneužil 
aj vo volebnej kampani obrovským klam-
stvom vo veci nájomných bytov, ale na 
manipuláciu s  verejnou mienkou to sta-
čilo. Samozrejme, že sa hanbíme, ak taký-
to plátok nesie názov nášho mesta. Preto 
sme boli naozaj nadšení z príchodu nao-
zaj mestských novín „Galantské noviny do 
každej rodiny“. Vyšlo jedno pekné nekon-
fliktné číslo, plné informácií a pozitívnych 
emócií. Toto sa páčilo väčšine poslanec-
kého zboru, a preto schválili príspevok na 
vydávanie týchto novín prostredníctvom 
MsKS. Myslím si, že práve toto je skutočný 
dôvod, prečo primátor mesta nepodpísal 
rozpočet MsKS. Jednoducho si, slušne po-
vedané, uchmatol printový priestor v Ga-
lante a oficiálne mestské noviny sa mu tam 
nehodia. Jediná nádej a cesta von z tejto si-
tuácie je spojená s nadchádzajúcimi voľba-
mi. Galanta, a nielen Galanta, potrebuje na 
svojom čele lídra, tímového hráča. Súčasný 
primátor nie je ani jedným.

• Ste obyvateľom Galanty a dlhoročným 
poslancom, ako celkovo by ste hodno-

tili svoje mesto? Čo sa Vám tu páči, čo 
by bolo dobré zlepšiť? Čo sa Vám v Ga-
lante nepáči? Ako sa Vám v Galante žije 
ako človeku, ktorý tu má svoju rodinu, 
deti...? 
- Ja Galantu milujem, sú tu všetci ľudia, 
ktorí tvoria môj život. Neviem si ani pred-
staviť, že by som žil inde. Veľa vecí sa nám 
v Galante podarilo. Udržali sme tvár mes-
ta, dbáme na tradície, podporujeme šport, 
kultúru, menšiny, náboženské komunity. 
Sme hrdí na náš kaštieľ a postupne si ho 
opravujeme. Máme v  Galante vskutku 
silný tretí sektor, občianske združenia sa 
predbiehajú v aktivitách, čo je fantastické. 
V Galante sme sa nikdy nedelili na Slová-
kov, Maďarov, Cigáňov, Židov... vždy sme 
boli proste Galantčania. Túto emóciu môže 
v Galante cítiť každý jej návštevník. Čo sa 
mi nepáči, je ustupovanie developerom. 
Stavajú sa štvrte bez chodníkov, verejné 
osvetlenie nesvieti, kým to neplatí mesto, 
chýba sociálne zázemie v nových štvrtiach. 
Mesto absolútne nevyužíva svoje možnos-
ti pri stavebnom konaní. Noví developeri 
sa okrem financovania primátorových no-
vín nepodieľajú adekvátne na chode mesta 
a to sa musí v budúcnosti zásadne zmeniť. 
Súčasného primátora volajú aj primátor 
developerov, čo je aj trefné. Pevne verím, 
že ten budúci bude primátor Galantčanov.

otázky: Galantský a Šaliansky Žurnál
foto: súkromný archív Petra Závodského

Peter Závodský je aj starostlivým 
otcom, na snímke s dcérkou 

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

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

Stredná odborná škola chovu koní a služieb– 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 parc. č. 2412, na ul. Kráľovska 48, LV č. 304, k.ú. 
Šaľa, 1 priestor o výmere  15 m² a 1 priestor o výmere 30 m ²vhodné ako kancelárske, obchodné
s cenou nájmu minimálne 35,- €/m²/rok a 2 priestory o výmere 15 m² vhodné ako  garáž s cenou nájmu 
minimálne 26,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2. v areáli školy, budova súp. č. 7100, parc. č. 2418/4, na  ul.  Štúrova 74, LV č. 304, k. ú. Šaľa, 1
priestor o výmere 18 m2 vhodný ako skladový s cenou nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
3. v areáli školy, parc. č. 2418/1, na ul. Štúrova 74, LV č. 304, k.ú. Šaľa, 3 pozemky o výmere 10 m²
vhodné na umiestnenie reklamného panelu s cenou nájmu minimálne: strednoplošné reklamné 
zariadenie  do 12 m² - 220,- €/rok, veľkoplošné reklamné zariadenie  nad 12 m² - 332,- €/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č.tel. 031/7712983
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola chovu koní a 
služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do 31.03.2022
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

Na základe rozhovoru s Petrom Závodským sme sa na stanovisko k rozpočtu mesta Galanta pre rok 
2022, ako aj na zadržiavanie financií pre Mestské kultúrne stredisko v Galante,  pokiaľ ide o vydávanie 
časopisu pre občanov mesta Galanta, opýtali aj samotného primátora mesta Galanta  Petra Pašku, a to 
oficiálne ešte 16. februára 2022 e-mailom.

Dobrý deň, pán primátor,
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som sa Vás chcela zdvorilo opýtať ako primátora mesta na Vaše stano-
visko k rozpočtu mesta Galanta pre rok 2022. Čo z Vášho pohľadu sú najdôležitejšie priority Galanty pre tento rok? 
Druhá moja otázka je zložitejšia, týka sa Vášho postoja k časopisu „Galantské noviny do každej rodiny“, ktorých vydavateľom je 
Mestské kultúrne stredisko v Galante. Pre tento časopis boli riadne odsúhlasené finančné prostriedky Mestským zastupiteľstvom 
v Galante, celkový rozpočet mesta vrátane týchto prostriedkov ste podpísali aj Vy ako štatutár mesta ešte v roku 2021, napriek 
tomu však odmietate Vy ako osoba - štatutár, uvoľňovať tento dohodnutý finančný príspevok. Uznesenie mestského zastupiteľ-
stva je podľa zákona záväzné aj pre primátora mesta, napriek tomu Vy svojím správaním toto uznesenie nerešpektujete. Mestský 
rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom nie sú súkromnými financiami, sú to peniaze z daní občanov a subjektov na území 
mesta, a podľa zákona by ste tieto peniaze mali ako štatutár posúvať tým, ktorým patria, tak ako to bolo odsúhlasené poslancami 
mesta, ktorí vlastne rozpočet plnou mierou a zodpovednosťou zastrešujú. Aj keď sa Vám možno niektoré skutočnosti nepáčia 
ako človeku, alebo by ste to vyriešili inak, zákon a uznesenia relevantných orgánov sú záväzné pre všetkých občanov, a zvlášť 
pre primátora, prvého muža v meste, ktorý v týchto veciach by mal byť vzorom. Aspoň tak si to my - laická verejnosť a novinári, 
vysvetľujeme. Môžete mi povedať, z akého dôvodu peniaze určené a riadne schválené mestským zastupiteľstvom pre mestské 
kultúrne stredisko - pre konkrétnu činnosť vydávania časopisu - nechcete uvoľniť? A neobávate sa nejakých zákonných postihov 
Vašej osoby v tejto súvislosti? 

Ďakujem za Vašu odpoveď. 
Alena JAŠŠOVÁ, šéfr. Galantského a Šalianskeho žurnálu

Do uzávierky 07.03.2022 nám žiaľ, primátor Galanty neposkytol žiadnu odpoveď.
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Galantské a šalianske samosprávy sa našťastie počas koronakrízy nezložili na kolená
Pandemické obdobie postihlo azda všetky 
sféry nášho života. Od obmedzení v práci, 
škole, obchode sa novému režimu museli 
prispôsobiť aj samosprávy. Nariadenia, 
ktoré prichádzali do platnosti zo dňa 
na deň, najmä vedeniu našich obcí 
prehlbovali vrásky na čele. Ako preplávali 
týmto obdobím samosprávy? Opýtali sme 
sa starostu Pustých Sadov Ing. Tomáša 
Nemečka, starostu Žihárca Alajosa 
Baranyaya, starostu obce Tomášikovo 
PhDr. Zoltána Horvátha a tiež starostu 
Veľkej Mače Ing. Štefana Lancza. Rodák 
z Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček je 
v nich starostom od roku 2006. Ako sa 
pozerá na túto funkciu po rokoch v kresle 
starostu? „Je to dlhá doba, ale život ide 
rýchlo, všetko sa melie a prichádza nové. 
Jasné, že človek ide do tejto práce s víziami. 
Sú projekty, ktoré sa nedajú zrealizovať za 
2, 3 ani za 4 roky. Spomeniem napríklad 
výstavbu bytových domov Horizont z 
roku 2007. Tie sme kolaudovali v roku 
2017. Výstavba trvala dva roky, ale 
samotná príprava sa ťahala dlho. Máme 
ale 22 bytových jednotiek. To bol jeden z 
cieľov,“ uviedol starosta. Dôveru občanov 
si dlhodobo získava aj starosta Žihárca 
Alajos Baranyay. Je ním už 28 rokov. Aj 
im sa v obci podarilo uskutočniť viacero 

zaujímavých projektov. „Domnievam sa, 
že naša obecná samospráva s maximálnym 
úsilím a nasadením zrealizovala v 
obci množstvo zásadných zmien. K 
najvýznamnejším patrí rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, elektrickej siete, 
výstavba nájomných bytov, pričom v 
tomto volebnom období sme odovzdali 8 
nájomných bytov nižšieho štandardu a 16 
obecných nájomných bytov, celkovo ich je 
161 a rozostavaných máme 32 nájomných 
bytov. Zrekonštruovali sme aj kultúrny 

dom, kultúrno-informačné centrum, 
prírodné javisko, prebehla kompletná 
rekonštrukcia a prístavba budovy školy a 
škôlky. Podarila sa nám aj výstavba nových 
jaslí, výstavba telocvične a rekonštrukcia 
obecného úradu a centra obce,“ 
vymenoval starosta Žihárca. Okrem toho 
sa v obci podarilo vybudovať pomníky 
a snažili sa vytvoriť aj podmienky pre 
kvalitné kultúrne a spoločenské vyžitie i 
realizáciu komunitných a individuálnych 
iniciatív. Roky svojho pôsobenia na 
starostovskej stoličke vidí PhDr. Zoltán 
Horváth taktiež pozitívne. Tejto funkcii 
sa venuje už 16. rok. „Prioritne sme chceli 
zastaviť odliv mladých ľudí z obce. Vystavať 
nájomné byty, chceli sme im vybaviť prácu, 
vybudovať infraštruktúru. Aj sa nám to 
podarilo. Vybudovali sme 96 obecných 
nájomných bytov, zrekonštruovali sme 
stred obce, vybudovali nový Dom kultúry,“ 
priblížil starosta obce Tomášikovo.
Pandémia do veľkej miery zasiahla i do 
života obyvateľov Veľkej Mače. Jej starosta 
Ing. Štefan Lancz považuje toto volebné 
obdobie za iné ako tie predošlé. „Naše 
každodenné životy, tak v súkromí, ako aj v 
živote samospráv, okrem politických 
zmien poznačil aj boj s koronavírusom. 
Žiaľ, aj v dôsledku tohto boja ako hlavnej 

priority sa častokrát problematika rozvoja 
obcí odsunula na vedľajšiu koľaj. Zastavila 
sa výstavba, spomalilo sa čerpanie 
prostriedkov, ktoré prvotne boli určené na 
riešenie rozvojových zámerov samospráv. 
Spomalené tempo hospodárstva krajiny 
prinieslo do pokladne obcí menej financií, 
niektoré samosprávy už žijú na hranici 
finančných problémov,“ uviedol starosta, 
ktorý verí, že sa postupne všetko vráti späť 
do normálnych koľají. Blíži sa ďalšie 
volebné obdobie, s akými pocitmi alebo aj 

predbežnými ambíciami na ne hľadia 
starostovia týchto obcí? Ing. Tomáš 
Nemeček tvrdí, že je rozbehnutý, práca pre 
svojich občanov ho teší a chce v nej 
pokračovať i naďalej. Alajos Baranyay nám 
prezradil, že okrem chuti kandidovať je 
potrebné aj zdravie, pevné rodinné 
zázemie a dôvera občanov. Ak vraj toto 
všetko máte, možno dosiahnuť skvelé 
výsledky. PhDr. Zoltán Horváth taktiež 
potvrdil, že má ešte chuť ďalej rozvíjať 
svoju obec, uviedol: „Áno, je tu ešte stále 
veľa práce.“ Aj vo Veľkej Mači majú na čele 
obce starostu, ktorý sa naplno venuje 
svojej funkcii a vníma aj s ňou súvisiacu 
zodpovednosť. Ako povedal Ing. Štefan 
Lancz: „Každý volený predstaviteľ 
samosprávy by sa mal svojou zodpovednou 
prácou odvďačiť voličom (bez ohľadu na 
to, či volili jeho alebo niektorého z 
protikandidátov), za dôveru, ktorú získal v 
komunálnych voľbách. Byť voleným 
predstaviteľom obce je nielen veľká 
príležitosť, ale zároveň aj veľká 
zodpovednosť. Každý volený predstaviteľ 
obce, či je to poslanec alebo starosta, by 
mal pracovať v prospech obce tak, aby 
oprávnené požiadavky obyvateľstva boli 
podľa aktuálnych možností samosprávy 
splnené. Aby chýbajúce veci na území 
obce, ako aj akútne problémy života 
obyvateľstva boli postupne vyriešené.“ 
Zároveň tvrdí, že všetko sa hneď nedá 
splniť na počkanie. Podľa Ing. Štefana 
Lancza môžu verejné požiadavky postupne 
riešiť vďaka nastaveniu pracovných priorít 
vedenia obce, ako aj vďaka zodpovednému 
finančnému hospodáreniu. Starosta Veľkej 
Mače si myslí, že „agilné a včasné 
využívanie rôznych foriem podporných 
projektov môže postupne vyriešiť na 
území obce veľa verejných požiadaviek. 

Alajos Baranyay, starosta Žihárca, si svojich občanov veľmi váži

PhDr. Zoltán Horváth
starosta obce Tomášikovo
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Galantské a šalianske samosprávy sa našťastie počas koronakrízy nezložili na kolená
Obyvateľstvo od najmladších po 
najstarších občanov má rôzne potreby. V 
ideálnom svete by v každej obci mali byť 
detské jasle, škôlka, škola pre všetky deti, 
ktoré to pre svoj zdravý vývoj potrebujú, a 
takisto by bolo vhodné, keby pre najstaršiu 
generáciu obyvateľstva bol všade 
zabezpečený denný stacionár alebo domov 
dôchodcov. Žiaľ, všetky chýbajúce 
inštitúcie sa nedajú lusknutím prsta 
zabezpečiť, všetko ide len v takej 
postupnosti, ako to umožňujú projektové 
výzvy, či už ministerstiev, alebo od 
Európskej únie.“ Ako ďalej tvrdí, po 
štyroch rokoch majú voliči právo 
zhodnotiť prácu starostu a podľa toho sa 
rozhodnúť ako ďalej. „Komunálne voľby 

by mali byť o tom, že voliči si zvolia také 
obecné zastupiteľstvo a starostu, ktorí 
budú ako dobrý tím ťahať obec dopredu,“ 
doplnil Ing. Štefan Lancz. V týchto našich 
obciach sú ich obyvatelia šikovní a obci 
nápomocní. Združujú sa v rôznych 
skupinách, s ktorými reprezentujú svoju 
obec (matičiari, športovci, speváci, seniori, 
záhradkári...). A často sú 
spoluorganizátormi viacerých podujatí. V 
Pustých Sadoch už zrekonštruovali školu, 
škôlku, obecný úrad i kultúrny dom. 
Dokonca majú automatický závlahový 
systém na futbalovom ihrisku. Bývajú tu 
najmä starousadlíci, ktorí sa poznajú už 
dlhé roky. A tí pomáhajú, kedy je to 
potrebné. Podľa starostu Nemečka robia 
veľa akcií od januára do decembra 
(fašiangy, zabíjačka, plesy, Deň detí, Deň 
Zeme a pod.). „Máme i Družobný deň 
obcí medzi Šalgočkou, Zemianskymi 
Sadmi a Pustými Sadmi už asi 15 rokov. 
Každý rok ideme do druhej obce, súťažíme, 

stretneme sa, je tam aj veľká zábava, 
občerstvenie, utužujú sa vzťahy,“ prezradil 
starosta. Rozvíjanie obce leží na srdci aj 
Alajosovi Baranyayovi. Tvrdí, že vďaka 
dôkladnej diskusii, kvalitnému plánovaniu, 
rýchlosti aj premyslenosti je ich obec 
úspešná a pekne sa rozvíja. „Máme 
niekoľko projektov, na ich realizáciu sa len 
pripravujeme. Jedná sa o rozšírenie a 
vybavenie zberného dvora, výsadba 
stromov a terénne úpravy, výstavba a 
obnova ciest a chodníkov, rekonštrukcia 
starej šatne na športovom ihrisku, ktorá 
môže byť dôležitou bázou výchovy 
dorastu. Ďalej výstavba a zabezpečenie 
prevádzkovania domova dôchodcov,“ 
uviedol Alajos Baranyay. A čo sa podarilo 
splniť zo svojich predsavzatí PhDr. 
Zoltánovi Horváthovi? „Každý úspešný 
projekt je nekonečný príbeh, tu treba 
kráčať s dobou, počúvať ľudí, čo by 
potrebovali. Riadim sa mottom: ,Najväčší 
kapitál je v nevyslovených myšlienkach. 
Máme vynikajúce obecné zastupiteľstvo, je 
radosť spolupracovať s kolegyňami, máme 
v obci aktívne organizácie, kde sa každý 
zapája.“ Ing. Štefan Lancz uviedol, že na 
začiatku starostovania koncom roka 2002 
mal veľa plánov a predsavzatí. Veľa z nich 
sa podarilo splniť. „Bolo to obdobie bohaté 
na možnosti pre rozvoj obcí a musím 
povedať, že do Veľkej Mače sa podarilo 
prostredníctvom našich úspešných 
projektov zabezpečiť veľmi veľa finančných 

zdrojov. Bez nich by rozvoj obce nebol 
možný v takom rozsahu. Samozrejme, 
plány máme aj pre ďalšie obdobie. Podali 
sme projekt na rozšírenie nedostatočných 
kapacít materskej školy, ďalší na rozšírenie 
možností separácie odpadu v našom 

zbernom dvore a pri týchto aktivitách 
prebiehajú aj práce na zmenách a 
doplnkoch územného plánu obce. Jednou 
z našich priorít je udržanie mladých rodín 
v obci, preto pripravujeme aj novú lokalitu 
pre individuálnu bytovú výstavbu 
rodinných domov pre mladé rodiny,“ 
priblížil starosta Veľkej Mače. Najbližšou 
prioritou v obci je vybudovanie denného 
stacionára pre najstarších občanov. V 
akých plánoch stopol covid vedenia obcí? 
Ing. Tomáš Nemeček si myslí, že aj zlé je na 
niečo dobré. Život sa podľa neho trochu 
upokojil. Projekty ani výzvy neboli vtedy 
zverejnené, ale podarilo sa mu aspoň ako 
členovi Sekcie životného prostredia pri 
ZMOS-e vybojovať, aby malé obce mali 
financie na projektovú dokumentáciu. „Ak 
chcú robiť kanalizáciu, musíme ich 
podporiť, ak majú dať 20-tisíc za projekt, 
nemajú na to a ako majú potom budovať? 
Teraz už ale očakávame, že sa veci 
naštartujú,“ vyhlásil nádejne. Najbližšie by 
v Pustých Sadoch chceli rozšíriť materskú 
školu, spracúvajú projekt na kanalizáciu a 
teraz majú v merku športový areál. 
Čiastočné úpravy komunikácií už stihli. 
„Postupne rekonštruujeme kaplnku (prvý 
kostolík v našej obci), tento rok plánujeme 
zrekonštruovať okná a fasádu. Chceli by 
sme sa majetkovo vysporiadať s cirkvou a 
pokračovať v rekonštrukčných prácach,“ 
vyhlásil Ing. Tomáš Nemeček. Aj v Žihárci 
sa chod obce trochu spomalil. Plány aj 
projekty sa realizovali pomalšie. Podľa 
starostu Alajosa Baranyaya však v činnosti 
pokračovali. Hovorí: „Aj keď pomalšie, ale 
pokračovali sme vo výstavbe nájomných 
bytov, rozšírili sme službu sociálnej 
starostlivosti, zrekonštruovali sme 
požiarnu zbrojnicu, rozšírili sme sieť 
verejného osvetlenia o nový úsek, začali 
sme svojpomocne renovovať cesty a 
chodníky. Protiepidemiologické opatrenia 
rozšírili a zároveň zaťažili prácu 
samosprávy, ako i obecného úradu. 
Testovanie sme organizovali celkovo 16-
krát s nemalými finančnými nákladmi a 
osobnej obetavosti.“ V Tomášikove sa 
snažili taktiež pandémiu zvládnuť 
najlepšie, ako mohli. Spojili sily za zdravie 
obyvateľov. „Improvizovali sme a robili 
často aj to, čo nebolo v náplni našej práce. 
Benefity od štátu sme potom využili na 
rekonštrukcie kultúrneho domu,“ reagoval 
PhDr. Zoltán Horváth. Kvôli pandémii 
pribudli mnohé povinnosti aj v Obecnom 
úrade vo Veľkej Mači. „Koncom októbra 
2020 sa samosprávy stali súčasťou 
celoštátnej vojenskej operácie, keď bolo 
treba zabezpečiť prvé celoplošné testovanie 
obyvateľstva na prítomnosť koronavírusu. 
Samosprávy sú asi ,dobrým študentom, 
lebo začiatkom roka 2021 už bez 

pokračovanie na str. 12.

Ing. Štefan Lancz
 starosta obce Veľkej Mače

Ing. Tomáš Nemeček 
starosta Pustých Sadov
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prítomnosti vojska vedeli zabezpečiť vo 
vlastnej réžii počas dlhej doby 15 
týždňov opakované skríningy 
obyvateľstva,“ priblížil život v obci jej 
starosta. Podľa Ing. Štefana Lancza sa zo 
samospráv stali „poskytovatelia 
zdravotníckych služieb“. Narýchlo 
museli totiž vytvárať priestory pre 
testovací personál aj verejnosť, i keď to 
určite nepatrí medzi úlohy samosprávy. 
Čo si myslí starosta Veľkej Mače o svojej 
obci, ide dopredu a sú jej občania 
nápomocní? „Keby som mal 
charakterizovať obyvateľov našej obce, 
tak si myslím, že sa nelíšia od obyvateľov 
ktorejkoľvek inej obce, vždy je to pestré 
spektrum ľudí s rôznymi názormi, 
rôznymi záujmami. Všade nájdeme 
dobrých ľudí, ale v každej obci sa nájdu i 
ťažšie prípady, nájdu sa aj totálni 
ignoranti. Práca starostu je tiež o tom, že 
musí mať cit pre spravodlivosť, 
diplomaciu aj rovnováhu, keď rieši 
problémy a požiadavky svojich 
obyvateľov. Ja väčšinu svojich obyvateľov 
poznám ako pracovitých ľudí, ktorí žijú 
a pracujú tak, aby za každých okolností, 
v horších aj lepších časoch, vedeli 
zabezpečiť všetko, čo je v prospech ich 
rodín,“ prezradil starosta. Momentálne 
našu krajinu zasiahla energetická kríza. 
Dotkla sa občanov, podnikov i 
samospráv. Ako sa s ňou vysporadúvajú 
v Pustých Sadoch? „Kríza je tu a treba sa 
s ňou vysporiadať, určite nás bude stáť 
prostriedky, ktoré sme mohli využiť aj 
inak. Sme v regionálnom združení ZMO 
Jaslovské Bohunice. Preto sa nám 
podarilo zazmluvniť výhodnejšie ceny 
energií, aj preto dopad bude miernejší,“ 
potvrdil Ing. Tomáš Nemeček. Rastúce 
ceny energií ale vyvolávajú neistotu v 
žiháreckej samospráve. Podľa starostu 
zvýšené výdavky zatiaľ hradia z 
vlastných prostriedkov, ale dúfajú, že 
vláda Slovenskej republiky má v pláne 
kompenzovať toto zvýšenie cien a 
samosprávy nenechá skrachovať. Vo 
Veľkej Mači tiež úraduje energetická 

kríza. „Nikto nemá radosť z energetickej 
krízy ani zo zdražovania stavebných 
prác, ale samospráva si počas celej svojej 
doterajšej existencie už zvykla na to, že 
tomu, čo nám nadiktujú zhora, sa 
musíme niekedy aj so zaťatými zubami 
prispôsobiť,“ vyjadril sa na margo 
problematiky Ing. Lancz. V Tomášikove 
vnímajú energetickú krízu ako 
podpásovku. PhDr. Horváth ako starosta 
obce uviedol, že niečo také nečakali od 
štátneho podniku. Vyššie výdavky za 
energie by obciam podľa starostu mali 
kompenzovať. Popri tejto ošemetnej 
situácii však s nastupujúcou jarou 
ožívajú prerušené plány samospráv. Na 
čo sa ich občania môžu tešiť? Ing. Tomáš 
Nemeček tvrdí: „Ideme postupne. Ideme 
upraviť detské ihrisko, kaplnke sa 
venujeme a mám jednu srdcovú 
záležitosť. Týka sa cestovného ruchu, ale 
podrobnosti až neskôr...“ Starosta Alajos 
Baranyay okrem plánov pociťuje aj 
radosť zo spolupráce ich samosprávy. 
„Opätovne musím vyzdvihnúť 
zodpovednú a obetavú prácu 
samosprávy. Vždy hľadala a našla tie 
najpotrebnejšie a najlepšie riešenia. 
Veľmi dôležitým faktorom pri realizácii 
jednotlivých projektov bola aj podpora a 
pochopenie občanov. Obetavý prístup 
zamestnancov obce, praktické riešenie 
vzniknutých problémov sú 
nevyhnutnosťou v našej práci. Všímam 
si, že zo spolupráce, ktorá sa zrodila v 
čase epidémie, sa dnes stáva skôr 
rozdelenie našej komunity. V každom 
prípade chceme tento jav odstrániť. 
Preto považujem za dôležité čím skôr 
reštartovať činnosť našich organizácií a 
malých komunít,“ vyhlásil. Aj 
Tomášikovo má veľké ambície, ako ešte 
viac naštartovať záujem domácich aj 
zahraničných hostí. Združili sa v 
Oblastnej organizácii cestovného ruchu 
Matúšova zem a chcú do nej zapojiť aj 
ďalšie obce okresu. „Máme už pozitívne 
odozvy od kolegov, chceme ukázať 
domácim aj zahraničným návštevníkom 

krásy nášho okresu, čo je tu pekné. 
Miesta, atrakcie, ktoré sa oplatí vidieť,“ 
prezradil starosta obce PhDr. Horváth. 
Starosta sa teší, že sa ich obci podarilo 
odkúpiť od štátu kaštieľ Esterházyho. 
Pre verejnosť v ňom vybudovali 
pamätnú izbu, ktorá budí obrovský 
záujem verejnosti. „Každý mesiac 
organizujeme farmárske trhy na nádvorí 
kaštieľa a vtedy je táto izba otvorená. 
Budúci mesiac odovzdáme do užívania 
sobášnu sieň, na základe výbornej 
spolupráce s TTSK ešte vznikne jedna 
poľovnícka miestnosť. Chceme 
zrekonštruovať mlyn, kde by mala 
pribudnúť turisticko-informačná 
kancelária. Vybudujeme aj prístupovú 
cestu, takže zameriavame sa na oblasť 
cestovného ruchu,“ doplnil starosta 
Tomášikova. „Máme pripravené 
realizácie niektorých prác menšieho 
rozsahu, budeme riešiť asfaltovanie 
Gáňskej ulice a dúfame, že niektoré 
nami podané projekty budú podporené 
a budeme môcť pokračovať v 
rozvojových aktivitách obce,“ vyhlásil 
Ing. Lancz. V Žihárci sa tiež chystajú 
poriadne si vyhrnúť rukávy. Chcú ďalej 
asfaltovať miestne komunikácie a 
obnoviť chodníky, rozšíriť zberný dvor a 
vybudovať k nemu prístupovú cestu. 
„Hospodárenie s odpadom vrátane 
nakladania s bioodpadom je úlohou na 
najbližšie mesiace. Opakujem dôležitosť 
obnovenia komunitnej práce, ktorá bola 
pozastavená z dôvodu epidémie: Deň 
žien, Deň detí a iné spoločenské sviatky, 
usporiadanie spomienkových slávností, 
organizovanie obecných dní, postupné 
obnovenie práce našich inštitúcií, 
spoločenských organizácií a spolkov. 
Pretože tento druh sebarealizačnej 
činnosti je zdravý a je jednou zo 
základných podmienok existencie 
aktívnej komunity,“ doplnil starosta 
Alajos Baranyay.

Bc. Z. Gregorová
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V Galantskej knižnici bol aj v čase 
pandémie o knihy veľký záujem

Kniha predstavuje niečo výnimočné. Niečo, čo nás prenesie do iné-
ho sveta, pomôže vyčistiť hlavu od ťaživých myšlienok a umožní 
nám ponoriť sa naplno do napínavého deja. Stáročia potvrdzujú, 
že bez kníh by bol náš život chudobný. Aj kniha nám môže do-
pomôcť k väčšej rozhľadenosti, vzdelanosti a chápavosti. Vyberať 
zo širokých ponúk si dnes môžeme v internetových či kamenných 
kníhkupectvách i antikvariátoch, ale pestrú ponuku poskytujú aj 
knižnice. Iste v nich nájdete, čo hľadáte. V Galantskej knižnici po-
núkajú svojim návštevníkom rôzne služby a, samozrejme, najmä 
knižky na výpožičku. Na svoje si prídu čitatelia rôzneho veku. Od-
delenie literatúry pre deti a mládež ponúka knižky od najmenších 
do 16 rokov, v Oddelení pre dospelých nájdete beletriu i odbornú 
literatúru. Okrem toho sa v budove knižnice nachádza aj Odde-
lenie bibliografie a regionálnych informácií. Svoje služby ponúka 
študovňa a čitáreň. Tie sú spolu s marketingom a registratúrou 
pracovnou náplňou Zuzany Mlatecovej. Ako s úsmevom uviedla, k 
práci v knižnici sa dostala náhodou, prestúpila z Trnavy. Na svojej 
práci má najradšej kontakt s ľuďmi a je šťastná, ak im môže akokoľ-
vek pomôcť. Má rada ťažšiu literatúru, oslovila ju vojnová téma. Te-
raz hltá dramatické príbehy. Zuzana Mlatecová nám o Galantskej 
knižnici porozprávala zaujímavé novinky. Počas uplynulých dvoch 
rokov sa aj v tejto inštitúcii museli prispôsobiť pandemickej situ-
ácii. Nie vždy to bolo ľahké, ale spoločne všetko prekonali. „Tým, 
že poskytujeme návštevníkom služby a organizujeme rôzne podu-
jatia, o to bolo toto obdobie náročnejšie. Prešli sme rôznymi fáza-
mi, mali sme aj úplne zatvorené. Vlani sme mali 54 dní, kedy sme 
mali úplne zatvorenú knižnicu a 90 dní sme poskytovali knihy cez 
výdajné okienko,“ objasnila Zuzana Mlatecová. Návštevníci si kni-
hy vopred objednali a prevzali. Aj keď podľa pracovníčky knižnice 
boli najprv zaskočení novým výpožičným spôsobom, postupne si 
zvykali. Neskôr už pre knižné nádielky chodievali ako na bežia-
com páse. Aktuálne majú bohatý knižničný fond pre návštevníkov, 
takže je si z čoho vyberať. V minulom roku v tomto kultúrnom 
stánku zažili aj príjemnú udalosť. Galantská knižnica sa totiž dožila 
svojho okrúhleho jubilea. Vedenie a kolektív oslávili 70. výročie jej 
založenia. „Žili sme tým celý rok, ale kvôli pandémii sme oslavy 
presunuli. Hlavné aktivity sa uskutočnia počas marca 2022. Uda-
losť si pripomenieme slávnostnou akadémiou spolu s pozvanými 
hosťami,“ priblížila Zuzana Mlatecová. Práve prvý jarný mesiac je 
každoročne venovaný knihám. Keďže im minulý rok padli viaceré 
podujatia, chcú ich naplno ponúknuť verejnosti. „Vyradili sme veľ-
ké množstvo zachovalých knižných titulov a tie chceme ponúknuť 
v Burze kníh už od 7. 3. 2022 v priestoroch knižnice. V marci tra-
dične oslavujeme Týždeň slovenských knižníc, vtedy ponúkneme 
návštevníkom toho viac. Pre detského čitateľa sme prichystali kvíz, 
ktorý si vyplní v oddelení pre deti, ale môže si ho vziať i domov. Po 

jeho vyhodnotení vyberieme troch víťazov,“ objasnila pracovníčka 
knižnice. V tejto knižnici sa počas roka často zapájajú do aktivít a 
často na ne využívajú granty. Vlani sa im aj napriek pandémii vcel-
ku dobre darilo a nakúpili aj veľa knižiek, najmä cez Fond na pod-
poru umenia. Knihy sa rokmi opotrebúvajú, a tak ich pracovníčky 
postupne vymieňajú. Ak prídu nové tituly, staršie vyraďujú a v pr-
vom rade ponúknu knižniciam. Ich knižničný fond tvorí aktuálne 
takmer 77 000 kníh. A na aké chuťovky lákajú nových čitateľov? 
„Čitateľa našej knižnice sa snažíme vychovávať už od dieťaťa, kedy 
si tvorí vzťah ku knihe. V oddelení pre deti robíme rôzne aktivity, 
v čase pred pandémiou k nám chodila pani pedagogička hudob-
nej výchovy v rámci podujatia Ringató a v sprievode gitary učila 
deti prvé riekanky a pesničky,“ skonštatovala Zuzana Mlatecová. 
Spoločnosť im vždy robia i knižky. Oddelenie pre deti disponuje 
zrekonštruovanou herňou, ktorá je využívaná na podujatia a ta-
kisto na príjemne strávenú chvíľu s knihou. „Tiež počas spome-
nutého Týždňa slovenských knižníc ponúkame novým čitateľom 
ročné členské zdarma,“ doplnila Zuzana Mlatecová. Okrem toho 
dvakrát do týždňa u nich prebieha podujatie Z rozprávky do roz-
právky. Popri slovenčine sa deti snažia zaujať aj rozprávkami v ma-
ďarskom jazyku. Vychádzajú im v ústrety, keďže veľa galantských 
detí sa učí paralelne od mala slovensky aj maďarsky. Obľúbenou 
súčasťou knižničnej ponuky bývajú aj sympatické drevené knižné 
búdky. Táto vychytávka má svojich priaznivcov aj v Galante. Jedna 
sa nachádza priamo v areáli knižnice. Zuzana Mlatecová o nej po-
vedala: „Do knižnej búdky dávame zachovalé tituly. Búdka je skve-
lá a veľmi využívaná, ľudia knihy zoberú, ale aj prinesú.“ Aj tento 
drevený domček pre knihy získali vďaka finančnej výhre. Dávnejšie 
zabojovali v súťaži istého obchodného reťazca. Ich projekt ocenili, 
a tak financie výhodne investovali do knižnej búdky. Doladili aj 
posedenie okolo nej. Oddýchnuť si pri dobrej knihe môžete pria-
mo na priestranstve pred knižnicou. „Do podobného projektu sme 
sa zapojili aj nedávno a opäť sme vyhrali. Z prieskumu knižnice 
sme vyhodnotili, že verejnosť by privítala knižnú búdku v blízkos-
ti detského ihriska či v mestskom parku. Určite sa budeme snažiť 
vyhovieť väčšine a búdku situovať do takejto lokality,“ prezradila 
pracovníčka knižnice. A viete vôbec, kto si u nich najviac chodí 
pre knihy? Tak si predstavte, že v Galantskej knižnici majú viac či-
tateliek ako čitateľov. Najobľúbenejšie slovenské dospelácke tituly 
sú krimi. V maďarskom jazyku zase vedie romantika. U detí je už 
dlhodobo na popredných priečkach Harry Potter a azda navždy 
budú mať svoje stále miesto v srdciach detí obrázkové knižky. Tak 
už nečakajte a vybehnite si aj vy po zaujímavý titul, ktorý ovlaží 
vašu dušu.

Bc. Z. Gregorová
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Galantské kvetinárstva IRIS sa vynašli aj počas 
covidu, v kurze sú okrem noviniek  aj „retro“ kúsky

Kto pozná Galantu, vie, že sa v nej na-
chádzajú pôvabné kvetinárstva. Už na 
prvý pohľad sú to ohromujúce voňavé 
eldoráda. Ich spolumajiteľom je Roman 
Herceg, ktorý má v meste tri takéto pre-
dajne. Na kvetinovú púť vykročil po 
tom, čo sa zoznámil s manželkou. Jej ro-

dičia totiž pestovali kvety, a tak neskôr 
vznikla rodinná firma. Ešte aj po rokoch 
ho táto práca teší a dokonca má už aj po-
kračovateľov. Dcérka s hrdým otcom za-
čína pracovať v obchode. Ako prežívali 
uplynulé dva roky a ako sa im darí teraz? 
„V prvom rade nám pandémia vzala ob-
raty a tržby. Zo začiatku sme mali úplne 
zatvorené predajne, potom sme zriadili 

aspoň okienkový predaj. Takže najnut-
nejšie veci sa predávali. Aj vďaka tomu 
sme prežili bez veľkých strát. Máme 
dobrú klientelu, ktorá nás obdarila tým, 
že keď sme mohli otvoriť, ľudia si prišli 
nakúpiť,“ priznáva spolumajiteľ Roman 
Herceg. Hoci aj oni utrpeli isté straty, 

vďaka stálym zákazníkom a štátnej po-
moci prežili a nemuseli prepustiť svojich 
zamestnancov. Ako to vyzeralo počas 
pandemického obdobia s dodávateľ-
mi? „Bolo to ťažšie, lebo sme predsa len 
neobjednávali tovar v objeme ako zvy-
čajne. Museli sme špekulovať,“ priblížil 
spolumajiteľ kvetinárstiev. Spolu s kole-
gami dali hlavy dokopy a pospájali svoje 

objednávky. Vymysleli to preto, aby zby-
točne neplatili drahú dopravu. Pre tovar 
si potom prišli do jedného podniku, čo 
ich vyšlo lacnejšie, ako keby objedná-
val každý sám. Kvetinár Roman Herceg 
priznáva, že to bolo obťažnejšie, preto-
že v pandemických časoch nevedeli, čo 
sa predá. „Za tých 20-25 rokov, čo sme 
na trhu, už vieme podľa mena v kalen-
dári, sviatku, o čo bude záujem, a podľa 
toho vieme objednať. Teraz to bolo iné. 
Predávali sme najnutnejšie veci ako ky-
tice, vence na pohreb a pod.,“ uviedol 
Roman Herceg. Aj keď bol niekedy o 
darčekové predmety záujem, veľa tohto 
tovaru stálo. Ľudia si ťažko vyberajú dar-
čeky, keď ich poriadne nevidia, a podľa 
Romana Hercega sa všetko nedá ukázať 
zákazníkovi cez dvere. Aj tak však vtedy 
nabehali k dverám a späť doslova kilo-
metre. Počas zmeneného pracovného 
režimu sa často zvyknú v hlavách rodiť 
inovačné myšlienky, posuny k niečomu 
novému. Stalo sa niečo také aj v galant-
ských kvetinárstvach? Ich spolumajiteľ 
tvrdí, že sa nepoddali „osudu“, ale, nao-
pak, situácia im aj prišla celkom vhod. 
V čase zatvorenia predajní poriadne vy-
upratovali a vymaľovali všetky priestory. 
Takto využili čas, keďže počas bežnej 
prevádzky by ho našli len ťažko. Kveti-
nárstva navštevujeme hlavne preto, že si 
tam vyberáme nádherné, voňavé kvety, 
ktoré potešia oči aj ubolenú dušu. Čo sa 
dialo s množstvom živých kvetov v za-
tvorenom obchode? „Straty živých kve-
tov boli na tisíce. Nikto nás neupozornil, 
že sa niečo také stane. V roku 2020 pred 
Veľkou nocou som nakúpil som zásoby 
a zatvorili nás. To bolo kruté, kvety sme 
porozdávali po známych, niečo skonči-
lo v kontajneri...“ smutne dodal Roman 
Herceg. Na jeseň už vedeli vopred, aká 
bude situácia a dobre sa na ňu pripra-
vili. Zmenšili objednávky a nakupovali 
menej. Tovar ponúkali zákazníkom cez 
okienko. Ak ešte stále zostali živé kvety, 
vyložili ich pred obchod a ľuďom ich 
darovali. V ťaživej dobe tak aj napriek 
neľahkej situácii urobili radosť  zákazní-
kom i okoloidúcim. Kedysi boli obľúbe-
nými kvetmi karafiáty (klinčeky). Niek-
torí ľudia dnes považujú tieto stálice za 
„symboly socializmu“, keďže ich dostá-
vali ženy k MDŽ a vytvárali sa z nich 
pohrebné kytice. Aký je o ne záujem v 
galantských kvetinárstvach? „Ľudia boli 
skeptickí, lebo ich bolo veľa. Ale skúse-
ní pestovatelia tvrdia, že s karafiátom je 
oveľa viac práce ako s ružami. Aj dnes sú 
stále v kurze a vo svete sa veľmi predáva-
jú. My ich máme v ponuke, ale ľudia stá-
le karafiát zaraďujú k pohrebom, pritom 
veľmi dlho vydržia a krásne voňajú,“ 

Roman Herceg spolumajiteľ kvetinárstiev IRIS

Kvetinárstvo IRIS Galanta
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priblížil spolumajiteľ Roman Herceg. 
Obľúbenými „retro“ kvetmi boli aj antú-
rie, sansevieria (svokrine jazyky), do ky-
tíc sa pridával dekoračný asparágus. Ke-
dysi sme ich bežne pestovali a dnes opäť 

patria medzi vychytávky. Vlani v galant-
skom kvetinárstve predali veľa sansevier 
v ozdobných črepníkoch. Na výslnie sa 
dostali aj monstery. Po kvetoch s ob-
rovskými listami mnoho ľudí netúžilo, 

lebo babičkám zaberali často celé steny. 
No dnes je po nich opäť veľký dopyt a v 
módnych trendoch predstavujú doslova 
nevídanú exotiku. V týchto pôvabných 
kvetinárstvach vždy ponúkajú to, čo 
má práve svoje obdobie. Kvet je vtedy v 
kondícii a za dobrú cenu. Podľa Romana 
Hercega ich dodávatelia pochádzajú z 90 
% zo zahraničnej kvetinovej burzy. „Sú 
aj domáci, ale je ich málo. Starší pesto-
vatelia už nemajú nasledovníkov, preto 
pestovateľský trh nie je u nás taký veľký, 
veľa vecí sa preto dováža. U nás sa pes-
tujú letničky, karafiáty, gerbera, základné 
črepníkové kvety a ostatné je dovoz,“ 
objasnil dlhoročný skúsený kvetinár. 
Najväčším hitom sú teraz jarné kvety a 
cibuľoviny. Práve nimi chcú potešiť zá-
kazníkov a prebudiť v nich optimizmus. 
K MDŽ možno potešiť antúriami, hya-
cintmi, primulkami aj narcismi, ktoré 
sú dekorované s figúrkou či srdiečkom 
v košíčkoch. Vydržia dlhšie ako kytica 
a neskôr ich možno vysadiť do záhrady. 
Budete z nich mať viacnásobný úžitok.

Bc. Zlatica Gregorová

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

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

lupy, mikroskopy...

Kvetinárky Zuzana a Lucia z Kvetinárstva IRIS
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Riaditeľka Hajnalka Oláh po obmedzujúcej pandémii 
v ich škole dnes hľadí do budúcnosti s optimizmom

Uplynulé mesiace poriadne prevetrali 
naše životy. Pandemické opatrenia sa 
dotkli každého z nás. Svoje si užili do-
spelí aj seniori a azda najviac to vrelo 
medzi školákmi. Svoje si užili aj v Zá-
kladnej škole Zoltána Kodálya s VJM 
v Galante. Jej riaditeľka Hajnalka Oláh 
nám povedala, ako si s ťažkými časmi 
poradili a ako sa im darí dnes.
Riaditeľka Hajnalka Oláh hovorí, že 
nástup pandémie prežívali ťažko. „Prvé 
mesiace covidového obdobia neboli ľah-
ké, museli sme si zvyknúť na dištančné 
vzdelávanie. Písomné doručovanie úloh 
nebolo efektívne, preto sme sa snažili 
hneď od začiatku preniesť všetky vy-
učovacie hodiny do online 
priestoru,“ uviedla.
Po čase už nabehli na „vybu-
dovaný systém“ a aj žiaci s 
pedagógmi si zvykali na nové 
podmienky. Vlani už boli na 
výnimočné situácie prichysta-
ní. „Na školský rok 2020/2021 
sme už boli pripravení, vedeli 
sme už, aké technické zázemie 
majú naši žiaci. Komu chýba-
lo potrebné vybavenie, tomu 
sme požičali počítačové zosta-
vy. Na hodinách informatiky 
sa vyučujúci zaoberali tema-

tikou dištančného vzdeláva-
nia: písanie mailov, používa-
nie programu Google meet, 
fungovanie Classroomu,“ 
priblížila riaditeľka Hajnalka 
Oláh.
Ťažké časy môžu človeka 
zlomiť, alebo sa im posta-
ví čelom. Nové podmienky 
ho však, paradoxne, môžu 
aj obohatiť. Deti a mládež 
možno začnú ešte viac vyu-
žívať moderné technológie 
vo svoj prospech. Ako to vy-
zeralo v galantskej základnej 
škole? S akými problémami 
bojovali počas pandémie a 
aj im niečo toto nepriaznivé 
obdobie dalo? „Od októbra 
2021 do dnešného dňa už 
vieme bez problémov prejsť 
na dištančné vzdelávanie, 
hoci táto forma vzdelávania 
nevyhovuje ani pedagógom, 
ani žiakom. Napriek nevýho-
dám dištančnej formy vzde-
lávania ŠŠI nezistila výrazné 
nedostatky vo vedomostiach 
našich žiakov. Prednosťou 

covidového obdobia bolo, že učitelia sa 
zdokonalili v práci s počítačom, našli 
sme nové formy a spôsoby vyučovania 
a hodnotenia žiakov. Žiakom sa páčilo 
neskoršie vstávanie a mnohým aj učenie 
sa z pohodlia domova,“ uviedla riaditeľ-
ka Hajnalka Oláh. Finančné problémy 
sa im počas covidového obdobia vyhli. 
V spolupráci s mestom Galanta zreali-
zovali viaceré projekty: rekonštrukciu 
tried ŠKD, zaviedli teplú vodu do hygie-
nických zariadení. „Zo štátnych zdrojov 
sme si vedeli zaobstarať všetky hygie-
nické a čistiace potreby, ktoré sme po-
trebovali k predchádzaniu šírenia Covid 

ochorenia. Takisto zo štátnych zdrojov 
sme si mohli zaobstarať potrebnú tech-
niku: notebooky, internetové pripojenie, 
ktoré boli nevyhnutné k dištančnému 
vzdelávaniu,“ vymenúva riaditeľka zá-
kladnej školy. Uplynulé dva roky boli 
poznačené aj tým, že sa stoplo viacero 
aktivít. Organizovanie kultúrnych, špor-
tových či spoločenských podujatí abso-
lútne ustalo. Ľudia sa nemohli stretávať 
a život plynul akosi menej radostne než 
zvyčajne. Tradičné aktivity museli odlo-
žiť aj v Základnej škole Zoltána Kodá-
lya s VJM v  Galante. Veľký škrt urobilo 
utlmenie krúžkovej činnosti. A tú majú 
naozaj bohatú. Podľa riaditeľky školy 
sa deti nestretávali v tanečnom súbo-
re ani v spevokole či citarovej skupine. 
Kvôli pandemickým obmedzeniam sa 
nekonali ani športové a vedomostné sú-
ťaže. Riaditeľka Hajnalka Oláh uviedla: 
„Pred covidom sme každoročne mali 
veľkolepú slávnostnú akadémiu v kul-
túrnom dome, v rámci ktorej vystupo-
vali naši talentovaní žiaci a umelecké 
súbory. Museli sme sa zrieknuť lyžiar-
skeho a plaveckého výcviku, exkurzií a 
školy v prírode.“  To najdôležitejšie, čo 
škola žiakovi poskytuje – osobný kon-
takt a prezenčné vyučovanie, išlo počas 
pandémie celkom do ústrania. Spojenie 
medzi učiteľom a žiakom sa prenieslo 
do internetového sveta. A že to nebolo 
„to  pravé orechové“, potvrdzuje aj Haj-
nalka Oláh: „V covidovom období nám 
chýbali najmä osobné kontakty so žiak-
mi a rodičmi. Spolupráca školy a rodi-
čovského združenia bola v našej škole 
ukážková. Mali sme spoločné akcie: 
školský ples, juniáles, Mikuláš, karne-
val. V rámci týchto akcií sme sa mohli 
neformálne a priateľsky porozprávať s 
rodičmi a často sme vyriešili aj veľmi zá-
važné problémy.“ A ako aktuálne vyzerá 

školská činnosť v Základnej 
škole Zoltána Kodálya s VJM 
v Galante? Riaditeľka Hajnal-
ka Oláh skonštatovala, že v 
súčasnosti veľmi optimisticky 
hľadia do budúcnosti a pevne 
veria, že školský život sa vráti 
do normálu. Tešia sa, že budú 
môcť nabehnúť na klasické 
prezenčné vzdelávanie a po 
čase opäť zorganizovať rôz-
ne súťaže, exkurzie a krúžky. 
V pláne majú aj letný tábor a 
školu v prírode.

Bc. Zlatica Gregorová
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Partia z HK Los Amateros Šaľa už opäť naplno 
trénuje, na zimu chystajú aj obľúbenú Winter Classic 3

Okrem svojich profesií sa vo voľnom čase venujú veľkej lás-
ke – ľadovému hokeju. Partia nadšencov a kamarátov sa pred 
rokmi dohodla, že si spolu občas zahrajú len tak pre radosť. V 
meste Šaľa má tento šport totiž dlhoročnú tradíciu. Po čase zo 
stretnutí kamarátov vznikol seriózny klub s poetickým názvom 
HK Los Amateros Šaľa. Okrem toho, že popri tom, čo spolu 
dospelí hokejisti pravidelne trénujú, zveľaďujú aj miesto svojho 
pôsobenia – šaliansky štadión. V spolupráci s mestom, združe-
ním Šaľa na ľad a s podporou sponzorov ho v roku 2018 trochu 
vyparádili. Vymenili na ňom tridsaťročné mantinely. Vynovená 
bola aj betónová plocha. Po moder-
nizácii členovia klubu Los Amateros 
Šaľa zatúžili preto, aby mohli svoje 
umenie predviesť aj pred divákmi, 
ktorí k poriadnemu hokejovému zá-
pasu jednoznačne patria. Vzájomné 
zápasy neplánovali kvôli víťazstvám, 
ale skôr pre pobavenie publika. Roz-
hodli sa, že pozvú svojich kolegov na 
priateľské stretnutie v ľadovom hoke-
ji. Prvé stretnutie Winter Classic pod 
holým nebom odohrali v roku 2018 
a stretli sa v ňom s hráčmi HK Nitra. 
Po veľkom úspechu a skvelej odozve 
fanúšikov uskutočnili aj druhý roč-
ník Winter Classic 2019. Táto veľ-
kolepá a úspešná akcia vždy zavedie 
do Šale množstvo domácich i cez-
poľných návštevníkov. Organizátori 
vyzbieraným vstupným pomohli už 
mladým talentom aj Šaľanovi Danie-
lovi Vyslúžilovi. Ako pokračujú ďalej, 
do akej miery ich stopla koronakríza 
a čo ich najbližšie čaká? Kapitán HK 
Los Amateros Šaľa Pavol Petro nám 
prezradil, že pandemické časy boli 
pre nich veľmi ťažké. „Nemohli sme 
hrať hokej skoro 20 mesiacov, hlavne sa kamarátsky stretávať, 
keďže naše vzťahy v tíme sú už o veľkom priateľstve a nielen o 
hokeji. Preto nás potešila informácia v polovici decembra 2021, 
že bude opäť otvorený zimný štadión v Šali. My ako tím sme ho 
pomohli zabezpečiť tak, aby bol otvorený, či už pre verejnosť, 
alebo pre hokejistov,“ priblížil Pavol Petro. Mali v pláne počas 
uplynulých dvoch rokov dôležité podujatia alebo priateľské zá-
pasy, ktoré museli zrušiť? „Mali sme aj minulý rok plánovaný 
Winter Classic 3, ale, bohužiaľ, pár dní, ba pár hodín pred zápa-
som sme ho museli zrušiť pre chorobu hráčov. Sme aj radi, lebo 
by to muselo byť bez divákov, a to by nebolo pre nás také pravé 
hokejové. Celé podujatie sme teda presunuli na tento rok,“ vy-
jadril sa šaliansky kapitán. Členovia tohto tímu totiž potvrdili, 
že všetko zlé je aj na niečo dobré. Úprimne priznávajú, že hokej 
bez divákov je veľmi smutný, chcú, aby sa ľudia odreagovali pri 
športe, práve po pandemickej dobe, a preto ich radi uvidia na-
budúce – hlasno skandujúcich a v plnom nasadení. „Čo sa týka 

priateľských zápasov, mali sme tu súperov z Bratislavy, 2-krát z 
Nových Zámkov, kde sme dva zápasy vyhrali a jeden prehrali. 
Som rád, že nás stále oslovuje viac a viac tímov, čo si chcú s 
nami v Šali pod holým nebom zahrať. Pre iných hráčov je to aj 
o zážitku, nielen o hokeji,“ vyznal sa kapitán Petro. Fanúšikov 
HK Los Amateros Šaľa bude iste zaujímať, či sa počas uplynu-
lého obdobia neudiali v zostave nejaké zmeny. Kapitán tímu 
je veľmi rád, že celý tím bude pokračovať v pôvodnej zostave. 
Po čase by do svojich radov chceli prijať aj mladšiu gardu, aby 
trošku omladili tím a vychovali svojich nástupcov. Podľa Pavla 

Petra majú už teraz v klube troch ši-
kovných hráčov a jedného mladého 
šikovného brankára. Aj keď sa ho-
kejová sezóna skončila a naplno za-
vládlo jarné počasie, hokejisti na sebe 
pracujú aj v ostatné časti roka. Ako 
sa šalianskym hokejistom aktuálne 
darí? Kapitán Pavol Petro objasnil, 
že tréningy ani teraz nevynechávajú. 
„Tím funguje veľmi dobre, stretáva-
me sa 2-krát za týždeň pravidelne a 
som rád, že počet hráčov je stále veľ-
mi veľký. To nám umožňuje hrať kva-
litný hokej, za čo ja osobne chalanom 
veľmi pekne ĎAKUJEM,“ uviedol 
kapitán šalianskeho tímu. Vo februá-
ri 2022 sa slovenská hokejová repre-
zentácia vrátila z čínskeho Pekingu. 
Tentoraz s bronzovými medailami na 
krku. Ako vnímajú úspech slovenské-
ho hokeja na olympiáde chalani z HK 
Los Amateros Šaľa? Poznajú sa s nie-
ktorými osobne a ako hodnotia ich 
výkony? „Hrali sme FANTASTICKÝ 
hokej! Ja osobne som im od prvého 
zápasu veľmi fandil a veril. Celá repre 
držala po kope ako tím, či už na ľade, 

alebo mimo neho. Veľké veci s tímom dokázal tréner Ramsey 
a celý jeho realizačný tím na čele s pánom Šatanom. A osobne 
som rád, že nehrali hráči z NHL, ale tí, ktorí si to celé vybojo-
vali už v kvalifikácii na zimné OH,“ uviedol Pavol Petro. Podľa 
kapitána šalianskeho tímu práve títo slovenskí hráči patria do 
reprezentácie a teraz ukázali, čo je to hrať za Slovensko. „Gra-
tulujeme im za to a ďakujeme! A verím tomu, že to naštartuje 
našu mládež, aby sa dala na hokej, na šport ako taký. Lebo na 
Slovensku je šport veľmi hlboko na dne, čo mňa osobne veľmi 
mrzí. Aj preto my ako tím robíme v Šali všetko, aby hokej v na-
šom meste bol, aj keď len amatérsky a pár týždňov,“ dodal Pavol 
Petro. Na záver kapitán HK Los Amateros Šaľa prezradil, že sa 
osobne poznajú s Jankom Lašákom. Boli veľmi radi, že ich bol 
osobne pozrieť v Šali, keď zrekonštruovali zimný štadión. Ako 
tím mu poslali srdečnú gratuláciu, ktorá iste poteší nielen nášho 
šikovného bývalého brankára.

 Bc. Z. Gregorová

Ján Lašák na návšteve šalianskeho zimáku

Tím HK Los Amateros Šaľa
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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  
 prácu v  Žiackej školskej rade, v školských novinách, v rozhlasovom štúdiu 
 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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Advokát odpovedá:
Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok 
ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z inva-
lidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove 
príjem v prípade úmrtia jej manžela.  

Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dô-
chodok sú špecifikované v § 74 zákona č. 461/2003 Z. z.. 

Vdova má nárok na vdovský dôchodok počas jedného roka od smrti 
manžela, ktorý:
- ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného 
dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
- ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo 
získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dô-
chodok, alebo
-  zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Po uplynutí obdobia 1 roka od smrti manžela má vdova nárok na vý-
platu vdovského dôchodku, ak:
a) sa stará o nezaopatrené dieťa,
b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť o viac ako 70 % alebo
c) vychovala aspoň tri deti,
d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
e) dovŕšila dôchodkový vek.

Ak spĺňate jednu z podmienok na vyplatenie vdovského nároku podľa 
písmena a) až e), tak máte nárok na vdovský dôchodok aj po uplynutí 
1 roka od smrti manžela. V §74 zákona č. 461/2003 Z. z. sa nerieši, či 

ide o spoločné deti, v zákone sa uvádza len „vychovala deti“.  Bližšie 
informácie Vám povedia v Sociálnej poisťovni. 

Odporúčame Vám navštíviť najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne 
a podať žiadosť o priznanie vdovského dôchodku. Na pobočke Vám 
všetko pracovníčky vysvetlia. Neviem, pod ktorú pobočku patríte, ale z 
našej skúsenosti musíme konštatovať, že v Šali a v Galante sme sa vždy 
stretli s ochotnými pracovníčkami, ktoré všetko podrobne vysvetlili. 
Veríme, že tak to funguje po celom Slovensku. 

Ako žiadateľka budete musieť preukázať skutočnosti na vznik nároku 
na vdovský dôchodok a na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou 
poisťovňou.

Kedy mám nárok na vyplácanie vdovského dôchodku?
Chcela by som Vás poprosiť o radu. Som vdova po druhom manželovi, s prvým manželom som sa rozviedla ešte pred 20 rokmi 
a s tým som aj mala tri deti. Po druhom manželovi síce ostali deti, ale s jeho bývalou manželkou. V tejto súvislosti sa chcem 
opýtať, či mám nárok na vdovský dôchodok aj po uplynutí jedného roka od smrti manžela, kde viem, že nárok na vdovský 
majú všetky vdovy. Pýtam sa preto, lebo ma niektorí strašili, resp. zavádzali, že nemám nárok na vdovský, pretože som s 
druhým manželom nemala deti. Ako tento mechanizmus vlastne funguje, kedy mám a na čo nárok? Mám 54 rokov, momen-
tálne som nezamestnaná. Manžel zomrel minulý rok v lete. Ďakujem za odpoveď, veľmi mi pomôžete. 

 

Zo života Spojenej školy...

Napriek pandemickej situácii spojenej s COVID-19 sa naša škola  snaží zapájať a organizovať aktivity 
a súťaže pre žiakov.

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa sa stala organizátorom Online Kontraktačného dňa cvičných firiem Slovensko 
Západ, ktorý sa realizuje pod záštitou odboru školstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenského 
centra cvičných firiem a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.
Vďaka práci v cvičnej firme sa zvyšuje samostatnosť žiakov pri práci, naučia sa vzájomne komunikovať, 
pracovať v tíme, rozvíjajú kreativitu, podnikateľské zručnosti, naučia sa zodpovednosti za včasné a kvalitné 
splnenie úloh. Žiaci – zamestnanci cvičných firiem svoju činnosť prezentujú na celoslovenských 
a medzinárodných stretnutiach, zúčastňujú sa veľtrhov a kontraktačných dní v rámci školy, Slovenska 
a zahraničia. 
V mesiaci február si prišlo zmerať v on line priestore svoje podnikateľské zručnosti, schopnosti a zároveň 
odborné vedomosti 20  cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky. Reprezentovali školy z Bratislavy, 
Serede, Nitry, Šale, Levíc, Zlatých Moraviec, Zvolena, Sokolova.
Zúčastnili sme sa Ekonomickej olympiády, konanej tiež online, kde naša žiačka postúpila do Krajského kola 
v Nitrianskom kraji, ktoré sa bude konať na konci februára, následne sa zúčastníme online súťaže Olympiáda 
Mladý účtovník v mesiaci marec.V mesiaci marec sa žiaci študijného odboru Elektrotechnika a Obchodná 
akadémia  zapoja do Stredoškolskej odbornej činnosti.Žiaci sa zúčastnili po okresnom kole aj krajského 
kola olympiády v anglickom jazyku a olympiády ľudských práv ako úspešní riešitelia.
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