
Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých KošútyOZ ZENIT Košúty
Vám oznamujú,že pri príležitosti 55. výročia existencie nášho zariadenia organizujeme 3. ročník medzinárodného hudobného festivalu  

konaného pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša,
na ktorý Vás srdečne pozývame.

Krstnou mamou podujatia je umelecká  šéfkaDivadla Andreja Bagara v Nitre,pani  Eva Pavlíková.Miesto konania : MsKS Košúty, 16.10.2008  10.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.
PhDr. Lívia Baničová, PhD.

 riaditeľka DSS Košúty

*Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.Kombinovaná spotreba 7,1 - 8,3 l/100 km, emisie CO2 187 - 220 g/km.

www.hyundai.sk

Prémiová výbava za fantastické ceny!
V hlaných úlohách: 

HYUNDAI TUCSON PREMIUM - ESP, 8 airbagov, automatická klimatizácia, 
integrované rádio, kompletná elektická výbava, koženný volant a i.

a
HYUNDAI SANTA FE PREMIUM - ESP, 8 airbagov, dvojzónová automatická klimatizácia, 

vyhrievané predné sedadlá, tempomat, dažďový senzor, alarm s diaľkovým centrálom, chladiaci box v lakťovej opierke a i.

možnosť 
odpočtu 

DPH
Záruka 3 roky 
bez obmedzenia km.3

Santa Fe Premium
už od 969 900 SKK

          (32 194,78 EUR*) s DPH

Tucson Premium
už od 679 900 SKK

          (23 166,04 EUR*) s DPH

Hyundai v SR uvádza

| Banská Bystrica I., 048/470 02 55 | Banská Bystrica II., 048/414 87 35 | Bardejov, 054/488 19 17 | Bratislava I., 02/3215 83 23-5 | Bratislava II., 02/536 37 037 | Dunajská Streda, 031/552 22 27 
| Košice I., 055/644 49 09 | Košice II., 055/729 75 43 | Levice, 036/630 98 80 | Martin - Košťany nad Turcom, 043/401 12 21-2 | Michalovce, 056/688 77 92 | Nitra, 037/658 20 11 
| Nové Zámky, 035/642 42 61 | Poprad, 052/77 30 478 | Prešov, 051/773 31 39 | Rimavská Sobota, 047/581 2273 | Ružomberok, 044/430 46 91 | Senica,  034/651 80 82 | Spišská 
Nová Ves, 053/429 75 16 | Tornaľa, 047/552 37 17 | Trenčín, 032/640 20 70 | Trnava, 033/553 68 42 | Veľký Krtíš, 047/483 10 90 | Zvolen, 045/540 26 68 | Žilina, 041/763 52 95
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Konateľka  
spoločnosti  
Color Market, s.r.o. 
Galanta,  
Petra Dobosová,  
v aktuálnom  
rozhovore. str.13.

Oslavy 585. 
výročia  
povýšenia  
Šintavy  
na slobodné 
kráľovské  
mesto, str.9.

MEMORIÁL 
JAROMÍRA 
SLEZÁKA   
v Košútoch, 
str.8.

Fučíkova 721/286; 
Sládkovičovo

Tel.: 0905/213 710 
e-mail:  

adriana.acova@stonline.sk

RNDr. Adriana 
ÁČOVÁ

certifikované účtovníctvo 

podnikateľské  poradenstvo

komplexné  vedenie agendy  

miezd a personalistiky
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Stabilizácia ceny tepla v meste Šaľa
Spoločnosť MeT Šaľa spol. s r.o. v rámci zabezpečenia trvalo udržateľného 
rozvoja tepelného hospodárstva v meste  a  vzhľadom na stále rastúce 
ceny primárnych zdrojov energie (plyn a elektrická energia) rozhodla vy-
užiť dostupné obnoviteľné zdroje energie – geotermálnu energiu.
Už v roku 2003 sa v tedajšom Mestskom bytovom podniku spol. s r.o. Šaľa 
začalo uvažovať o možnosti náhrady zemného plynu, ako paliva iným 
alternatívnym zdrojom. Boli preskúmané všetky dostupné obnoviteľné 
zdroje energie. Na základe viacerých analýz ako technických, tak aj eko-
nomických začiatkom roka 2008 dospela spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. 
k rozhodnutiu využitia geotermálnej energie na vykurovanie a prípravu 
teplej úžitkovej vody v CZT mesta Šaľa.
26. júna 2008 poslanci na MsZ odporučili primátorovi mesta schváliť 
spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. ako alternatívu za zemný plyn využívať 
v tepelnom hospodárstve mesta Šaľa geotermálnu energiu. V súčasnosti 
spoločnosť podniká všetky kroky na to, aby ako príprava, tak aj  samotná 
realizácia prác mohla prebehnúť v zmysle platnej legislatívy v čo najkrat-
šom možnom termíne.
Šaľa sa z geologického hľadiska nachádza na východnom okraji galantskej 
priehlbiny, kde už vykonaný geologický prieskum dokázal prítomnosť ge-
otermálnej vody. Klimatické podmienky mesta Šaľa sú dané jeho polohou 

v podunajskej nížine s priemernou nadmorskou výškou 
122 m n.m. Z hľadiska požiadaviek na vykurovanie je 
mesto zaradené do tepelného pásma v zmysle STN 38 
3350 s dĺžkou vykurovacieho obdobia n= 206 dní

Ako je z priloženého grafu  zrejmé posledné dva roky 
boli extrémne teplé, vykurovacie obdobie bolo pod 
dlhodobým priemerom.
Po ukončení prác, na prvej etape – využívanie geotermál-
nej energie cez výmenníky tepla, spoločnosť zabezpečí 
zníženie prevádzkových nákladov na prvotnú energiu o 
cca 22 %. Na zrealizovanie druhej (tepelné čerpadlá) a 
tretej (kogeneračná jednotka) etapy sa spoločnosť bude 
uchádzať o možnosť financovania z prostriedkov EÚ cez 
operačné programy Životné prostredie  (MŽP SR) a Kon-
kurencieschopnosť a hospodársky rast (MH SR). Po kom-
plexnej realizácii sa náklady na prvotnú energiu znížia o cca 53%.
V závere je potrebné podotknúť, že geotermálny vrt okrem toho, že po-
môže stabilizovať cenu tepla v meste má význam aj pre všetkých občanov 
mesta a okolia. Mesto môže zostatkové teplo z tepelného hospodárstva 

účelne využiť v plánovanom rekreačno – oddychovom centre (areál let-
ného kúpaliska a priľahlé plochy).

 Ing. Karol Mikloš
 Konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.

Združená stredná škola obchodu a služieb Galanta  
začala nový školský rok 2008/2009

2. september 2008 bol začiatkom nového školského roku 
aj pre 755 žiakov ZSŠOaS Galanta. Zišli sa, ako už tradične, 
na školskom ihrisku, pod slnkom zaliatou oblohou, aby sa 
pred oficiálnym začiatkom nového školského roku, skôr 
ako sa začnú pasovať so školskými povinnosťami, podelili 
medzi sebou o dojmy a zážitky, pospomínali na nové pri-
ateľstvá či lásky, ktorých letné prázdniny prinášajú neúre-
kom.  14 žiakov však nastúpi až 16. októbra, keď sa vrátia zo 
vzdialeného ostrova Cyprus, kam boli vybraní na odbornú 
5 mesačnú prax.  ZSŠO a S Galanta je jednou z najväčších 
stredných škôl v Trnavskom kraji. Každý rok vzdeláva viac 
ako 800 žiakov v učebných a študijných odboroch. Za viac 
ako 47 rokov svojho pôsobenia vychovala niekoľko 10 ti-
síc absolventov v mnohých učebných a študijných odbo-
roch, ktorí sa úspešne uplatňujú v mnohých sférach nášho 
hospodárstva.  V tomto školskom roku pripravuje žiakov v 
týchto učebných odboroch: 
24 87 2 autoopravár, 24 87 2 01 autoopravár – mechanik, 
24 87 2 02 autoopravár – elektrikár, 24 87 2 03 autoopravár 
- karosár , 29 64 2 cukrár, 33 55 2 stolár,  36 75 2 maliar, 64 
45 2 kuchár, 64 44 2 čašník, 64 56 2 kaderník
 Absolventi učebných odborov autoopravár, cukrár, kuchár, 
čašník, kaderník môžu pokračovať a mnohí z nich aj pokra-
čujú v 2- ročnom nadstavbovom štúdiu dennou formou a 
získať maturitné vysvedčenie. 
 Veľkej pozornosti sa tešia študijné odbory:
63 52 6 obchod a podnikanie (4-ročný), 63 23 2 hotelová 

akadémia (5-ročný).  Škola má dobre vybudované odlú-
čené pracoviská praktického vyučovania v Galante i v Šali, 
dve kaderníctva a jednu cukráreň v Galante so skúsenými 
MOV.  Teoretické vyučovanie má k dispozícii 38 klasických 
učební, 3 odborné učebne výpočtovej techniky, 2 odborné 
učebne strojopisu, 3 moderné jazykové učebne, 1 stro-
jársku učebňu, 1 učebňu etickej výchovy a 2 kuchynky a 
stolovne pre hotelovú akadémiu. Škola sa pýši veľkou telo-
cvičňou, posilňovňou, futbalovým, volejbalovým ihriskom, 
ľahkoatletickou dráhou.
 Žiaci majú prístup k internetu, 
škola im pomáha sprostred-
kovať výcvik v autoškole pre 
získanie vodičského oprávne-
nia skupiny B (s výraznou zľa-
vou), môžu sa prihlásiť na bar-
manský kurz, zváračský kurz 
(aj na plasty). Môžu sa zapojiť 
do práce niektorého z mno-
hých krúžkov (jazykových, 
športových, spoločensko - 
vedných). K dispozícii majú 
žiacku knižnicu, vlastný au-
tobus na mimoškolské akcie, 
žiaci vydávajú školský časopis 
TAM – TAM a zúčastňujú sa 
mnohých súťaží, z ktorých sa 

vracajú s nejedným ocenením.  Žiaci sa stravujú vo veľkej 
školskej jedálni s výbornou kuchyňou. Možnosť občerstve-
nia ponúka i školský bufet.  Lekársku starostlivosť zabezpe-
čuje zubná lekárka.  Škola je zapojená do programu Cechu 
predajcov automobilov na Slovensku (naši absolventi majú 
prednosť medzi uchádzačmi o zamestnanie v automobilo-
vých servisoch).  Tak ako i iné školy na Slovensku, aj ZSŠO 
a S Galanta si veľa sľubuje od nového Školského zákona, 
ktorý sa postupne začína realizovať v praxi.

DAŇOVÁ A COLNÁ  
SPRÁVA  INFORMUJÚ 

O PRECHODE NA EURO

 Daňové riaditeľstvo SR 
– pracovisko Nitra oznamuje, že 
v spolupráci s Colným úradom Nitra 
organizuje bezplatné informačné 
prednášky pre verejnosť na tému 
zavedenia meny euro z pohľadu 
daňových a colných predpisov. 
Účastníci budú informovaní 
o správe všetkých druhov daní 
po prechode na euro, o zmenách 
v účtovných, daňových i colných 
predpisoch v súvislosti so 
zavedením meny euro. Prednášky 
sa uskutočnia dňa 29.9.2008 
v zasadačke Daňového úradu 
Komárno so začiatkom o 9.30 
h. a v rovnakom rozsahu aj dňa 
1.10.2008 v zasadačke Mestského 
úradu Nitra taktiež so začiatkom 
o 9.30 h. 

Ing. Radoslav Uharka -DR SR 
-pracovisko Nitra 

Vyrábame rôzny kovový nábytok do šatní, kancelárii, dielní a spo-
ločných priestorov...

Spracovávanie plechu vysekávaním a ohýbaním  na CNC strojoch, 
lisovanie, zváranie a farbenie práškovou technológiou.

Naše výrobky nájdete na  stránke :    www.kovo-malow.sk
Prijmeme pracovníka na obsadenie funkcie 

vedúceho výroby 
Požiadavky - prax v riadení kolektívu

Prijmeme konštruktéra do technickej kancelárie 
Požiadavky - VŠ, znalosť kreslenia v PC

Môže byť aj absolvent, zabezpečíme školenie

Prijmeme pracovníkov na obsluhu CNC tvárniacich 
strojov vo výrobe plechových výrobkov

Požiadavky - znalosť práce s PC
môže byť aj absolvent bez praxe, zaškolíme

Info: KOVO-MALOW, s.r.o.  
924 01 Galanta, ul. Z.Kodálya 767  
Tel.:031 780 1904, 031 780 6720,  

fax.: 031 780 4623; e-mail: sekretariat@kovo-malow.sk
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Možno aktuálna a možno opakovaná téma. 
Naši vysokoškoláci a ich aktívne zapojenie sa 
do riadnej praxe po skončení štúdia. Som rada, 
že naozaj veľa mladých ľudí na sebe pozitívne 
pracuje a chce, aby z nich niečo bolo, čím by si 
splnili svoje osobné plány, ale aj očakávania 
rodičov, či okolia a v konečnom dôsledku, aby 
vďaka získanému vzdelaniu žili životom, ktorí ich 
bude kvalitatívne uspokojovať a budú tak vedieť 
zabezpečiť aj životnú úroveň svojej rodiny. 
Nepáčia sa mi však vyhlásenia typu: „Zapíš sa na 
akúkoľvek školu, len aby si ju mal absolvovanú, 
veď nemusíš robiť to, čo vyštuduješ...“
Samozrejme, vyskytnú sa udalosti a zvraty v 
živote človeka, kedy musí zmeniť svoje plány, 
alebo smer pracovnej orientácie, pre ktorý sa 
pôvodne rozhodol.  Ale, ak ide niekto na štúdium 
už s tým úmyslom, že si vyberie odbor, ktorý 
ho nebaví, ale ho zvládne, lebo povedzme nie 
je taký náročný, ako iný, a v podvedomí si živí 
myšlienku, že je to len „zástierka“ - kvôli získaniu 
akademického titulu - to je nefér a hlavne 
neetické voči tým, ktorí sa na určené štúdium 
nedostali a mali o neho úprimný záujem oproti 
takýmto špekulantom. Ale je to nefér aj voči 
nám - daňovým poplatníkom, pretože z daní 
sa financuje aj naše školstvo a teda aj takíto 
„špekulanti“. O to drzejšie je, ak „špekulanti“  
ešte poberajú  sociálne štipendium, teda ďalšiu 
podporu štátu, vyplácanú  opäť samozrejme z 
našich daní...!
Ďalšou „kapitolou“ sú naši budúci medici, ktorí 
už počas štúdia rozmýšľajú o tom, ako sa dostať 
do zahraničia a tam zarábať vraj „ťažké prachy“, 
lebo  „na Slovensku je to o ničom a neoplatí sa 
tu ostávať...“
Takýto postoj k štúdiu tiež nie je normálny, 

zasa je to len 
„špekulácia“ a 
opäť voči našim 
daniam. Veď 
v y š t u d o v a n i e 
lekára u nás 
trvá 6 rokov 
a zo štátneho 
rozpočtu idú 
nemalé dotácie 
pre lekárske 
fakulty. Je to 
n o r m á l n e , 
že skončený 
š t u d e n t 
odchádza preč, 
namiesto toho, 
aby vracal 
spoločnosti, čo 
do neho finančne 
i n v e s t o v a l a ? 
Ak mal úmysel 
pracovať a vôbec - existovať v zahraničí, mohol 
tam kľudne aj študovať - a na svoje náklady, 
pričom tu - na jeho mieste, mohol študovať 
niekto, kto nemá takéto „zajačie úmysly“.
Neviem, možno som v tomto smere dosť tvrdá, 
alebo konzervatívna, ale táto téma ma zaujímala 
už dosť dlho a tak som sa k nej vyjadrila. Možno 
je Váš názor iný, ale rozhodne si myslím, že aj 
súkromná firma, ak platí svojmu zamestnancovi 
štúdium, chce ho využiť pre svoje plány a nie, aby 
skončil u konkurencie a ak predsa, tak náklady 
na štúdium musí vrátiť. Nemal by byť takýto 
princíp jasný aj u našich študentov?
Alebo, ak to „ide zo štátu“, tak to nepatrí 
nikomu?

Alena Jaššová - šéfredaktorka

Špekulantov, ktorí cicajú z našich 
spoločných daní, je viac než dosť...
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VIETE, KDE SA MÔŽETE VÝBORNE A KVALITNE, NA EURÓPSKEJ ÚROVNI, 
ALE AJ ZA DOBRÉ CENY, NAJESŤ V GALANTSKO ŠALIANSKOM REGIÓNE?

Pizzeria Claudia
Adresa: ul. Hodská 1596/50, 
924 01 Galanta
Tel.: 031/780 22 08, 
Fax: 031/780 54 34
e-mail: taverna@taverna.sk
Internet: www.taverna.sk
Pizzeria SEVER
Adresa: Sídlisko SEVER, 
ul. Česká 1452/28, 924 01 Galanta
Tel.: 031/782 21 64
Mobil: 0903 806 617, 0903 806 618

Nitrianska 34, Šaľa
Tel.: 031/ 771 2418, 0908 723 216

Tá najlepšia PIZZA!!! 
Rozvoz zdarma!!!

 
Denné menu: môžete si vybrať

z 5 druhov polievok a 7 druhov jedál!
NOVINKA! - ZAPEKANÁ BROKOLICA

Kapacita 140 miest. Otváracie hodiny: 
každý deň od 10.00 - 24.00 hod.

Ak si vyberiete nás, budete odchádzať spokojní! Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás!

Pripravujete promó-
cie, svadby, pracovné 
stretnutia, rodinné 
oslavy, alebo sa chce-
te iba dobre, chutne a 
kvalitne najesť?

Potom je tu pre Vás

PIVNICA TOLDI
Hlavná 521, Matúškovo

Atmosféru pivnice spríjemňuje jedinečný interiér a zau-
jímavé doplnky. Hostí tu čaká široká ponuka tradičných 
jedál a špecialít, v letných mesiacoch krásne upravená 

záhradná reštaurácia. 
Kapacita: Pivnica - 25, Záhrada - 56 osôb.

Tel: 031 782 6349 - kancelária,  
031 782 6345 - kuchyňa, 031 701 5692 - fax

Mobil: 0908 977 707, 0918 402 242
www.restauraciatoldi.sk, e-mail: ipdesign@ipdesign.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok - Štvrtok:  10.00 - 22.00 hod.
Piatok:    10.00 - 23.00 hod.
Sobota:   12.00 - 23.00 hod.

Otvorené denne od 8.00 - 23.00
031 7852002      www.kupaliskohs.sk
0905 177294      komlos@atlas.sk
0903 110799

Otvorené denne od 8.00 - 23.00
031 7852009      www.kupaliskohs.sk
0905 177294      komlos@atlas.sk
0903 110799

REŠTAURÁCIA
KOMLÓŠ

PENZIÓN
KOMLÓŠ

* štýlové prostredie
* špeciality dolnozemskej kuchyne
* veľká krytá terasa
* spoločenské, firemné, rodinné akcie
* v lete živá hudba

* klimatizované izby, bezbariérový apartmán
* termálna voda blahodárne pôsobiaca  
    na pohybové ústrojenstvo
* vonkajšie bazény a kryté  
    relaxačno - rehabilitačné centrum
* ideálne prostredie pre spojenie oddychu,  
    wellness a dobrej kuchyne

Denne varíme dva druhy polievok, tri 
druhy jedál z mäsa, múčne a vegeterián-

ske chuťovky, minútky a rôzne špeciality, 
podľa Vašich želaní. Kvalitné pokrmy Vám 
ponúkame v klimatizovaných priestoroch, 

s kapacitou do 120 osôb.
Svadby u nás = bezkonkurenčná cena! 

Alkohol si môžete priniesť vlastný!

informácie a rezervácia stolov na tel. číslach: 
0915 755 085
031/773 4127
Otvorené: 
Nedeľa - Štvrtok:  08,00 - 23,00
Piatok, Sobota:  10,30 - 24,00

Tešíme sa na Vás, želáme dobrú chuť!

Pre tých, ktorí navštívia Galantu a okolie, 
a ktorí majú radi 

luxusné a štýlové bývanie, 
ponúka svoje služby 

PENZIÓN – RESTAURANT TOLDI 
Matúškovo. 

Mobil: 0908 977 707, 0918 402 242
www.restauraciatoldi.sk, e-mail: ipdesign@ipdesign.sk

Prídite vyskúšať 
výbornú  
kuchyňu 

rôznych národov, ale 
aj chutné 

domáce špeciality  
v útulnom prostredí, 

s príjemnou  
obsluhou!

Poriadame spoločenské posedenia, 
svadby, firemné stretnutia,  

s kapacitou 50-60 miest.
Využite aj naše ubytovacie možnosti, 

určite budete spokojní!

Srdečne Vás pozývame!

Tel.: 0903/ 419 103
www.penzionmlyn.sk

Dolná Streda 211

Oslavujete životné jubileum, chystáte svadbu,
promóciu, pripravujete pracovné stretnutie,
či priateľskú oslavu?

Svadobné menu u nás - 299,-Sk
aperitív, predjedlo, polievka a dve hlavné jedlá,
podľa výberu z jedálneho lístka

Objednávky na číslach:

0905 545 957
0905 168 612

Využite naše služby, moderné klimatizované 
priestory, širokú ponuku chutných jedál.
Veľká kapacita miest - podľa individuálnych 
potrieb zákazníka.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

TAVERNA T & J, spol., s.r.o.

Využite naše služby!
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Galanta je jedno z 
najrýchlejšie sa roz-

víjajúcich okresných miest Slovenska. Výstavba a 
rekonštrukcia každej časti tohto mesta napreduje 
veľkou rýchlosťou a jednotlivé stavby sa zbytočne 
nepreťahujú. Investičný rozkvet Galanty však ne-
zatieňuje ani kutúrno - športový a spoločenský 
život mesta, ktorý je bohatý a rôznorodý a orien-
tovaný tak, aby uspokojoval všetky vekové kate-
górie obyvateľstva. Človek totiž nie je iba prácou 
živý. Potrebuje aj duchovný rozlet a rozkvet. A v 
Galante sa darí rozvoj investičného, spoločenské-
ho, kultúrno - športového a výchovného života 
- až zázračne spájať. A to vďaka dobre zorganizo-
vanému pracovnému tímu v radoch funkcionárov, 
zamestnancov, ale aj občanov. Vďaka rozumným 
plánom zameraným na skrášlenie mesta, zlepše-
nie životného prostredia, na skvalitnenie celkovej 
spoločensko - kultúrnej a relaxačnej klímy. To, 
ako vyzerá Galanta - je naozaj výsledkom tvrdej 
tímovej práce, nadšenia, disciplíny a chuti - uro-
biť niečo, čo tu ostane aj ďalším generáciám. A ak 
je snaženie úprimné a spojí sa so zodpovedným 
prístupom k plneniu si povinností, výsledok je 
taký, ako to môžeme vidieť na vlastné oči. Galan-
ta sa skrátka - zo dňa na deň mení na príťažlivé 
európske  mesto, so všetkými atribútmi, ktoré k 
tomu patria. 
PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH KULTÚRNO-
SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT MESTA V PRVOM 
POLROKU 2008

Január 2008
* Ešte koncom roka 2007 sa zaregistrovalo Združenie 
miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu a na zákla-
de toho  Ing. Alexander Mézeš, primátor Galanty, zvolal 
koncom januára I. Valné zhromaždenie tohto združenia. 
Členovia si odsúhlasili hlavné úlohy a bolo prijaté Me-
morandum o spolupráci medzi Trnavským a Nitrianskym 
samosprávnym krajom. Boli zvolené orgány združenia a 
odsúhlasení členovia do jednotlivých funkcií. 
* Už tradične Reprezentačný ples Galanty odštartoval 
plesovú sezónu. Vyše 300 prítomných hostí sa zabávalo 
do ranných hodín,  vynikajúce jedlo, dobroty od výmys-
lu sveta, zabezpečoval - ako po veľa rokov - Gazdovský 
dvor. A nemožno povedať na jeho adresu nič iné, len  
Fantázia! Ples otvoril primátor Galanty, aj s predsedom 
TSK, Tiborom Mikušom.
* Cenu primátora Galanty dostala akademická mali-
arka Blanka Kästová - za svedomitú prácu vo výchove 
mladej výtvarne nadanej generácie, za reprezentáciu 
Galanty na výstavách a za úspechy v 15-ročnej činnosti.
* Koncom januára bola podpísaná partnerská zmluva 
so srbským mestom Bečej, ktorá zakotvuje spoluprácu v 
oblasti sociálnej, kultúrnej, hospodárskej a v cestovnom 
ruchu.
* Už 15.rokov od založenia  oslavuje Základná umelec-
ká škola v Galante - výtvarný odbor. Pri tejto príležitosti 
bola inštalovaná výstava “Vyznanie zimy” vo vestibule 
Mestského úradu.

Február 2008
* Tento mesiac nemilo prekvapil občanov, pretože 
po prvýkrát došlo v Galante k výpadku dodávky pitnej 
a úžitkovej vody. Okamžite podniknuté kroky pod vede-
ním primátora mesta začali tento stav odstraňovať. Bez 
vody ostalo takmer 30000 obyvateľov. Pomohli aj okoli-
té mestá s dodávkami cisterien čistej vody. Porucha bola 
samozrejme v pomerne rýchlej dobe odstránená.
* Začiatkom februára bolo v Galante odštartované 
1.kolo II. Slovenskej dorasteneckej ligy boxerov Západ-
nej a Východnej skupiny, úcastníkov bolo vyše 150.
* Celomestský maškarný ples sa uskutočnil tiež vo 
februári. Pripravilo ho MsKS a Centrum voľného času. 
Rozprávkové celebrity sa dobre bavili a boli potom 
hodnotené porotou. Bol to už II. celomestský karneval 
a zrejme sa s touto tradíciou bude pokračovať, lebo sa 
veľmi prítomným páčila.

* Dolnozemci sa bavili tiež na svojom už X. Reprezen-
tačnom plese. Slováci z rôznych kútov Európy nechýbali 
a hlavná organizátorka, PaedDr. Anna Piláriková, sa opäť 
ukázala, aj so svojím organizačným štábom, na jednot-
ku!
* I. Ročník minifutbalového podujatia pre milovníkov 
halového futbalu pod názvom “REKOSTAV CUP” sa tiež 
uskutočnil vo februári a zúčastnili sa ho  družstvá Re-
kostav Galanta, Galvan Šala, RAF - team Sereď, Mediálny 
team Bratislava, TA3 team a Galanta B.

Marec 2008
* Deň učiteľov a oslava ich práce je už viac než tradí-
ciou pre vedenie mesta, aby ocenilo prácu tých, ktorí 
formujú náš rozumový a osobnostný rast a zvyšujú naše 
vedomosti od najútlejšieho veku. Cenu primátora mes-
ta získala Dr. Marta Pajtášová, riaditeľka ZŠ G. Dusíka v 
Galante.
* V týchto dňoch bola podpísaná významná zmlu-
va - Memorandum o porozumení pri spolupráci na 
budovaní Združenia “Elektrotechnický klaster”  - 
západné Slovensko. Podpísali ju galantský primátor Ing. 
Alexander Mézeš a predseda TSK, Ing. Tibor Mikuš.
* Úctu k ženám pri príležitosti MDŽ si pripomenuli aj 
Galanťania. Výbor mestskej časti Nebojsa v spolupráci 
s Centrom voľného času a MsÚ v Galante zorganizovali 
príjemné posedenie, spojené s pohostením a kultúrnym 
programom.
* 18. marca sa uskutočnil už III. ročník protidrogo-
vého  dňa pre deti predškolských zariadení na území 
mesta Galanta. Zorganizoval ho Mestský úrad Galanta 
s materskou školou Sídl. SNP. Podujatie je zamerané na 
výchovu detí k zdravému životnému štýlu. Deťom je 
táto vážna téma podaná vo forme bábkového divadla, 
aby to chápali v rámci svojich detských rozumčekov. 
Súčasťou podujatia je aj výstava detských prác “Zdravý 
životný štýl” vo vestibule MsKs Galanta. 
* V tomto mesiaci sa uskutočnil Benefičný futbalo-
vý turnaj “O cenu primátora mesta Galanta“, ktorého 
cieľom je podporiť galantskú futbalovú mládež. 
* Mimoriadne zasadnutie MsÚ v Galante sa v tomto 
mesiaci venovalo otázke vstupu mesta do Združenia so 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Nitra a 
obcou Matúškovo, za úcelom rekonštrukcie spoločných 
objektov čistiarne odpadových vôd, ako súčastí stavby 
Povodie Váhu a Povodie Dunaja, odvodnenie a čistenie 
odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, aglome-
rácia Galanta. 

Apríl 2008
* 5. apríla sa uskutočnil už 26.ročník Behu Galantou, 
ktorého sa zúčastnilo celkovo 304 úcastníkov.
* Deň Zeme si pripomenula aj Galanta pod záštitou 
predseda TSK Ing. Tibora Mikuša - symbolickým aktom 
výsadby stromčekov. Sprievodným podujatím tejto ak-
cie bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže detí mater-
ských škôl na tému “Deň Zeme”.
* Už po šiesty krát sa uskutočnil slávnostný aktív dopi-
sovateľov Galantských novín - Galántai újság. Otvoril ho 

predseda RR Galantských novín, Juraj Stern. Boli odo-
vzdané ceny najlepším dopisovateľom. 
* Mikulov bavil Galantu a to 19.apríla v rámci partner-
skej spolupráce a toto podujatie má už viacročnú tradí-
ciu. Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka 48 druhov 
Mikulovských vín. Veľmi príjemná akcia a Galanťanmi 
výborne prijatá!
* Dlhoročná pracovníčka  MsÚ, Mgr. Eva Zsilleová, 
vedúca odboru školstva, kultúry..., odišla do dôchodku 
a pri tejto príležitosti sa s ňou oficiálne rozlúčil aj primá-
tor mesta, ktorý vyzdvihol jej prácu pre prospech obča-
nov a poďakoval jej za dlhoročnú činnosť. 
* Spoločnosť Satro pripravila 19.apríla príjemné sobot-
né popoludnie s tanečnými choreografiami a predsta-
vila verejnosti svoje produkty a služby. Spoločnosť má 
veľký záujem  o dlhodobú dobrú spoluprácu s mestom 
a jej služby sa týkajú najmä kvalitného digitálneho tele-
vízneho prenosu.

Máj 2008
* V priestoroch Vlastivedného múzea v Galante bola 
od 21.mája sprístupnená výstava pod názvom “Svet detí 
Anno...”, ktorá priblížila život detí v období od polovice 
19.storočia do 60-tych rokov 20.storočia.
* Majáles 2008 sa už v Galante koná tradične. V tomto 
roku to však nebolo na námestí, ale na amfiteátri. V pro-
grame vystúpili mladé skupiny z Bratislavy a z Dunajskej 
Stredy, predstavili sa speváci modernej, aj klasickej hud-
by. Vystúpili aj ochotnícke súbory a amatérski speváci z 
galantského a šalianskeho regiónu.
* XIV. Kodályove dni sa uskutočnili v dňoch 23. - 28. 
mája. A ako vždy, boli veľkolepé, vznešené, nezabud-
nuteľné..., program, prezentácia známych vynikajúcich 
súborov a bohatá úcast divákov.
* Galanta bavila partnerský Mikulov. V Mikulove sa 
predstavil súbor Galanťan, citarový súbor Dióhéj zo 
Sládkovičova, potom súbor Važina zo Šoporne a RH - 
Duo - hudobníci, ktorí zabávali divákov maďarskými a 

cigánskymi piesňami. Dobre sa prezentovali aj naši re-
meselníci s umeleckými drotárskymi výrobkami, výrob-
kami zo šúpolia, z tradičnej čipky, s gastronomickými 
špecialitami.
* 6. mája si Galanta pripomenula 63. výročie ukon-
čenia II. sv. vojny. S príhovorom vystúpil zástupca pri-
mátora Ing. Ladislav Fekete, ktorý zdôraznil, že na také-
to udalosti nemožno zabúdať, práve naopak, neustále 
treba mať na pamäti tých, ktorí nás oslobodili a mať ich 
pamiatku v úcte.
* Máj patrí už tradične rybárom, ktorí usporiadali 
Rybárske preteky, tieto sa konali 1.mája v Dolných Sali-
bách, súťažili 111 pretekárov a ulovili 229 kaprov.
* Galantské osvetové stredisko 18.mája usporiadalo 
v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana kráľa, krajskú 
súťažnú prehliadku komornej a symfonickej hudby 
neprofesionálnych telies pod názvom DIVERTIMENTO 
MUSICALE 2008.
*  Mestskí policajti sa presťahovali do nových pries-
torov na Bratislavskej ulici. Potrebovali ich aj kvôli tomu, 
že sa zvyšuje ich počet a chcú postupne zriadiť tiež stálu 
službu pri kamerovom systéme. Galanta má aj cyklohli-
adku, ktorá sa bude zameriavať na odhaľovanie “divo-
kých skládok” na území mesta.

Jún 2008
* Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marián 
Janušek navštívil Galantu, aby sa stretol aj s ďalšími pri-
mátormi a starostami galantsko - šalianskeho regiónu. 
Témou rozhovoru boli samozrejme štrukturálne fondy.
* 19.júna bola slávnostne otvorená výstava výtvar-
ných prác umelcov - pedagógov, profesionálov v Rene-
sančnom kaštieli v Galante. Spolu s výtvarníkmi z Galan-
ty vystavovali aj umelci z Čiech, Rakúska a Talianska.
* Belasý motýľ - to je 13.jún a patrí ľuďom so svalovou 
dystrofiou. Verejná zbierku financií bola určená aj v Ga-
lante na kúpu alebo doplatenie (určitých vecí) pre ľudí s 
touto chorobou. Zbierka sa uskutočnila v obchodnom 
centre BILLA.
* Primátor mesta pri príležitosti ukončenia školského 
roku ocenil najlepších žiakov a študentov z Galanty.
* Židovská náboženská obec v Galante si 29.júna 
pripomenula na židovskom cintoríne v Galante obete 
židovských občanov, odvlečených do koncentračných 
táborov, táto spomienka je známa pod názvom “Smú-
točná tryzna”.
* Do Galanty prichádza spoločnosť Gala Residen-
ce, s.r.o.,  ktorá by mala vybudovať a dať do užívania 
55 nových bytov. Výstavba začala podľa slov zástupcu 
developerskej firmy, Ing. arch. Michala Pasiara, v lete a 
mala by trvať 12 až 15 mesiacov. Byty budú štandardné 
a nadštandardné. A prečo táto spoločnosť stavia v Ga-
lante? Lebo - podľa slov zástupcu spoločnosti, Galanta 
zažíva ekonomickú renesanciu a je veľmi perspektív-
nym mestom.
* Príprava na XXIV. ročník Galantských trhov je v pl-
nom prúde práve v tomto období. Podujatie je už ne-
oddeliteľnou súčasťou života mesta a priláka vždy veľa 
turistov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
* Mesto Galanta však chráni a obnovuje aj historické 
pamiatky na svojom teritóriu. Vďaka finančným prostri-
edkom z rozpočtu mesta sa uskutočnili reštaurátorské 
a umelecko - remeselné  práce na Morovom stĺpe na 
Seredskej ceste. Tieto vykonala firma Remart - Imrich 
Csaba Fodor.
* V Galante začína fungovať “Ranč na Striebornom 
jazere”, pri otvorení mohli návštevníci zažiť westernové 
preteky s nebývalými atrakciami. Majiteľ ranča - p. Šab-
latúra, bol zároveň ocenený primátorom mesta Galanta 
za rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky.

(zhodnotenia kultúrno - spoločenských akcií mes-
ta Galanta v druhom polroku, prinesieme v januári 
2009.)

pripravili: Mgr. Alena Jaššová a                                                                                                     
Dr. Henrieta Csemezová

Obrovský investičný rozmach Galanty  
ide ruka v ruke so skvalitňovaním  

spoločensko-kultúrneho života jej obyvateľstva

Tradícia usporadúvania jarmokov v Galante siaha do dávnej minulosti, až do 
16.storočia, keď Galanta získala svoje prvé výsady na konanie dvoch výročných 
jarmokov. A ako je to v súčasnosti? O tom hovoríme so zástupkyňou prednostu 
MsÚ v Galante, PaedDr. Henrietou Csemezovou, ktorá nám povedala:
- V súčasnosti pribudol k pôvodne jarmočno-obchodnému charakteru trhov i kultúrno-
spoločenský rozmer. Toto podujatie už dávno prerástlo rámec mesta a nadobudlo 
nadregionálny charakter. V dňoch konania trhov sa už tradične pozývajú do Galanty 
predstavitelia partnerských miest zo Slovenska i zahraničia. V tomto roku Galantské 
trhy navštívili delegácie z Liptovského Mikuláša, z českého Mikulova, z Bečeje (Srbská 
republika), z Paksu, Tótkomlóša, Kecskemétu a z Győru (Maďarská republika). Trhy 
sa stávajú príležitosťou aj na spoznávanie kultúry partnerských miest Galanťanmi. V 
čase trhov sa uskutočňuje celý rad kultúrnych, športových a zábavných sprievodných 
podujatí. Tradičné Galantské trhy, ich XXIV. ročník, sa uskutočnili v tomto roku v dňoch 
7.-9. augusta.
*Tohtoročných trhov sa zúčastnilo okolo 220 predajcov. Čo ponúkali?:
- Občerstvenie, textil, obuv, hračky, koženú galantériu, drogériu, nábytok, cukrovinky, 
medovníky a jarmočné trdelníky.

* Z roka na rok vzrastá záujem o úcast aj umeleckých remeselníkov...
- Áno, na ploche pred amfiteátrom predstavovali diela ľudovej tvorby a kultúru 
historického dedičstva  asi dvadsiati piati remeselníci, rezbári, drotári, hrnčiari, tkáči, 
šperkári, výrobcovia sviečok a kováči.
* Galantské trhy vždy spustia akúsi “lavínu” sprievodných podujatí..., že pani 
doktorka?
- Áno, prezentovali sa tu výrobcovia vína zo Slovenska, Čiech a Maďarska, výstavu 
mali záhradkári, včelári, poľovníci, prezentovali sa niektoré firmy a spoločnosti svojimi 
výrobkami, produktmi, službami, tovarom (Autoprofit, s.r.o. Galanta,  Avon, Oriflame), 
ale občania mohli absolvovať aj napríklad preventívne vyšetrenie.
Vystúpenia kultúrnych súborov, spevákov, tanečných skupín, divadelných 
súborov, diskotéky pre mladú generáciu a zábavy pre starších, sú samozrejmou 
súčasťou každého ročníka Galantských trhov, ktoré sa tešia naozaj veľkej 
popularite domáceho obyvateľstva, ale aj turistov z iných kútov Slovenska a zo 
zahraničia. A tak, ako každý rok, aj tento ročník sa vydaril a organizátorom patrí 
vďaka. A už sa môžu pripravovať na budúci jubilejný - XXV. ročník!
                                                                                                                                    -redakcia-

„XXIV. Galantské trhy dopadli výborne, už teraz pomaly  
pripravujeme program budúcoročných-jubilejných,“
- hovorí Dr. Henrieta Csemezová, zástupkyňa prednostu MsÚ v Galante
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Je jedným z výnimočných a mimoriadne 
cieľavedomých ľudí dneška, ktorí majú 
pevne stanovené ciele a snažia sa ich 
splniť. Keď splnia, vytýčia si ďalšie. 
Samozrejme, že ich dosahujú pri 
dodržiavaní kritérií slušnosti, ľudskosti a 
tolerancie. Veľmi veľa dbajú na pravidlo 
- ak dostávam, musím aj dať. Empatia, 
pokora, mimoriadna citlivosť k ľuďom 
a prostrediu. Vzdelanosť a vysoká 
inteligencia s tým súvisiaca, subjektívne 
nezaťažený pohľad na veci, zmysel pre 
objektívnosť a pragmatické chápanie 
života svojho, ale aj tých, s ktorými žije, 
prichádza do styku, s ktorými pracuje, 
či oddychuje. Skrátka citlivý a ústretový 
človek, starostlivý otec rodiny, chápavý 
manžel, spoľahlivý obchodný partner a 
najmä človek, ktorý dodržiava v živote 
záväzky a plní ich...
I keď sa narodil v Šali a dodnes tu s 
rodinou žije, už takmer 15 rokov cestuje 
po celom svete za svojim obchodom, 
ale snaží sa vo veľkej miere hlavne o to, 
aby pomáhal a spolupracoval s ďalšími, 
ktorí o to prejavia záujem. Možno 
aj Vy budete tí, ktorí sa po prečítaní 
tohto rozhovoru -  budete  na neho 
kontaktovať, pretože jeho podnikanie 
a štýl, akým to uskutočňuje, ale aj 
spôsoby, aké voči klientovi a vôbec - 
ľuďom, používa - sú vysoko korektné, 
kreatívne, nadštandardné. Posúďte 
sami.
 Ing. Alexander Szabó .
* Ja som Vás pán inžinier, predstavila 
z môjho pohľadu a na základe 20 
ročných skúseností, ktoré som s 
Vami zažila. Vždy ste na mňa pôsobil 
ako zvláštny - výnimočný človek, 
s mimoriadne čistými a férovými 
ľudskými vlastnosťami. Ale teraz 
sa predstavte Vy, ako človek, ako 
podnikateľ. Nezabúdame ani na fakt, 
že  ste v podnikaní už dávno prekročili 
rámec našej republiky. Som preto rada, 
že Vás, ako osobnosť, ktorá je známa 
aj v zahraničí a naozaj zodpovedne 
reprezentuje Slovensko - môžeme 
opätovne priblížiť v exkluzívnom 
rozhovore našim čitateľom. Nech sa 
páči... 
- Ďakujem za možnosť znova sa 
prezentovať vo Vašom časopise. Veľmi 
si ti vážim! Ja, spolu s manželkou, sme v 
roku 1990 cestou našich priateľov, ktorí 
vtedy žili v Nemecku spoznali veľmi 
zaujímavú príležitosť v oblasti obchodu. 
Okamžite nás to mimoriadne oslovilo, 
lebo sme spoznali oblasť, ktorá už vo 

vyspelom svete fungovala viac ako 30 
rokov a vedeli sme, že aj u nás sa otvárajú 
dvere novým príležitostiam. Najviac nás 
oslovilo to, že táto obchodná príležitosť 
môže otvoriť dvere pre mnohých z nás, 
ktorí túžia po kvalitnejšom živote a ktorí 
sú ochotní prijať zodpovednosť za svoj 
vlastný život, rozvíjať svoje schopnosti, 
energiu a nadanie. Uverili sme, že mnohí 
ľudia si túžia splniť svoje sny a potrebujú 
k tomu vhodnú príležitosť a podporu. 
Pochopili sme, že práve táto možnosť, 

ktorá je prístupná pre každého a to 
bez potreby investícií a tým bez rizika, 
pomôže nám a mnohým  ľuďom s našou 
podporou a pomocou výrazne zlepšiť 
svoj život. A práve v tom je podstata tejto 
príležitosti: “Daj šancu druhým ľuďom, 
aby si mohli splniť svoje sny a ciele, 
pomôž im v tom a aj ty sa staneš úspešný!” 
Základ tohto systému obchodu spočíva 
v zjednodušení systému odbytu. Každý, 
kto chce, môže priamo spolupracovať 
s výrobcom, ktorý poskytuje kvalitné 
výrobky, ale hlavne poskytuje možnosť 
prevádzkovania vlastného obchodu a 
to bez limitu a obmedzení. Nás veľmi 
nadchlo to, že výška príjmov sa priamo 
odvíja od vlastnej angažovanosti a 

aktivity a že ľudia na Slovensku v tomto 
systéme obchodu môžu zarábať tak isto 
ako v najvyspelejších krajinách sveta. 
Medzitým, v rokoch 1990 - 1994 som 
získal česť vykonávať post primátora v 
mojom rodnom meste, ale od novembra 
1994 sme sa s manželkou rozhodli naplno 
venovať nášmu podnikaniu a pomáhať 
ľuďom na ceste k vlastnému úspechu. 
Dnes vieme, že toto naše rozhodnutie 
bolo správne a že naše vízie sa postupne 
začali spĺňať.

* Ako Vás uspokojuje práca, čo na nej 
zbožňujete?
- Skutočne môžem povedať, že moja 
práca je pre mňa aj mojím koníčkom. Veď 
komunikácia s ľuďmi, vytváranie tímov 
kvalitných ľudí, ktorí vedia, čo chcú, 
spolupráca s nimi pre spoločné ciele, to 
znie niekedy naozaj ako rozprávka. Môžem 
povedať, že tento obchod umožňuje štýl 
života, ktorý mi je absolútne vyhovujúci a 
preto ho zbožňujem.
* Aký zmysel má Vaše podnikanie a 
aká je budúcnosť toho, čo robíte - aj 
pre ľudí...
- To je veľmi dobrá otázka, pretože 
podnikanie ako také má veľmi hlboký 
zmysel, podporuje rozvoj samostatnosti 

a aktivity ľudí a uvoľňuje ich potenciál. 
Veľakrát však vidím, že ľudia sa stávajú 
akoby vazalmi svojho podnikania na 
úkor rodiny, voľného času, čo nie je 
dobré. Práve v tom je obrovská výhoda 
nášho podnikania, že tieto riziká tu nie 
sú. Hlavným pilierom úspechu v našom 
systéme je podpora rodiny, aby rodina 
mohla spoločne pracovať, podporovať 
sa, dosahovať spoločné ciele. A to podľa 
svojich predstáv a tempa. Preto si myslím 
- a to dokazuje aj naša skúsenosť - že 

naše podnikanie má 
obrovský zmysel a je 
absolútne v súlade s 
trendmi budúcnosti.
* Do akej miery 
je potrebná 
pri obchode a 
podnikaní, psychika 
človeka?
- Psychika človeka, 
samozrejme, tvorí 
veľmi výraznú úlohu 
pri všetkom, čo 
človek robí a dotýka 
sa všetkých oblastí 
života. Obchod 
a podnikanie sú 
činnosti, kde psychika 
aktérov tvorí jednu 
z najvýznamnejších 
súčastí úspechu, veď 
v týchto činnostiach 
ide predovšetkým 
o neustálu 
k o m u n i k á c i u . 
Predstavte si, ako 
môže komunikovať 
človek, ktorý je 
n e v y r o v n a n ý , 
nervózny, konfliktný, 
atď. Práve jedným z 

veľmi výrazných pozitív nášho podnikania 
je , že sa neustále zdokonaľujeme v tvorivej 
pozitívnej komunikácii, rozvíjame procesy 
rozvoja osobnosti a práve psychika tvorí 
jeden z najsilnejších pilierov.
* Čo všetko  si  tento druh podnikania 
od zainteresovaného žiada?
- Výhodou nášho systému podnikania je, 
že si nežiada pri začiatku žiadne špeciálne 
znalosti, danosti, alebo talent. Každý 
môže začať ihneď, s tým čo má a tam, kde 
je.  Ak však chceme dosiahnuť úspech, je 
treba prijať určité princípy úspechu ako 
rozvoj tvorivej sily, tvorivého myslenia, 
sebadôvery, organizačných vecí, tvorby 
cieľov, pozitívnej motivácie a pod. 
Dovolím si povedať, že v bežnom živote 

ľudia väčšinou nemajú možnosť osvojovať 
si tieto veci, pričom pre skvalitnenie života 
sú práve tieto rozhodujúce. Významnou 
súčasťou našej práce a podpory našich 
obchodných partnerov na ich ceste k 
úspechu je pomoc pri zvládnutí týchto 
vecí, čo prináša výborné výsledky.
 * Aké sú Vaše životné priority?
- Mojou základnou prioritou je, aby som 
ja osobne a moja rodina  mohli žiť podľa 
svojich predstáv, aby sme nezávisle 
rozhodovali o svojom čase a žili tak, ako 
my chceme. Pritom táto naša predstava 
nie je na úkor našich blízkych, rodinných 
príslušníkov, priateľov, obchodných 
partnerov, spoločnosti. Naopak chceme 
pôsobiť ako príklad, ktorý je hodný 
nasledovania.
* Čo očakávate od budúcnosti ako 
podnikateľ a ako človek?
- V našom podnikaní to máme 
jednoduchšie ako v iných oblastiach 
podnikania. Naše plány a ciele pre 
budúcnosť sa viažu s víziami a plánmi 
našej partnerskej spoločnosti, ktorá v 
budúcom roku oslávi 50.výročie svojho 
vzniku. Už tento fakt nás nesmierne 
podporuje v našom pozitívnom 
optimistickom pohľade na budúcnosť. 
Veď naša partnerská firma patrí k 
najvýznamnejším spoločnostiam v oblasti 
priameho odbytu na svete. Takže aj my - v 
budúcom roku - zavŕšime 15 rokov nášho 
podnikania s výraznými úspechmi našich 
partnerov.  V súčasnosti sa k nám pripája 
veľa nových záujemcov o spoluprácu. 
Naša ponuka sa práve v tomto období 
stáva veľmi atraktívnou. Veď veľa ľudí 
potrebuje zlepšenie svojej ekonomickej 
situácie, istotu, sociálne zabezpečenie, 
sebarealizáciu. A my sme pripravený im 
v tomto pomôcť. Ako človek, súkromná 
osoba, som v podstate optimista, takže 
tento môj osobný postoj platí aj pre 
budúcnosť.
* Kde Vás nájdu tí, ktorí prejavia 
záujem o to, čo robíte?
- Moja práca je veľmi variabilná. Nie je 
viazaná len na jedno miesto. Často sa 
zúčastňujem rôznych vzdelávacích a 
školiacich podujatí v rôznych regiónoch 
Slovenska a v zahraničí. Serióznym a 
korektným záujemcom však vychádzam 
v ústrety. Mojou prioritou je osobný 
rozhovor. Každý, kto chce, ma môže 
formou písomnou, maslovou, alebo 
telefonickou kontaktovať a vieme si 
dohodnúť osobné stretnutie.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: rodina Szabóovych

Od roku 2004 máme v Šintave problém s havarijným stavom 
telocvične na škole. 
V súlade s Metodickým pokynom MŠ SR zo dňa 27.2.2004, ktorým 
sa určuje postup a podmienky poskytnutie finančných prostriedkov 
zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií v roku 2004 sme 
8.11.2004 podali žiadosť na MŠ SR prostredníctvom KŠÚ Trnava na 
riešenie havarijnej situácie strechy telocvične ZŠ s MŠ Šintava. V tomto 
období stav havárie zodpovedal opísanému stavu na základe odborného 
posudku. Telocvičňu prevzala obec v havarijnom stave od štátu.
Telocvičňa slúžila okrem žiakom pri vyučovaní aj širokej verejnosti 
na športovanie. Svoje aktivity tu pravidelne vykonávali športovci z 
miestnych športových klubov. Chátrajúca strecha sa postupom času 
dostala do stavu, kedy je nebezpečné sa v telocvičniach zdržiavať. 
Začal sa kolotoč podávania žiadostí. V roku 2004, ani v roku 2005 nikto 
z kompetentných nereagoval na naše mnohé žiadosti, a tak sa stav 
neustále zhoršoval. V tomto období sme opätovne urgovali podanie 
žiadosti na KŠÚ Trnava. 
V roku 2006 sme sa obrátili listami na vtedajších ministrov školstva SR 
(p. Fronca i p. Szighetiho) a na základe odpovede p. Ing. Bizoňovej – 
generálnej riaditeľky sekcie financovania rozpočtu Ministerstva školstva 
SR sme sa obrátili na KŠÚ Trnava o urgentné riešenie zhoršujúceho sa 
stavu, pričom sme zakázali vyučovanie v priestoroch telocvične. Tento 
zákaz trvá až do dnešného dňa, a preto už tretí školský rok musia naši 
žiaci a učitelia na hodinách telesnej výchovy využívať len areál školy. V 
prípade nepriaznivého počasia sa vyučovanie koná na chodbách školy.
Na základe rozpisu kapitálových výdavkov listom č. 2006/00220/11 nám 
KŠÚ Trnava dňa 18.5.2006 upravil kapitálové výdavky na rok 2006 o 1 

300 tis. Sk - určených na haváriu strechy ZŠ s MŠ Šintava, napriek našej 
žiadosti 1 800 tis. Sk. Naša žiadosť o poskytnutie financií na odstránenie 
druhotných závad a ukončenie havárie vo výške 897 750 Sk bola presunutá  
v požiadavkách KŠÚ na MŠ SR ako dosiaľ nepodporená a trvá. 
 Následne sme vyhlásili výberové konanie na obstarávanie prác podľa 
zákona NR SR č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a zároveň sme návrhy dali posúdiť 
stavebnému špecialistovi – odbornému poradcovi Cechu strechárov 
Slovenska. Ten po posúdení návrhov skonštatoval, že ani jeden návrh 
nespĺňa kritéria  riešenia havarijnej situácie strechy telocvične. Odporučil 
vykonať odborný prieskum – statický návrh.
 V júli 2006  autorizovaný stavebný inžinier – odborník statiky stavieb 
posúdil technický stav strechy telocvične ZŠ s MŠ Šintava a skonštatoval: 
„Ide o objekt dvojloďovej telocvične v objekte ZŠ s MŠ Šintava. Jednotlivé 
priestory  telocvične sú oddelené murivom, ide o dva samostatné 
priestory. Nosný systém je vytvorený z oceľových rámov zvarených 
do uzavretých profilov. Na týchto rámoch sú uložené plechy VSŽ a sú 
zaliate perlitbetónom. Zastrešenie je s malým sklonom strechy a medzi 
dvomi priestormi je medzistrešný žľab a na krajoch sú zaatikové žľaby. 
Zastrešenie objektu vykazuje porušenie dôsledkom pôsobenia hrdze na 
plechy VSŽ. V niektorých prípadoch sú plechy VSŽ porušené, krajné rebrá 
sú prelomené.“  Statik skonštatoval, že technický stav telocvične v ZŠ s 
MŠ Šintava je vo veľmi zlom technickom stave a v tomto stave ohrozuje 
statickú bezpečnosť, a je potrebné túto strechu bezpodmienečne 
zrekonštruovať v čo najkratšom čase nad objektom vytvoriť drevený 
krov s plechovou krytinou a s dostatočnou tepelnou izoláciou strechy pri 
rešpektovaní odborného posudku. Listom sme dňa 24.7.2006 informovali 

ministra školstva SR prof. Mikolaja o havarijnom stave našej telocvične 
ako i o zmene riešenia uvedenej havárie a zároveň sme ho informovali o 
potrebe navýšenia finančných prostriedkov.
Následne v priebehu augusta a začiatkom septembra bol spracovaný 
projekt na opravu havarijného stavu strechy telocvične a priľahlých 
priestorov Ing. Ralbovským , ktorý posúdil stav riešenia uvedenej strechy 
a navrhol nové riešenie  (kompletná sada projektovej dokumentácie 
vrátane rozpočtu stavebnej časti a sprievodnej, súhrnnej a technickej 
správy).
V uvedenej dokumentácii nie je doložená projektová dokumentácia a 
rozpočet realizácie bleskozvodu na uvedenom objekte, tento je v štádiu 
spracovania . Predpokladané finančné náklady sú vo výške 65 000,- Sk.
Z toho dôvodu sme dňa 18.9.2006 požiadali MŠ SR  prostredníctvom 
Krajského školského úradu Trnava pod č. 277/06 o dofinancovanie 
havarijnej situácie. 
Na MŠ SR evidujú našu žiadosť a pravidelne je odsúvaná, pričom sa stav 
neustále zhoršuje a telocvičňa je stále uzavretá.Neúspešne sme podali 
aj v roku 2006 žiadosti na MF SR a žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu 
vlády SR. 
Kolotoč týchto žiadostí a podávania projektov sa stále krúti, len nevieme 
dokedy. Obec už investovala veľké finančné prostriedky na vypracovanie 
rôznych posudkov, projektov.
Na škole máme veľa športovo nadaných detí, ktoré sa i napriek takým 
nevyhovujúcim podmienkam pravidelne zúčastňujú športových súťaží 
na okresnej a krajskej úrovni, kde vzorne reprezentujú školu i obec. 
Chátrajúce telocvične oberajú školu o veľa možností jej využitia. 

Zuzana Endelová, základná škola Šintava

Nový školský rok sa v Šintave znovu začne bez telocvične

Ing. Alexander Szabó je úspešný šaliansky podnikateľ, ktorý robí  
nášmu galantsko-šalianskemu regiónu dlhé roky dobré meno aj v zahraničí
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relAxuJTe  V  JK  CzAJliK  rAnCh 
V  dunAJsKoM  KláToVe

JK Czajlik ranch, Dunajský Klátov, Slovakia
ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL
reštaurácia - ubytovanie
jazdecká škola - ustajnenie koní

Hlavná 600, 930 21 Dunajský Klátov
tel.: +421 31 559 11 88, +421 918 629 068
+421 903 834 000, +421 907 573 994
e-mail: info@czajlikranch.sk
www.czajlikranch.sk

I n g. A l e x a n d e r  B e l o v i è
             finanèný poradca / konzultant

    Tel.: 031/770 5517 mobil: 0918 376 935
              E-mail: beloviaa@stonline.sk
               Smetanova 27, 927 01 Ša¾a 

Pre živnostníkov, mikro, malé a stredné podniky poskytujem služby:

- posúdenie stavu a nastavenie podniku pre investièný zámer
- celkový manažment analýzy, prípravy, realizovania, sledovania a vyhodnotenia
  investièného projektu 
- výber financovania investièného projektu úverovaním, leasingom, eurofondmi  
  pomocou, schémami finanèného inžinierstva, grantmi...
- 

vyjednávanie v zastúpení klienta

1. konzultácia zadarmo

 

riešenie finanènej nestability
- 

Doporuèujem využi pre zaèínajúcich podnikate¾ov do 3 rokov èinnosti :
Spoloènú výzvu na èerpanie eurofinancií z fondov ERDF a ESF vo výške od 150 000 SK
(5 000€) do 6 000 000 SK (200 000€) s mierou spolufinancovania 50%. Pre okresy SA, 
NZ, LE ... je miera spolufinancovania z ESF až 70%! 
Termín podania žiadostí do 28. 11. 2008

fondy a
projekty



– konkrétne 8.ročník sme zrealizovali ešte 
za krásneho počasia v septembri. Tento-
krát nie pri Čiernej Vode, ale na miestnom 
ihrisku v Košútoch. Veľmi nás potešila 
prítomnosť pani Slezákovej, ktorá spolu 
so svojou dcérou a jej rodinkou prišli až z 
Bratislavy.
Organizátori, súťažiaci a účastníci tvrdia, 
že tento deň dopadol na výbornú. Súťa-

žilo sa v troch skupinách a o všetko sa po-
staral už zohratý pedagogický kolektív s 
miestnymi rádioamatérmi. Hlavnou disci-
plínou bol ako vždy rádioorientačný beh 
– hľadanie líšky. Súťažilo sa aj v streľbe a v 
hode. Ani tento rok nechýbali krásne po-
háre, pamätné listy a medaile. 
Tak, ako každý rok po dobrom výkone, 
dobrej práci nasledovalo výborné pohos-

tenie – vynikaj-
úci guláš, ktorý 
sa už dlhé roky 
stal neoodeli-
teľnou súčas-
ťou tohto po-
dujatia.
A celkom na 
záver : VY 73, 
JARO. Nezab-
údame ....

Riaditeľka 
školy  

Mgr. Andrea 
Vojteková
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OBEC  MOČENOK
Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Močenok v zmysle zákona č. 522/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje 
výberové konanie na funkciu

pracovník obecnej polície

Uchádzači musia spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady :
 · ukončené stredoškolské vzdelanie 
 · vodičské oprávnenie skupiny B

Iné kritériá :
 · občianska bezúhonnosť 
 · dobrý zdravotný stav

Uchádzači k žiadosti o účasť na výberovom konaní priložia :
 · prihlášku na výberové konanie 
 · overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia 
 · profesijný životopis s uvedením telefonického kontaktu 
 · doklad o bezúhonnosti /výpis z registra trestov najneskôr v deň konania 
výberového konania/
    
Miesto výkonu práce – obec Močenok.

Prihlášku a požadované doklady záujemcovia zasielajte najneskôr do 31.10.2008
do 15,oo h na adresu : Obec Močenok, ul.Sv.Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, alebo osobne 
do podateľne obecného úradu v uzavretej obálke s označením “Výberové konanie – obecný 
policajt“ 

Močenok, 10.09.2008
                                                                                                 Ing. Marián Borza
                                                                                                  starosta obce

Na okraji obce Košúty, smerom do Slád-
kovičova, nájdete novú reštauráciu Pet-
rov grunt.  
Na otázku: „Čo špecifické ponúka táto 
reštaurácia svojim hosťom?“ si za pár 
minút odpoviete sami, potrebujete 
na to iba päť pohľadov.
1. pohľad – Čistučký areál s neokázalou 
architektúrou hospodárskeho dvora so 
stajňami, výbehmi pre koníky a zrekon-
štruovaná budova reštaurácie so vkus-
nou záhradou a terasou. 
2. pohľad – Interiér reštaurácie v sloven-
skom ľudovom štýle, bez reklám, bez 
sadrových či plastových čačiek a bez 
umelých kvetov. Namiesto populárnej 
„trblietkavej výzdoby“ sú tu dedinské 

kachle, drevo, keramiky, ka-
nafas,...  (a keď sa nadýchne-
te, neucítite cigaretový odér, 
ani prepálený tuk z kuchyne, 
ale iba vôňu kvetov na va-
šom stole). 
3. pohľad – Jedálny lístok 
ako od starej mamy. Základ-
nú ponuku reštaurácie tvoria  
jedlá  slovenskej kuchyne, 
pripravené z kvalitných do-
mácich surovín. Šéfkuchár 
sa tu nesnaží hrať sa na 
„svetovú“ kuchyňu, ale 
spolieha sa na tradičné 
slovenské špeciality.

4. pohľad – Jedlo na vašom tanieri – 
voňavé, vkusne naaranžované, vždy 
čerstvé a chutné. K tomu dobre vy-
chladené čapované pivo a na záver 
výborná káva s dezertom...
5. pohľad – Najkrajší pohľad na svet 
je z konského chrbta a o tejto pravde 
sa môžete presvedčiť, keď si zajazdíte 
na niektorom z koníkov. Začiatoční-
kom poradí a pomôže odborná inštruk-
torka, skúsenejší si môžu urobiť aj výlet 
do okolia a v tunajších čistučkých stajni-
ach si môžete ustajniť aj svoje kone.
To, čo neuvidíte, je zaujímavá história 
tohto areálu. Manželia Strýčkovi sa po 
revolúcii dali na neľahkú cestu podni-
kania v poľnohospodárstve a nevyužitý 

hospodársky dvor, ktorý bol v dezolát-
nom stave sa rozhodli premeniť na agro-
turistický areál. K reštaurácii a jazdiarni v 
najbližších dňoch pribudne i penzión s 
kapacitou 50 lôžok a tak na okraji Košút 
vznikne oáza pokoja, pohody, relaxu a 
kulinárskych zážitkov a koníkmi, ktoré 
dávajú celému areálu osobitý štýl. 
Reštaurácia má kapacitu 50 miest a ná-
jdete tu vhodné miesto na svadby, ro-
dinné oslavy alebo firemné akcie. 

Pozývame vás na štýlové posedenie 
s priateľmi, dobré jedlo a jazdenie na 
koníkoch!
Kontaktné údaje-adresa:  
Košúty 284,  
tel.: 031 784 9263,  
www: petrovgrunt.sk,  
e-mail-info@petrovgrunt.sk    

Prednostky Mestského úradu 
v Sládkovičove, Ing. Mileny 
Polákovej, sme sa opýtali, ako 
hodnotí 1. polrok roku 2008.
Pani prednostka, o mnohých 
podujatiach, ktoré sa 
v Sládkovičove v tomto 
období konali, sme čitateľov 
informovali. Ktorá akcia 
alebo akcie boli z vášho 
pohľadu najvýznamnejšie?
Všetky uskutočňované 
akcie pripravujeme rovnako 
svedomito a tešíme sa z ich 
úspechu, lebo každá z nich 

je špecifická, určená inej cieľovej skupine. Možno preto je 
vhodné vyzdvihnúť Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sú 
určené všetkým vekovým kategóriám a aj program je stavaný 
širokospektrálne. Tohtoročné Sládkovičovské kultúrne dni boli 
pre nás významné tým, že sa rozšírila družba medzi mestom 
Ivančice a naším mestom. Doteraz bola naša spolupráca 
len na báze športu, konkrétne stolnotenisových aktivít. 
Ivančice sú malebné moravské mestečko. Ktoré je rodiskom 
známeho českého herca Vladimíra Menšíka a svetoznámeho 
maliara Alfonza Muchu. V rámci cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika budeme v budúcnosti 
vypracovávať spoločné projekty.
Mesto Sládkovičovo má maximálnu snahu získať 
z „európskych peňazí“ financie na rozvoj mesta. Aké 
projekty ste v tomto roku pripravili (prípadne pripravujete) 
a aké granty ste získali?

Mesto Sládkovičovo priebežne sleduje a reaguje na 
vyhlásené výzvy zo strany riadiacich orgánov s cieľom získať 
finančné prostriedky z fondov Európskej únie. V prvom 
polroku 2008 sme obdržali z Európskeho fondu v rámci 
sektorového operačného programu Ľudské zdroje finančné 
prostriedky vo výške 987 000,- Sk na zvyšovanie sociálnych, 
komunikačných , manažérskych a IT zručností pracovníkov 
mesta Sládkovičovo. V júni 2008 sme odovzdali projekt 
„Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy na Školskej ulici 
v Sládkovičove“- celková hodnota predloženého projektu je 23 
619 000,- Sk a v súčasnosti očakávame vyjadrenie Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja o jeho schválení, resp. 
zamietnutí. Projekt rieši odstránenie havarijného stavu strechy 
školy, jej zateplenie, výmenu okien a dverí na budovách 
školy a telocvične, ako aj vybavenie novým nábytkom 
a informačnou technológiou. V júni 2008 sme vypracovali 
a podali aj ďalšie projekty: „Začlenenie marginalizovaných 
skupín do lokálnych sociálnych a ekonomických pomerov 
v regióne“ s cieľom pomôcť marginalizovaným osobám 
začleniť sa do pomerov majoritnej spoločnosti. Na tento 
projekt sme požadovali finančný príspevok z Fondu sociálneho 
rozvoja vo výške 689 000,- Sk. V rámci  štrukturálnych fondov 
EÚ prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie 
sme vypracovali a v mesiaci september 2008 očakávame 
vyhodnotenie projektu mesta Sládkovičovo „Inovatívny učiteľ, 
inovatívne vyučovanie na základných školách v Sládkovičove“, 
predmetom ktorého je pripraviť učiteľov a žiakov na aktívnu 
tvorbu a uplatňovanie inovatívnych prístupov a stimulovať ich 
tvorivý potenciál. Na tento projekt sme požadovali príspevok 
2 988 000,- Sk.

Ak si chcete príjemne posedieť, chutne si zajesť a povoziť sa na koňoch,  
vyskúšajte prostredie a ponúkané služby na PETROVOM GRUNTE v Košútoch

Aktuálne hovoríme s prednostkou Mestského úradu v Sládkovičove, Ing. Milenou Polákovou

Sládkovičovo neustále napreduje v celkovom rozvoji
MEMORIÁL JAROMÍRA SLEZÁKA   

v rádioorientačnom behu 
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OTÁZKA: V tomto roku som 
ešte nedovolenkovala. Ak ne-
beriem to, že nejakých sedem 
dní som si vybrala individuál-
ne podľa nečakaných potrieb. 
Dovolenku som nahlásila za-
mestnávateľovi ešte v prvom 
polroku, v októbri by som ju 
mala zrealizovať. Majiteľ firmy 
však povedal, že to asi nebude 
možné vzhľadom k mimoriad-

nej situácii v 
podniku. Te-
raz neviem, 
čo robiť, do-
volenka je za-
platená, a ak 
nechcem prísť 
o prácu, tak by 
som ju mala 
odvolať, lebo 
mi bolo tým 
aj pohrozené. 
Dohodnúť sa 
však nedá .. . 
Čo robiť ?

ODPOVEĎ: Z tex-
tu našej čitateľ-
ky je zrejmé, že 
v danom prí-
pade sa jedná 

o zamestnávateľa, ktorý je súk-
romnou spoločnosťou. Je preto 
na mieste predpokladať, že s naj-
väčšou pravdepodobnosťou nie 
je v tejto spoločnosti zriadená 
odborová organizácia (zástupca 
zamestnancov) podľa prísluš-
ných predpisov. 

Táto skutočnosť má zásadný 
význam pre posudzovanie ná-

roku našej čitateľky na zmenu v 
pracovných úlohách zamestná-
vateľa vo vzťahu k už napláno-
vanej dovolenke našej čitateľky, 
teda, či je zamestnávateľ povin-
ný dodržať pôvodne dohodnutý 
termín nástupu našej čitateľky 
na dovolenku, alebo nie.

V zmysle ust. § 111, odst. 1 
Zákonníka práce (ďalej len ZP) 
totiž čerpanie dovolenky určuje 
zamestnávateľ po prerokovaní 
so zamestnancom podľa plánu 
dovoleniek určeného s pred-
chádzajúcim súhlasom zástup-
cov zamestnancov tak, aby si 
zamestnanec mohol dovolenku 
vyčerpať spravidla vcelku a do 
konca kalendárneho roka. Pri 
určovaní dovolenky je potrebné 
prihliadať na úlohy zamestná-
vateľa a na oprávnené záujmy 
zamestnanca. Zamestnávateľ 
je povinný určiť zamestnancovi 
čerpanie aspoň štyroch týždňov 
dovolenky v kalendárnom roku, 
ak má na ne nárok, a ak určeniu 
čerpania dovolenky nebránia 
prekážky v práci na strane za-
mestnanca.

Z uvedeného vyplýva, že v 
prípade absencie zástupcu za-
mestnancov v spoločnosti za-
mestnávateľa plán dovolenky 
vyhotovuje zamestnávateľ spra-
vidla podľa svojich prevádzko-
vých potrieb a bez predchádza-
júceho súhlasu zamestnancov, 
pričom zamestnanci sú potom 
nútení viacej, či menej s týmto 
plánom súhlasiť.

Naša čitateľka mala to šťastie, 
že so zamestnávateľom sa do-
hodla o nástupe na dovolenku 
už prakticky pol roka vopred, a 
mohla si tak jednak vybrať čas 
nástupu na dovolenku, ako aj 
dovolenkovú destináciu podľa 
vlastného zváženia. Zo svojej 
skúsenosti môžem na tomto 
mieste prehlásiť, že u väčšiny 
zamestnávateľov v súkromnom 
sektore tomu tak nie je.

Pokiaľ ide o vlastné riešenie 
problému našej čitateľky, v tejto 
súvislosti existujú dve možnosti. 
V prvom rade by sa naša čitateľka 
mala ešte raz pokúsiť osobným 
dohovorom dohodnúť priamo s 
majiteľom firmy, či predsa len nie 

je možné, aby nastúpila na plá-
novanú a odsúhlasenú dovolen-
ku v pôvodnom termíne. Mala by 
sa pri tom, pochopiteľne, pokúsiť 
vyjsť v ústrety zamestnávateľovi 
v tom, že svoje neodkladné pra-
covné úlohy splní prácou mimo 
pracovného času vo firme, prí-
padne, ak to ide, prácou doma. 
Toto riešenie je bežné najmä v 
súkromnom sektore a verím, že 
by sa našlo aj v prípade našej či-
tateľky.

Ak by sa však takéto riešenie 
naozaj nenašlo, potom má naša 
čitateľka nárok na postup podľa 
ust. § 112, odst. 1 ZP, kde sa hovo-
rí, že zamestnávateľ je povinný 
nahradiť zamestnancovi nákla-
dy, ktoré mu bez jeho zavinenia 
vznikli preto, že zamestnávateľ 
mu zmenil čerpanie dovolenky 
alebo ho odvolal z dovolenky. 

To znamená, že naša čitateľ-
ka by musela svoj naplánovaný 
pobyt počas dovolenky zrušiť 
a prípadné storno poplatky od 
cestovnej kancelárie v preuká-
zateľnej výške, t. j. na základe 
ich vyúčtovania a dokladu o ich 

zaplatení, by v písomnej forme 
následne uplatnila u svojho za-
mestnávateľa. Zamestnávateľ 
by bol potom povinný v lehote 
bez zbytočného odkladu tieto 
storno poplatky, teda vzniknuté 
náklady našej čitateľke nahradiť.

Som presvedčený, že naša či-
tateľka si vyberie jeden z uve-
dených spôsobov riešenia svojej 
nezávideniahodnej situácie a 
pomôže tak hlavne sama sebe a 
v konečnom dôsledku aj svojmu 
zamestnávateľovi. 

JUDr. Pavol KOLENČÍK
P. J. Šafárika 15, ŠAĽA

advokátska kancelária: 
Hlavná č. 56, Šaľa 

(zelený dom, II. poschodie).
Telefón, fax: 031 771 3803

mobil: 0907 021 825

§ Do akej miery môže zamestnávateľ ovplyvňovať Vašu dovolenku?

Azda nikomu neunikla rozsiahla výstavba, ktorú 
spoločnosť Autoprofit realizuje v poslednom 
období. Po dostavbe nových priestorov 
autoumyvárne, montážnej dielne, skladu 
pneumatík, administratívnej budovy, mechanickej, 
klampiarskej a lakovníckej dielne, sme zahájili 
výstavbu nového autosalónu Volkswagen. 
Po niekoľkých mesiacoch stavebných prác sa 
Autoprofit môže pochváliť novým showroomom 
Volkswagen, ktorý je na Slovensku unikátom. Nový 
autosalón, ktorý ohúri svojou rozlohou 1129,09 m2, 
je jedinečný nielen svojou veľkosťou, ale aj novým 
konceptom, ktorý inde v okolí zatiaľ nenájdeme. Z 
tejto obrovskej rozlohy tvoria 909,1 m2 predajné 
priestory,  zvyšok dotvárajú kancelárie, dielne, 
sklady, technické zázemie a samozrejme sociálne 
zariadenia. Príjemné a pekné prostredie však 
dopĺňajú pre našich klientov tie najdôležitejšie 

elementy autosalónu, 
ktorými sú krásne vozidlá 
značky Volkswagen 
všetkých kategórií. 
Či uprednostňujete 
vozidlá menšie alebo 
vás oslovujú viac väčšie 
a luxusnejšie modely, 
istotne si u nás vyberieme. 
N e o d o l a t e ľ n o u 
novinkou je dozaista 
nový štvordverový VW 
Passat Comfort Coupé, 
ktorý v sebe jedinečným 
spôsobom spája štýlový 
dizajn kupé s pohodlím 
limuzíny a dynamikou 

športového auta. Milovníkov exkluzivity očarí 
stále atraktívny VW Eos, ktorý 
je vďaka inovatívnemu systému 
CSC nielen kabriolet, ale aj 
plnohodnotné kupé s presklenou 
strechou. Naša ponuka vozidiel 
je skutočne široká, či už hľadáte 
nového štvorkolesového miláčika 
rodinného typu, luxusnú limuzínu 
alebo SUV. Na vybrané skladové 
vozidlá ponúkame mimoriadne 
zvýhodnenia, ktoré istotne 
ocení každý zákazník. Navyše, 
pri príležitosti otvorenia nového 
autosalónu čaká na každého 
kupujúceho milý darček.
Rozšírením areálu prevádzky 

Autoprofitu sme vytvorili nový priestor i pre 
naše jazdené vozidlá. Nový autobazár sa bude 
nachádzať vedľa nového autosalónu VW, kde 
nájdete i nášho predajcu jazdených vozidiel, ktorý 
vám ochotne pomôže pri výbere vozidla, ocenení 
vášho vozidla, či poradí spôsob financovania. 
Neustále vám ponúkame možnosť vymeniť u nás 
svoje staré vozidlo za nové.
Veríme, že otvorením nového autosalónu 
Volkswagen sme dospeli k skvalitneniu predaja 
vozidiel tejto značky a zároveň k ďalšiemu zlepšeniu 
ponúkaných služieb. Všetkých pozývame do našich 
nových priestorov, kde sa na váš teší náš ochotní a 
ústretoví personál.

Kolektív Autoprofit, s.r.o.
Ing. Viera Dudášová

Autoprofit otvoril nový autosalón Volkswagen TRESTNÉ  
OZNÁMENIE

Spoločnosť Autoprofit s.r.o., Galanta 
si Vám touto cestou dovoľuje ozná-
miť, že vo veci šírenia nepravdivých 
informácií a ohovárania spoločnosti 
formou rozposielania informačných 
letákov do poštových schránok oby-
vateľov Galanty a širšieho okolia, už 
podala na neznámeho páchateľa 
trestné oznámenie a vec je v štádiu 
vyšetrovania. 
V prípade, ak sa k Vám dostala ne-
pravdivá informácia o podieľaní sa 
zamestnancov spoločnosti na trest-
nej činnosti, ide o nekalé spôsoby 
podnikania konkurencie, poškodzo-
vanie dobrého mena spoločnosti a 
ubezpečujeme Vás, že spoločnosť 
Autoprofit s.r.o. poskytuje svoje služ-
by v maximálne možnej kvalite a s 
dodržiavaním platných právnych 
predpisov, vždy k plnej spokojnosti 
svojich zákazníkov.

Už tradične patrí posledná prázdninová nedeľa v našej obci oslavám. 
Nebolo tomu ani tento rok inak. Dôvodov na obecné oslavy však ten-
tokrát bolo viac. Výročie SNP, Deň Ústavy SR, ukončenie prázdnin, no 
najmä oslavy 585. výročia povýšenia Šintavy na slobodné kráľovské 
mesto. Samozrejme oslavám predchádzali dôkladné prípravy na ko-
misii kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu, športu a mládeže a na 
obecnom úrade. Práve tam sa rodil bohatý program, ktorý si mohli 
občania obce, hostia i náhodní návštevníci pozrieť v nedeľu 31.au-
gusta od 15, 00 hodiny na námestí obce Šintava. 
Oslavy začali v miestnom kostole slávnostnou svätou omšou o 11,00 
hodine, na ktorej bol hosťom Mons. ThDr. Ladislav Belás, kanonik, his-
torik. Prítomným zaujímavo porozprával o histórii farnosti, kostola a 
obce. Oslavy pokračovali popoludní na námestí  kladením vencov pri 
pomníku padlým hrdinom pri príležitosti 64. výročia SNP. Pri pomní-
ku prevzal starosta obce pamätnú medailu z rúk p. Dušana Ščevíka  

viceprezidenta asociácie UN-Veteran Slovakia. Táto medaila sa 
udeľuje obciam, ktoré vychovali pre zahraničné misie aspoň 
jedného dôstojníka. U nás je takým plk. Ing. Štefan Jangl, ktorý 
pôsobil ako veliteľ UNPROFOR-u na Balkáne. 
Bohatý program na tribúne na námestí začali žiaci ZŠ s MŠ Šin-
tava svojimi básničkami, piesňami a tančekmi pod vedením p. 
učiteľka Mgr. Márie Vojtechovej. Potom ochotnícky krúžok šin-
tavských divadelníkov predviedol scénku povýšenia Šintavy 

na slobodné kráľovské mesto. Príchod kráľa Žigmunda Luxem-
burského a jeho sprievod sprevádzalo slovo kronikárky obce a 
zároveň režisérky tohto predstavenia, Ľudmily Hercegovej, kto-
rá všetkých oboznámila s históriou našej obce. Slávnostný akt 
povýšenia bol umocnení vyletením holubov miestneho zväzu 
chovateľov poštových holubov. Výsady a povinnosti mesta si 
na listine od kráľa prevzal starosta obce. Autorkou hry - scén-

ky je p. Janka Javorová zo Šintavy. Ďalej bol kultúrny program plný 
hudby, piesní a to v podaní novozaloženého šintavského mužského 
spevokolu, dychovej hudby Šintavanka, manželského páru Dorotkov-
cov, harmonikárov zo Špačiniec. Nezabudli sme ani na našu mládež a 
deti, ktorým popoludnie a večer spestrili mladí speváci populárnych 
piesní Denisa Kapustová z Vinohradov nad Váhom a Martin Konrád - 
finalista Slovensko hľadá Superstar. Najmenšie deti sa tešili konskému 
povozu, na ktorom sa už tradične mohli do sýtosti povoziť. 
Súčasne vo farskom centre pripravila miestna organizácia Sloven-
ského zväzu záhradkárov výstavu ovocia a zeleniny našich občanov. 
Taktiež si na nej návštevníci mohli prezrieť výstavku ľudovej tvorivos-
ti našich spoluobčanov a výstavu holubov. Výrobca vín v našej obci,  
Šintavan s.r.o., tam usporiadal ochutnávku vín z vlastnej produkcie. 
Príjemné počasie prilákalo na toto podujatie veľa ľudí. Oslavy boli prí-
jemným spestrením posledného víkendu pred školskými povinnosťa-
mi našich detí. Organizátori veria, že i v budúcnosti sa podarí pripraviť 
také úspešné podujatie. 

Oslavy 585.výročia povýšenia Šintavy na slobodné kráľovské mesto
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ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA
Alojz Ricker, v objekte Duslo a.s. ŠAĽA

Vám ponúka za najlacnejšie ceny kurzy zvárania:
1. Základné kurzy:   
Z-G1 zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
Z-E1 oblúkové zváranie obal. elektródou
Z-T1, Z-T2, Z-T3 volfrám. elektródou
Z-M1 taviacou sa elektródou CO2

V ochrannej atmosfére argónom 
2.  Preškolenie základného kurzu
3. Úradné a periodické (štátne) skúšky podľa 
STN EN 281.1 
141 -  oblúkové zváranie volfrámové v ochrannej atmosfére /TIG/
111 - oblúkové zváranie obal. elektródou
311 - zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
135 - CO2 /taviacou sa elektródou/
Skupina materiálov:
W01 - nelegované a nízkolegované ocele
W02 - chrómové a molybdénové alebo žiaropevné ocele
W03 - normalizačné žíhanie tepelno - mechanicky sprac. Ocele
W11 - nehrdzavejúce feritické austenitické ocele
Spájkovanie podľa smernice: VÚZ - PI SR S25 - COP -2005
a doplnkov, platných v čase skúšky norma STN EN 13133

Kontakt: 031 775 3155, 0903 697 937

IMK - Ing. Ivan Kováč 
 Šaľa - Veča                    

vás srdečne pozýva
do priestorov svojej 

reštaurácie LUCIA
na Nitrianskej ulici 1021 v Šali - Veči,

kde si môžete denne posedieť v
príjemnom prostredí, aj vonku, pri dobre 

chladenom pive, alko, či nealko nápojoch.
Reštaurácia vám zabezpečí tiež oslavu, či 

stretnutia uzavretých kolektívov 
pri rôznych príležitostiach.

IMK - Ing. Ivan Kováč, 
ďalej zabezpečuje 

kosenie, údržbu zelene, zimnú 
údržbu komunikácií a ďalšie 
činnosti, spojené s čistením 

verejných 
priestranstiev.

Tel.: 0903 748 980, 0905 401 839, 
0905 411 383

hľadáte bezproblémovú a spoľahlivú   
vnútroštátnu a medzinárodnú        

nákladnú cestnú dopravu?

927 05 ŠALA,   tel./fax.:  00421(0)31/7010983
Dóžova 1598/17 mobil:  00421(0)911/780819
E-mail: mmspedicion@centrum.sk  00421(0)918/895426

„...vyskúšajte našu prácu a naše 
 služby a iste neobanujete...“

VANDERLAAN-Slovakia spol. s r. o.
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
www.vanderlaan.cz
Telefón : +42131/ 789 98 26
Fax: +42131/ 789 98 26 
E-mail :  obchod@vanderlaan.cz
Mobil: 0902/611 114 

zATePlenie 
          FAsádY 
                  sTreChY

DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

Po úspešnom 14 ročnom 
pôsobení na českom trhu 
prichádza VANDERLAAN aj 
na Slovensko!

Vážení členovia bytových družstiev, spolo-
čenstvá vlastníkov bytov, majiteľia firiem, 

vlastníci rodinných domov,
ponúkame spoluprácu s našou spoločnosťou, ktorá 
dokáže uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky našich 
zákazníkov, zaisťujeme kompletný servis od vypraco-
vania znaleckého posudku, projektu, energetické-
ho auditu (pokiaľ je nutný), až po vlastnú realizáciu. 
Garantujeme vysokú kvalitu našich služieb, servisu 
a materiálno-technického vybavenia, dodržiavania 
technických noriem a technologických postupov, s 
použitím najmodernejších a najkvalitnejších materá-
lov slovenských a zahraničných výrobcov.
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PRÍLOHA PRE DÁMy, SLEČNy, ŠTUDENTKy,  PODNIKATEĽKy, ROBOTNÍČKy, UČITEĽKy, LEKÁRKy,  
MAMIČKy, BABIČKy, AJ BEZDETNé. SKRÁTKA PRE NAŠE ŽENy V GALANTSKOM A ŠALIANSKOM REGIóNE.

GyNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

GYN-PRAKTIK, s.r.o. - MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A

Žilina
Tel.: 041/500 7800

Objednajte sa na:
Odbornú 
poradňu, 
konzultáciu, vyšetrenie 
na špičkových prístrojoch, 
stanovenie 
diagnózy, liečbu...

ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU!

„Potešme svoje duše, aj príbytky, vôňavou kyticou kvetov“
Kvetinárstvo ul. Nitrianska (pri reštaurácii yPS)
Pondelok - Piatok  od 09.00 hod. do 17.30 hod. 
Sobota                   od 08.00 hod.  do 12.00 hod. 
Nedeľa                   od 09.00 hod.  do 13.30 hod. 
tel.č.: 0915 412 636

Kvetinárstvo na ul. Hollého (pri predajni MIK)
Pondelok - Piatok   od 08.30 hod.  do 12.00 hod. ,  
 od 14.00 hod.  do 17.30 hod. 
Sobota   od 08.00 hod. do 12.00 hod. 
tel.č.: 0907 114 725

O pár dní si pripomenieme Mesiac úcty k starším, október. Nezabudnite ani Vy  
na tých svojich starkých a potešte ich kytičkou kvetov, alebo malým darčekom 
- z predajní s kvetinami a malými spomienkovými darčekmi v Šali-Veči majiteľky Dariny Karasovej.

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16, 

tel.: 031 - 771 69 16
Otvorené:

po - pia
8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare k nám,
obslúžia Vás dlhoročné 
pracovníčky v odbore 

so špecializáciou na vyšetrenie 
zrakovej ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
utierky, lupy, mikroskopy ...

N&B SERVIS
Elektroopravy

- oprava automatických pračiek  
a vírivých pračiek

- oprava elektrospotrebičov  
(vysávače, žehličky, fény, mixéry,  

el. trúby...)
- opravy mikrovlniek

- opravy umývačiek riadu
- záručný servis na automatické 
pračky zn. Ardo, Electrolux, AEG

- opravy priamo u zákazníka

Marián Novelinka
Trhovec nad Váhom č. 985

tel.: 031/7703468
mobil: 0905 465 235

Súkromná hudobná 
škola v Šali 

oznamuje, 

že prijme žiakov, ktorí 
majú záujem učiť sa 

hrať na gitaru.

Poplatky:
Deti: 350,-Sk mesačne

Dospelí: 500,-Sk mesačne
Prihlásiť sa môžete na 

tel. čísle: 0903 764 755 
denne od 8.00 do 21.30 hod.

Ing. RENáTA PETROVá
certifikovaná účtovníčka

daňová poradkyňa
Komenského 33

Šaľa - Veča
Tel.: 0903 103 371

e-mail: renata.petrova@post.sk

Poskytujem služby:
- vedenie jednoduchého účtovníctva

- vedenie podvojného účtovníctva
- komplexné spracovanie miezd

- vyhotovovanie daňových priznaní 
 * k dani z príjmov FO
 * k dani z príjmov PO
 * k DPH

- daňové poradenstvo

Ako sa pričiniť o to, aby táto infekcia bola 
vašou poslednou.
Nainfikovanie sa chlamýdiami je niečo ako 
lietadlo Stealth. Vo väčšine prípadov prebieha 
nespoznaná, bez príznakov. Mnoho žien 
vôbec nevie, že sú nositeľkami chlamýdií 
až dovtedy, keď sa rozhodnú otehotnieť - a 
zistia, že sú neplodné. Infekcia chlamýdiami je 
najčastejšie prenášanou pohlavnou infekciou v 
USA, každoročne pribúda takmer štyri milióny 
novo nakazených. Je spôsobená pôvodcom 
Chlamydia trachomatis - prvokom prenášaným 
pohlavným stykom. Chlamýdie sa usadzujú v 
bunkách vnútorného kanálu krčka maternice, 
spájajúceho pošvu s maternicou. Bunky pošvy 
nepostihujú. Dokážu sa ale “uhniezdiť” v 
bunkách močovej trubice alebo konečníka. 
Ak infekcia chlamýdií nie je liečená, postupuje 
ďalej a poškodzuje pohlavné ústrojenstvo. 
Spôsobuje poškodenie sliznice a následné 
zlepenie vajcovodov, kde za normálnych 
okolností dochádza k spojeniu vajíčka 
so spermiou, čo môže mať za následok 
mimomaternicové tehotenstvo.
Ako dosiahnuť rýchle uzdravenie.
Našťastie existujú prostriedky na likvidáciu 
chlamýdiovej infekcie. Rozhodujúca je včasná 
diagnostika, správne liečenie ako pacientky, tak 
aj jej partnera antibiotikami - buď jednorázovo 
azitromycin, alebo sedimentačnou kúrou 
doxycyklínu (deoxymykoin). Doxycyklín berte 
bezprostredne po jedle, pretože niekedy 
dráždi žalúdok, preto ho treba užiť po jedle a 
dobre zapiť.
Telo potrebuje niekoľko dní na to, aby sa s 
infekciou vysporiadalo. Antibiotiká hojenie 
urýchlia, ale pôvodcu okamžite nevyradia. 
Lieky sami o sebe obvykle infekciu neodstránia. 
Zničia väčšinu zárodkov a dokážu ich utlmiť 
natoľko, že si s nimi imunitný systém tela 
dokáže poradiť. 
Počas liečby sa chráňte pred slnkom.
Doxycyklín je liek zo skupiny tetracyklínov, 
ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať 
alergiu na slnečné žiarenie. Pokiaľ počas 

tejto liečby pôjdete na slnko, chráňte si pleť 
krémom s vysokou hodnotou ochranného 
faktoru - najmenej však 15. Noste klobúk a 
podľa možnosti sa vyhnite priamemu dopadu 
slnečného žiarenia.
Dodržujte zákaz sexuálneho styku ešte 
minimálne týždeň po skončení liečby.
Obvykle sa ženám radí, aby so stykom počkali, 
kým budú úplne bez obtiaží a kým ony samé 
a ich partner dokončia liečbu. Ak partner začal 
s liečbou neskôr, počkajte, kým kúru dokončí, 
aby ste si boli isté, že aj on je v úplnom 
poriadku.
Úplný zákaz výplachu.
Výplachy nie sú nikdy vhodné. Nielenže sú 
neúčinné čo do odstránenia chlamýdiovej 
infekcie, alebo jej prevencie, ale môžu prispieť k 
zaneseniu infekcie do vyšších častí pohlavného 
a močového ústrojenstva, kde môže zapríčiniť 
trvalú neplodnosť.
Žite len s jedným partnerom.
Namiesto obáv, či zavrhovania sexu, sa 
pokúste vybudovať celoživotný monogamný 
zväzok s jedným partnerom, pretože jedine to 
vás ochráni, ako pred infekciou chlamýdiami, 
tak aj pred ostatnými sexuálne prenosnými 
chorobami. Budete mať istotu, že ani vy, a ani 
váš partner, neprinesie nákazu odinakiaľ.
Kedy navštíviť lekára.
Po antibiotikách dochádza k úplnému 
vyliečeniu v 95% prípadov, dôležitá je ale 
včasná diagnostika. Príznakmi môže byť: výtok 
z pošvy, častejšie močenie, pálenie v močovej 
trubici, alebo v pošve, tupá bolesť v panve, 
bolestivý styk, krvácanie mimo menštruácie, 
silnejšia menštruácia. Bohužiaľ viac ako 80% 
nákaz prebehne bez príznakov.
Váš gynekológ môže odhaliť nákazu 
chlamýdiami pri pravidelnej preventívnej 
prehliadke - ale test na chlamýdie nie je jej 
súčasťou. O testovanie na chlamýdie musíte 
požiadať svojho lekára. Urobte tak, pokiaľ ste 
počas posledných mesiacov vystriedala viac 
ako jedného sexuálneho partnera, alebo ak má 
váš partner viac partneriek.

Čo robiť, ak ste „chytili“ chlamýdie?
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nAJVýhodneJšiu inzerCiu A 
Výborné zľAVY Pri oPAKoVAní 

PonúKA

gAlAnTsKý  
A šAliAnsKY  žurnál !

zVidiTeľňuJTe   sVoJu  
FirMu A úsPeChY sVoJeJ PráCe 
ProsTredníCTVoM  článKoV  
A reKlAMnýCh rozhoVoroV  

V nAšoM čAsoPise,  
„...ktorý sa dobre číta...“, A KTorý Je  

disTribuoVAný V regióne  
s  ViAC  AKo 150.000  

obYVATeľMi.

Tel.: 0903 516 499

Prihlášky a informácie na  
tel. č.: 031/7806033, 

031/7805757 a 0903/770080

T E M I S  
SECURITy s.r.o.  
ako akreditova-
ná osoba vyko-
náva prípravu a 
skúšku odbornej 
spôsobilosti pre 
osoby poverené 
výkonom fyzickej 
ochrany a pátra-
nia, poradenstva 
a pre prevádzko-
vateľov SBS.

Pani Petra Dobosová, ktorá je konateľkou 
spoločnosti Color Market, s.r.o., so sídlom 
na Bratislavskej ulici v Galante, patrí k 
tým dnešným moderným a praktickým 
ženám, ktoré sa len tak ľahko nepoložia 
na kolená pred nejakou tou prekážkou. 
Preto dlho nerozmýšľala, keď sa v roku 
1999 spolu so spoločníkmi rozhodli založiť 
obchodné združenie Color Market - farby 
-laky, stavebniny, od roku 2001 ako Color 
Market, s.r.o. Petra pochádza zo Šoporne, 
ale už vyše 20 rokov býva v Galante a má  

16- ročného syna. Ako mi 
ďalej prezradila, rozhodla 
sa popri tomto všetkom, čo 
zvláda (firma, domácnosť, 
výchova syna), ešte urobiť 
niečo aj pre svoj osobnostný 
rast. Začala študovat 
na BIVŠ v Prahe, odbor 
právna administratíva v 
súkromnom podnikaní. Ako 
hovorí, dá sa to zvládnuť. 
“V podstate, človek dokáže 
veľa, ak chce. Je to naozaj o 
vôli niečo urobiť, dokázať,”- 
hovorí pani Petra.
Spoločnosť, v ktorej je 
Petra konateľkou, sa 
zaoberá predajom farieb - 
lakov, maliarskych potrieb 
a stavebného materiálu, 
sprostredkovaním a 
realizáciou maliarskych 
a stavebných prác. 
Poskytujú služby: miešanie 
farieb podľa vzorkovníka 
na počkanie, rozvoz 
stavebného materiálu 
vozidlom Ford Tranzit 
a Iveco s mechanickou 
rukou, búracie práce 
hydraulickými nožnicami 
na železobetón. Založiť 
túto firmu bol tak trochu 

nápad bývalého manžela pani Petry. On 
vtedy pracoval s partiou živnostníkov - 
maliarov. A pociťovali, že v našom regióne 
je nedostatočne zabezpečené poskytovanie 
služieb živnostníkom. Na začiatku začali v 
malých prenajatých priestoroch. Petra cez 
deň stála za pultom a večer sa venovala 
administratíve. Možno poviete, že orientovať 
sa v takomto sortimente je chlapská 
záležitosť. Ale pre ňu to bola akási výzva, 
dokázať niečo iné ako žena od sporáka.

“Tým nechcem povedať, že nemám rada 
domáce práce, alebo že som sa nevenovala 
svojmu synovi. Ale ja nie som typická úradnícka, 
ktorá dokáže sedieť osem hodín, päť dní v 
týždni za tým istým stolom. Aj keď v súčasnosti 
sa už o zákazníkov stará kolektív predavačov a 
ja sa venujem viac práci v administratíve. Je to 
teraz viac o riadení spoločnosti a práci s ľuďmi. 
No naďalej nestrácam kontakt so zákazníkmi, 
stretávam sa s dodávateľmi, zaujímam sa o 
novinky na trhu. Pred rokom sa spoločník 
Karol rozhodol osamostatniť. Stála som pred 
rozhodnutím, či pokračovať v tejto činnosti, 
alebo začať niečo nové. Aj keď neviem, či som 
sa rozhodla správne, ale nedokázala som sa 
toho všetkého vzdať, pretože táto firma je ako 
moje druhé dieťa. Po rozvode som jej venovala 
všetok svoj voľný čas. Moja práca mi bola 
zamestnaním i koníčkom  zároveň. Začínali sme 
ako partia nadšencov. A s kolegom sme mali 
heslo: Cesta bez prekážok nikam nevedie.”,- 
hovorí pani Petra.
* Ako žena, dáma, ste iste pocítili, že 
podnikanie je dosť namáhavé a náročné na 
psychiku. Ako sa vyrovnávate s napätím, 
pracovnými stresmi?
- Dnes je podnikanie naozaj náročné na 
psychiku. Po rokoch i ja cítim, že treba pribrzdiť. 
Teraz si nájdem čas aj na oddych. Niekedy 
potrebujem vypnúť. Vtedy odídem do prírody, 
na víkend do hôr, alebo relaxačného centra. 
Človek niekedy musí načerpať energiu. Aspoň 
raz ročne odídeme na zimnú lyžovačku. A v lete 
na dovolenku k moru.  Musím skrátka “dobiť 
svoje batérie”.
* Aké boli začiatky podnikania, odriekanie?
- Na začiatku bolo všetko nové, bolo sa treba 
veľa učiť. Môj pracovný deň mal 10, niekedy 
aj 12 hodín. Syn bol prváčik a veru často svoje 
domáce úlohy robil za mojím pracovným 
stolom. Alebo pomohli babka a dedko.
* Ako hodnotíte z pohľadu ženy, 
podnikateľky - podnikateľské prostredie na 
Slovensku?

-  Myslím, že podnikanie na Slovensku ešte 
stále nemá zelenú. Malým podnikateľom 
na Slovensku nie je 
venovaná dostatočná 
podpora zo strany 
štátu. Neviem posúdiť, 
ako sa podniká ženám 
v typicky ženských 
profesiách. No pre každú 
ženu - podnikateľku, je 
to o to ťažšie, pretože 
túto prácu musí skĺbiť 
s prácou matky a 
rodinou. A pohľad žena 
- podnikateľka? Podľa 
mňa žena musí dokázat 
viac, aby ju začali 
rešpektovať. Často 
sa mi stane, že príde 
návštevník do kancelárie 
a hľadá majiteľa firmy. 
Zostane zarazený, keď 
mu poviem: “Nech sa 
páči, ako Vám môžem 
pomôcť?”
* A teraz trochu na 
inú tému, aké máte 

životné priority?
- Na prvé miesto v mojom živote patrí 
samozrejme môj syn. Snažím sa ho vychovávať 
tak, aby nepocítil, že mamina na neho nemá 
čas.
* A koníčky?
- Mám rada prírodu, cestovanie, spoznávanie 
nových krajín a rada si prečítam dobrú knihu. 
* Čo máte na živote rada?
- Ja nie som veľký optimista. Ale mám život rada 
ako taký, s víťazstvami aj s prehrami...
* Kedy sa rozčúlite a čo nedokážete 
prepáčiť?
- Nemám rada falošnosť a pretvárku, v práci - 
nezodpovednosť, ľahostajnosť a výhovorky. Ja 
viem, že každý máme svoje chyby, ale treba si 
ich vedieť aj priznať.  Neviem prepáčiť, keď mi 
niekto vedome klame. Všeobecne sa mi nepáči 
ľudská závisť. Nemám rada vetu: “Tebe je dobre, 
ty sa máš, si podnikateľka...” Ja si myslím, že 
každý si to môže vyskúšať a potom hodnotiť.
* Čo sa Vám páči na mužoch a čo sa Vám na 
nich nepáči?
- Vždy som pracovala v mužskom kolektíve a tak 
nejako som si  zvykla na tzv. mužskú hrubosť. 
Ale niekedy je to len ich pretvárka a za maskou 
hrubého a nekompromisného muža sa skrýva 
človek s dobrým srdcom
* Čo sa Vám páči a nepáči na dnešných 
ženách?
- Myslím si, že dnešné ženy sú úspešné a 
emancipované. Ale bohužiaľ, je ešte veľa žien, 
ktoré sa o seba nestarajú a za všetko vinia 
spoločnosť a okolie - nie seba.
* Čo je podľa Vás v živote najdôležitejšie?
- Najdôležitejšie v živote, je podľa mňa, 
predovšetkým zdravie. Ak je človek zdravý, 
len vtedy sa môže naplno realizovať v práci, v 
rodine...
Je dôležité vážiť si aj sám seba. Nájsť si čas 
pre seba, pre svoju rodinu a priateľov. Život 
je predsa o kompromise, komunikácii, vedieť 
hovoriť a počúvať... A dopriať aj iným, nielen 
sebe.

otázky: redakcia

Konateľka spoločnosti Color Market, s.r.o. Galanta, Petra Dobosová,
si myslí, že malým podnikateľom na Slovensku 

nie je venovaná dostatočná pozornosť zo strany štátu.
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“...ak si vyberiete z ponuky 
Salónu Andrea, rozkvitnete 

do krásy a budete žiariť spokojnosťou...”

Svadobný  salón
„ANDREA“

Soňa Práznovská
Hornočepenská 1562/100

Sereď - Horný Čepeň
Otv.hodiny

Pondelok - Piatok: 11.00 - 18.00
Telefón: 0903416623

Ponúka:
* svadobné šaty od veľkosti 34 - 52
*svadobné a spoločenské doplnky 

(korunky, čelenky, ozdoby, 
závoje, vlásenky, šperky) 

* ozdoby na svadobné autá
(obrúčky, srdiečka, cylindre, bábika)

* spoločenské šaty
*detské spoločenské šaty

Zabezpečíme, ak treba, 
aj malé úpravy šiat
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Poznáte, ktoré mestá a obce patria do galantsko-šalianskeho 
regiónu a kde všade nájdete aj náš Galantský a Šaliansky Žurnál?
Galanta Šaľa Sereď Sládkovičovo 

Ing. Alexander Mézeš - primátor
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
telefón:  +421/31/788 43 01
fax:  +421/31/780 35 92
web:  http://www.galanta.sk
e-mail:  info@galanta.sk

MUDr. Martin Alföldi - primátor
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šala
tel.:  +421 031 770 2351
 +421 911 362 320
fax:  +421 031/7706021
e-mail: primator@sala.sk
web:  www.sala.sk

Mgr. Vladimír Vranovič - primátor
Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
tel.:  031/789 2392, 031/789 2399
fax: 031/789 2447
e-mail:  mu@sered.sk
web:  www.sered.sk

Ing. Anton Szabó - primátor
Fučíkova 329
925 21 Sládkovičovo
tel:  031/784 27 12
fax  031/701 60 51
e-mail: sladkovicovo@zoznam.sk

Topoľnica

 
Zoltán Szilvási - starosta
925 92 Topoľnica
Tel.: 031/781 1258, 
 031/702 02 18
Fax: 031/781 1258 
E-mail: outopolnica@stonline.sk
Web: www.topolnica.sk

Horné Saliby

Ing. Pavol Dobosy - starosta
925 03 Horné Saliby
tel.:  00421/0/317852399
fax:  00421/0/317852412
e-mail: hornesaliby@hornesaliby.sk
web:  www.hornesaliby.sk

Matúškovo

Ing. Marta Mészárosová
starostka
925 01 Matúškovo
tel.:  031 782 63 92
e-mail: obec@obecmatuskovo.sk
web:  www.matuskovo.sk

 
Gáň 

Dušan Bucko - starosta
925 31 Gáň
tel.: 031/780 5104

Kráľov Brod 

PhDr. Pavel Racsko
starosta
925 41  Kráľov Brod č. 4
tel.:  031  7780 335
 031  7020132
fax: 031 7780 364
e-mail: kralov.brod@post.sk
web: www.kralovbrod.sk

Čierny Brod 

Ing. Juraj Halag - starosta
925 08 Čierny Brod
tel.:  031 7848 191
e-mail: ciernybrod@stonline.sk
web: www.ciernybrod.sk

Košúty 

Zdenka Mačicová - starostka
925 09 Košúty
tel.:  031 784 9130
e-mail:  ou.kosuty@stonline.sk
web:  www.kosuty.sk

Dolný Chotár

František Dora - starosta
925 41 Dolný Chotár
tel.:  031/778 03 27
fax:  031/778 03 27
e-mail: ou.dolny.chotar@orangemail.sk  

Tomášikovo

Zoltán Horváth - starosta
925 04 Tomášíkovo
tel./fax: 031/7855231
e-mail: obectomasikovo@stonline.sk
web: www.tomasikovo.org

Žihárec
Alajos Baranyay - starosta
tel.: 031/779 8215
fax: 031/702 0758
e-mail:  obecziharec@stonline.sk

Trstice  

JUDr. Juhos Ferenc -starosta
925 42 Trstice
tel.:  031/7782232
fax:  031/7782271
e-mail:  obec@trstice.sk
web:  www.trstice.sk

Pusté Úľany
Miloš Glassa - starosta
925 28 Pusté Úľany
tel.:  031/784 5121
e-mail:  ou@pusteulany.sk

Dolná Streda 

Mgr. Ľuboš Šúry - starosta
925 63 Dolná Streda s.č. 650 
fax:  031 789 2988
e-mail:  ocu.dolnastreda@stonline.sk

Hoste
Cyril Špačinský - starosta
č. 93, 925 45 Hoste
tel.:  031/7857529
e-mail:  ouhoste@stonline.sk

Vlčany

Ing. Július Iván - starosta
925 84 Vlčany
tel./fax:  031/779 42 01
e-mail:  obecvlcany@stonline.sk
web:  www.vlcany.sk

Vozokany

PaedDr. Mikuláš Tončko 
starosta
925 05 Vozokany
tel.:  031 785 5239
e-mail:  ou_vozokany@stonline.sk
web: www.obecvozokany.sk

Pata 

Milan Čambálik - starosta
925 53 Pata
tel.: 031/786 0122
e-mail:  obecpata@rejk-net.sk
web:  www.obecpata.sk

Šintava 

Václav Jurčaga - starosta
Šintava 244, 925 51 Šintava
tel.:  031/ 789 23 70
fax:  031/ 789 25 11
e-mail:  obec.sintava@stonline.sk 
web:  www.sintava.sk

Šoporňa 

Stanislav Kiš - starosta
925 52 Šoporňa 1179
tel.:  031/787 42 82
fax:  031/787 43 87
e-mail:  soporna@stonline.sk
web:  www.soporna.sk

Vinohrady nad Váhom 

Peter Adámek - starosta
Hulácka 355, 925 55 Vinohrady 
nad Váhom
tel./fax:  031/789 92 53
web:  www.vinohradynadvahom.sk

Čierna Voda

Štefan LUKOVICS - starosta
92506 Čierna Voda
tel. a fax: 031/7848297
tel.:          031/7848324
e-mail:  ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
web:  www.ciernavoda-nyek.sk 

Pusté Sady

Tomáš Nemeček - starosta
Hlavná ul. 131
925 54 Pusté Sady
tel.: 031/7861194
fax: 031/7861194
e-mail:  obecpustesady@mail.t-com.sk

Šalgočka

Helena Mesárošová 
starostka
925 54 Šalgočka 135
tel.: 031/7861105
fax: 031/7861105
e-mail: ocusalgocka@azet.sk

Zemianske Sady 

Ing. Roman Súkeník 
starosta
925 54 Zemianske Sady 
tel.:  031/786 1125
e-mail:  ocuzemsady@stonline.sk
web:  www.zemianskesady.sk  

Abrahám

Marian Vrbovský - starosta
925 45 Abrahám
tel.:  031/785 72 41
fax:  031/785 72 20
e-mail:  urad@obecabraham.sk
web:  www.obecabraham.sk

Neded

Ing. Štefan Jancsó - starosta
925 85 Neded
tel.:  031/779 4133
e-mail:  obecneded@stonline.sk
web:  www.neded.sk

Hájske

Mgr. Anton Mandák 
starosta
951 33 Hájske č. 410
tel./fax: 037/7819037
tel.: 037/7819084
 037/7819189
e-mail: ouhajske@stonline.sk
 matrika_hajske@hispa.sk
 ekonom_hajske@stonline.sk

Malá Mača

 
Ing. František Hontvári
starosta 
925 21 Malá Mača č. 127
tel.:  031 / 701 8322
fax: 031 / 701 8321
e-mail: obecmalamaca@mail.t-com.sk
web:  www.malamaca.sk

Kajal

Tibor Kosztolányi - starosta
925 92 Kajal
tel.:  031 781 1911
e-mail:  kajal@kajal.sk
web: www.kajal.sk

Veľké Úľany 

Ing. František Gőgh 
starosta, 925 22 Veľké Úľany
tel.:  031/787 8108
fax:  031/787 8192
e-mail:  ocuvelkeulany@stonline.sk
web:  www.velkeulany.sk

Veľký Grob 

RNDr. Ladislav Andor 
starosta, 925 27 Veľký Grob
tel.:  031 784 6132
fax:  031/784 61 37
e-mail:obecnyuradvelkygrob@stonline.sk
web:  www.velkygrob.sk

Močenok 

Ing. Marián Borza - starosta
951 31 Močenok
tel.:  037/6552370
fax:  037/6552830
e-mail:  kulturamocenok@mocenok.sk
web:  www.mocenok.sk

Tešedíkovo

 
Gyula Borsányi - starosta
925 82 Tešedíkovo
tel.:  031/779 5225
e-mail:  tesedikovo@in.slovnet.sk

Váhovce

Ferdinand Szalay - starosta
925 62 Váhovce
tel.:  031 789 8201
e-mail:  obecvahovce@stonline.sk
web:  www.vahovce.sk

Diakovce

Ján Bukovský - starosta
925 81 Diakovce
tel.: 031/7712022
fax: 031/7712033
e-mail: diakovce@nextra.sk
web: www.regioportal.sk

Kráľová nad Váhom

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta 
925 91 Kráľová n. Váhom
tel.: 031/7713122
 031/7715219
fax: 031/7715445
e-mail: obeckralovanv@stonline.sk
web: www.slovakregion.sk
www.miestnykanal.com/KralovanadVa-
hom

Selice

Igor Mandák - starosta
Sov. armády č. 1131
925 72 Selice
tel.: 031/7792202
fax: 031/7792209
e-mail: obecselice@salamon.sk

Veľká Mača
Ing. Štefan Lancz - starosta
Gáňska 137, 
925 32 Veľká Mača
tel.:  031/785 8117
e-mail:  ocuvmaca@nextra.sk
web:  www.velkamaca.sk

Dolné Saliby
Mostová

Dlhá nad Váhom
Trnovec nad Váhom

Jánovce

Inzerujte v našom regionálnom časopise, pri 
celoročnej inzercii možnosť až 50% zľavy !



Nový Passat CC. 
Ke  ho uvidíte, viac mu neodoláte.

Nový štvordverový Passat Coupé v sebe jedinečným spôsobom spája štýlový dizajn kupé s pohodlím limuzíny 

a dynamikou športového auta. Vďaka motoru V6 s výkonom 220 kW (300 k), pohonu všetkých štyroch kolies 4MOTION 

a inovatívnej prevodovke s dvojitou spojkou DSG dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h za 5,6 sekundy. Adaptívna regulácia 

podvozka DCC vám navyše umožňuje nastaviť pruženie od komfortného až po športové.

Passat CC už od 884.499,40 Sk/29.360,00 ¤

Váš Volkswagen partner Názov Firmy
Ulica 12, 34 567 Mesto, tel.: (01) 45 67 89, www.nazovfirmy.sk

Kombinovaná spotreba paliva: 5,8 – 10,5 l/100 km, emisie CO2: 153 – 242 g/km. Konverzný kurz 1 ¤ = 30,1260 Sk.

www.vw.sk
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