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ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Zo štyroch primátorov v galantsko-
šalianskom regióne /Galanta, Šaľa, 

Sereď, Sládkovičovo/ iba Jozef Belický 
zo Šale obhájil svoj primátorský 

post... a môže pokračovať v práci pre 
spokojnosť svojich občanov, ale aj 

ďalších obyvateľov regiónu.
/str.10.

Znovuzvolený starosta 
v Šoporni Mgr. Adrián 

Macho si nemaľuje 
budúcnosť na ružovo, 

napriek tomu chce obec 
posúvať stále dopredu

/str.6.

Absolvent šalianskej 
školy Lukáš Matuský sa 

stal víťazom 132. ročníka 
Veľkej pardubickej na koni 

Mr Spex /str.17.

Starostka 
Tešedíkova 
Mgr. Ildikó 
Agócs-Kőrösi 
opäť získala 
dôveru od 
občanov 
doma aj v 
regióne
/str.13.

Exprimátor Serede Ing. Martin 
Tomčányi je novým krajským 

poslancom v Trnave za okres Galanta
/str.16.

K prioritám nového 
primátora Serede  

Ing. Ondreja Kurbela 
patrí otvorenosť, jasná 

komunikácia i spoločná 
reč s poslancami /str.4.

6.



Ďakujeme všetkým našim klientom
za doterajšiu spoluprácu, veríme, že mnohým
z Vás sa nám podarilo nájsť šťastné bývanie.

Prajeme Vám tie najkrajšie
Vianoce a Šťastný nový rok

v kruhu svojich najbližších.

Kontaktujte nás

Ing. Miroslava Budayová
0905 554 369

Vajanského 2385/20, 924 01 Galanta partner@directreal.sk directreal.sk/partner

Ladislav Adamec
0903 423 200

Patrik Ruman
0904 010 297

Ľudovít Skokánek
0915 956 771
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Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473
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Katarína Filová – zakladateľka cukrárne z Horných Salíb, 
skvelá a temperamentná dáma, už nie je medzi nami...

Dlhoročne inzerovala v našom Galantsko-Šalianskom Žurnále a veľakrát 
sme si posedeli u nej v cukrárni na dobrej káve a ešte lepšom zákusku alebo 
torte. Porozprávali sme sa o živote, ale aj o podnikaní, ktoré zvlášť na Slo-
vensku vôbec nie je jednoduché. Život sa s ňou navyše nemaznal ani v súk-
romí. Ako matka musela zažiť smrť svojich synov. Ale statočne sa celé roky 
brodila životom a trápila so všetkým, čo dennodenne prinášal. Na mňa 
pôsobila vždy ako veľmi príjemná dáma, ktorá sa rada zasmiala na dobrom 
vtipe alebo zážitku. Veľmi ju mali radi aj jej zamestnanci v cukrárni, ale aj 
ďalší ľudia z obce a ďalšieho okolia. Bohužiaľ, už nie je medzi nami a je to 
škoda. Akosi rýchlo a vo veľkom počte nás v poslednom období opúšťajú 
príjemní a dobrosrdeční ľudia a intrigáni akoby sa množili. Katka Filo-
vá po sebe zanechala krásnu stopu v podobe dobre fungujúcej cukrárne a 
toto dielo, pevne verím, že bude ďalej pokračovať v rukách jej potomkov.  
Katka, odpočívajte v pokoji...

Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka GA-ŠA Žurnál
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 K prioritám nového primátora Serede Ing. Ondreja Kurbela 
patrí otvorenosť, jasná komunikácia i spoločná reč s poslancami

Mesto Sereď má po dlhých rokoch nového 
primátora. Obyvatelia si do tejto funkcie 
zvolili bývalého poslanca a zanieteného akti-
vistu Ing. Ondreja Kurbela. S akými pocitmi 
vstupuje do úradu, aké sú jeho priority a čo 
mu obzvlášť leží na srdci?

• Pán primátor, ako sa cítite pár dní vo 
funkcii? 
- „Je to všetko nové, musel som sa stretnúť 
so zamestnancami, riešiť aj personálne veci. 
Myslím, že tento štatút je náročný, ale teším 
sa na nové možnosti, na spoluprácu s po-
slancami aj zamestnancami mesta. Verím, že 
si postupne nájdeme k sebe cestu a vytvorí-
me dobrý tím,“ priblížil nový primátor Sere-
de Ing. Ondrej Kurbel.

• Čo aktívneho človeka s množstvom záuj-
mov viedlo k tomu, aby kandidoval na post 
primátora? 
- Novozvolený primátor Serede tvrdí, že za 
svojich poslaneckých čias videl, že niektoré 
pre neho dôležité témy nemajú tendenciu 
byť riešené, skôr naopak. „To bolo zároveň 
motiváciou - vyskúšať, posunúť sa o úro-
veň vyššie, môcť v spolupráci s poslancami 
a mestským úradom formovať cestu, ktorou 
by sa  mesto mohlo uberať. Šanca na jeho 
rozvoj iným spôsobom,“ priblížil Ing. On-
drej Kurbel.

• Prečo si vybrali voliči práve mladého ar-
chitekta na tento post, čo ich azda najviac 
presvedčilo? 
- Primátor Serede si myslí: „Na rozdiel od 
iných kandidátov som ako dobrovoľník pre 
toto mesto niečo spravil. Mal som za sebou 
viacero dobrovoľníckych projektov. Možno 
ľudia ocenili, že som nečakal na príležitosť 
robiť pre mesto až po zvolení, ale v rámci 
možností som sa v spolupráci s priateľmi v 
združeniach snažil posúvať ho dopredu.“

• Čo zaujímavé sa novozvolenému primá-
torovi podarilo pre Seredčanov doteraz 
urobiť? 
- Za väčší úspech považuje získanie nájom-
cu do Seredského kaštieľa. Ing. Kurbel ná-
jomcovi aktívne pomáhal s vypracovaním 
projektu pre Ministerstvo kultúry SR a pre 
TTSK. „Projekt bol úspešný, získali sme po-
čiatočné peniaze na opravu strechy a krovu, 
čo bolo nad rámec práce poslanca aj dobro-
voľníka. To považujem za pokrok a dobrý 
štart do opráv kaštieľa, čo ocenil aj investor,“ 
uviedol primátor Serede. To, že pre kaštieľ 
našli investora, je veľká vec, jeho oprava sa 
tiahne už dlhé roky a akýmkoľvek snahám 
o jeho obnovu bránilo množstvo byrokra-
cie. Hlavným kritériom výberu bola výška 
investície do opravy kaštieľa. Ako seredský 
primátor objasnil: „Nájomca získal do náj-
mu na 50 rokov tretinu objektu. Zaviazal sa 
preinvestovať prostriedky a musí realizovať 
niekoľko výskumov. Práve vďaka nim boli 
objavené základy stredovekého pivovaru 
v časti bývalej vinárne.“ V rámci svoje do-
terajšej aktívnej činnosti v prospech mes-
ta považuje nový primátor spoluzaloženie 
skautského zboru, ktorý sa venuje už sedem 
rokov neformálnemu vzdelávaniu mládeže. 
Sám vypracoval projekty a vďaka získaným 
financiám sa seredským skautom podarilo 

svojpomocne vytvoriť oddychovú zónu Gar-
biarska pre príjemné chvíle spoluobčanov.

• Keďže seredský primátor je členom rady 
OZ Vodný hrad, venuje sa skautingu a bol 
i poslancom mestského zastupiteľstva, čo z 
toho mu robí najväčšiu radosť a čomu by sa 
chcel venovať i naďalej? 
- „V rámci OZ Vodný hrad asi nebudem mať 
tak veľa času na organizovanie kultúrnych 
akcií, myslím však, že členovia budú naďalej 
pokračovať vo svojej aktivite. Ja by som sa 
chcel v rámci združenia venovať aj z pozície 
primátora mesta koncepcii opravy kaštieľa. 
Skauting je moja srdcovka, tu sa budem sna-
žiť nájsť si čas aspoň na víkendové výlety,“ 
uviedol seredský primátor.

• Pán primátor, s akými víziami vstupujete 
do úradu, čo podporíte v rozvoji? 
- „Vypracovali sme s tímom kandidátov na 
poslancov projekty na dlhší čas. Ak sa reál-
ne pozriem na ťažké obdobie, čo nás čaká, 
a na zloženie zastupiteľstva, budem sa sna-
žiť hľadať spoločné prieniky s poslancami. 
Najmä je to obnova mestského futbalového 
štadióna, ktorá horí, keďže na účte máme 
dvojmiliónovú dotáciu, aby sme ju stihli vy-
užiť pre prospech obyvateľov. S projektom 
oboznámime verejnosť,“ informoval primá-
tor. Ďalším cieľom je získavanie financií na 
rozvojové projekty.

• Na čo sa chcete v práci najviac zamerať, čo 
bude patriť medzi vaše priority? 
- „Hlavnou motiváciou bude rozvoj mesta 
a kvalita verejného priestoru. Pokúsim sa 
preto posilniť pozíciu projektového manažé-

ra, pretože na takéto mesto je jeden človek 
veľmi málo. Prioritou bude transparentnosť 
zmlúv mestských organizácií, občianskych 
združení, aby medzi sebou nemali žiadne 
podozrenia, jednoducho jasné argumenty. 
Komunikácia mesta s verejnosťou a otvore-
nosť mestského úradu je jedným z ďalších 
cieľov, ktoré chcem zlepšiť,“ vyhlásil Ing. 
Ondrej Kurbel.

• Seredskú radnicu neobídu ani personálne 
zmeny. Ktoré stoličky budú nanovo obsa-
dené? 
- „Čo sa týka personálnych zmien v úrade, 
nechcem pôsobiť nerozvážne a spôsobiť ze-
metrasenie. Dlhoročného prednostu úradu 
Ing. Krajčoviča nahradila nová prednostka 
mestského úradu Ing. Mariana Páleníková. 
To je najzásadnejšia zmena, pretože pred-
nosta je zodpovedný za chod úradu a organi-
začné zmeny,“ argumentoval primátor Kur-
bel. Podľa jeho slov neplánuje s prednostkou 
robiť unáhlené závery, zato však nebude klásť 
dôraz na prvý dojem ani brať do úvahy infor-
mácie z tretích strán. Už teraz je však zrejmé, 
že v Seredi budú mať nového pracovníka, 
zodpovedného za údržbu mesta a zelene, 
ako aj nové vedenie organizačného odde-
lenia. Zástupkyňou nového primátora sa 
stala Ing. Mária Fačkovcová. A čo praje pri-
mátor Serede Ing. Ondrej Kurbel čitateľom 
a obyvateľom „svojho“ mesta? „Do nového 
roka by som zaželal najmä veľa psychickej 
pohody, ktorá nám všetkým chýba. Zaželal 
by som rozvážne rozhodnutia, mestu dobré 
hospodárenie a obyvateľom dostatok síl pre 
nájdenie si času na osobné voľno a priateľov.“

Bc. Zlatica Gregorová
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2675 M Elektrotechnika
6317 M Obchodná akadémia

2697 K Mechanik elektrotechnik
2413 K Mechanik strojov a zariadení
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2860 K Chemik operátor

2464 H Strojný mechanik
2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika

2414 L 01 Strojárenstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov,
strojov a zariadení
2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM S MATURITOU

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM S MATURITOU A VÝUČNÝM LISTOM

TROJROČNÉ ŠTÚDIUM S VÝUČNÝM LISTOM
(absolvent môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré
ukončí maturitnou skúškou)

Záujemcovia o nadstavbové štúdium v odboroch :

031/7708768, 031/7708887
 

spojenaskolasala@gmail.com

SPOJENÁ ŠKOLA, NIVY 2, ŠAĽA

PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH
ODBOROV NA

ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

KONTAKT: 
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Znovuzvolený starosta v Šoporni Mgr. Adrián Macho si nemaľuje  
budúcnosť na ružovo, napriek tomu chce obec posúvať stále dopredu

Šoporňa je obec v galantskom okre-
se, dôležitým tranzitným bodom 
spájajúcim Trnavský a Nitriansky 
kraj. Je známa svojou bohatou his-
tóriou, významnými osobnosťami 
i čulým spoločenským životom. Je 
obľúbeným útočiskom rodákov aj 
navštevovaná dovolenkármi, ktorí 
vyhľadávajú pokoj v okolí priehra-
dy Kráľová. Tak ako uplynulých 
osem rokov, aj tie nasledujúce bude 
stáť na čele obce Mgr. Adrián Ma-
cho. Ako vníma svoje víťazstvo, čo 
bude patriť medzi jeho priority a 
na čo sa môžu Šoporňania tešiť?

• Prečo sa doterajší šoporniansky sta-
rosta rozhodol opäť kandidovať? 
- „Teším sa, ak sa niečo podarí v obci 
urobiť a potom príde odozva od ľudí. 
Nestretával som sa v minulosti s tým, že 
ak sme niečo urobili, ľudia nám poďako-
vali. Dnes je to už trochu iné, ľudia pre-
javia vďačnosť, čo nás teší, dodáva to silu 
pokračovať, máte radosť. Chcem však 
pokračovať v práci,“ tvrdí Mgr. Adrián 
Macho. Starosta si myslí, že najväčšiu 
zásluhu na jeho zvolení majú výsledky 
jeho práce, ktorými presvedčil voličov. 
Po štvrťstoročí sa miestnej samospráve 
podarilo skanalizovať zvyšnú polovicu 
obce a vybudovať novú čističku. To bola 
obecná top téma a zároveň aj najväčší a 
najzdĺhavejší problém. Ľudia sa teraz už 
na kanalizáciu postupne pripájajú. Ako 
tvrdí šoporniansky starosta, on a jeho 
kolegovia ani po realizácii kanalizácie 
nespia na vavrínoch, ale pracujú stále 
ďalej. „Ja som išiel s poslancami do funk-
cie s tým, že každé euro investujeme do 
obce. Máme odozvy od ľudí, že sa tu za 
posledné roky veľmi veľa urobilo. Mys-
lím, že mám aj stále dostatok energie a 
chuti, aj rodinnej podpory, čo je dôležité 
pre moju prácu. To ma posúva ďalej,“ 
objasnil Mgr. Adrián Macho.
„Zároveň verím, že ako okresný pred-
seda strany Hlas - sociálna demokracia 
pre okres Galanta sa mi podarí aj z tej-
to politickej pozície priniesť maximum 
pre obec a okres, nakoľko verím, že Hlas 
bude súčasťou novej vlády, ktorá bude 
spolupracovať so samosprávou a nie z 

nej ťažiť, ako je to v súčasnosti.“

• Aké sú pocity starostu obce Šoporňa 
po opätovnom zvolení? 
- „Pocity mám zmiešané. Nič dobré nás 
totiž v budúcom roku ani období zrejme 
nečaká. Dopady na samosprávu budú 
veľké. Obdivujem tých, ktorí išli do tejto 
funkcie prvýkrát a tešia sa, že vyhrali,“ 
uviedol starosta Šoporne Mgr. Adrián 
Macho.

• Vráťme sa o pár rokov dozadu. Čo 
starosta považuje za najväčšie úspechy 
v rámci rozvoja Šoporne? 
- „Najväčším eurofondovým projektom 
bolo dobudovanie kanalizácie a vybu-

dovanie čističky za 7 mil. eur. Projekt 
sme dotiahli ešte pred energetickou a 
ekonomickou krízou, takže sme nemu-
seli z vlastných zdrojov zaplatiť ani cent 
navyše, čo je veľmi dobré,“ priblížil Mgr. 
Adrián Macho. V obci je opravených 
viacero ciest, nový vzhľad dostala fasáda 
a strecha zdravotného strediska spolu 
s maľbou. Samospráve sa podarilo zre-
konštruovať areál športového klubu, v 
ktorom bola vytvorená sála. Exteriér je 
obohatený o malé detské ihrisko, work-
-outové ihrisko, stroje na vlastné cviče-
nie a nechýba ani bufet. „V kultúrnom 
dome je prerobená sála pre 160 ľudí, kto-
rá je vhodná na svadby a rodinné oslavy. 
Opravili sme hasičskú zbrojnicu, získali 
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sme aj hasičské auto,“ argumentuje šo-
porniansky starosta. Novú tvár dostala 
i fasáda policajnej stanice a uskutočnila 
sa výmena osvetlenia za ledkové. V zá-
kladnej škole vytvorili pracovné dielne 
a laboratóriá na praktickú výučbu žia-
kov. Rozšírili kapacity materskej školy, 
do ktorej momentálne prijímajú všetky 
deti do 3 rokov. To je v súčasnosti pri-
vilégium, akým sa nemôže popýšiť ani 
zďaleka každá obec.

• Na čo je starosta Šoporne za doteraj-
šie volebné obdobia najviac hrdý? 
- „Na to, ako sa nám podarilo obnoviť 
tradíciu Šopornianskych hodov, ktoré 
navštívi 3000 – 4000 ľudí. Našou túž-
bou bolo spojiť tri generácie na jednom 
mieste, kde sa spolu zabávajú. To bol náš 
plán a podaril sa. Hody tu rezonujú a 
majú svoj význam,“ uviedol starosta.
V dohľadnej dobe však obce nečaká ru-
žová budúcnosť. Podľa šopornianskeho 
starostu bude rok 2023 veľmi ťažký. Veď 
už teraz sa zlá ekonomická situácia bez-
prostredne dotýka každého občana. A 
také samosprávy na tom nie sú a vyzerá, 
že ani nebudú oveľa lepšie. Príčinou ne-
veselej situácie je do veľkej miery vojna 
na Ukrajine a zároveň neadekvátne a 
najmä neagilné rozhodnutia našej vlády. 
Starosta Mgr. Adrián Macho tvrdí: „Naj-
väčším problémom sú dopady na výšku 
podielových daní. Tentoraz nám vyjde o 
10 % menší rozpočet, plus pripočítajme 
nárast energií a rodičovský bonus.“ Po-
môcť občanom je, samozrejme, potreb-
né, lenže práve samosprávy budú musieť 
siahať po nepopulárnych opatreniach 
– dvíhať výšku poplatkov (dane, vývoz 
smetí), ktoré sa dotknú každého obyva-
teľa.

• Energetická situácia núti samosprávy 
znižovať jej spotrebu a dochádza k šet-
reniu. Dôjde aj v Šoporni k vypínaniu 
časti verejného osvetlenia? 
- „Držíme sa v zmysle zmluvy, ktorá 
trvá do konca mája 2023. Každá spoloč-
nosť bojuje za ukončenie zmluvy, my ju 
ale chceme udržať. Do konca roka sme 
stabilní a uvidíme, ako sa nám podarí 
ustáť tlak k ukončeniu zmluvy. Máme 
aj alternatívu, že to neustojíme a tam by 
sme išli 2,5-násobne hore,“ uviedol Mgr. 
Adrián Macho, ktorý netají rozčarova-
nie nad tým, že množstvo peňazí zhltnú 
účty za vykurovanie. Každopádne, ab-
solútne vypnutie verejného osvetlenia v 
obci nehrozí. Ohľadom dodávok plynu, 
platnosť zmluvy už obci skončila a žia-
den nový dodávateľ sa neprihlásil. Takže 
aj v prípade tejto komodity samospráva, 
bohužiaľ, počíta s nárastom jej ceny. Za-

mestnanci obecného úradu už aj reálne 
nabehli na šetriaci režim a pristúpili k 
radikálnemu riešeniu. Od 1. decembra 
2022 sa presťahovali do vestibulu obec-
nej budovy a tam budú  pracovať pri-
bližne do konca februára 2023. Občania 
tam nájdu klientske centrum, kde budú 
môcť vybaviť všetko potrebné. Aj režim 
v obecných objektoch a základnej ško-
le bude maximálne šetriaci. „V starších 
budovách kúrenie stiahneme. Rovnako 
aj záujmová činnosť detí bude v zime 
prerušená. V škole sa zatvárajú telocvič-
ne, interaktívne tabule sa teraz nebudú 
využívať... Je veľmi smutné, kam sme sa 
dostali,“ konštatoval šoporniansky sta-
rosta.

• Čakajú Šoporňanov aj pozitívne no-
vinky v tejto ťažkej dobe?
- Obyvateľov obce iste poteší dlhooča-
kávaná zmena Územného plánu (ÚP) 
z roku 1993, ktorý bol aktualizovaný v 
roku 2003. Doteraz obyvatelia Šoporne 
v záhradách za domom nemohli posta-
viť ďalší dom, pretože pozemky neboli 
definované ako stavebné. Hlavnou zme-
nou ÚP  podľa starostu bude, že na kaž-
dom takomto pozemku po novom budú 
môcť stavať. V pláne sú aj ďalšie projek-
ty. „Pustili sme sa do vytvorenia ľadovej 
plochy pri budove základnej školy, kto-
rá by mala byť budúci rok zastrešená. 
Chceme zastropovať kúrenie a energie 
v škole, ako aj prevádzku ľadovej plo-
chy, plánujeme výstavbu 44 nájomných 
bytov na priestore pri kostole,“ uviedol 
Mgr. Adrián Macho.

• K ďalším víziám samosprávy patrí aj 
okolie priehrady Kráľová. To sa má v 
budúcnosti revitalizovať. V akom štá-
diu je jeho oživenie? 
- Starosta Šoporne prezradil, že sa ak-
tuálne pripravuje projekt na cyklotrasu. 
„Kvôli jeho realizácii sa chceme zapojiť 
do výzvy. Cyklotrasa by sa mala tiahnuť 
od konca priehrady po lodenicu do Šin-
tavy, čo sú tri katastre. V budúcom roku 
teda plánujeme projekt a uskutočniť ho 
chceme v priebehu dvoch rokov, čo zá-
leží najmä na eurofinanciách,“ priblížil 
starosta Šoporne. Okrem cyklotrasy v 
obci plánujú aj ďalšiu atrakciu pre do-
mácich i cezpoľných návštevníkov. Pôj-
de o náučno-vzdelávací cyklochodník. 
Mal by mať čisto prírodný ráz s využitím 
existujúcich chodníkov v lese. „Máme 
vytypovaných šesť stanovíšť, pripra-
vujeme už projektovú dokumentáciu. 
Súčasťou atrakcie bude maketa vodné-
ho mlynu, poháňaná elektrickým zdro-
jom,“ doplnil starosta. Miestne spolky 
(rybári, poľovníci, včelári...) by pomohli 

s obsahom informačných tabúľ. Aj ten-
to projekt by mal dostať reálne kontúry 
v budúcom roku. Nie každý však svoje 
prirodzené okolie zveľaďuje. V súvislosti 
s prírodou sa často stretávame s vytvá-
raním čiernych skládok. Nájdu sa aj v 
Šoporni. Vytvárajú ich arogantní obča-
nia, pre ktorých je pravdepodobne sepa-
rácia neznámy pojem. Namiesto odvozu 
do zberného dvora odpad vysypú, kde 
im napadne – najčastejšie práve v okolí 
obľúbenej priehrady Kráľová. Starosta 
tvrdí, že vinníkov sa im darí lapať cel-
kom ľahko vďaka kamerám a vníma-
vým občanom. Zaráža ho však niečo 
iné: „Paradox doby je, že ľudia nemajú 
problém zaplatiť pokutu a o mesiac zno-
va. Pričom ďalšia pokuta je vyššia ako 
prvá, nerozumiem tomu, ale je to tak.“ 
Na čom už rozum zostáva stáť, je fakt, 
že „černoskladkári“ dokonca vyhadzujú 
šeky alebo dokumenty so svojimi kon-
taktnými údajmi. Tým vlastne uľahčujú 
svoje dostihnutie.

• Nájdu sa však aj pozitívne príklady. 
K jednému veľkému úspechu prispeli 
samotní občania.
- V obci je veľa rozumných ľudí, ktorí 
uvedomelo separujú odpad. Triedenie 
vraj ide veľmi dobre, na čom majú záslu-
hu samotní občania. „Smeti nám klesli 
na obyvateľa na 280 kg, pri mojom ná-
stupe to bolo 430 kg na obyvateľa/ročne. 
Je rapídny nárast poplatku na smeti, ale 
našli sme spôsob, že človek, ktorý se-
paruje, bude na tom lepšie ako ten, čo 
netriedi odpad. Bude sa platiť za vývoz 
okódovanej nádoby s elektronickou evi-
denciou. Zvážame bioodpad, budeme 
zvážať aj kuchynský odpad od domov od 
nového roka – všetky zložky separátov,“ 
prezradil Mgr. Adrián Macho, ktorý 
dodal, že pôjde o spravodlivejší systém 
platenia vývozu.

• A čo bude v roku 2023 patriť medzi 
kľúčové priority šopornianskej samo-
správy?
- Aj keď začiatok roka nebude ľahký a 
hlavy im zamestná najmä rozpočet, v 
obci chcú napredovať i naďalej. Podľa 
starostu Šoporne chcú nájsť rozumné 
riešenia, aby ľudia pociťovali následky 
nepopulárnych opatrení čo najmenej. 
Malé a stredné obce budú mať vraj čo 
robiť. A čo opätovne zvolený starosta 
Šoporne Mgr. Adrián Macho želá oby-
vateľom? „Ja držím ľuďom palce, aby 
túto dobu zvládli v zdraví. To nie je 
klišé! A želám, aby si ľudia navzájom po-
máhali, aby sme zostali súdržní. Chcem, 
aby nám neschádzal úsmev z tváre.“

 Bc. Zlatica Gregorová
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V šalianskom Dusle od slovenskej vlády 
konečne čakajú účinné riešenia 

Chemický podnik vznikol v roku 1958, má 
za sebou, teda už vyše šesťdesiatročnú exis-
tenciu. Za toto obdobie sa vyprofiloval na je-
den z najvýznamnejších v našej krajine. Dus-
lo, a. s., pôsobí v oblasti výroby minerálnych 
hnojív, disperzií či lepidiel. Od roku 2005 
patrí pod koncern Agrofert. V súčasnosti, 
tak ako ostatní, aj tento podnik prechádza 
neľahkým obdobím, pod ktoré sa podpísali 
neustále sa zvyšujúce ceny energií. Šalianske 
Duslo muselo na čas znížiť svoju výrobu, 
napriek tomu sa vedenie dokázalo vyhnúť 
prepúšťaniu zamestnancov. Vlani ani tento 
rok však „chemičku“ nepoznamenali žiadne 
výnimočné situácie, s ktorými by si nepora-
dili. Suplovať to, čo by mala mať na programe 
slovenská vláda sa ale nedá donekonečna. 
Ekonomická situácia v našej krajine a najmä 
nečinnosť členov predstaviteľov štátu im nie 
je ľahostajná. Ako to momentálne vyzerá v 
šalianskom podniku, nám priblížil generálny 
riaditeľ a podpredseda predstavenstva spo-
ločnosti Duslo, a. s.,  Ing. Petr Bláha.

 
• Pán riaditeľ, všetci prežívame ťažké časy, 
obzvlášť neľahké to majú v súčasnosti veľ-
ké firmy a podniky, medzi ktoré patrí aj 
Duslo, a. s. Už počas vlaňajšieho obdobia 
museli  mnohé z nich prejsť zaťažkávacou 
skúškou. Museli ste aj vy prerušiť výrobu? 
Ako fungovala výroba v šalianskom che-
mickom podniku napriek obmedzeniam?

„Minulý rok bol absolútne štandardným 

rokom, ktorých naša spoločnosť zažila de-
siatky a rozhodne nešlo o žiadnu zaťažkáva-
ciu skúšku. Žiadnu výrobu sme neprerušili, 
akurát sme pristúpili z dôvodu obrovského 
nárastu cien zemného plynu, ktorý sme ne-
dokázali premietnuť do našich predajných 
cien, k postupnému zníženiu objemu vý-
roby z optimálneho stavu na technologické 
minimum. Prebiehalo to celkom štandardne 
postupným poklesom spracovania a zaťaže-
ním jednotlivých procesných uzlov.“ Výroba 
podľa slov riaditeľa fungovala naďalej rovna-
ko, akurát znížili objem výroby, aby negene-
rovali stratu.

• V poslednom období sa čoraz častejšie 
spomína produkt ADBlue, ktorý je tak-
tiež súčasťou vášho výrobného portfólia. 
Mnoho ľudí celkom presne nevie, čo vlast-
ne AdBlue je, ide o prísadu do dieslových 
motorov? Museli ste pre vysoké ceny plynu 
utlmiť aj výrobu tohto produktu?

„Už vyššie uvedeným znížením objemu vý-
roby sme neutlmili výrobu AdBlue, ktoré 
nie je prísadou do dieslových motorov, ale 
redukčným činiteľom, ktorý je nastrekovaný 
do výfukového systému kvôli zníženiu emisií 
Nox. Výroba AdBlue neprebieha samostatne, 
je ale úzko technologicky prepojená s výro-
bou čpavku a močoviny. Pokiaľ obmedzíme 
tieto dve výrobné jednotky, tak nevieme 
samostatne vyrábať tento prípravok.“ Od 
17. augusta 2022, kedy začala prevádzková 

odstávka v podniku, nevyrábajú čpavok ani 
močovinu a zároveň ani AdBlue.

• Médiami prebehla informácia, že tohto 
produktu môže byť v budúcnosti nedosta-
tok. Ako sa s týmto stavom majú vysporia-
dať motoristi?

„Vlaňajšiu paniku s nedostatkom AdBlue 
zavinili obchodníci a slovenské autobusové 
spoločnosti z dvoch najväčších miest Sloven-
ska, ktoré ale paradoxne AdBlue z Dusla vô-
bec nenakupovali. Dodávky im zastavili vý-
robcovia z okolitých zemí - hlavne z Poľska. 
Cena tak celkom nezmyselne a nelogicky 
stúpla vďaka istej nenažranosti obchodníkov 
a prevádzkovateľov čerpacích staníc na troj- 
až štvornásobok,“ objasnil situáciu Ing. Petr 
Bláha. Ako sa s prípadnou nedostupnosťou 
prípravku vysporiadajú motoristi, nie je mo-
mentálne známe. Podľa generálneho riadi-
teľa nie sú totiž jediní výrobcovia ADBlue v 
Európe ani vo svete: „Minister financií pán 
Matovič nedávno v rozhovore uviedol, že nie 
je žiadny problém tento produkt doviezť z 
okolitých štátov. No a keď to povedal minis-
ter financií, tak iste vie, o čom hovorí.“

• Ako to vyzeralo vlani vo vašom podniku 
po personálnej stránke, museli ste reduko-
vať počet zamestnancov alebo ste ich vedeli 
udržať?
„Po personálnej stránke to vyzeralo rovna-
ko, ako keby sme prevádzkovali spoločnosť 
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na plný výkon. K žiadnym zásadným perso-
nálnym zmenám sme nepristúpili a nikoho z 
tohto dôvodu neprepustili.“

• Aké finančné straty ste zaznamenali v 
uplynulom období?

„Na túto otázku sa nedá dopovedať, vzhľa-
dom na to, že sme na trhu kupujúceho, kto-
rý si vyberá svojho dodávateľa a trh určuje 
maximálnu akceptovateľnú cenu. Prišlo k 
zásadnému navýšeniu cien základných su-
rovín a všetkých služieb a podarilo sa nám 
tieto navýšenia postupne dostať do našich 
predajných cien.“

Už dlhší čas sa slovenskí podnikatelia aj 
veľké firmy zmietajú vo veľkej neistote. Ne-
končiaca vojna na Ukrajine a vysoká inflácia 
nútia samotných majiteľov podnikov pristu-
povať k riešeniam ako súčasnú krízu, ako-
-tak zvládnuť. Členovia Vlády SR sa však s 

pomocou neponáhľajú a topiacim sa slamku 
zrejme tak skoro nikto nepodá. Aj v šalian-
skom podniku by však už radi privítali jasné 
a adekvátne riešenia od štátu. Pomáhať si 
sami nemôžu totiž donekonečna.

• Dávnejšie ste apelovali na členov sloven-
skej vlády, že v ťažkom období neprišli so 
žiadnym riešením-pomocou podnikom, 
ako prekonať obrovský nárast cien energií. 
Čo by ste od jej členov očakávali, čo vám 
pomôže naštartovať výrobu v podniku? 
Zaznamenali ste už aspoň pokusy o dialóg, 
nastolenie riešení zo strany slovenskej vlá-
dy alebo je to stále na bode mrazu?

„Na Vládu SR postupne apelujú všetci vý-
robcovia i obchodníci, aby už konečne začali 
jednotlivé ministerstvá i vláda túto zem ria-
diť a nie sa iba zaoberať vzájomným napá-
daním dvoch ešte nedávno koaličných part-
nerov a vydávaním facebookových správ a 

statusov. Slovensko a Malta sú posledné dva 
štáty v Európe, ktoré doteraz neprišli so žiad-
nym konkrétnym rámcom pomoci firmám 
či fyzickým osobám. Pre príslušných koalič-
ných politikov sú firmy iba akýmsi nechce-
ným dieťaťom, s ktorým sa nekomunikuje a 
o ktoré sa nikto nezaujíma.“

• Povedali ste mi, že neviete, ako bude vy-
zerať budúcnosť podniku, lebo nemáte 
vešteckú guľu. Skúste však, prosím, aspoň 
načrtnúť možné scenáre.

„Alteranatívy sú iba dve - buď sa Vláda SR 
spamätá a začne konečne riešiť problémy a 
budeme konkurencieschopní výrobcovia a 
celé odvetvie alebo hrozí postupné zatvá-
ranie firiem so všetkými dôsledkami pre 
ekonomiku Slovenska,“ reagoval generálny 
riaditeľ a podpredseda predstavenstva spo-
ločnosti Duslo, a. s.,  Ing. Petr Bláha.

Bc. Zlatica Gregorová
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Budova obľúbeného vodného stánku v 
meste Šaľa slúžila dlhé roky nielen oby-
vateľom, ale i návštevníkom zo širokého 
okolia. Vyhľadávaná plaváreň bola po-
stavená v 80. rokoch. Kedysi bol jej veľký 
bazén protipožiarnou nádržou šalianske-
ho Dusla, ktoré aj objekt prevádzkovalo. 
Neskôr ho už chemička nevyužívala. Jej 
50-metrový bazén pravidelne prevetrá-
vali aj špičkoví či rekreační športovci pri 
tréningoch alebo aj na prípravu pred sú-
ťažami. Po rekonštrukcii plavárne, kedy 
boli vynovené bazény aj šatne, v nej mohli 
využívať služby malí aj veľkí plavci. K dis-
pozícii bolo plávanie, potápanie, plutvové 
plávanie a iné možnosti vodného vyžitia. 
Avšak ako aj každý dom alebo iná budova, 
všetko sa časom opotrebúva a musí prejsť 
občasnou alebo aj rozsiahlou renováciou. 
Tak to bolo aj v prípade šalianskej plavár-
ne. V roku 2019 bola kvôli technickým 
problémom s lanovou strešnou konštruk-
ciou jej prevádzka zastavená. Predstavite-
lia Mesta Šaľa aj Duslo, a. s., mali záujem 
na tom, aby tento rekreačno-športový ob-
jekt ponúkal svoje služby verejnosti i na-
ďalej. Po rokovaniach obe strany dospeli 
k tomu, že plaváreň jednoznačne dajú do 
prevádzkyschopného stavu a urobia pre to 
všetko, čo bude v ich silách. Okrem toho 
sa vyriešila i ďalšia vec. Keďže už bazén 
ako vodnú nádrž chemička nepotrebuje a 
šalianska samospráva chce vodný stánok 

naďalej sprístupňovať verejnosti, vedenie 
Duslo, a. s., uzatvorí s Mestom Šaľa do-
hodu o prenájme plavárne. Ak šalianska 
samospráva plaváreň odkúpi, nájomný 
vzťah sa skončí a objekt im pripadne do 
vlastníctva. Obe strany sa dohodli, že ná-
jom začne plynúť od spustenia prevádz-
ky. V súvislosti s opravou strechy kom-
petentní dali hlavy do kopy a hľadali čo 

najlepšie riešenia. Predpokladaný objem 
financií potrebný na rekonštrukčné práce 
bol vyčíslený na 1 300 000 eur. Keďže išlo 
o obrovský balík, začal sa kolotoč vyba-
vovania s cieľom získať financie, ktoré by 
pokryli rozsiahlu opravu. Primátor mesta 
Šaľa Mgr. Jozef Belický spolu s kolegami 
a generálnym riaditeľom Duslo, a. s., Ing. 
Petrom Bláhom vyvíjali veľké úsilie, aby 

„Šalianska plaváreň je už zase pod strechou“, hovorí opäť zvolený primátor Šale Mgr. Jozef Belický.
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získali čo najviac finančných prostriedkov 
na opravu. V šalianskom mestskom úrade 
pri tejto príležitosti prijímali delegácie na 
rokovaniach, aj sami často vycestovali na 
ministerstvá, aby priamo a jasne deklaro-
vali svoje požiadavky. Bolo totiž dôležité, 
aby získavanie financií na opravu stre-
chy nezostalo len na pleciach samotného 
mesta Šaľa. Predsa len starostlivosť o také-
to športoviská má vo svojej kompetencii 
štát. Malo by byť v záujme jeho predstavi-
teľov zachovať a podporiť vyhľadávanú a 
obľúbenú plaváreň. „V roku 2019 sme po-
žiadali vládu SR o peniaze, tie sme uzne-
sením vlády dostali. Stalo sa to niekedy v 
januári. Vo februári však nastala výmena 
vlády. Peniaze k nám neprišli, pýtali sme 
sa na to. Háčik bol v tom, že vo vláde si 
zmysleli, že všetky dovtedajšie odsúhlase-
né dotácie budú znova preverené,“ uvie-
dol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. 
Ako priblížil hlavný predstaviteľ mesta, 
čas sa tým pádom naťahoval. Šaľu však 
navštívil splnomocnenec vlády pre šport 
Karol Kučera. „Pozrel si našu plaváreň a 
jednoznačne potvrdil, že treba peniaze na 
jej rekonštrukciu. Tie vo výške 1 075 000 
eur sme nakoniec aj dostali. Museli sme 
ale nájsť technické riešenie. Totiž strecha 
plavárne bola skutočne jedinečným pro-
jektom, autorským dielom pána Poštolku. 
Takéto budovy sú len dve - jedna v Šali, 
druhá v Békéscsabe,“ priblížil šaliansky 

primátor. V tej podobe, ako bola pôvod-
ne zrealizovaná, by ju už v súčasnosti 
nemohli zrekonštruovať. Podľa Jozefa Be-
lického by oprava bola príliš nákladná a 
technicky zložitá. Kompetentní teda kon-
zultovali, radili sa a napokon vypraco-
vali projektovú dokumentáciu. Vyhlásili 
súťaž na dodávateľa, ktorú vyhrala firma 
z Krupiny. Ako uviedol primátor mesta 
Šaľa Jozef Belický: „Práce začali realizovať 
na začiatku tohto roka a trvali vyše troch 
mesiacov. Dnes máme inak skonštruova-
nú strechu z ocele, ktorá je pevná a vydrží 
mnoho rokov. Novinkou je, že pôvodnú 
technológiu, ktorá vážila vyše päť ton, 
sme už na ňu nedávali.“ Pôvodná tech-
nológia bola podľa primátora nefunkčná, 
ale musia pre ňu nájsť miesto. Po oprave 
strechy ich čaká ešte výmena elektriky, 
vzduchotechniky a pod. Jozef Belický si 
myslí, že ľudia po novom zastrešení pla-
várne budú očakávať aj príjemné prostre-
die ako nové dlaždice, okná a po rokoch 
by to chcelo už aj novú fasádu. „Odha-
dujeme to na 3,5 mil. eur.  Hľadáme te-
raz zdroje. Absolvovali sme rozhovory s 
prezidentom Slovenského olympijského 
a športového výboru (SOŠV) Antonom 
Siekelom a aj pán generálny riaditeľ Dus-
lo, a. s., Petr Bláha sa ich tiež zúčastnil. 
Máme aj podporu Slovenskej plaveckej 
federácie. Verím, že zdroje získame,“ ob-
jasnil šaliansky primátor. Momentálne 

spracúvajú projektovú dokumentáciu pre 
technológiu aj stavebnú časť plavárne. Po 
jej dokončení znova naštartujú rokovania 
ohľadom získania financií. Na otázku, 
do akej miery a či vôbec bol štát pri tej-
to „rekonštrukčnej operácii“ nápomocný, 
Jozef  Belický uviedol, že najviac im bol 
naklonený SOŠV. Aj keď šaliansky bazén 
nepatrí medzi olympijské, využívalo ho 
množstvo špičkových športovcov, plav-
ci, potápači, akvabely a pod. „Čaro tejto 
plavárne je aj o niečom inom. Dnes sa 
zatvárajú všade takéto zariadenia, pretože 
ich nie sú schopní prevádzkovať kvôli vy-
sokým cenám energií. My máme v tom-
to výhodu, že sme energeticky naviazaní 
na Duslo Šaľa. Ak by bola dnes funkčná 
plaváreň, iste by bola otvorená,“ doplnil 
primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Vy-
kurovanie pomocou odpadového tepla z 
podniku bude teda zabezpečené i naďalej.  
Na otvorenie a prvé ponory do šalian-
skej vody si bude musieť verejnosť ešte 
počkať. Predpokladaný termín otvorenia 
plavárne nie je ešte známy. Dôležité je, že 
budova je pod strechou a postupne bude 
zrenovovaná tak, aby opäť otvorila svoju 
náruč. Veď bude poskytovať svoje služby 
zase dlhé roky. Ako dodal šaliansky pri-
mátor: „Podarilo sa zachrániť budovu, 
aby nechátrala, a to je podstatné.“

Bc. Zl. Gregorová

„Šalianska plaváreň je už zase pod strechou“, hovorí opäť zvolený primátor Šale Mgr. Jozef Belický.
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Starostka Tešedíkova Mgr. Ildikó Agócs-Kőrösi 
opäť získala dôveru od občanov doma aj v regióne

V októbri 2022 sa konali voľby do orgá-
nov samosprávy obcí. Niektoré z nich 
majú na svojom čele nových starostov, 
v iných zase získali opätovnú dôveru tí 
dovtedajší. Aj v Tešedíkove pokračuje vo 
svojej funkcii Mgr. Ildikó Agócs-Körösi. 
Čo plánuje v ďalšom volebnom období 
urobiť pre svoju obec?

• Pani starostka, opäť si Vás občania 
znovu zvolili za hlavu obce. Zrejme ste 
to čakali, keďže ste boli jedinou kandi-
dátkou, ale predsa, je to v niečom iné 
ako po minulom zvolení? 
„Pred štyrmi rokmi som preberala post 
starostky obce s obrovským rešpektom a 
priznám sa, aj so strachom z neznáma. 
Teraz pri druhom zvolení sa už cítim o 
niečo sebavedomejšie, z riadenia samo-
správy mám už určité skúsenosti a lep-
šie sa orientujem vo veciach verejných, 
ale ten spomínaný rešpekt mi dodnes 
zostal. Moje pocity by som už dnes ne-
nazvala strachom z neznáma, ale skôr 
obavami z toho, čo nám prinesie nasle-
dujúce volebné obdobie.“

• Čo si myslíte, prečo vám občania Te-
šedíkova opätovne dali dôveru?
„Vtipne by som poznamenala, že preto, 
lebo nemali na výber. V skutočnosti som 
však rada, že aj napriek tomu, že som 
bola jediná kandidátka a tohtoročná 
volebná účasť v Tešedíkove bola nižšia, 
získala som takmer rovnakú podporu 
ako pred štyrmi rokmi, kedy sme mali 
oveľa väčšiu mobilizáciu,“ uviedla Mgr. 
Ildikó Agócs-Körösi. Priznala, že zvole-
nie vníma ako vyjadrenie určitej spokoj-
nosti občanov, kedy snáď zavážili dobre 
zvládnuté výzvy volebného obdobia a aj 
pracovné výsledky. Napriek útrapám sa 
im podarilo opraviť cesty, zrekonštruo-
vať chodníky,
vybudovať ihriská i miesto na cvičenie. 
Priechody pre chodcov sú  bezpečnejšie 
a modernejšie. „Kompletne sme zre-
konštruovali hasičskú zbrojnicu, ktorá 
je vybavená novým hasičským autom. 
Veľké investície sme vložili do domova 
dôchodcov, zrekonštruovali sme i ve-
rejné osvetlenie a obecný rozhlas. Vý-
razne sme pokročili s budovami starej 
materskej školy a starej školy, rozšírili 
sme kapacity materskej školy,“ uviedla 
starostka. Skrášľujú cintorín a vynovi-
li aj Katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa 
v strede obce, zorganizovali množstvo 
úspešných a obľúbených podujatí.

• Na čo chcú v Tešedíkove upriamiť 
najväčšiu pozornosť, s akými víziami 
chce starostka pokračovať vo funkcii?
„Mám pocit, že ďalšie volebné obdobie 
by si už žiadalo väčšie projekty a väčšie 
investície do ďalšieho rozvoja infraš-
truktúry našej obce. Máme tu mnohé 
nehnuteľnosti s obrovským potenciá-
lom. Som smutná z toho, že keď sa nám 
už krásne vyformovali ciele a vízie na 
reálny rozvoj obce a našu pozornosť by 
sme namiesto opráv mohli upriamiť na 
budovanie niečoho nového a užitoč-
ného, riešime len energie a financie na 
základný chod samosprávy,“ vysvetlila 
starostka.
Mgr. Ildikó Agócs-Körösi potvrdila, že 
sa v obci zapotia nad zostavovaním a 
schválením obecného rozpočtu na rok 
2023. Popri neľahkej administratíve sa 
však i zabavia, a to počas bohatej pleso-
vej sezóny. „Som vďačná, že zatiaľ zvlá-
dame vykurovať náš nemalý kultúrny 

dom a že zatiaľ nemusíme prijímať žiad-
ne reštrikcie, ktoré by obmedzili kultúr-
ny a spoločenský život v obci,“ dodala 
znovuzvolená starostka.

• Starostka Tešedíkova je opäť aj po-
slankyňou VÚC za Nitriansky kraj. 
Ako chce z tejto pozície pomôcť svojej 
obci, v čom vidí najväčší prínos tejto 
funkcie? 
„Mandát krajského poslanca nie je len 
o pomoci vlastnej obci či mestu, ale o 
snahe rozvíjať celý šaliansky región. 
Som veľmi rada, že novozvolení kolego-
via Zsolt Baranyay aj Róbert Tölgyesi sú 
dobrými partnermi v tejto našej snahe,“ 
objasnila krajská poslankyňa. Hovorí, 
že majú jasne sformulované ciele a úlo-
hy, ktoré by chceli v okrese uskutočniť a 
ktoré predostrú i novému nitrianskemu 
županovi Branislavovi Becíkovi.

Bc. Zl. Gregorová
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Nikdy ťa nebude ohovárať a znevažovať 
lepší a kvalitnejší človek od teba

Máme za sebou komunálne a župné 
voľby na Slovensku. Aj podľa rozprá-
vania mnohých kandidátov v rôznych 
okresoch Slovenska, v mestách a ob-
ciach, ich možno hodnotiť ako veľmi 
dramatické, pichľavé, doslova až zne-
važujúce do špiku kostí u mnohých 
kandidátov. Veľakrát sa vyťahovali veci, 
ktoré ani s politikou a prácou funk-
cionára nesúvisia, ale keďže mohli 
ublížiť, tak to protikandidáti použili. 
Tohtoročné župné a komunálne voľby 
sa vyznačovali aj tým, že boli spoloč-
né, a nevedno, ktorý mudrlant a „od-
borník“ poradil, aby boli v jeden deň 
a ešte aj skrátené o dve hodiny. Voliči 
v nich mali obrovský chaos, ale hlavne 
nemali čas si v kľude svojich poslancov 
odvoliť. Tvorili sa dlhé zástupy pred vo-
lebnými miestnosťami, aj preto, že najmä seniori predsa 
len pomalšie reagovali, alebo tiež to bolo preto, lebo práve 
starší voliči sú zodpovednejší, a tak sa nechceli pomýliť. 
Vôbec nechápem, prečo nemohli byť voľby dva dni, resp. 
aspoň predĺžené o pár hodín, nič by sa tým určite nestalo. 
Pokiaľ ide o voľbu županov, som presvedčená o tom, že 
dvojkolové voľby sú ďaleko spravodlivejšie, ako boli tieto 
jednokolové. Zrejme to však „niekomu“ vyhovovalo, pre-
tože v chaose sa robia chyby. Je tiež na pováženie obrovské 
percento neplatných hlasov, či už v komunálnych, tak aj v 
župných voľbách, a tak žiadaná zmena na mnohých po-
stoch neprišla, a naopak, inde sa pôvodní kandidáti tešili 
ďalšiemu pokračovaniu ich práci. Dúfajme, že to bude na-
ozaj pre prospech obyvateľstva, a nielen pre prospech ich 
samých a príp. spriatelených skupín ľudí okolo nich. Na 
margo volieb si však neodpustím jednu osobnú občian-
sku či ľudskú poznámku? Toľko ohovárania, intríg a po-
nižovania som ešte nevidela, ako tomu bolo v skončených 
voľbách. Nie všetci ľudia majú hrošiu kožu a určite útoky 

a urážky neprijímali dobre. Na margo 
intríg by som povedala len toľko: Nikdy 
ťa nebude ohovárať a znevažovať lep-
ší a kvalitnejší človek od teba. Vždy ťa 
bude špiniť len hlúpejší a zamindráko-
vanejší, neúspešný a darebák. Sú to ľu-
dia skôr poľutovaniahodní, a preto ich 
názory treba brať iba ako výkriky do 
tmy – žeby volanie o pomoc? Šťastný a 
vyrovnaný človek totiž nepotrebuje ro-
biť výpady proti druhému občanovi a 
úmyselne mu ubližovať, ten má v hlave 
úplne iné myšlienky. Škodiť druhému 
dokáže len nešťastný, zakomplexovaný 
a neúspešný jedinec. A tu sa mi hodí 
ešte jedna múdrosť, ktorú zvykol ho-
voriť môj otec a ktorú v tejto súvislosti 
poviem, lebo sa tu hodí naozaj ako det-

ský zadok na šerblík. „Nechaj sliepky na hnojisku, nech sa 
tam hrabú v hovienkach, im tam je dobre“ a nasledoval 
smiech. Dnešné sociálne siete nielen mne pripadajú ako 
také smetisko, kde provokujú a špinia iných hlavne tí naj-
zákernejší a najúbohejší, ale aj veľmi nešťastní a zároveň 
najlenivejší domasedovia. Sociálna sieť je pre nich plat-
formou, kde aspoň chvíľku vyzerajú ako „niekto“. Žiaľ, s 
fenoménom intríg a úmyselného ubližovania sa musíme 
do budúcnosti vyrovnať, lebo inak to už asi nebude. Ale 
tie sliepky, hovienka a ľudská morálna úbohosť  okolo nás 
stále bude. 
Želám krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdra-
via, síl do budúceho roka 2023, ktorý bude veľmi zložitý 
a náročný pre nás občanov po každej stránke. Šetrime 
si sily na zmysluplné prežívanie života a verte tomu, že 
len škaredým, blbým a zakomplexovaným chudiatkam 
nikto nezávidí (pravda overená už storočiami). 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

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

lupy, mikroskopy...
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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 par. č. 2412, 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 
42,- €/m²/rok bez DPH a 3 priestory o výmere 15 m² vhodné ako garáž s cenou nájmu minimálne 35,- €/m²/rok bez DPH.
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 30,- €/m²/rok bez DPH.
Doba nájmu: na jeden rok.

3. V areáli školy, parc. č. 2418/1, Štúrova 74, 1 pozemok o výmere 12,5 m² vhodný na umiestnenie reklamného panelu s cenou 
nájmu minimálne: jednostranné reklamné zariadenie od 3 m² do 12,5 m² - 350,- €/rok bez DPH, obojstranné reklamné zariadenie  
od 3 m² do 12,5 m² - 500,- €/rok bez DPH.   
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 – Lótenyésztési és 
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa, do 04.01.2023 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 SOŠ chovu koní a služieb v Šali sa Hubertovou 
jazdou žiakov ukončila tohtoročná jazdecká sezóna

Účastníkmi podujatia boli žiaci 3. a 
4. ročníka študijného odboru agro-
podnikanie so zameraním na chov 
koní a jazdectvo a 3. ročníka učebné-
ho odboru chovateľ – so zameraním 
na chov koní a jazdectvo.
Po vzore klasických honov, aj Hu-
bertova jazda má svoje pravidlá, tzv. 
regule, ktorými sa jazdci riadia. Naj-
skúsenejší jazdec – master, vydáva 
pokyny a riadi celý priebeh jazdy. 
Všetci jazdci ho nasledujú, pri jazde 
terénom, rovnako aj v úkonoch ako 
sú skoky cez prekážky, zosadanie 
či nasadanie na koňa, obraty, rôzne 

zmeny chodov atď. 
Ďalšia dôležitá funkcia na Hubertuse 
je osoba líšky, jazdec s pripnutým líš-
čím chvostom na rukáve. Vrcholom 
honu je takzvané „halali“ – hľadanie 
líščieho chvostu.  Víťaz sa stáva líš-
kou do ďalšieho ročníka Hubertusu. 
Tohtoročná Hubertova jazda sa ko-
nala 26. októbra 2022 za príjemné-
ho počasia, ktoré umocnilo farebnú 
rozmanitosť a krásu jesene pri rieke 
Váh. 
Po nástupe zúčastnených a slávnost-
nom otvorení Hubertovej jazdy sa 
začal hon. Jazdcov čakala takmer 5 

kilometrov dlhá trasa pozdĺž rieky 
Váh, počas ktorej prekonávali rôzne 
prírodné prekážky i terénne nerov-
nosti za neustáleho prenasledovania 
symbolickej „líšky“.
Jazdkyne zvládli nástrahy jazdy v 
prírode bez problémov s pocitom 
príjemnej a vydarenej akcie. 
Víťazkou tohtoročnej Hubertovej 
jazdy sa stala Lea Raceková , ktorej 
aj touto cestou srdečne blahoželáme!

Ing. Lívia Szabóová, 
riaditeľka školy
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Exprimátor Serede Ing. Martin Tomčányi je novým 
krajským poslancom v Trnave za okres Galanta

Posledné voľby priniesli do niektorých sa-
mospráv zmeny. Aj v Seredi  po dvanástich 
rokoch opúšťa primátorské kreslo Ing. Mar-
tin Tomčányi. Na čele radnice stál počas 
troch volebných období a rozhodol sa ísť 
iným smerom. Stal sa krajským poslancom.

• Pán inžinier, prečo ste sa rozhodli tento-
raz nekandidovať za primátora Serede?
„Tri volebné obdobia – dvanásť rokov vo 
funkcii primátora je dosť. Som presvedčený, 
že zodpovedný človek by mal vedieť, kedy je 
čas prísť a kedy odísť.“

• Ako sa cítite, keď ste uzatvorili jednu ka-
pitolu, svoje dlhoročné pôsobenie v tejto 
funkcii? 
„Cítim sa dobre, táto kapitola života sa skon-
čila a ja som rád, že sme v Seredi spolu s 
partiou dobrých a šikovných ľudí zanechali 
pozitívnu stopu a mesto posunuli dopredu. 
Budú mi chýbať spolupracovníci a skvelí ľu-
dia, ktorých som za tie roky spoznal…“

• Každý človek po čase hodnotí... Ak sa ob-
zriete späť, čo vám dala dvanásťročná pri-
mátorská kariéra? 
„Bolo to obdobie úspešných projektov, 
nadšenia, spolupráce, budovanie a organi-
zovanie dobrých vecí pre obyvateľov mes-
ta. Mal som šťastie na výborných kolegov 

a spolupracovníkov, ktorých si vážim a bez 
ktorých by to nešlo. Takisto bola nutná pod-
pora väčšiny poslancov. Vždy som vychádzal  
korektne  s prednostom, s viceprimátorom, 
s vedúcimi oddelení, s radovými zamestnan-
cami i občanmi. Stavali sme na slušnosti a 
vzájomnej úcte, čo sa odrazilo aj na výsled-
koch v meste.“
Seredčan a bývalý primátor skonštatoval, že 
za svoju kariéru má byť na čo hrdý. Vymenú-
va zrealizované projekty: Námestie slobody, 
zrekonštruovaný amfiteáter, nová tržnica, 
športová hala Sokolovňa, park na D. Štúra, 
atletická dráha na ZŠ J. Fándlyho, dokonče-
ný pavilón G pri Cirkevnej ZŠ. Podľa slov 
exprimátora má mesto jedno z najmoder-
nejších kín na Slovensku. Novú tvár dosta-
la aj obradná a rokovacia sála v MsÚ, veľká 
estrádna sála Domu kultúry vrátane oboch 
pódií, veľkou zmenou prešiel i zámocký park 
s bastiónom kaštieľa. „Vybudovali sme nový 
parčík Komenského, zrenovovali malý park 
na námestí a “Kubačov“ park za Progressom. 
Zrealizovali sme nový prívod pitnej vody 
Jelka – Sereď (16 km), rovnako aj nové roz-
vody tepla na takmer polovici územia mesta 
a CZT,“ uviedol Ing. Tomčányi. Mesto zmo-
dernizovalo školy, škôlky a niektoré mestské 
budovy vrátane MsÚ. Pribudla nová socha 
Legionára, Skate park, Workout, cylotrasy a 
ďalšie… „Som hrdý, že mesto je vo výbornej 

finančnej kondícii, na účte mesta nechávame 
budúcemu vedeniu cca 3,5 mil. eur a na účte 
Mestského bytového podniku cca 1,3 mil. 
eur. V hodnotení finančného zdravia 141 
samospráv Sereď skončila na 11. mieste. Je 
to o zodpovednosti a slušnosti,“ skonštato-
val exprimátor Serede, ktorý s politikou ešte 
nekončí.

• Najbližšie sa chce venovať krajskému po-
slanectvu vo VÚC.  Čo ho viedlo k rozhod-
nutiu uchádzať sa o tento post? 
„Spolu so starostami z okolitých obcí sme 
vytvorili skupinu ľudí, ktorí mali záujem po-
môcť aj z postu poslanca VÚC,“ objasnil Ing. 
Tomčányi.

• Do volieb išiel ako člen Dobrej 7, ktorá si 
dala za cieľ zlepšiť zdravotníctvo, dopravu, 
školstvo a pod. Na čo sa chce v poslaneckej 
práci zamerať, v čom vidí svoj prínos, ako 
by chcel pomôcť mestu, okresu? 
„Bol vytvorený klub nezávislých poslancov, 
uvidíme, ako dopadnú rozhovory o obsadení 
komisií, ja mám záujem o oblasť dopravy a 
športu. Verím v spoluprácu a som presved-
čený, že sa nám spolu s kolegami poslancami 
a županom podarí presadiť a podporiť dobré 
veci pre náš okres...“ dodal krajský poslanec 
Ing. Martin Tomčányi.

Bc. Z. Gregorová

- 16 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 26 rokov...



Absolvent našej školy Lukáš Matuský sa stal víťazom 
132. ročníka Veľkej pardubickej na koni Mr Spex

Lukáš Matuský navštevoval našu školu v rokoch 2002 - 2005. V tých 
časoch to bolo ešte Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa. 
Po úspešne vykonaných záverečných skúškach v učebnom odbore 
chovateľ – chov koní a jazdectvo sa úspešne uplatnil v dostihom športe 
doma i v zahraničí. 
Veľká Pardubická steeplechase sú dostihové preteky a zároveň sú 
najstarším športovým podujatím v ČR, s tradíciou už od roku 1874. 
Konajú  sa vždy v druhú októbrovú nedeľu.
Na účastníkov čaká 6 900 metrov dlhá trať s 30 prekážkami. Medzi 
najobávanejšie patrí Taxisova priekopa, jeden z najťažších skokov na 
svete. Ďalšie zradné prekážky sú napríklad Írska lavica, Popkovický 
skok, Francúzsky skok, Hadia priekopa, Veľká vodná priekopa, Zá-
hradky, Veľký anglický skok alebo Havlov skok. Lukáš Matuský vyhral 
slávnu steeplechase druhýkrát v kariére, v roku 2020 triumfoval v sedle 
Hegnusa.  V tomto roku svoje víťazstvo na 132. ročníku súťaže úspešne 
zopakoval na koni Mr Spex so stajne Lokotrans. V roku 2020 to bolo 
víťazstvo pred prázdnymi tribúnami, no tomto roku si už mohol víťaz-
stvo vychutnať v plnej paráde. Podporiť ho prišli aj naše žiačky študij-
ného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ktoré sa v čase 
konania Veľkej pardubickej zúčastňovali stáže v rámci programu Era-
smus+ v našej partnerskej škole SOŠ chovu koní a jezdectví v Kladru-
boch nad Labem. Najznámejším českým džokejom, ale aj legendou 
tohto dostihu je nepochybne Josef Váňa, ktorý si rekordne odniesol až 
8 cenných víťazstiev (1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 2009, 2010, 2011). 
Pritom až štyrikrát docválal do cieľa ako prvý na anglickom plnokrv-
níkovi, valachovi menom Železník, z ktorého sa stal najúspešnejší pre-
tekársky kôň v histórii pardubických dostihov (1987, 1988, 1989, 1991). 
Málokto vie, že aj tento úspešný džokej je absolventom našej školy.
Po pretekoch Lukáš ochotne zapózoval s našimi žiačkami a s pani 
učiteľkou Vágóovou zaspomínal na zlaté študentské časy strávené na 
škole.
Lukášovi k víťazstvu srdečne blahoželáme a sme naňho ako nášho 
úspešného absolventa veľmi hrdí. Želáme mu veľa  ďalších dostihových 
víťazstiev  a hlavne veľa zdravia!

Ing. Lívia Szabóová, riaditeľka školy
SOŠ chovu koní a služieb Šaľa

Výbor Spolku Slovákov z Maďarska Vám oznamuje, že po úmrtí predsedníčky 
pani Anny Pilárikovej sa predsedníčkou spolku stala Eva Kmeťová, RNDr.

e-mail: eva.kmetova@dakoda.sk;  mobil:   0905 467 152

Kontakty na členov výboru najdete tu:  https://slovaci-z-madarska.spolok.eu/2016/11/17/riadenie-spolku/ 
- tajomník -  
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Šintavanka napreduje, z celoslovenského podujatia 
si hudobníci priniesli prestížne ocenenie

Dychová hudba má aj v dnešnej dobe svojich obdivovateľov. 
Práve pre ich potešenie sa pravidelne stretávajú členovia sú-
borov. Nacvičujú repertoár, aby pohladili ľudské duše. Medzi 
úspešné hudobné telesá patrí aj Dychová hudba Šintavanka 
(DH). So svojím kapelníkom Petrom Šonom už absolvovali 
množstvo vystúpení a zožali i nemalé úspechy. Vzácneho oce-
nenia sa dočkali aj prednedávnom.

• Čo zaujímavé ste zažili v uplynulom období s členmi DH 
Šintavanka?
Posledné čerstvé zážitky máme zo sústredenia, ktoré sme absol-
vovali na termálnom kúpalisku v Topoľníkoch. Mali sme tam 
vyhradenú miestnosť na skúšanie, čo sme aj naplno využili na 
nácvik nového repertoáru. Samozrejme sme sa zamerali aj na 
vzájomné lepšie spoznávanie, utužovanie vzťahov a regenerá-
ciu. Myslím, že nám to ako kolektívu veľmi prospelo.

• Pán Šona, pochváľte sa, na akých podujatiach ste vystupova-
li, aké úspechy ste zožali?
Tento rok bol taký rozbehový po období strávenom v tieni 
pandémie. Najpríjemnejšie ohlasy sme zažili po koncerte na 
Seredskom jarmoku, ktorý sme aj otvárali slávnostnou fanfá-
rou. Ďalší veľmi príjemný koncert sme odohrali v Trsticiach pri 
príležitosti 111. výročia Trstičanky, kde sme sa na záver spojili s 
jubilantmi a odohrali sme spoločnú skladbu.

• Veľmi úspešne ste účinkovali aj na prestížnom podujatí. 
Prezraďte nám, prosím, viac.
V máji sme sa zúčastnili Celoslovenskej postupovej súťaže a 
prehliadky dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde sme 
zastupovali Trnavský kraj. Celkovo sa tam zišlo 7 dychoviek z 
celého Slovenska. Bola to pre nás obrovská príležitosť a skúse-
nosť. Čakal nás bohatý program. Začínali sme súťažou, poobe-
de sme mali koncert v kúpeľoch Nimnica, stretnutie s porotou 
a niektorí stihli aj koncert orchestra Ministerstva vnútra SR v 
Púchove. Večer bola tanečná zábava. Na druhý deň bola sláv-
nostná sv. omša a po nej všetky kapely spoločne odohrali sú-
ťažnú skladbu pred kaštieľom v miestnom parku, odkiaľ sme 
išli v sprievode ku kultúrnemu domu, pričom sme sa striedali 
v hraní pochodov. Poobede na náš čakalo slávnostné vyhod-
notenie, odovzdanie ocenení a koncerty víťazov. Šintavanka sa 

po hodnotení poroty dostala do Zlatého pásma a v konečnom 
rebríčku sme obsadili krásne 4. miesto. Navyše boli ohodnotené 
aj speváčky Cenou poroty za pozoruhodný prejav.

• S akým repertoárom ste sa na podujatí predstavili?
Do súťaže sme zvolili domáce skladby „Pime chlapci“ či našu 
hymnu „Pri Seredi pri Váhu“ a dva nové valčíky „Jarná láska“ 
a „Ulička zamilovaná“. Na úvod nemohla chýbať orchestrálna 
skladba „Fanynka“ a tiež povinná súťažná orchestrálna skladba 
„Pre Emu“.

• Ako blízko ste k vydaniu vysnívaného vlastného CD?
Vlastné CD je pre nás méta, ktorú by sme radi dosiahli. Každý 
túži po sebe niečo zanechať pre ďalšie generácie. Je za tým veľa 
práce, od autorských príprav skladieb cez tvrdý nácvik a v ne-
poslednom rade treba na to dosť finančných prostriedkov, ktoré 
teraz vo všeobecnosti v kultúre chýbajú.

• Pribudli vám noví členovia alebo je zostava nemenná?
Tu si treba uvedomiť dve veci, jednak, že tradičná dychovka ako 
žáner je na ústupe a na druhej strane, čo sa zastúpenia týka, je 
to celkom veľké hudobné teleso. Preto je nereálne, aby sme ju 
dokázali udržať výlučne s rodenými Šintavčanmi. Sme radi, že 
máme medzi sebou takých šikovných a obetavých muzikantov, 
ktorým nerobí problém dochádzať z okolitých dedín. Každý z 
nich je pre nás veľkým prínosom a svojimi skúsenosťami vtláča 
Šintavanke vlastný rukopis. Väčšina z nich k nám chodieva vy-
pomáhať už roky, takže pre nás nie sú cudzí. Dôležité je, že sme 
si sadli aj ľudsky, a verím, že sa u nás cítia ako doma. Myslím, že 
nateraz tvoríme stabilnú partiu.

• Čo vás čaká najbližšie, aké máte plány?
Momentálne sa pripravujeme na plesovú sezónu. Radi by sme 
obohatili náš repertoár o populárnejšie skladby, ale takisto pra-
cujeme aj na nových polkách a valčíkoch. Myslím, že sa naši 
priaznivci majú na čo tešiť. Na záver by sme chceli využiť túto 
príležitosť na poďakovanie obci, ktorá vytvára podmienky pre 
náš neustály rozvoj a tým podporuje zachovanie tradícií v Šin-
tave.

- Šintavský spravodaj / november 2022 -

Peter Šona je v hornom rade, tretí sprava
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Veselo vykročme do nového roku 2023!
Všetkým ľuďom dobrej vôle želáme láskavý a spokojnejší budúci rok!

- redakcia Galantský a Šaliansky Žurnál -

12. augusta - Nasťahovali sme sa do nášho nového domu na Kysu-
ciach. Som taký šťastný. Je tu tak krásne! Hory sú nádherné. Neviem 
sa dočkať, kedy ich uvidím pokryté snehom.
14. októbra - Najkrajšia krajina na svete! Lístie sa sfarbilo všetkými 
tými krásnymi odtieňmi žltej a oranžovej farby. Cestou som videl 
zopár jeleňov. Sú také pôvabné. Sú to najkrajšie zvieratá na svete. Toto 
musí byť raj. Milujem Kysuce.
11. novembra - Čoskoro sa začne lov na jelene. Nemôžem pochopiť, 
ako niekto môže zabíjať tak nádherné zvieratá. Dúfam, že čoskoro 
napadne sneh. Je tak nádherne...
2. december - Tejto noci napadol prvý sneh. Vstal som a uvidel 
všetko prikryté bielou prikrývkou. Je to ako na najkrajšej pohľadnici. 
Vyšli sme von, očistili schody a prístupovú cestu a potom sme sa 
guľovali (ja som vyhral). Keď prešiel snežný pluh, museli sme znovu 
odhrnúť sneh spred brány. Aká krásna krajina. Milujem Kysuce.
12. december - V noci znovu sneh. Znovu prešiel pluh a nahrnul 
sneh pred bránu. Tu je naozaj krásne.
19. december - V noci znovu sneh. Nemohol som vyjsť s autom a ísť 
do práce. Je tu naozaj krásne, ibaže som už trosku unavený z lopato-
vania. Znovu prešiel ten pluh.
22. december - Tie biele hovná znovu padali celú noc. Už mám mo-
zole od lopaty a aj chrbát ma bolí.Ten sviniar s pluhom akoby sa skrý-
val za rohom a čakal, kedy ja odhrniem sneh spred brány. Sviňa jedna! 
25. december - Veselé posrané a odporné Vianoce! ... A zase ten po-
sraný sneh. Ak sa mi niekedy dostane do rúk ten buzerant s pluhom, 
tak ho zabijem! Šľak aby ich trafil! Prečo nesypú viac soli na cesty, aby 
sa sneh skôr roztopil?
27. december - V noci znovu sneh. Už tri dni nevychádzam z domu. 
Iba aby som odhrnul sneh zakaždým, keď prejde pluh. Nemôžem 
nikam ísť, auto zapadlo do kopy snehu pred bránou a je aj chladno. 
Hovoria, že tejto noci napadne nových tridsať centimetrov tých 
hovien. Ku**a...

28. december - Predpoveď nevyšla. Napadlo pol metra. Ak to takto 
bude pokračovať, neroztopí sa ani do leta. Už aj pluh zapadol a ten 
buzerant si prišiel odo mňa pýtať lopatu!!! Povedal som mu, že sa 
mi zlomilo už šesť lopát pri odhrabovaní toho bordelu spred brány, 
ktoré tam on naje***. Málo chýbalo tomu, aby som mu nerozbil hlavu. 
Kok**...
4. január - Konečne som sa dostal z domu. Bol som v predajni kúpiť 
trochu jedla. Keď som sa vracal, zrazil som autom jeleňa. Na aute 
je škoda za tridsaťtisíc. Tá posratá háveď by mala byt pobitá! Všade 
ich je ako hnoja. Čo ich všetkých poľovníci nepostrieľali na jeseň?! 
Hajzli...
5. január - Mám depresiu...
3. mája - Bol som s autom v servise. Neuveriteľné, ako zhrdzavelo od 
tej humusnej soli, ktorú všade rozsýpajú... Do pi** aj so soľou...
10. mája - Je*** na to, sťahujem sa do Nitry! Nemôžem pochopiť, ako 
niekto normálny môže žiť na týchto posratých Kysuciach.

- ospravedlňujeme sa za vulgárne výrazy, ale bez nich by to nebola 
tá pravá novoročná zábava na čítanie a relax - redakcia -

Denník nádejného Kysučana...

Romantika len na fotografii...?
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Ing. Milan Uhrík, PhD.

Nezaradený  pos lanec  Európskeho  par lamentu

Požehnané
a veselé Vianoce 

Šťastný nový rok 2023

Prajem Vám Vianoce tradičné, pokojné,
v rodinách lásku a duše spokojné.

Chráňme si to, čo nám je vzácne.
Prajem Vám sviatky šťastné a krásne.

Požehnané Vianoce a úspešný  
nový rok praje

Milan Uhrík
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