
kpt. Nálepku 738, Galanta 924 01

www.chilli-galanta.sk

Objednávky na tel.: 0944 297 571
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- steaky
- obedové menu
- hotové jedlá
- rozvoz jedál

Aj vďAkA 
PoSlANcovi 
NR SR 
PhDR. ZoltáNovi 
HoRvátHovi, 
SA PoDARilo ZNížiť 
NeZAmeStNANoSť 
v GAlANte, Ale tiež PReSADiť 
S bývAlým PRimátoRom méZeŠom 
NA úZemí meStA veľA užitočNýcH 
A NADčASovýcH PRojektov.  str.3-4.

„Na  rozdiel  od  klamárov a intrigánov je 
moje svedomie čisté, nemienim sa vzdávať 
na začiatku svojej pracovnej dráhy starostu, 
aj naďalej budem zodpovedne plniť volebné 
sľuby a pomáhať ľuďom“, - hovorí mgr. milan 
vlček, starosta Šoporne.  str.5-6.

Rozvoz denného menu
za 3,60 € 

až k vám domov
objednávky: 

0911 811 820
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o PhDr. Zoltán Horváth, rodák z Galanty, 
dlhoročný poslanec NR SR, starostlivý 
otec rodiny, ktorý bezpochyby patrí 
k výrazným osobnostiam Galanty, ale 
aj galantského regiónu. Keďže v našom 
Galantsko-šalianskom Žurnále sme 
ešte nemali možnosť prezentovať život 
a prácu takto nepochybne zaujímavého 
muža slovenskej politickej a ekonomickej 
scény, dovoľte vážení čitatelia, aby sme 
tak urobili nasledujúcim rozhovorom. 
o Pán poslanec, ja som na úvod v kocke 
povedala základné údaje o Vás, ale 
poprosila by som Vás, keď by ste mohli 
trošku podrobnejšie povedať – ako, kedy 
a prečo ste „zakotvili“ vo veľkej politike 
– a čo to pre Vás znamená a aký to má 
vplyv na Vás?
- v roku 1994, keď som ešte podnikal, 
ma navštívili vtedajší vrcholový politici 
Demokratickej únie, a to eduard kukan, 
jozef moravčík a milan kňažko, a požiadali 
ma, aby som im pomohol v našom okrese. 
Nikdy predtým som v politike nebol. 
Rozhodol som sa, že to vyskúšam. v r. 
2000 som bol vymenovaný za zástupcu 
prednostu okresného úradu práve za 

túto politickú stranu. 
Následne po roku už 
vznikala nová politická 
strana SDkú, kde sme 
boli poverený spolu s 
exministrom martinom 
Padom za koordinátorov 
v trnavskom kraji. 
Po vzniku SDkú sa do 
tejto strany etablovala 
tak Demokratická únia 
ako aj Demokratická 
strana, z ktorej vzniklo 
SDkú-DS. v r. 2002 som 
prvý krát kandidoval 
v parlamentných 

voľbách za poslanca NR SR, kde som aj 
bol zvolený. od tejto doby pôsobím ako 
poslanec NR SR. Svoje poslanie vnímam 
ako službu občanom, 
preto sa aj tak 
správam. Na dennej 
báze sa stretávam 
a komunikujem 
so samosprávou, 
štátnou správou ale aj 
s občanmi SR. Navonok 
práca poslanca NR SR 
vyzerá byť jednoduchá, 
avšak opak je pravdou. 
táto práca vyžaduje 
veľa času a ostáva 
menej času na rodinu.
o Poslanec Horváth 
sa nepochybne 
sa radí medzi 
„silných“ mužov 
v spoločenskom 
rebríčku, aj v ekonomickej oblasti. Iste 
je aj patrične hrdý na to, čo už dosiahol 
v osobnom, aj pracovnom živote. Na 
druhej strane, je tiež známy filantrop 

a pomáha, ak ho o to 
požiadajú, alebo, keď 
sám vidí, že pomoc 
a podpora je nutná. 
Jeho meno figuruje 
ako meno sponzora, 
či podporovateľa 
pri rôznych akciách. 
Spomeňme aspoň 
v stručnosti, s akými 
aktivitami sa spája 
jeho meno. V r. 2002 
pomohol, aby sa 
spoločnosť Samsung 
Electronics Slovakia, 
namiesto Rumunska 
etablovala na Slovensko 
a to priamo do mesta 
Galanta. V tom čase bola 
v okrese takmer 18%-ná 
nezamestnanosť a po 
vzniku tejto spoločnosti, 

ale aj ďalších satelitných výrobných 
spoločností sa nezamestnanosť znížila 
v tom čase o takmer 6%! Okrem tejto 
veľkej aktivity, spoločne s podnikateľmi 
navrhli za primátora Alexandra Mézeša, 
ktorý bol v r. 2002 občanmi mesta 
Galanta aj zvolený. S primátorom sa 
potom spoločne podarilo presadiť veľa 
užitočných a nadčasových projektov na 
území Galanty. Ako sám hovorí, veľmi 
dobre sa mu s ním spolupracovalo, lebo 
bol živý a dravý na strane jednej a on 
už ako poslanec, mal dobré kontakty 
na vládu SR, čo pomohlo mesto Galanta 
zmeniť na nepoznanie. PhDr. Z. Horváth 
od roku 2009 poskytuje bezplatnú 
sociálno-právnu poradňu pre občanov 
Galanty a okolia, ktorá sa koná každý 
prvý pondelok v mesiaci. Poradenstvo sa 

realizuje v oblastiach riešenia bytového 
problému, partnerských či rodičovský 
vzťahov, zabezpečenia sociálno-právnej 
ochrany detí, vo veciach pracovného 
uplatnenia a pod. Snaží sa pomáhať 
občanom prekonať ťažkú životnú 
situáciu, aby sa mohli primerane začleniť 
do spoločnosti. V meste Galanta aktívne 
spolupracuje a podporuje dôchodcov 
Jednoty na Švermovej ulici. Pravidelne 
sa zúčastňuje na nimi organizovaných 
akciách, navštevuje ich v klube. A ak 
je to v jeho silách, vždy im pomôže. Je 
predsedom Občianskeho združenia 
„Pre rozvoj Galanty“, ktoré poskytlo 
finančné príspevky pre predškolské 
a školské zariadenia v meste Galanta, 
Domovu sociálnych služieb pre deti 
a dospelých v Galante, aj v Šoporni, 
na rozvoj mladého, talentovaného 
speváka z Galanty, športových klubov, 
atď... Myslím, že celkom slušná zbierka 
aktivít, pozitívnych pre verejnosť Galanty 
a regiónu Galanty. 
o Ako sa Vám vracia Vaša pomoc, 
spolupráca – sú občania aspoň trošku 

Aj vďaka poslancovi NR SR za SDkú-DS, 
PhDr. Zoltánovi Horváthovi, sa podarilo 

znížiť nezamestnanosť v Galante, ale 
tiež presadiť s bývalým primátorom 

mézešom na území mesta veľa užitočných 
a nadčasových projektov.

pokračovanie na str. 4.



Viac práce 
v regióne
Dobrý dôvod voliť

Zoltán Horváth

- 4 - Galantský a Šaliansky Žurnál  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... 
vďační?
- Samozrejme, sú vďační. mnohí ma 
pozývajú na akcie, ktoré organizujú, či 
už ide o dôchodcov, alebo podnikateľov, 
združenia, inštitúcie, atď. Pre mňa je 
potešujúce, že sa ozývajú nielen keď sa 
ocitnú v ťažkých situáciách, ale aj keď sa 
chcú podeliť o príjemné zážitky, prípadne 
osláviť jubileum, športové podujatia, 
firemné či obecné dni. jednoducho mám 
rád úprimných ľudí a dobrú spoločnosť.
o Galanta je skutočne dobre 
„rozbehnuté“ a vybudované mesto 
žijúce čulým spoločenským životom. 
V poslednej dobe sa tu však objavilo 
viacero problémov, ktoré Vám nie sú 
ľahostajné, aktívne sa snažíte zapájať 
do ich riešenia. Veľmi sympatická 
bola hlavne ostatná kauza okolo 
hotela ARLI, kde sa mesto nevie, 
resp. nevedelo pohnúť z miesta. Aj 
bývalému primátorovi Galanty – Ing. 
Alexandrovi Mézešovi, situácia veľmi vadí 
a nesedí nečinne so založenými rukami 
a v očakávaní, čo budúcnosť prinesie, ale 
snaží sa, spolu s Vami konať, aby tento 
„nepríjemný balvan“ konečne prestal 
trápiť Galantu. Môžete pán poslanec 

povedať, prečo ste sa 
rozhodli takto aktívne – aj 
spolu s pánom Mézešom, 
vstúpiť do „problému 
hotela ARLI“? Zrejme, 
tu nemá význam – len 
vyčkávať ...? 
- už vyše roka som počúval 
od obyvateľov Galanty, 
že skelet v centre mesta 
je hanbou bývalého 
primátora. veľa kričali 
a kričia práve takí ľudia, 
ktorí pre mesto ešte nič 
neurobili. Po komunálnych 
voľbách som požiadal 
bývalého primátora, aby 
sme spoločne hľadali 
investora na dokončenie tohto projektu, 
lebo chcem pomôcť. Som veľmi rád, že 
spoločne sa nám podarilo nájsť investora, 
ktorý tento projekt dokončí. Aj  keď jedným 
dychom musím dodať, že to nebude 
hotel. v súčasnej dobe mesto disponuje 
dostatočnou ubytovacou kapacitou, takže 
nie je dôležité, či to bude hotel alebo 
obchodné centrum s bytmi. Pre obyvateľov 
Galanty ako aj pre mňa je dôležité, aby 

v centre mesta nestálo torzo, ale pekná 
budova. veľká vďaka patrí aj poslancom 
mestského zastupiteľstva, ktorí za zmenu 
účelovosti zahlasovali.
o V ktorých ďalších oblastiach, resp. 
problémoch sa chcete, pán poslanec, 
angažovať, aby ste pomohli občanom vo 
svojom regióne, ale aj ďalším občanom 
Slovenska, pretože Vy sa „špecializujete“ 
najmä na sociálnu a zdravotnú oblasť ...?
- Druhé volebné obdobie v NR SR sa 
venujem sociálnej oblasti, sociálnej politike. 
bol som podpredsedom a teraz som členom 
sociálneho výboru. Prirodzene, z tohto titulu 
sa venujem sociálnej oblasti, ktorá súvisí aj 
so spomínanou sociálno-právnou poradňou 
v našom meste. 
Som o tom presvedčený, že opäť 
zastupujem miestnu samosprávu, lebo iné 
mestá sa tohto projektu aktívne ujali. ešte 
v r. 2003 sme v rámci SR rozbehli tento 
projekt. väčšina miest sa tohto projektu 
ujala a dnes takéto bezplatné poradenstvo 
ponúka miestna samospráva. mojou 
hlavnou agendou sú sociálne služby, 
dôchodky, ako aj starostlivosť a pomoc 
mladým rodinám. Základom dobrej 
sociálnej politiky však je vytváranie nových 
pracovných miest, udržanie súčasných 
pracovných miest a preto hlavným krédom 
je, že na Slovensku treba viac práce.
o Pred rokom ste kandidovali na post 
primátora Galanty, žiaľ, nevyšlo to. 
Napriek tomu nepatríte k tým, ktorí by 
rezignovali, práve naopak – ešte viac 
ste začali pracovať pre občanov, a to 
v každej spoločenskej oblasti. Znamená 
to, že stále máte záujem o získanie 
primátorského kresla v Galante? A prečo?
- áno, v posledných komunálnych voľbách 
som kandidoval na post primátora mesta, 
nakoľko bývalý primátor už nekandidoval 
a cítil som, že Galanta potrebuje ďalší rozvoj 
a tiež aj to, že tempo rozvoja, ktoré bolo 
od r. 2002 nastavené nesmiem dovoliť 
zastaviť. Svoje poslanie či už poslanecké 
alebo primátorské vnímam ako službu 
občanom. Na post primátora mesta som 
získal podporu tak materskej strany ako 
aj strany Smk a kDH, čo ma samozrejme 
veľmi povzbudilo. Hlasy, ktoré som od 
obyvateľov Galanty dostal, si veľmi vážim 
a vždy s nimi budem narábať veľmi opatrne 
a zodpovedne. Dnes už každý vidí, že sa 
rozvoj Galanty zastavil a naše mesto bude 
potrebovať v budúcnosti ďalší nový impulz. 
Preto, ak mi to zdravie a okolnosti dovolia, 
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách 
budem kandidovať. Som rodák z Galanty 
a mne na našom meste skutočne záleží.  
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: archív poslanca
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Šoporniansky starosta – Mgr. 
Milan Vlček, to zdá sa, nemá 
vôbec ľahké. Od svojho nástupu 
do funkcie, namiesto toho, aby 
sa sústredil na prácu v  prospech 
obce a  aby spolupracovali pri 
tom aj občania, tak musí neustále 
riešiť útoky zo strany niektorých 
nespokojných občanov, ale tieto 
už žiaľ trochu prerastajú do 
obrovských rozmerov. Niektorí 
„aktivisti“ roznášajú po obci 
hanlivé listiny, iní spisujú petície, 
alebo kontaktujú miestnu 
televíziu, aby mohli osobu 
pána starostu skompromitovať 
v  očiach verejnosti čo najviac. 
Keďže aj mňa samotnú celá kauza 
začala zaujímať, pretože začína 
naberať doslova „mamutie“ 
rozmery a  aj ďalší obyvatelia 
galantsko-šalianskeho regiónu 

prejavujú zvedavosť, čo sa to vlastne v Šoporni deje, rozhodla som 
sa navštíviť pána Mgr. Milana Vlčeka, starostu v  Šoporni, aby nám 
troška konkrétnejšie ozrejmil – čo sa to vlastne v r. 2011 v Šoporni 
dialo.
o Pán starosta, Vy ste do volieb v  decembri 2010 vstupovali iste 
s  určitými ambíciami ako obec zmodernizovať, nemýlim sa? Ktoré 
boli vlastne Vaše najdôležitejšie priority volebného programu?
- moja vízia modernizácie obce Šoporňa sa opierala o dve základné 
oblasti: 1.) Zlepšenie samosprávy v prospech občanov, čiže konkrétne 
vylepšenie systému práce ocú, aby občania vybavili úradné veci 
rýchlejšie a jednoduchšie, zabezpečiť systém v komunikácii s miestnymi 
podnikateľmi, so spoločenskými organizáciami, deťmi, mládežou v škole 
a s dôchodcami.
2.) Dôslednejšie uplatňovať obecnú a európsku legislatívu s aktívnym 
podávaním projektov z fondov eú, konkrétne na vytvorenie oddychových 
zón pre rodiny s deťmi, oprava niekoľko rokov zanedbaných ciest, výtlkov, 
ďalej dokončenie kanalizácie a obnova existujúcej čov, rekonštrukcia a 
modernizácia verejného osvetlenia, bezpečnejší a bezbariérový prístup v 
okolí kostola, výsadba okrasnej zelene, výstavba nájomných bytov a pod.  
o Voľby ste vyhrali a  mohlo začať pracovné úsilie – Vám však sú 
takpovediac, od samého začiatku príchodu do funkcie, hádzané 
polená pod nohy a s poslancami nenachádzate spoločnú reč... 
Môžete našich čitateľov trošku dostať „do obrazu“ – čo sa vlastne, 
ako a kedy na Vašu osobu, prípadne rodinu začalo útočiť? Čo bolo 
spúšťačom?
- Dobre ste to nazvali, pretože spúšťačom bolo práve to, že som voľby 
vyhral s jasným cieľom, byť pri ľuďoch, pomáhať im a pritom zveľaďovať 
obec. Prvé, prepáčte za výraz, „konšpirácie“ voči mojej osobe a výsledku 
volieb, začali hneď v decembri 2010, kedy sa začali istí ľudia a aj poslanci 
s neúspešným kandidátom na starostu tajne schádzať, samozrejme, 
s jediným cieľom, ako mňa nepripustiť k žiadnemu rozhodovaniu a 
napĺňaniu môjho volebného programu, aby dokázali mojim voličom, 
že som neschopný, a že si mali zvoliť niekoho iného. Naviac si sami 
dohodli obsadenie funkcií v odborných komisiách so svojimi rodinnými 
príslušníkmi a kamarátmi, neodhlasovali nikoho, koho som navrhol 
ja. či sú v komisiách skutoční odborníci, však zostáva otázne... už po 
mesiaci môjho fungovania vo funkcii – v januári 2011 - začali istí poslanci 
vykonštruovávať trestné oznámenia na moju osobu a šírili medzi občanmi 
dezinformáciu, že funkciu starostu určite neustojím, o to sa osobne 
postarajú, a že budú všetky moje rozhodnutia blokovať a hlasovať proti.    
o Ako ste reagovali Vy?
- Reagoval som prácou na rozvoji a zveľaďovaní obce. kto ma pozná, vie, 
že som náročný k sebe i k ostatným spolupracovníkom. čiže, začal som 
napriek prekážkam rázne, ale systematicky pripravovať nové aktivity, 
projekty, opravy a pod., tak, ako to bolo schválené v rozpočte a tiež som 
dokončoval všetko staré v rámci rozvoja obce. mám záujem pracovať 
pre obec a nie všetko stále iba vysvetľovať, dokola o niečom rozprávať... 
a  poriadna práca stojí... všetko som vysvetlil verejne na obecných 
zastupiteľstvách a aj osobne poslancom. Podobne sa do vysvetľovania 
zapojil aj audítor a ďalší ekonomickí odborníci na príslušných komisiách 
a na obecnom zastupiteľstve, lebo i oni si všimli nevôľu poslancov. Plne 
som si tým obhájil svoj postup. to, čo sa v minulosti podpísalo, sa muselo 
splniť, ako reziduá predchádzajúceho starostu už neovplyvním. Netvrdím 
tým, že to boli zlé záväzky a projekty, ale všetko toto a aj všetky objavené 

nové skutočnosti z  predchádzajúceho volebného obdobia starostu 
a poslancov obecného zastupiteľstva, som musel platiť a zákonne plniť 
už za môjho „starostovania“ a z rozpočtu roku 2011. No a na tieto moje 
argumenty už nenašli poslanci a iní žiadne odpovede. Ako perličku môžem 
uviesť, že jedného dňa v máji 2011 prišla nemenovaná pracovníčka ocú 
do práce a povedala mi, že má také tušenie, že v zasadačke by mohli byť 
ešte nejaké dôležité veci z minulého obdobia. A aj sa tak stalo. Našla tam 
schovanú faktúru z predchádzajúceho obdobia oZ a starostu na sumu 13 
389,14 eur. Samozrejme, aj tú bolo treba ihneď uhradiť.  
o Pracovať za týchto podmienok asi nie je jednoduché. Ako to 
dokážete zvládať?
- Snažím sa pre obec robiť maximum. keď sa začali aktivity po niekoľkých 
mesiacoch pekne rozbiehať a ja som, napriek predpovediam, funkciu 
ustál, začali byť ľudia okolo dvakrát neúspešného kandidáta na starostu 

a teraz poslanca, veľmi nervózni a na obecnom zastupiteľstve a 
komisiách hlasovali a tvrdili vždy všetko opačne, účelovo a proti. ľudia 
im začali hovoriť, že konečne sa Šoporňa pohla dopredu, a že to takto 
malo byť už dávno, o čo im vlastne ide? Doteraz dosiahnuté výsledky 
a všetko vybudované a zveľadené začali poslanci otáčať, že načo sme to 
robili, že nezamestnaní na aktivačných prácach nič nerobia, že netreba 
modernizovať, že oni o ničom nevedia, atď... viete, dať prácu ľudom, ktorí 
ju potrebujú a zároveň to pomôže obci, zveľadí ju a naviac nás to nestojí 
skoro nič, lebo je to z väčšej časti refundované úradom práce a má to 
zmysel, ma uspokojuje, napriek ohováračkám. veď treba sa pozerať na 
veci objektívne a s ľudskosťou. 
o V súčasnosti sa spisuje petícia občanov vo Vašej obci. O čo ide?
- Petícia je právo každého občana, ale za predpokladu, že vie, za čo sa 
podpisuje a či sú na to relevantné dôvody. od začiatku upozorňujem 
aktivistov petície, že sa zahrávajú s dôverou občanov, pretože údajnú 

„Na  rozdiel  od  klamárov a intrigánov je moje svedomie čisté, 
nemienim sa vzdávať na začiatku svojej pracovnej dráhy starostu, aj 
naďalej budem zodpovedne plniť volebné sľuby a pomáhať ľuďom“, 
- hovorí Mgr. Milan Vlček, starosta Šoporne.

pokračovanie na str. 6.
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petíciu za moje odvolanie postavili na veľmi plytkých základoch – na 
klamstvách, ohováraniach, zastrašovaní, presviedčaní ľudí o tom, čo 
som neurobil. Dôvod petície na moje odvolanie nebol a ani nie je a 
občania – voliči, boli účelovo zneužití na mocenské praktiky skupinky 
poslancov a istých ľudí v pozadí, ktorí to riadia a financujú. Stretávam sa 
s občanmi, ktorí sa ma napríklad naopak pýtajú, ako by sa dali odvolať 
poslanci, ktorých volili. Právo prezumpcie neviny v tomto prípade nie je 
pre organizátorov petície asi dôležité. Raz sa dokonca vyjadrili, že keď 
sa obvinenia starostovi nedokážu, vzdajú sa  poslaneckého mandátu 
a odídu. tak uvidíme... Nemám ilúzie o tom, že v prípade zlyhania ich 
doterajšieho nátlaku na mňa, to pôjde ešte ďalej. trebárs aj tým, že 
„nespokojní“ poslanci sa rozhodnú meniť môj schválený plat. ja nie som 
obvinený a nebudem obhajovať niečo, čo som neurobil. všetky aktivity 
v obci som realizoval podľa najlepšieho vedomia a svedomia, v dobrej 
viere a hlavne v úmysle konať v súlade so zákonom. 
o 9. januára 2012 sa malo uskutočniť zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v Šoporni. Aká mala byť jeho náplň?
- 9. januára 2012  sa zasadnutie obecného zastupiteľstva neuskutočnilo. 
Niektorí poslanci verejne niečo naznačovali, ale žiadne zasadanie nebolo 
- nie mojím pričinením.
o Prečo, podľa Vás, potrebujú stále „Vaši oponenti“ televízne, či inak 
medializovať Vašu osobu, nedalo sa vyriešiť problémy „za okrúhlym 
stolom“, vydiskutovať si ich a  nájsť východisko? Pretože mne, ako 
nezainteresovanému pozorovateľovi, to pripadá ako nekonečný 
jalový spor, ktorý odsúva riešenie skutočných problémov v obci. 
Ide podľa Vás, aktérom o riešenie stavu veci – alebo skôr o vlastné 
zviditeľnenie sa a Vaše poníženie? 
- mám na to svoj názor. A ten je taký, že za niektorými poslancami nie 
je od volieb vidieť žiaden iný výsledok práce, len kydanie a ohováranie 
starostu. o nejakej koncepčnej práci pre obec ani nehovoriac a navyše 
to, čo o mne rozširujú sú absolútne nezmysly. ja som si po zvolení myslel, 
že spoločne s poslancami urobíme za tie 4 roky pre obec veľa pekného. 
teraz mám dojem, že som na to ostal sám. kandidoval som ako nezávislý 
a nechcel som, aby sa v obci politikárčilo. Niektoré moje predstavy musím 
korigovať. keď niekto kriminalizuje a osočuje starostu a slušných ľudí 
niekoľko týždňov, ba až mesiacov, tak to je už vážny obecný a spoločenský 
jav. viete, na dohodu je vždy čas, ale na dohodu treba dvoch a ten druhý, 
či tí druhí, by už konečne mali rešpektovať výsledky volieb a po uplynutí 
4 – ročného volebného obdobia starostu sa o funkciu starostu v prípade 
záujmu férovo uchádzať. Naviac sú medzi nimi „pretekári“ v podávaní 
trestných oznámení na mňa, sú medzi nimi osoby, ktoré si zaslepene 
namýšľajú, že oni sú tí spravodliví sudcovia iných, a že oni môžu „hodiť 
do  druhého kameňom“. Nikomu z vás by sa to nepáčilo, keby boli takto 
urážlivo osočovaní. ja tiež neostanem sedieť so založenými rukami 
a budem brániť dobré meno obce aj seba – na rozdiel od niekoho - 
zákonnými prostriedkami. veľa ľudí v Šoporni je už z počínania skupinky 
poslancov nespokojných, lebo vidia, že sa nerieši rozvoj obce, ale len 
politikárčia. už ako v parlamente. Dopočul som sa, že sa spisuje aj petícia 
na moju podporu a za odstúpenie časti poslancov. im asi nejde o riešenie 
stavu a problémov v obci, pretože sa pár krát stalo, že na komisiách sa 
niečo dohodlo a o niekoľko dní sa stala z  dohody nedohoda. Niekedy 
pri hlasovaní poslanci čakajú na „jedného“ z nich ako zahlasuje a ostatní 
ho potom nasledujú. to znamená, že sľub, ktorý skladali pri menovaní 
- v najlepšom vedomí a  svedomí - bol iba sľubom a  nie skutočnou 
odhodlanosťou, ísť dopredu v prospech všetkých občanov.
o Ak by takto mala obec pokračovať, obávam sa, že sa v mnohých, 
skutočne dôležitých veciach, ďaleko nepohnete a  budete si 
navzájom vybíjať energiu, ktorú by bolo lepšie a múdrejšie použiť 
spoločným smerom napríklad pri rozvoji obce, či nie?
- viete, v  živote platí aj to, že lož má krátke nohy a pravda zvíťazí. Na 
rozdiel od klamárov a intrigánov ja mám svedomie čisté, nevzdám sa  
a naďalej budem zodpovedne plniť volebné sľuby a pomáhať všetkým 
ľuďom. vybíjaním energie je to, že niektorí ľudia chodia na obecný úrad 
s diktafónom, provokujú zamestnancov, narúšajú pracovnú atmosféru a 
všetko účelovo nahrávajú. vybíjaním energie je aj to, že neberú ohľad na 
rodinu, blízkych, deti, zasahujú do súkromia a presadzujú svoje osobné 
záujmy nad verejnými. Nie náhodou nám ten „Najvyšší“ ukazuje, kam až 
môže zájsť ľudská nenávisť, zloba a povýšeneckosť a zároveň nám dáva 
príklad, koľko je človek schopný uniesť poníženia, koľko je v človeku sily, 
sily prekonať zlo a byť príkladom pre všetkých ľudí.
o Ale poďme konečne aj k  serióznej práci, pán starosta. Aké bude 
Vaše ďalšie smerovanie v roku 2012 ako starostu obce? Teda popri 

všetkých sporoch, ktoré zrejme tak skoro neskončia. Čo má Šoporňa 
na pláne v roku 2012 v oblasti investície, kultúry, sociálnej politiky, 
školstva a športu?
- Rok 2012 bude určite pracovne zaujímavý, pretože budem reagovať 
na rozvojové programy a výzvy. Popri všetkých takýchto intrigách a 
očisťovaní svojej osoby, nekonečnom vysvetľovaní mojich krokov, čo 
musím robiť nad rámec bežného „starostovania“, si budem riadne plniť 
svoju prácu, vybavovať všetko, čo je dôležité pre chod obce, pre jej rozvoj, 
modernizáciu. Spolu s  tými občanmi, ktorým ide o  zdravý vývoj obce, 
a ktorí budú ochotní pridať ruku k dielu. investície – opravy ciest, najmä 
Poštovej ulice, dokončenie projektu kanalizácie a  obnova existujúcej 
čov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, projektová príprava výstavby 
nájomných bytov, vybudovanie ďalšej oddychovej zóny pre rodiny 
s  deťmi, v  prípade aktuálnej výzvy, či vhodného investora doriešenie 
starej budovy mŠ a iné...
kultúra – v oblasti kultúry budeme pokračovať v tradícii poriadaných akcií 
z roku 2011.
Sociálna politika – pokračovať v opatrovateľskej službe, v pomoci starším 
občanom a občanom v hmotnej núdzi, jubilantom nad 90 rokov, v riešení 
záškoláctva, v aktivačnej činnosti – v zamestnanosti našich občanov.
Školstvo – v spolupráci so ZŠ s mŠ dodržať nastolenú úroveň vzdelávania 
a pokračovať v modernizácii.
Šport – priniesť šport bližšie k  ľuďom, k  ich rodinám. Športový areál 
využívať nie iba na futbal, ale aj ako inšpiráciu pre naše budúce 
pokolenia a iné športové a pohybové aktivity. konkrétne v oblasti futbalu 
pokračovať v  práci s  deťmi a  mládežou a konečne po dlhých rokoch 
vytvoriť podmienky pre postup hlavnej kategórie mužov do vyššej 
súťaže. Dôležitou súčasťou prezentácie športu a obce je zvyšovanie 
úrovne tradičného behu „Šopornianska 12“.
o A ak sme načrtli rok 2012, nedá mi, neopýtať sa – pán starosta – ako 
(ak odhliadneme od občianskych šarvátok) zhodnotíte úroveň práce 
obecnej samosprávy v roku 2011, čo sa Vám podarilo, čo nepodarilo?
Podarilo sa mi:
−	 vybudovanie bezpečnejšieho a bezbariérového prístupu, chodníka v 
okolí kostola s osvetlením
−	 výstavba kvalitného a moderného detského ihriska pri potravinách 
Fresch v časti „Argentína“, za ktoré mimochodom obec zaplatila vďaka 
dotáciam z vlastných peňazí len asi 10% z jeho hodnoty
−	 vybudovanie parkoviska pred ZŠ s mŠ – oproti pošte s premostením 
jarku do mŠ
−	 pravidelná výsadba okrasnej zelene
−	 zhotovenie žalúzií v ZŠ s mŠ
−	 oprava ciest a výtlkov, križovatiek
−	 získanie finančných prostriedkov na „Šoporniansku 12“ podaním 
projektu z ttSk vo výške 400,- eur
−	 oprava betónovej cesty v časti „Argentína“
−	 vybudovanie novej kotolne v škole
−	 získanie prostriedkov z dohadovacieho konania na modernizáciu a 
opravu v ZŠ s mŠ vo výške 4 000,- eur
−	 projekt zamestnanosti našich občanov vo všetkých oblastiach rozvoja 
obce – čistenie, upratovanie, úprava verejnej zelene, kosenie, úprava 
protipovodňového kanála v dĺžke približne 4 km
−	 obnova ľudových zvykov a tradícií zorganizovaním kultúrnych, 
spoločenských, športových akcií a podujatí počas celého roka: Silvester 
a Nový rok, Fašaneg a mDž, Stavanie mája, Deň matiek, mDD, Hodové 
slávnosti, Strelecké preteky o pohár starostu, Šopornianska 12, 
Šopornianska držka, 25. výročie založenia klubu dôchodcov, Svetlonos, 
uctenie si pamiatky SNP a Deň obetí Dukly, krst knihy nášho rodáka 
michala valúšeka – od súmraku do úsvitu, mesiac úcty k starším, mikuláš, 
oslava 70- ročných, vianočná výzdoba a koncert a iné.
−	 aktívna spolupráca s domácimi kultúrnymi telesami – važina, muzička, 
važinka, so skupinou miX, ZeNit, StoP, s Divadlom bez rozdielu
−	 vysoká úroveň výstavy ovocia a zeleniny
−	 šopornianska paličkovaná čipka
−	 príprava a podanie projektu na dokončenie kanalizácie a obnovy 
existujúcej čov, projekt na modernizáciu verejného osvetlenia, projekt na 
výstavbu nájomných bytov – predpoklad 1- 3 komplexy na priestranstve 
pri jednote
−	 ale aj napríklad taká doteraz dlhodobo zanedbávaná drobnosť, ako je 
namaľovanie zábradlí pri kanáloch a v areáli Športového klubu
Nepodarilo sa mi:
Najviac ma mrzí naša ne-komunikácia s  niektorými poslancami oZ, 
ale snažím sa robiť všetko pre nájdenie si vzájomnej spoločnej cesty 
k prospechu všetkých občanov Šoporne a o dohodu.
o Prvý rok Vášho starostovania je teda za Vami, vhupli sme do 
ďalšieho roku volebného obdobia 2010 – 2014. Čo si, ako človek, 
občan a  ako starosta želáte? A  čo želáte spoluobčanom, resp. 
všetkým ľuďom dobrej vôle?
- Ako človek si želám zdravie, srdečnosť,  porozumenie. Ako občan si želám 
napredovanie obce malými, ale istými krokmi dopredu, s dôrazom na 
zdravý lokalpatriotizmus – hrdosť na obec Šoporňa. Ako starosta si želám 
stabilnú obec Šoporňa s  dobrým menom a kreditom, aby sa sľúbená 
zmena spoločným úsilím naplnila k radosti a k spokojnosti nás všetkých. 
Spoluobčanom a všetkým ľuďom dobrej vôle želám pozitívnu, láskyplnú 
myseľ a pokrok, aby to preniesli aj na svojich blízkych a ostatných ľudí, 
ktorí im srdečne preukážu to isté a svet bude zase o niečo krajší. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová 
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Aj keď pozvánky pre politické stretnutie niekedy znejú 
na netradične skoré hodiny,  prekvapivo veľký záujem 
vyvoláva séria podujatí s politikmi strany most-Híd medzi 
obyvateľmi obcí na celom Podunajsku a dolnom Považí. 
Minister životného prostredia József Nagy a dvaja 
štátni tajomníci: Árpád Érsek z ministerstva dopravy 
a Gábor Csicsai z ministerstva pôdohospodárstva 
sa rozhodli, že z prvej ruky chcú spoznať starosti, 
problémy a návrhy riešení občanov južného regiónu. 
to, že chodili a stretávali sa s vidieckym obyvateľstvom 
aj počas funkčného obdobia, môže byť silným dôvodom 
veľkého záujmu občanov. Samozrejme, že všetkých láka aj 
možnosť dostávať informácie z jednotlivých rezortov 
z prvej ruky na praktické otázky. 
“Riešime hlavne také témy, ktoré ľudí trápia denno-
denne, ale hovoríme aj o problémoch vysokej politiky, 
o zodpovednej hospodárskej a sociálnej politike a o 
ochrane menšinových práv, ktorá je zárukou pokojného 
spolužitia aj pre väčšinový národ na týchto zmiešaných 
územiach.” – povedal minister József Nagy z mostu-Híd. 
Protipovodňové opatrenia , ochrana proti vnútorným 
vodám, výstavba kanalizácií a zberných dvorov, výstavba 
diaľnic, južnej rýchlostnej cesty R7, ale aj modernizácia 
železničnej dopravy sú spolu s novou poľnohospodárskou 
politikou a podporou drobných a stredných farmárov 
vďačnými odbornými témami troch zástupcov vlády. 
Štátny tajomník Gábor Csicsai vysvetľuje význam podpory 
domácej poľnohospodárskej produkcie najmä v predajných 
reťazcoch, kým štátny tajomník Árpád Érsek z dopravy 
povzbudzuje starostov aby žiadali odklonenie tranzitnej 
kamiónovej dopravy z obcí naspäť na spoplatnené cesty 
prvej triedy pre bezpečnosť a ochranu kvality života, 
ale aj pre zachovanie kvality ciest nižšej kategórie, ktoré 
sú v správe vuc alebo obcí. Na záver minister józsef 
Nagy informuje o protipovodňovom mikroprograme 
enviromentálneho fondu. 
Chcú, aby obyvatelia počuli z prvej ruky, čo môžu 
oprávnene očakávať od svojich starostov a primátorov, 
keď hovoríme o pomoci štátu pre komunity, ale aj to 
je dôležité, aby vedeli, že ktoré očakávania sú v danej 
situácii nesplniteľné. ”Naviac je to pre nás dobrý pocit 
osobne sa stretnúť a porozprávať s našimi voličmi” – uzavrel 
minister józsef Nagy. 

Biztatóan sokan vesznek részt ezeken a fórumokon 
országszerte, mégha gyakran szokatlan idopőntban is 
szervezik a sok rendezvény miatt. Régi politikai motorosokat 
is meglepett, hogy kisudvarnokban szombaton reggel kilenckor 
több mint 80, vásárúton  tizenegykor majdnem 120 lakos jött 
össze közös ügyekről beszélni, politizálni – idősebbek, fiatalok 
egyaránt.
Környezetvédelmi miniszterünk, Nagy József és két 
államtitkárunk: Érsek Árpád a közlekedési és Csicsai Gábor 
a mezőgazdasági minisztériumból úgy döntöttek, hogy 
közösen és első kézből szeretnék megismerni a délvidéki 
polgárok véleményét, problémáit és megoldásjavaslataikat.
ezt ugyan szorgalmasan tették eddigi munkájuk során is, s talán 
ennek is köszönhető a bizalom és a szokatlanul nagy érdeklődés. 
Az sem mellékes, hogy a kormánytagok is első kézből, forró 
információkkal szolgálnak praktikus kérdésekben. 
“Olyan problémák ezek, amik naponta foglalkoztatják 
az embereket, de persze nem felejtjük el kihangsúlyozni 
pártunk prioritását, a felelős gazdasági és szociálpolitikát 
és a kisebbségi jogok védelmét sem.” - mondta Nagy József 
miniszter. A legtöbb szó a belvíz és árvízproblémákról,  
a kanalizációépítésről, a déli gyorsforgalmi útról és a vasúti 
hálózat modernizálásáról valamint a mezőgazdasági 
támogatásokról esik.
Csicsai Gábor államtitkár a hazai termékek minőségét és  
a munkahelyteremtést állítja szembe a megfékezetlen élelmiszer 
behozatallal, szimbolikus almabemutatóval kiszínezve.
Érsek Árpád államtitkár a tőle megszokott sportolói bevetéssel 
a fizetett országutakat megkerülő kamionok kizárására buzdít  
a vidéki másod és harmad osztályú utak védelme érdekében.
Zárótémaként Nagy József miniszter ismerteti a záruló árvíz 
és belvízkár megelőzési mikroprogram pályázati feltételeit, és 
mindenkit biztosít arról, hogy a rosszindulatú pletykák ellenére 
nemzeti és párthovatartozástól függetlenül minden jó pályázat 
sikeres lehet. 
Szeretnék, ha az emberek legfelsőbb szintről hallanák, hogy 
mi az, amit igenis elvárhatnak a polgármesterüktől és mi 
az, amiért ok nélkül hibáztatnák a faluvezetést. “Számunkra 
emellett jó érzés a közvetlen, személyes találkozás  
a választóinkkal” – árulta le Nagy józsef.

Felsőszeli lakosai is meghallgatták Nagy józsef minisztert, valamint érsek 
és csicsai államtitkárokat. 

ministra Nagya a štátnych tajomníkov csicsaiho a érseka si vypočuli aj 
obyvatelia Horných Salíb.

jókán örömmel 
fogadták az 

információkat első 
kézből.

obyvateľov jelky 
potešili informácie 

z prvej ruky.

A peredi fórumra el-
látogattak a környező 
községek polgármes-
terei is.

Stretnutie s občanmi  
tešedíkove navštívili 
aj starostovia okoli-
tých obcí.

Stretnutia s občanmi 
Most-Híd: Z PRVEJ RUKY…
Dialógy s jedným ministrom 

a dvoma štátnymi 
tajomníkmi

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
ELSŐ KÉZBŐL

beszélgetések egy miniszterrel 
és két államtitkárral
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Starosta Močenku - Ing. Marián Borza 
odštartoval pred rokom po vyhratých voľbách 
ďalšie kolo svojho pôsobenia na čele obce 
– aj so svojim tímom z  radov pracovníkov 
samosprávy, s  poslancami a  samozrejme 
občanmi. Močenok je v  rámci galantsko-
šalianskeho regiónu veľmi úspešnou obcou, 
a  pretože je naozaj pekne vybudovanou, 
rekonštruuje sa postupne stále viac objektov, 
stavajú sa nové, zveľaďuje sa aj jej prostredie, 
ale rozvíja sa aj kultúrne a spoločensky – toto 
ju robí miestom, kde sa dobre žije. Nechajme 
však hovoriť najkompetentnejšieho, pána 
starostu obce – Ing. Mariána Borzu. 
o Pán starosta, Vaša obec sa pravidelne objavuje 
v  našom časopise, keď informujete región 
o  rôznych kultúrno-spoločenských akciách, 
ale aj o  úspešných investičných projektoch, 
či o  ďalších zaujímavých skutočnostiach 
týkajúcich sa Vašej obce. Ale už nám uplynul 
jeden rok nového volebného obdobia a  zatiaľ 
sme nebilancovali – ako sa hovorí – pre našich 
čitateľov – čo u Vás nového...? Takže, aká bola 
Vaša obecná investičná aktivita? Čo sa podarilo 
a čo nie? 
- Rok 2011 bol pre nás všetkých veľkou výzvou 
a  plný očakávania z  hľadiska hospodárskeho 
rozvoja obce a  v  neposlednom rade z  hľadiska 
starostlivosti o  nášho občana. v  uplynulom roku, 
napriek zložitej ekonomickej situácii v spoločnosti, 
sme bez výraznejších obmedzení zabezpečili 
všetky samosprávne činnosti, aktivity a služby pre 
našich obyvateľov. i  napriek menšiemu objemu 
finančných zdrojov sme i  v  oblasti rozvoja obce 
realizovali projekty, ktoré verím, že výrazne zmenili 
našu obec k lepšiemu. 
Z tých významnejších uvediem niekoľko:
Najväčšou investičnou akciou z hľadiska nákladov, 
ale i  rozsahu prác bola rekonštrukcia centrálnej 
časti obce s  celkovým investičným nákladom 
1 mil. 141 tisíc €. Rozhodujúcu časť finančných 
prostriedkov, až 95 % sme získali z  európskych 
štrukturálnych fondov. v rámci tejto investičnej 
akcie sa realizoval nasledovný rozsah prác:
- rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch 
vo výmere takmer 4500m2, 
- úprava odstavných plôch a nástupných 
ostrovčekov pre autobusy a montáž 5 ks nových 
autobusových čakární,
- rekonštrukcia verejnej zelene, spevnenie 
svahu v centrálnej časti obce,
- rekonštrukcia a čistenie rigolov a dažďovej 
kanalizácie, 

- výstavba nového moderného verejného 
osvetlenia,
- výstavba fontány v centrálnej časti obce. 
úspešným ukončením diela a  jeho slávnostným 
odovzdaním do užívania, počas Dní obce 
v  septembri v  roku 2011, sme výraznou mierou 
zmenili tvár centrálnej časti obce. S radosťou 
môžem konštatovať, že nová centrálna časť obce 
po rekonštrukcii sa stala miestom, kde sa často a 
pravidelne stretávajú naši obyvatelia. Nová fontána 
a jej blízke okolie sa stalo jednou z najdôležitejších 
a najviac navštevovanejších dominánt našej 
obce. Nemenej významnou aktivitou hlavne 
pre záujemcov o  bývanie bolo ukončenie, 
následná kolaudácia bytov v  16 bytovom dome. 
v  roku 2011 sme na tejto stavbe preinvestovali 
518 tisíc € z  toho 181 tisíc ako nenávratná 
dotácia zo zdrojov  ministerstva výstavby SR. 
odovzdaním nových bytov v závere roka 2011 
sme pre nájomníkov vytvorili podmienky pre 
bývanie. jedným z hlavných cieľov našej obce 
je vytvoriť podmienky na to, aby hlavne mladí 
ľudia, mladé rodiny mali možnosť získať bývanie 
vo svojej obci. výstavbou bytového domu sme 
stabilizovali 16 mladých rodín v našej obci. v prvej 
polovici minulého roka bola úspešne ukončená 
komplexná rekonštrukcia objektu zdravotného 
strediska, na ktorú sme získali dotáciu vo výške 
viac ako 200 tisíc €. Zateplením fasády a  strechy 
a  výmenou okien sa výrazne zlepšili podmienky 
pre prácu lekárov a návštevníkov tohto zariadenia. 
okrem toho, obec z  vlastných prostriedkov 
realizovala ďalšie nevyhnutné stavebné úpravy 
v  interiéri objektu. komplexnou rekonštrukciou 
tohto objektu sme vytvorili vhodné podmienky 
pre prácu lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú 
starostlivosť pre občanov našej obce a  i občanov 
obcí Horná kráľová a  Hájske. v  materskej škole 
bola ukončená výmena opotrebovaných okien 
v  náklade takmer 20 tisíc €. v  tomto roku 
plánujeme pokračovať v  prácach, ktorých cieľom 
je zlepšiť podmienky pre pobyt najmladšej 
generácie občanov našej obce v tomto zariadení. 
v oblasti podpory zamestnanosti sme v uplynulom 
roku vytvorili podmienky pre zamestnanie 35 
našich spoluobčanov. Náklady vo výške viac ako 
130 tisíc € sme získali ako nenávratný príspevok 
z  európskeho sociálneho fondu. mnoho ďalších, 
nemálo dôležitých investícií, bolo vykonaných 
počas celého roku 2011. Spomeniem niektoré 
z  nich - výstavba chodníka v  uliciach chalupy 
a  Nitrianska, rekonštrukcia spevnenej plochy 
pre parkovanie vozidiel v  ulici Nitrianska, oprava 
rozvodov kúrenia v  objekte základnej školy, 
oprava nebytových priestorov v objekte obecného 
úradu a  polyfunkčnej budovy v  ulici A.Hlinku 
(bývalé mNv). obec pokračovala v  plánovanej 
rekonštrukcii zariadení detských ihrísk v ulici 
čingov a v areáli ZŠ. ďalšou akciou bolo výstavba 
studne a závlahového systému v areáli futbalového 
štadióna. veľkú pozornosť sme venovali údržbe 
a  rozširovaniu verejnej zelene. Zo zdrojov vúc 
Nitra bola obnovená zeleň v centrálnej časti obce 
za 4800 €.
o Močenok je kultúrne atraktívnou obcou, 
prakticky od januára do decembra to u vás žije 
– akcie, stretnutia, súťaže, divadlo, angažujú 
sa deti, dospelí, starkí ... Môžeme tak trošku 
chronologicky „prebehnúť“ rok – čím ste žili?
- kultúra v  močenku je na vysokej úrovni 
vďaka šikovným, kreatívnym pracovníkom 
kultúrneho strediska, ale hlavne vďaka i našim 
obyvateľom, ktorí sa aktívne zapájajú do kultúrno-
spoločenského života v  obci nielen účasťou 
na podujatiach, ale hlavne svojou činnosťou 
v  rôznych spolkoch a kultúrnych telesách ako 
sú: Dychová hudba močenská kapela, malá 
dychová hudba močenčanka, Folklórna skupina 
močenčanka, Folklórna skupina matičiarik, Divadlo 
Dominus, ženský spevácky zbor cantica. všetkým 
našim občanom pôsobiacim v  uvedených 

súboroch veľmi záleží na úrovni ich práce, v  tej 
ktorej oblasti a posúvajú latku náročnosti každým 
rokom vyššie. Profesionálnu kultúru v  obci 
zabezpečujú pracovníci kultúrneho strediska, 
ktorí počas uplynulého roka zorganizovali 
veľké množstvo podujatí pre občanov našej 
obce a  návštevníkov z  blízkeho okolia. Z  tých 
významnejších spomeniem niekoľko: Novoročný 
ohňostroj, trojkráľový koncert, Ples športovcov, 
Ples farský, Podnikateľsko-obecný ples, kolektív 
pracovníkov kS v spolupráci s klubom filatelistov 
z  močenku realizovali uvedenie príležitostnej 
poštovej pečiatky sv. klimenta pod názvom 1150 
výročie nájdenia hrobu sv. klimenta, Fašiangové 
popoludnie s pásmom pochovávanie basy, 
Zdobenie veľkonočných perníkov a  vajíčok, 
pletených korbáčov a  aranžovanie veľkonočného 
stola a  ikebán, organizovanie verejnej finančnej 
zbierky pod názvom Deň narcisov - obec močenok 
sa do tejto zbierky zapojila už po 12.krát, Stavanie 
mája, veľkonočný koncert v  kostole sv. klementa 
v  močenku, v  ktorom okrem žSZ cantica a tinkl 
kvarteta účinkovali Darina laščiaková a  vladimír 
Dobrík, koncert cigánskych diablov, v mesiaci jún 
sme si pripomenuli 60.výročie hádzanej v  obci- 
v  spolupráci s Hk junior močenok sme pri tejto 
príležitosti organizovali oslavy k  tomuto výročiu, 
organizovanie krajskej súťaže chrámových 
speváckych zborov a  chrámových speváckych 
skupín pod názvom „Spev nás spája“ v spolupráci 
s koS Nitra, koncert ZuŠ v močenku, v spolupráci 
so Slovenským orlom sme organizovali 12. ročník 
orolskej cyklistickej cyrilo-metodskej celonárodnej 
púti do Nitry, kde sa zúčastnili i močenskí cyklisti, 
19. ročník festivalu Gorazdov močenok, Dni obce 
močenok – Dychfest 2011. Pracovníci kultúrneho 
strediska zabezpečujú vydávanie časopisu 
močenok s kapacitou 20 strán formátu A4. Ročne 
dostali naši občania do svojich domácností 11 
čísiel. okrem už zabehnutých a  pravidelne sa 
opakujúcich aktivít v  uplynulom roku pripravili 
a vydali nasledovné bulletiny:
- bulletin k 60. výročiu založenia hádzanej v obci
- bulletin k 40. výročiu založenia Folklórnej skupiny 
močenčanka 
- bulletin k  XiX. ročníku  festivalu Gorazdov 
močenok
- bulletin k 90.výročiu divadelníctva v močenku.
kolektív pracovníkov kultúrneho strediska 
rovnako zabezpečuje aj vysielanie televízie 
močenok. Za uplynulé obdobie bolo spracovaných 
a odvysielaných 45 relácií „spravodajský magazín“ 
z  toho 4 festivalových spravodajstiev, 54 relácií 
„močenok v obraze“, a 3 besedy. kultúrne stredisko 
tiež prevádzkuje kino. Premietanie filmov je 
zabezpečené 2 x mesačne pre dospelých a  1x 
mesačne pre deti. v  hodnotenom období bolo 
premietnutých 18 filmov, ktoré videlo 1073 divákov. 
obec aj v roku 2011, i napriek zložitej ekonomickej 
situácii, významnou mierou podporovala 
aktivity kultúrnych, športových a  spoločenských 
organizácií pôsobiacich na jej území. Z  rozpočtu 

„V uplynulom roku, napriek zložitej ekonomickej situácii v spoločnosti, 
sme bez výraznejších obmedzení zabezpečili všetky samosprávne 
činnosti, aktivity a služby pre našich obyvateľov. I napriek menšiemu 
objemu finančných zdrojov sme i  v  oblasti rozvoja obce realizovali 
projekty, ktoré verím, že výrazne zmenili našu obec k lepšiemu“, 
- hovorí Ing. Marián Borza, starosta Močenku.
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obce bolo na tento účel vyčlenených 
103 tisíc €. i  napriek ekonomickým 
a  sociálnym problémom, s  ktorými 
sa denne stretávajú naši občania, 
s  potešením môžem skonštatovať, že 
ich záujem o  veci verejné a  záujem 
o  kultúrno-spoločenský život v  našej 
obci neochabol, práve naopak. veľká 
skupina dobrovoľníkov naďalej aktívne 
pracuje v  rôznych organizáciách 
a  sú nápomocní pri podujatiach 
organizovaných obcou. Nedá mi 
nespomenúť a  zároveň poďakovať sa 
i  dobrovoľníkom a  nadšencom, ktorí 
pracujú v  oblasti športu – v hádzanej, 
futbalu, karate, šachu, plávaní, kynológii, 
stolnom tenise, kalanetike. teším sa 
z  výsledkov a aktivít, ktoré dosahujú 
filatelisti, chovatelia poštových holubov, 
záhradkári, požiarnici, členovia matice 
slovenskej, Slovenského červeného 
kríža a v klube dôchodcov. všetkým 
patrí môj obdiv, uznanie a  veľké poďakovanie za 
ich aktívny život v obci.
o Určite ste v  roku 2011 riešili aj nejaké 
problémy, menej, či viac dôležité..., čo Vás 
najviac uťahalo, a čo potešilo?
- keďže v  pôsobnosti samosprávy nebol 
dostatok finančných prostriedkov, ako v  rokoch 
predchádzajúcich, sme aj napriek našej úspešnosti 
riešili množstvo problémov. Nedostatok 
finančných prostriedkov bol spôsobený 
hlavne z  toho dôvodu, že štát nezabezpečil 
prefinancovanie projektov, ktoré obec realizovala 
v  uplynulom období. Preto sa aj naše plány 
museli častokrát prispôsobiť, alebo pozmeniť. 
ekonomické a hospodárske problémy okolitého 
sveta a ich dopady na nás sú každodennou 
skutočnosťou. v spolupráci s poslaneckým zborom 
sme sa však seriózne zamýšľali nad reálnymi 
možnosťami a  prostriedkami našej samosprávy, 
čo môžeme urobiť na stlmenie najtvrdších 
ekonomických a  sociálnych problémov v  akých 
žijú naše rodiny, naši spoluobčania. osobitnú 
pozornosť sme venovali najzraniteľnejším 
skupinám našich obyvateľov, ako sú: dôchodcovia, 
nezamestnaní občania a  sociálne slabé skupiny. 
Na tento účel bolo v  rozpočte obce vyčlenených 

viac ako 7700 €, z  toho pre aktivity zamerané na 
dôchodcov viac ako 2100 €. obávam sa, že s týmto 
problémom sa budeme potýkať v  samospráve 
i v ďalšom období. veľkú radosť mám z výsledkov 
dosiahnutých hlavne v  rozvojových aktivitách 
obce, kde sme úspešne ukončili niekoľko veľkých 
projektov, ktoré som už uviedol v predchádzajúcej 
časti. týmto sme pokračovali v  plánovanom 
rozvoji našej obce, nadviazali sme na výsledky 
práce z predchádzajúceho volebného obdobia. 
o Aké sú obecné priority na ďalšie obdobie? 
Rozpočet obce je schválený, čo Vás, Vašich 
poslancov a občanov, čaká v tomto roku 2012?
- i  napriek zložitej ekonomickej situácii aj v roku 
2012 máme pripravené a už rozpracované aktivity, 
ktoré majú za cieľ len jediné, a  to zabezpečiť 
aktívny rozvoj našej obce. Dovoľte, aby som len 
v  krátkosti spomenul niektoré pripravované 
investície pre tento rok. Ako prioritu dokončiť 
výstavbu inžinierskych sietí v ulici balajka, dokončiť 
rekonštrukciu objektu kultúrneho strediska, 
pripraviť podklady pre zahájenie výstavby 
komunikácie v novej lokalite borzagoš, pokračovať 
v  plánovanej výstavbe sociálnej budovy 
futbalového štadióna, i  naďalej rekonštruovať 
ďalšie chodníky v  obci – ulica A.Hlinku, 

vinohradská a pod. Pre rok 2012 
máme spracované projekty s cieľom 
získať finančné prostriedky z fondov 
eú. tieto sú zamerané na zníženie 
energetickej náročnosti objektu 
materskej školy a  kultúrneho 
domu. oba projekty sú v súčasnom 
období v  štádiu posudzovania. 
verím, že budú úspešne schválené. 
vzhľadom na obmedzený rozpočet 
obce plánujeme aj v  tomto roku 
prostredníctvom európskych 
fondov získať ďalšie finančné 
prostriedky na jej rozvoj. mnohé 
v našej obci je potrebné vybudovať, 
vylepšiť a  skrášliť. Na to je však 
potrebného veľa úsilia, práce, ale 
i  dobrej vôle, spolupráce, ochoty 
a tolerancie.
o I  keď je január za nami, nemali 
ste možnosť zatiaľ hovoriť 

v  našom časopise o  svojich 
osobných plánoch do tohto roku, ani želaniach, 
takže Vás poprosím teraz, s čím ste ako človek 
vstúpili do roku 2012 a  čo želáte ľuďom vo 
svojom okolí, spolupracovníkom, občanom...?
- využívam túto príležitosť, milí spoluobčania, 
poďakovať sa vám, všetkým občanom za 
dobre vykonanú prácu a  spolupatričnosť 
pri  skrášľovaní, zveľaďovaní obce a  vytváraní 
podmienok pre spokojný a  krajší život v  nej, 
obohateniu jej kultúrneho i  duchovného života. 
ďakujem všetkým občanom vykonávajúcim 
náročnú prácu v  samospráve, poslancom 
obecného zastupiteľstva a členom odborných 
komisií. osobitne a úprimne ďakujem všetkým 
zamestnávateľom, podnikateľom, živnostníkom, 
že zamestnávajú našich spoluobčanov. ďakujem 
všetkým sponzorom, priateľom, ktorí pomáhajú 
našej obci. Do nového roku 2012 vám prajem 
v  mene svojom, vedenia obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva veľa zdravia, šťastia, lásky 
a vzájomného porozumenia. Prajem vám a vaším 
rodinám veľa úspechov v  osobnom i  pracovnom 
živote. Podobne želám všetko len to najlepšie 
a pevné zdravie i čitateľom vášho časopisu.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Kozmetický salón RENA
bc. Renáta Straňáková

Sv. Gorazda 621 
močenok

tel.: 0905 614 730
e-mail:  renatka65@gmail.com 

vyskúšajte jedinečnú
oRieNtálNu ePiláciu!
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tallós – pár évvel ezelőtt még a galántai-
vágsellyei régió kevésbé fejlett községei közé 
tartozott, de mára modernizált, rendezett és 

állandóan fejlődő településsé vált. Nem árulok 
el titkot, ha elmondom, hogy a változások 

hátterében a polgármester személye áll, aki 
rátermett és kitűnő szervezési képességgel 

rendelkezik. Nemcsak jó ötletei vannak, 
hanem jól tud kommunikálni és megtalálja 

a község lakosaihoz vezető utat, s ezáltal 
sikerül megvalósítania elképzeléseit és 

terveit. ezért is sikerült a képviselőtestülettel, 
a község alkalmazottjaival és a lakossággal 

karöltve az elmúlt 5 év alatt olyan változásokat 
véghezvinni, amelyek irigylésre méltóak és 

példaként szolgálhatnak más községeknek is. 
külön kiemelendő, hogy a polgármester úrnak 
sikerült a község roma lakosait oly mértékben 

aktivizálnia, hogy közülük szinte mindegyik 
bekapcsolódott a faluszépítési akciókba. itt is 
megtalálta a módját a roma lakossággal való 

együttműködéshez. A faluban tett látogatásaim 
során láttam és tapasztaltam a csapatmunka és az 

együttműködés közösségformáló erejét. 
o Mondja csak polgármester úr, hogyan 
sikerült Önnek elérni, hogy a lakosság 

szinte 100 %-os arányban részt vesz a falu 
közéletében? 

 mindig is a csapatmunka híve voltam. 
igyekeztem mindenkinek lehetőséget biztosítani, 

s így sikerült fokozatosan aktivizálni először 

az önkormányzatot, majd a faluban működő 
összes szervezetet is. olyan közösséghez, ahol 
az emberek csapatmunkával érik el a sikereket, 
örömmel csatlakoznak mások is,főleg azok, akik 
szívükön viselik a falu sorsát, amelyben élnek. 

o Minden bizonnyal Önöket nem érinti 
a romakérdés problémája. Miért?

 Dehogynem. csak másoktól eltérően mi 
próbálunk a problémákra megoldást keresni. 

ezen a téren minden olyan lehetőséget 
kihasználtunk, ami segíthet, a munkaügyi Hivatal 
által kínált szolgáltatásokat, vagy az európai uniós 

pályázatok keretén belül a szociális fejlesztési 
alap nyújtotta támogatásokat, lehetőségeket. 
éppen a pályázatok révén nyílt rá mód, hogy 

felismerjük, a probléma mélyebben gyökeredzik, 
s a megoldás nyitja nem az évtizedek 

óta tartó adományozásban rejlik, hanem 
a foglalkoztatásban és a munkában. Persze be 

kell tartani a törvény által kiszabott előírásokat, 
amelyek szerintem mára már megérettek a teljes 

körű reformra.
o Talán tanulhatnának Öntől azok, akik 

a gyakorlatban semmit sem tesznek ezért 
a közösségért, csak a szót szaporítják és nincs 
más céljuk, csak pénzt keresni a projekteken 

– tudjuk, sokan vannak közülük magas állami 
beosztásokban, de Brüsszelben is.

Van erre valami titkos receptje? Elárulná? 
A kollégáimmal évek óta hangsúlyozom, 

hogy készen állunk foglalkoztatni a tartósan 
munkanélküli lakosságot. A juttatásokat így nem 
kapnák ingyen, megtartanák a munkaszokásokat, 

s esélyük lenne arra, hogy felkeltsék a 
potenciális munkaadók figyelmét. Az ilyen 

reform nagy hasznára lenne a kisebb, nagyobb 
településeknek egyaránt, különösen manapság, 

amikor az önkormányzatoknak alacsonyabb 
jövedelemadókból kell gazdálkodniuk.

o A beruházások mellett magas színvonalú 
a kulturális- és a sportélet is Önöknél. Miért 
nem szabad alábecsülni ezeket a területeket 

sem, mi történt 2011-ben ezen a téren?
 A kultúr- és sporttevékenységek szilárdítják 

a közösséget. A falu költségvetésének 
elkészítésénél azt tartottuk szem előtt, 

hogy minden szervezet kellőképpen legyen 
motiválva,s ezt évek óta pozitív eredmények 
tükrözik .A községben aktívan tevékenykedik 
a csemadok kulturális szervezet, amely a falu 
történetében most először kapott otthont az 
új kulturális központban. továbbá érdemes 

megemlíteni a labdarúgó szövetséget, melynek 
a legnagyobb a tagsága, s a box klubot, melynek 
nagy sikerei vannak. Az ökölvívó egyesület több 
szlovákiai bajnokot is kinevelt, s két bokszolónk 
képviseltette magát magyarországon az eb-n, 
Azerbajdzsánban pedig a vb-n . Rajtuk kívül az 
önkéntes tűzoltókra is lehet számítani, s idén 

alakult meg a helyi nyugdíjas klub is. Az említett 
szervezetek minden évben közös összefogással 

szervezik meg a falunapot, melyen tavaly 7000 
látogatónk volt.  

o Polgármester úr, ahogy látom, Önben 
burjánzik az energia, ezenkívül mindig 

jókedvű, s gondolom ura a kialakult 
helyzeteknek is, s ez egy helyi politikus 

legfontosabb erényének számít. Megtudtam, 
hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy 

képviselőjelöltként bejusson a Szlovák 
parlamentbe. Személyes véleményem pedig 
az, hogy régiónknak éppen egy ilyen ügyes, 

céltudatos és szorgalmas ember képviseletére 
van szükség a parlamentben. Biztosan 
az emberek érdekeit szem előtt tartva 

oldódnának az ügyek. A magam részéről én 
drukkolok Önnek, de árulja el, mi motiválta 

Önt, s mely kérdések megoldása szerepel 
kiemelt helyen Önnél, mire fog irányulni az Ön 

tevékenysége ha parlamenti képviselő lesz ?
 jól látja, a hangsúly a régiónkon van. úgy 
vélem a galántai és a vágsellyei járásoknak 

nincs meg a kellő mértékű érdekképviselete 
a törvényhozásban. ennek a régiónak mások 
a prioritásai mint a keleti megyéknek, vagy 

észak-Szlovákiának. Fontos, hogy hatékonyan 
tudjuk kihasználni a régiónk adta lehetőségeket, 

nemcsak az agro-turizmus, de a munkahelyek 
teremtése terén is. A tevékenységem főleg 
a családok jólétének erősítésére, a nyugdíj- 

és a szociális juttatások egységesítésére 
igazságos elosztására fog irányulni, hiszen 

az önkormányzaton belül is látjuk, hogy 
ez okozza a legtöbb problémát a lakosság 

körében. A fiatalság sem kap elég teret, hogy 
megvalósíthassa céljait, s ezért sokan közülük 

külföldön keresnek jobb érvényesülést a munka 
és a művelődés terén is. mint polgármester nap 

mint nap szembesülök az egyszerű emberek 
problémáival, akik kénytelenek elviselni a rossz 
törvények következményeit, s ez sarkallt arra, 
hogy saját ötleteimet megvalósítsam, s ezzel 

a rájuk mért terheket enyhíteni tudjam.
o Biztosan sikerül majd kamatoztatnia gazdag, 

széleskörű tapasztalatait , melyeket egyrészt 
mint magánvállalkozó és menedzser, másrészt 

pedig mint a község önkormányzatának 
vezető személyisége szerzett. A felsoroltak 

biztos hátteret biztosítanak Önnek a további 
szakmai előmenetelében, vagy nem?

mindegy hogy milyen területen tevékenykedtem 
eddig, egy dolgot megtanultam, a hangsúly 
mindig a prevención, a megelőzésen van. ez 
mindig működött. A leghatékonyabb dolog 

figyelmesen meghallgatni az embereket, 
beszélgetni velük. csakis így lehet megtudni, 

hogy mi nyomja a szívüket, mi terheli őket, 
s ezután csak az a dolgunk, hogy megkeressük 

a megfelelő megoldást.
Remélem megkapom az esélyt tőlük, 

s bebizonyíthatom, hogy rólunk, emberekről kell 
hogy szóljon a politika.

Tomášikovo - pred pár rokmi nevýrazná 
obec galantsko-šalianskeho regiónu, dnes 
zmodernizovaná, upravená a neustále sa 

investične a kultúrne rozvíjajúca samospráva. 
Nič tajné nepoviem ak zdôrazním, že za týmto 

novým obrazom obce stojí šikovný starosta 
s vynikajúcimi manažérskymi schopnosťami, 

ktorý sa pravdepodobne v tejto práci – 

práci pre verejnosť – našiel. Skrátka, má 
nielen dobré nápady, výborné kombinačné 

a organizátorské schopnosti, ale vie pracovať 
s ľuďmi a vie ich ovplyvniť v správnom štýle. 

Aj preto sa mu podarilo, spolu s kolegami 
poslancami, pracovníkmi obce a občanmi 

– urobiť za 5 rokov obec, ktorú môžu iní iba 
závidieť, alebo sa od nich aj čo to užitočné 

naučiť. Na čo však chceme zvlášť upozorniť, 
pán starosta vedel zaktivizovať Rómov v obci 
a to do takej miery, že nebolo snáď jedného, 
čo by nepomáhal pri prácach na skrášľovaní 

obce. Skrátka, aj tu si vedel nájsť svoje metódy 
– a funguje to! Veľakrát som v obci bola 

a musím povedať, že taký rozmach prác a toľko 
pracujúcich ľudí, Rómov nevynímajúc, som 

tallóson-Horváth Zoltán polgármesternek 
köszönhetően-találtak megoldást az ún. Rma 

kérdésre! Példát vehetne róla mindenki, 
aki csak beszél róla vagy éppen a saját zsebére 

akar keresni rajta.

v tomášikove – aj vďaka starostovi Zoltánovi Horváthovi – našli 
recept na tzv. rómsky problém. mali by si z neho zobrať príklad všetci 
tí, ktorí o ňom iba rozprávajú, alebo na ňom akurát slušne zarábajú...
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nevidela. 

o Pán starosta, veď povedzte Vy, ako sa Vám 
podarilo zaktivizovať prakticky 100%- ne Vaše 

obyvateľstvo?
- vždy som presadzoval tímovú prácu. Snažil 
som sa dať šancu každému a postupne sme 

aktivizovali obecné zastupiteľstvo, ako aj všetky 
organizácie v obci. k takej skupine, kde videli, 
že s radosťou a úspešne robia pre spoločnosť 

sa postupne pripájajú ďalší a ďalší ľudia, ktorým 
záleží na obci, v ktorej žijú. 

o Vy nemáte podľa všetkého „Rómsky 
problém“, prečo?

- Ale máme! len na rozdiel od iných, sa to 
snažíme aj riešiť. v tomto smere sme využili 

možnosti ponúknuté úradom práce a projekty 
európskej únie cez Fond sociálneho rozvoja. 

mali sme možnosť cez tieto projekty hlbšie vidieť 
do problematiky a prišli sme na to, že riešením 
nie je už desaťročia zabehnuté darovanie, ale 

zamestnanie. my sa ale musíme držať zákonom 
určeným predpisom, ktoré si myslím, že sú zrelé 

na kompletnú reformu.   
o Možno by sa mohli v tomto smere od Vás 

učiť tí, čo len radi rozprávajú a zarábajú 
na projektoch pre túto komunitu, pritom 

konkrétne fyzicky nerobia nič – a to vo 
vysokých štátnych funkciách, ale aj v Bruseli. 

Máte svoj tajný recept? Prezradíte?
- už roky prízvukujeme s kolegami, že my, 

obce, zamestnáme všetkých dlhodobo 
nezamestnaných. Dávky by nedostali 

zadarmo, nestratili by pracovné návyky 
a mali by šancu zviditeľniť sa pred 

potencionálnymi zamestnávateľmi. Pre 
obce a mestá by takáto sociálna reforma 

bola tiež prínosom, najmä v dnešnej dobe, 
kedy samosprávy musia hospodáriť z nižších 

podielových daní od štátu. 
o Okrem investičných prác u Vás na vysokej 
úrovni funguje aj kultúrny a športový život. 

Prečo nepodceňujete ani túto oblasť a čo 
všetko sa u Vás dialo v roku 2011?

- Aktivity v rámci kultúry a športu tvoria 
a upevňujú spoločnosť. Pri tvorení obecného 

rozpočtu sme jednoznačne boli za to, aby všetky 
organizácie boli dostatočne motivované, čo sa 
už roky pozitívne odzrkadľuje na výsledkoch. 

v obci aktívne pracuje kultúrny spolok csemadok, 
ktorý konečne prvý krát v histórii obce má aj svoj 

vlastný domov, v podobe zrekonštruovaného 
kultúrneho domu, ďalej futbalový klub 
s najväčším členstvom a boxérsky klub 

s najväčšími úspechmi. boxérsky klub už vychoval 
viacerých majstrov Slovenska a dvaja boxeristi 
nás reprezentovali na me v maďarsku a na mS v 
Azerbajdžane. okrem nich sa môžme spoliehať 
na dobrovoľných požiarnikov a tento rok sme 

založili aj klub dôchodcov. Aktivisti týchto skupín 
sa každý rok spoja pri organizovaní dňa obce, kde 

sme minulý rok mali 7 000 návštevníkov.   
o Pán starosta, Vy máte energie na rozdávanie, 

okrem toho, máte aj takmer vždy dobrú 
náladu, zrejme sa viete dobre ovládať, čo 

je tiež prejav kultivovaného komunálneho 
politika. Dozvedela som sa, že sa budete 

snažiť získať poslanecké kreslo v slovenskom 
parlamente, čo ja osobne si myslím, že by 

bola výhra pre náš región, keby mal takéhoto 
šikovného a nesmierne cieľavedomého 

a pracovitého človeka v parlamente. Určite 
by sa lepšie riešili záležitosti v prospech ľudí. 

Osobne Vám držím palce, ale zaujíma ma, 
aká bola Vaša osobná motivácia, keď ste sa 

takto rozhodli a na čo by ste sa prioritne – ako 
poslanec NRSR – chceli zamerať?

- Správne ste vystihli dôležitosť regiónu. okres 
Galanta a Šaľa, podľa môjho názoru, nemá 

dostatočné zastúpenie pri tvorbe zákonov. tento 
región má iné priority ako napríklad okresy 
na východnom, alebo severnom Slovensku. 
je treba efektívne využiť výhody zemepisnej 
polohy, tak v rámci agroturistiky, ako aj pre 

vytvorenie pracovných miest. chcel by som sa 
hlavne zamerať na sociálne zabezpečenie rodín, 

na spravodlivé delenie dôchodkov a dávok čo 
aj v rámci samosprávy vidíme, že robí najväčšie 
problémy medzi obyvateľstvom. myslím si, že 

naša mládež nedostane dostatočný priestor na 
realizáciu svojich cieľov a preto mnoho z nich 

odchádza za prácou a vzdelaním do zahraničia. 
Z pohľadu starostu som dostal šancu zaoberať sa 
s problematikami jednoduchých ľudí, ktorí musia 
znášať následky nedokonalých zákonov a to ma 
doviedlo k tomu, aby som so svojimi nápadmi 

a nápadmi týchto ľudí sa snažil  zmierniť ich 
zaťaženie. 

o Iste sa Vám podarí zúročiť svoje bohaté 
podnikateľské a manažérske skúsenosti, 

ale aj úspechy z riadenia Vašej samosprávy 
v Tomášikove, vlastne to všetko Vám vytvorilo 
akési základy pre ďalší kariérny postup, či nie?
- Naučil som sa jeden kľúčový pojem na riešenie 

problematík a to som mohol robiť hocikde, 
všade to fungovalo. je to prevencia. A keď robíte 
s ľuďmi, tou najefektívnejšou prevenciou je, keď 
ich počúvate, keď s nimi komunikujete. Dozviete 

sa všetko, čo majú na srdci, čo ich zaťažuje a vy už 
musíte prísť na to, ako to riešiť. teraz kandidujem 
o ich priazeň, aby mi dali šancu presadiť politiku 

o ľuďoch, o nás. 
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Starosta obce tomášikovo – Zoltán Horváth – kandiduje v marcových 
voľbách 2012 do NR SR za stranu most-Híd, pod číslom 55.
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Mgr. Zdenka Mačicová stojí na čele obce Košúty už tretie volebné 
obdobie. Spokojne môže súťažiť s  ktorýmkoľvek starostom, pretože 
zvláda úspešne prácu s  ľuďmi, má organizačné schopnosti, dobré 
nápady – ako vylepšiť vzhľad obce, vychovala 2 deti, úspešne ukončila 
štúdium na vysokej škole, a nebojí sa ani fyzickej práce, čo ukázala napr. 
pri povodniach v okolitých obciach, keď vo vysokých čižmách a s lopatou 
v  ruke rovnako odstraňovala následky, ako jej spoluobčania. Je to 
životaschopná dáma a ako hovoria chlapi – „žena do voza aj do koča ...“
o Pani starostka, Vám sa v obci podarilo veľa investičných akcií a ďalšie 
projekty sú v realizácii, resp. v schvalovacom procese. Môžeme sa o nich 
porozprávať trošku konkrétnejšie?
- Za tých niekoľko rokov sa podarilo v obci čo to vykonať, i keď zámerov bolo 
určite viac. žiaľ, nie každé opatrenie z eurofondov obci vyhovuje a nemôžeme 
sa zapájať do všetkých aktivít, no a v neposlednom rade, na projekty treba 
mať aj vlastné financie, ktorých je z  roka na rok menej. určite som rada, že 
obec má všetku infraštruktúru, občania sa postupne napájajú na celoobecnú 
kanalizáciu, rekonštruovali sa obecné budovy, máme nový športový areál 
s  multifunkčným ihriskom, skrášlil sa cintorín, niektoré cesty a  uskutočnila 
sa kopa rôznych drobných aktivít, v základnej a materskej škole, v kultúrnom 
dome. v decembri sme podali ďalšie dva projekty z „Programu rozvoja vidieka“ 
a  na jeseň tohto roka nás čaká rekonštrukcia obecného úradu, verejného 
priestranstva a námestia pred obecným úradom. ďalšie projekty sú v štádiu 
rozpracovanosti, avšak závisí to aj od finančných podmienok obce v  tomto 
a v budúcom roku, nakoľko ešte stále pociťujeme krátenie podielových daní 
z predchádzajúcich rokov.
o Ste úspešnou starostkou, dobrou organizátorkou, viete ovplyvňovať 
ľudí v  prospech dobrých a  užitočných vecí, navyše Vás ľudia uznávajú, 
rešpektujú ... Všetky tieto atribúty Vás pravdepodobne viedli k  tomu, 
že ste sa rozhodli vstúpiť do „veľkej politiky“ ... Čo si od tohto kroku 
sľubujete?
- miesto na kandidátke politickej strany moSt-HíD mi bolo ponúknuté 
aj v  predchádzajúcich voľbách a  tentokrát som ho, ako nezávislá prijala, 
a musím dodať, že je to jediná strana, ktorá mi tú možnosť dala aj vo voľbách 
do samosprávnych krajov. žijem a  pôsobím v  národnostne zmiešanej obci 
a regióne, taktiež pochádzam z rodiny, kde mama má korene z kysúc a otec je 
rodák z košút. No a v neposlednom rade sa stotožňujem aj s programovými 
cieľmi tejto politickej strany: realizovať aktivity zodpovednej hospodárskej 
politiky, zachovania stability v  krajine a  existujúce sociálne istoty hlavne 
u  sociálne odkázaných skupín obyvateľov. moje miesto na kandidátnej 
listine nedáva predpoklad, že by som uspela, ale iste by som svoje skúsenosti 
z  komunálnej politiky využila, či už v  prospech nášho regiónu, obcí, ale aj 
ostatných miest Slovenska.
o Som presvedčená, že naozaj by sa mohli konečne tváre veľkej politiky 
vymeniť, pretože tam mnohí už doslova osobnostne zakrpateli a naučili 
sa hrabať akurát pre seba. Aké by boli Vaše prioritné kroky (úlohy), ak by 

ste vo voľbách do NRSR v marci 2012 uspeli?
- Ako som už načrtla v predchádzajúcej odpovedi, nemám také predpoklady, 
ale ako sa hovorí: „keď pán boh chce, aj motyka vystrel“. v  parlamentných 
voľbách sa jedná o  princípy, priority a  úlohy celej politickej strany, nie 
jednotlivca, a  preto nemôžem hovoriť o  svojich prioritných krokoch, ale 
uviedla by som niektoré ciele, ktoré sú obsiahnuté vo volebnom programe 
strany. Ani ja, ani žiadny zodpovedný politik predsa nebude sľubovať malé 
Švajčiarsko, to je nielen že populistické, ale bezohľadné voči občanom čo tu 
žijú na hranici životného minima, voliči vo veľkej miere sú sklamaní chovaním 
sa niektorých politikov a  ich falošnými sľubmi, preto len zodpovednou 
politikou a  zodpovednými politikmi sa dajú riešiť najzávažnejšie problémy 
štátu. Politici, ktorí odmietajú spoluprácu, ochotu pristúpiť ku kompromisom 
a dohodám škodia Slovensku a jeho občanom, čoho príkladom sú aj marcové 
parlamentné voľby. Zbytočne vyhodené stovky, tisíce eur, čo mohlo dostať 
zadĺžené zdravotníctvo, alebo niekoľko stoviek sociálnych zariadení. je 
na našich voličoch akých zástupcov zákonodarcov si zvolia, verme, že sa 
rozhodnú správne. celkom na záver mám ešte prianie, aby v budúcnosti na 
kandidátnych listinách bolo viac žien na zvoliteľných miestach, pretože aj 
teraz, ako vidím, je ich tam len toľko ako šafránu.
otázky: mgr. Alena jaššová

Már a  3. választási időszakban vezeti Mgr. Zdenka Mačicová Kosút 
községet. Nyugodtan felveheti a  versenyt bármelyik polgármesterrel, 
hiszen sikeresen tud az emberekkel bánni, jó a  szervezőképessége, jó 
ötletei vannak a falu fejlesztésével kapcsolatban, 2 gyermeket felnevelt, 
sikeresen elvégezte a  főiskolát és nem fél a  fizikai munkától sem - ezt 
bebizonyította, amikor a közeli falukban kitört az árvíz és ő a magassarkú 
csizmájában lapáttal a kezében éppúgy szorgoskodott, mint lakostársai. 
o Tisztelt polgámester asszony, Önnek már több beruházást sikerült 
megvalósítani és a következő projektek jóváhagyása és realizálása most 
van folyamatban. Tudna erről konkrétabban mondani valamit? 
- Az évek alatt sikerült jó néhány dolgot megvalósítani, azonban a  cél, 
a  szándék több volt. Sajnos az európai úniós támogatások merítésének 
a  lehetőségei nem mindig kedvezőek a számunkra, nem tudunk minden 
pályázatba bekapcsolódni s  itt tudni kell, hogy a saját költségvetésből is be 
kell ruházni a pénz pedig évről évre kevesebb. 
természetesen örülök annak, hogy a  községben benn van az összes 
infrahálózat és a lakosok folyamatosan kapcsolódnak rá a csatornahálózatra. 
korszerűsítettük a  középületeket, új öltözőt, lelátót és multifunkciós 
sportpályát építettünk, felújítottuk a  temetőt, bizonyos útszakaszokat, 
megvalósítottunk néhány kisebb beruházásos akciót az óvodában, iskolában 
és a kultúrházban. 
Decemberben két pályázatot adtunk be a vidékfejlesztési program keretében 
és ennek köszönhetően ez év őszén sor kerül a  községi hivatal épületének 
külső felújítására és az épület előtti tér átépítésére. elkezdtük kidolgozni 
a  további projekteket is, azonban a  siker a  község ezévi és a  következő évi 
anyagi helyzetétől függ, ugyanis még mindig érezhető az előző évi részadók 
juttatásának a csökkentése. 
o Ön egy sikeres polgámester asszony, jó szervező és a  jó és hasznos 
dolgok érdekében tudja befolyásolni az embereket, akik elismerik az Ön 
munkáját és tiszteletben tartják Önt. Bizonyára ezek a jellegzetességek 
vezették Önt arra, hogy bekapcsolódjon a „nagy politikába“... Mit vár Ön 
ettől a döntéstől ?
- már a múlt választások előtt felszólítottak a moSt-HíD politikai párt elöljárói 
a  jelöltetésre, amit ezúttal, mint független jelölt, elvállaltam. meg kell 
jegyeznem, hogy ez az egyetlen párt, aki lehetőséget adott, hogy jelöltessem 
magam a  megyei választásokban. Felosztott nemzetiségű községben és 
régióban élek, sőt a családom is az, hiszen édesanyám kysucéről származik, 
édesapám szülőfaluja pedig kosút. No és természetesen azonosultam a párt 
politikájával, egyetértek azzal, hogy meg kell valósítani a  gazdaságpolitika 
céljait, meg kell óvni az ország stabilitását és a szociális biztonságot, valamint 
többet kell tennünk a  kedvezőtlen szociális helyzetű polgárok érdekében. 
A  jelölő listán a  személyem helye valószínűleg nem hoz győzelmet, én 
azonban biztosan hasznosítani tudnám a  kommunális politikából szerzett 

„Bolo by načase, keby v budúcnosti 
na kandidátkach do národného 
parlamentu figurovalo viac žien na 
zvoliteľných miestach, lebo v tejto 
oblasti stále pociťujem určitú 
diskrimináciu“,- hovorí Mgr. Zdenka Mačicová, 
starostka z obce Košúty.

„Jó lenne, ha a következőben a 
listákon több esélyt kapnának a női 
jelöltek, ugyanis ezen a téren még 
mindig a diszkrimináció érezhető“,
- mondja Mgr. Mačica Zdenka, Kosút község 
polgármester asszonya.
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tapasztalataimat úgy a  régiónk, községeink, mint Szlovákia más települései 
érdekében. 
o Meg vagyok győződve arról, hogy már éppen itt az ideje az újításnak 
a nagy politikában, ugyanis sokan ott már elkorcsosultak és megtanulták 

a „saját malmukra hajtani a vizet.“ Milyenek lennének az Ön elsődleges 
lépései, ha a  márciusi parlamenti választások az Ön számára sikeresen 
végződnének? 
- mint már az előző kérdésre válaszolva említettem, nincs nagy esélyem 
a bejutásra, de a mondás szerint, ha a jó isten úgy akarja, elsülhet a kapanyél 
is. A  parlamenti választások nem az egyének, hanem a  pártok elsőségeiről, 
alapelveiről és politikai céljairól szólnak, ezért nem tartom helyesnek a saját 
céljaimról beszélni. inkább az egyes célokat említeném meg, amelyeket a párt 
politikai programja tartalmaz. Sem én, sem más felelős politikus nem ígérhet kis 
Svájcot önöknek, ami nemcsak nem népszerű, hanem egyben kíméletlenség 
volna a  létminimum határán élő polgárokkal szemben. A  választópolgárok 
nagy része csalódott a  politikusok viselkedésében, a  hamis ígéretekben, 
ezért csakis felelősségteljes politikával és felelős politikusokkal oldhatók 
meg a  komoly problémák. A  márciusi választások tanúsítják azt a  tényt, 
hogy Szlovákiának és népének ártanak azok a politikusok, akik elutasítják az 
együttműködést, a kompromisszumok és megegyezések elfogadását.
A  feleslegesen kidobott eurók százait, ezreit inkább az eladósodott 
egészségügyre fordíthatnánk, vagy szociális intézmények százainak 
segíthetnénk. A  szavazókon áll, milyen képviselőket, törvényhozókat 
választanak, bízzunk abban, hogy jól döntenek. végezetül szeretném egy 
kívánságomat elmondani: nagyon örülnék, ha a  jövőben több női jelölt 
lenne a listán, mert ahogy nézem, a mostanin csak annyi hölgy szerepel, mint 
a sáfrány. 

v tohtoročných marcových voľbách do NR SR kandiduje 
mgr. Zdenka mačicová za moSt-HiD pod poradovým číslom 74.

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
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Keď som Viliama Riga po prvýkrát navštívila, bolo to vo februári 
2009, vtedy už pracoval ako poslanec obecného zastupiteľstva 
vo Veľkom Grobe a  zoznámil ma s  ním vtedajší starosta, 
RNDr. Ladislav Andor. Vilo, ako ho volajú priatelia a  známi – 
jednoduchý človek, príjemný besedník a pracovitý chlap, ktorý 
si stojí za slovom a keď sa do niečoho pustí, tak to aj dokončí, 
resp. vždy doťahuje veci až do konca. Takéto informácie o ňom 
vtedy kolovali a dnes, po troch rokoch, od kedy ho poznám, ich 
môžem, spolu s  ďalšími, len potvrdiť. Naozaj, čoho sa Viliam 
chytí, to má zmysel. Náš regionálny časopis zaznamenal od 
r. 2009 doslova raketový kariérny nárast tohto šikovného, 
pritom veľmi skromného človeka, ktorého v  regióne, ale aj 
za hranicami galantsko-šalianskeho regiónu poznajú ako 
vynikajúceho trénera naturálnych kulturistov, ktorí pod jeho 
vedením zaznamenali a  neustále zaznamenávajú skvelé 
výsledky, ktoré zviditeľňujú nielen región, ale celé Slovensko 
v zahraničí! Skutočne som úprimne rada, že aj medializácia 
v  našom časopise pomohla ďalej rozbehnúť aktivity Viliama 
Riga, pretože si to zaslúži a slúži príkladom ďalším, už len kvôli 
tomu, že ročne podchytáva desiatky mladých ľudí k  športu, 
učí ich správnej výžive, disciplíne, ako rozumne využiť svoj 
voľný čas a nepremrhať ho v zbytočnostiach, drogách, hazarde. 
Vyrástol z jednoduchých pomerov – a práve preto si váži všetko, 
čo v  živote dosiahol. Sám však najlepšie vie, 
že k  dobrým výsledkom sa dá dopracovať 
jedine tvrdou drinou, zodpovednosťou, 
disciplínou a trpezlivosťou. Vychoval štyri deti 
a vyskúšal si aj živnostenský chlebíček, doplnil 
si vzdelanie a neustále sa zdokonaľuje v tom, 
ako lepšie rozumieť ľuďom, pomáhať im, niečo 
urobiť pre ich prospech a  najmä, zvýšenú 
pozornosť neustále venuje mládeži, mladej 
generácii. Prečo je to tak? 
Hovorí starosta obce Viliam Rigo:
- Prečo je to tak? je ťažko definovať, prečo človek 
robí   tak, ako robí. u  mňa je to vnútorné 
presvedčenie, vnútorný pocit, že čo robím, má 
najväčší zmysel pre mňa, aj ľudí okolo mňa. 
Nezáleží potom na tom, aký je ten okruh ľudí 
veľký, a z ktorej spoločenskej oblasti to ľudia sú. Pri 
dosiahnutí cieľa, alebo pozitívneho výsledku, 
musím veriť predovšetkým sám sebe a  potom 
vám uverí aj okolie a hlavne nedramatizovať 
a  brať život aký je a  snažiť sa mu dať pozitívny 
náboj. mojimi životnými skúsenosťami som zistil, 
že naplnenie cieľa nie je konečná stanica, alebo 
iba cesta, prostriedok k  širšiemu zmyslu môjho 
konania. 
o V decembrových  komunálnych voľbách 
vyhral Viliam Rigo starostovský stolec vo 
Veľkom Grobe, čo bol ďalší pozitívny bod 
v jeho živote, ktorý ho opäť presvedčil o tom, 
že čestnou a  zodpovednou prácou, slušným 
a  ľudským prístupom ku každodenným 
starostiam spoluobčanov, sa dá krok za 
krokom niečo pozitívne a užitočné vybudovať, 
lebo práve týmto občanov presvedčil. Aký 
to bol pocit, keď Vám oznámili víťazstvo, pán 
starosta?
- v  prvom rade pocit zodpovednosti 
a  hlavne nesklamať. Naučil som sa v  živote 
počúvať,  neodmietať názor druhých, hľadať 
kompromisy a  vždy byť po ruke, ak je to 
potrebné. Hlavne myslieť pozitívne je to, čo 
všetci potrebujeme. mať pocit z  víťazstva? je to 
ako v  športe robiť veci zodpovedne,   nezaspať 
na vavrínoch a neustále sa zdokonaľovať. Stať 
sa starostom je môj osobný úspech- cieľ, ktorý 
som si vytýčil, ale v konečnom dôsledku je to iba 
prostriedok, ako meniť život k  lepšiemu v  našej 
obci.    
o Rok prešiel a  obec pod Vašou taktovkou 

zaznamenala pomerne slušný vzostup všeobecnej spoločenskej 
úrovne. Ste však známy aj ako tréner úspešných naturálnych 
kulturistov, ktorí vynikajúco reprezentujú Slovensko. Aká je 
aktuálna situácia v tejto oblasti, pretože treba zdôrazniť, že tu 
sú Vaše výsledky práce obdivuhodné a  treba ich pripomenúť, 
pretože kulturisti pod Vaším vedením reprezentujú Slovensko 
a Vy – ako skromný chlap a človek – si to asi ani neuvedomujete, 
že?
- 11. novembra 2011 bol z  nášho klubu vyslaný marek Ferenci, 
aby sa zúčastnil najprestížnejšej a  vrcholnej súťaže mR olYmPiA 
v naturálnej kulturistike do  ReNA v Spojených štátoch. Po prílete mi 
poslal správu, že má zimnicu a  vysoké horúčky. už som videl jeho 
účasť na pódiu za stratenú, ale našťastie sa jeho stav stabilizoval 
a  jeho cesta nevyšla nazmar. Šk victoRiA má historicky prvého 
mR olYmPiA v naturálnej kulturistike! 16. júna 2012 sa uskutoční 4. 
Ročník medzinárodnej súťaže victoRiA NAtuRAl cuP. No a okrem 
iného, našich pretekárov v  jarnej sezóne čakajú preteky v  českej 
republike a v Grécku. takže, aj príprava pretekárov z nášho klubu beží 
v plnom prúde.  
o Svoju obec ste preslávili tým, že ste založili VICTORIA 
NATURAL CUP v  máji 2009 – súťaž v  naturálnej kulturistike 
a fitness, ktorá v tomto roku už pobeží 4. rok, ako ste už povedali 
v predchádzajúcej odpovedi, ktorá má už medzinárodný rozmer! 

v marcových voľbách 2012 do NR SR kandiduje 
za poslanca aj úspešný a veľmi populárny tréner 

naturálnych kulturistov z galantského a šalianskeho 
regiónu viliam Rigo z veľkého Grobu. 

Športovci, treba podporiť svojho trénera a priateľa!

FELELŐS

MEGOLDÁSOKAT

MEGOLDÁSOKATFELELŐS

  ZODPOVEDNOSŤ RIEŠENIE JE

Rigo
Vil iam

91
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Touto aktivitou ste veľmi významne prispeli k  zviditeľneniu 
nášho regiónu, ale aj Slovenska, ale najmä tohto športu medzi 
verejnosťou a  každý rok získavate nových obdivovateľov 
a cvičencov, súťažiacich. Tu Vám patrí uznanie a úcta. Aký je Váš 
pohľad na túto aktivitu a čo Vás na tomto celom teší?
- Hlavne záujem. A  to nielen cvičencov, alebo   potencionálnych 
pretekárov, pre ktorých je to akýsi adrenalín, ale aj prípadných 
sponzorov, či širokej verejnosti, ktorí ani len netušia čo všetko 
tento šport obnáša. teší ma, že v  našom klube sa stretávajú naše 
dôchodkyne a pod vedením pani čederlovej, ktorá má úctyhodných 
72 rokov cvičia jogu. Som nesmierne rád, ak viem poradiť 
komukoľvek, kto čo i len troška chce dbať o svoje zdravie. veď aktívny 
pohyb je liek nadovšetko. Na druhej strane by ma tešilo, keby sa na 
základných a stredných školách študenti viac zapájali do aktívneho 
športu. Pasivita študentov vyúsťuje do zdravotných problémov 
pohybového aparátu, ktoré sa riešia až po doporučení lekára a sám 

vidím, v akej zlej kondícii sú adolescenti.   
o Ste doslova nezmar, nielenže stíhate prácu, po práci šport 
a dohľad nad cvičencami, máte rodinu, žijete aj čulým pracovným 
a spoločenským životom. Stále však asi cítite rezervy, lebo ste sa 
rozhodol kandidovať aj do „veľkej politiky“, za poslanca NRSR. 
Čo tu bolo motívom? Čo by ste chceli zlepšiť pre ľudí, resp. 
pomôcť zlepšiť – ako poslanec NRSR? Priznám sa, že Vám držím 
palce, lebo už by bola načase „nová a  čerstvá krv“ aj v  našej 
národnej „veľkej“ politike ...
- oslovila ma strana most – Híd, čo si veľmi vážim. veď je to strana, 
ktorá je zodpovedná a  je schopná spolupracovať, čo si vyžaduje 
zdravú mieru sebavedomia, ale takú istú mieru pokory. možnosť byť 
súčasťou takejto politiky, čo Slovensko a  jej občania potrebujú vo 
všetkých oblastiach života je tiež snaha ju realizovať. 

otázky: redakcia

Málokomu sa podarí to, čo Natálii 
Vicsápiovej z Vozokán (okres Galanta). 
Je mladá a tak úspešná ..., mnohí 
sa môžeme od nej učiť. Bola zrejme 
v správnom čase na správnom mieste, 
mala okolo seba tím správnych ľudí 
a zanietených pracantov a odborníkov, 
ale čo je najdôležitejšie, nikdy jej 
nechýbala tvorivosť v práci, dobré 
nápady, výdrž, húževnatosť, disciplína 
a chuť pracovať, niečo dokázať a niečo 
užitočné a zároveň výnimočné po sebe 
zanechať. Nikdy nechcela žiť neužitočný 
a neplodný život, ako mi v rozhovore 
veľakrát spomenula. „Človek dokáže veľa, 
aj veľa vydrží, len musí byť trpezlivý, 
lebo úspech a výsledky neprichádzajú 
okamžite, ako by sme si želali. Čím je 
väčší nápad, tým dlhšie treba čakať 
na jeho odozvu – výsledok. Mnohým 
dnes chýba najmä trpezlivosť, doba je 
rýchla, rýchlo sa žije, a tak akosi zákonite 
každý očakáva, že aj v biznise musí ísť 
všetko rýchlo a okamžite. Nie, takto to 
nefunguje ..., biznis má svoje zákonitosti, 
pravidlá, to, čo vznikne rýchlo, rýchlo 
zanikne. Čo má kvalitné základy 
a dlhodobejšiu prípravu, má väčšiu šancu 
uchytiť sa, prežiť a rozvíjať sa. Ja som sa 
vybrala touto cestou“,- hovorí v úvode 
nielen schopná podnikateľka, ale aj veľmi 
pekná dáma, Natália Vicsápiová.
o V minulom roku ste začali vo 
Vozokanoch – vo svojej tlačiarni NAVI 
GRAF, s.r.o. – naozaj tlač „vo veľkom“. 
Vyrábate veľa tlačovín aj pre zahraničie. 
Ako ste spokojná s uplynulým rokom, čo 
sa týka Vašej kariéry, ale aj postavenia 
Vašej spoločnosti v tlačiarenskom 
biznise?
- uplynulý rok bol pomerne náročný 
a ako sa ukazuje, aj ten nadchádzajúci 
nebude inakší. Na trhu, kde pôsobíme, 
sa vyžaduje obrovská flexibilita, rýchlosť 
a kvalita dodávaných služieb. Aby sme 
boli konkurencie schopní, realizovali sme 
investíciu vo výške 2,5 mil. eur a kúpili sme 
nový tlačiarenský stroj a postavili novú halu, 
kde je tento stroj umiestnený. v apríli sme 
ho dali slávnostne do prevádzky, kapacitu 
tlače sme strojnásobili a dnes sme schopní 
vyrábať  13 440 000 A1 hárkov týždenne. 
Na druhej strane ani nás kríza oblúkom 
neobišla, podobne ako neobišla ani našich 
dodávateľov, či zákazníkov, preto sme 
museli prehodnotiť a optimalizovať procesy 
v spoločnosti, striktne sledovať bonitu 
klientov a podobne, a rok sme ukončili 
v dobrej kondícii. bohužiaľ, nezaobišli sme 
sa však bez ľudskej závisti a dôsledkov z nej 
vyplývajúcich. čo sa týka mojej kariéry, 

je to niečo podobné. Potom, ako som 
získala ocenenie Podnikateľka Slovenska 
v decembri 2010, som získala čestné 
uznanie v súťaži výnimočná žena 2011,  
venovala som sa štúdiu na vysokej škole, 
vystúpila som na odborných konferenciách 
s prednáškami napr. na stretnutí Spin-
off klub-u na známej budapeštianskej 
univerzite budapesti corvinus egyetem, 
na trnavskej univerzite sv. cyrila a metoda, 
ďalej na konferencii „okno do podnikania 
2011“, atď. okrem toho som otvorila 
ďalšie obchody Svätá Anna a k tomu 
moja milovaná rodina, celý rok som sa 
na nedostatok práce naozaj sťažovať 
nemohlaJ
o Napriek nesmierne náročnému životu 
podnikateľky, stíhate ešte aj prednášať 
na univerzite v Budapešti. Prečo 
orientácia aj týmto smerom, čo si od 
takejto činnosti sľubujete?
- Považujem to tak trochu za svoju 
povinnosť. Napríklad v prípade Spin-off 
klub-u na budapeštianskej univerzite 
budapesti corvinus egyetem išlo 
o prednášku v tzv. inkubátore podnikateľov, 
teda pre ľudí, ktorí sa chystajú podnikať, 
alebo podnikajú iba veľmi krátko. myslím 
si, že moje skúsenosti, môžu byť dobrým 
príkladom pre tých, ktorí sú ešte len 
na začiatku a nevedia si s niektorými 
problémami poradiť. Podnikám od svojich 
22 rokov a za ten čas som musela prejsť cez 
mnoho prekážok. myslím si, že je dobré sa 
na univerzitách, či konferenciách so svojimi 
skúsenosťami podeliť. mne tiež dobre 
padne, ak sa niečo nové naučím od iných 
odborníkov.
o Ste aj matkou. Povedzte nám, ako 
dokážete skĺbiť toľko povinností a pritom 
ešte aj tak dobre vyzerať a stíhať zrejme 
ešte aj svoje koníčky. Ozaj – aké máte?
- Hovorím tomu „dobrá logistika“. Správne 
naplánovaný čas a do detailov premyslená 
organizácia mi pomáha chrániť čas pre 
mňa a moju rodinu. je to samozrejme 
náročné a nie vždy som úplne spokojná, ale 
pomáhajú mi moji najbližší, a tak sa občas 
dostanem aj ku golfu, dobrej poľovačke, či 
jazde na mojej obľúbenej štvorkolke. A to, že 
sa starám o svoj zovňajšok, imponuje nielen 
mojej rodine, ale aj mne samotnej a pomáha 
to aj v obchodnej oblasti. 
o Ak by mali ďalší klienti záujem o Vaše 
tlačiarenské práce a služby – poďme 
trošku Vašu tlačiareň NAVI GRAF, s.r.o. 
predstaviť. Lebo priznajme si, že tejto 
oblasti sme v našom regionálnom 
Galantsko-šalianskom Žurnále, venovali 
menej priestoru. A ak je niečo dobré 
a kvalitné, treba to predstaviť, ponúknuť. 

Takže, pani Natália ...?
- Naša spoločnosť poskytuje komplexné 
tlačiarenské a polygrafické služby, grafické 
spracovanie podkladov, knihárske 
spracovanie a distribúciu produktov. Našimi 
prednosťami sú kvalita, rýchlosť a flexibilita. 
Našou firemnou filozofiou je, že pre nás sú aj 
zákazníci s menšími objednávkami rovnako 
dôležití a dostáva sa im rovnaká pozornosť 
a servis, ako zákazníkom s väčšími 
objednávkami. je to pre nás síce pracnejšie, 
ale mať viac zákazníkov je výhodnejšie 
v obchodnej stratégii. Na druhej strane 
očakávame od svojich klientov riadne 
dodržiavanie zmluvných záväzkov. Pre 
prípadných záujemcov je viac informácií 
na našej trilingválnej web stránke www.
navigraf.sk. 
o Vieme, že Vám záleží aj na 
charitatívnych projektoch, čo máte nové 
v tejto oblasti za uplynulý rok?
- Pri príležitosti spustenia nového 
tlačiarenského stroja do prevádzky v apríli 
2011 sme odovzdali symbolický šek vo 
výške 5000 eur štatutárnej zástupkyni 
neziskovej organizácie vľúdnosť – venia 
Silvii vaniherovej, určený na projekt mŠ pre 
deti s poruchami výživy. táto mŠ je jediná 
svojho druhu v bratislave, ktorá má 80 detí. 
Prispeli sme na obecný projekt, pomocou 
ktorého žiaci v škole vo vozokanoch dostali 
interaktívnu tabuľu a prostredníctvom 
obchodu Svätá Anna som aj v minulom 
roku podporila a navštívila rodiny, ktoré boli 
v takej hmotnej núdzi, že by nemohli mať 
ani štedrovečernú večeru. S našou pomocou 
boli ich vianočné sviatky príjemnejšie.

Výnimočná žena 2011, úspešná podnikateľka v  tlačiarenskom biznise, 
ktorá prednáša dokonca na budapeštianskej univerzite, starostlivá matka, 
ktorá sa venuje navyše charitatívnej pomoci tým, ktorí to potrebujú. Toto 
všetko charakterizuje Natáliu Vicsápiovú z obce Vozokany pri Galante.
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Naše obyvateľstvo starne, 
to zákonite prináša 
chorobnosť, znehyblivenie 
končatín, pomalú chôdzu, 
ale aj ťažké operácie. Zvyšuje 
sa nielen počet starých ľudí, 
ktorí sú postihnutí rôznymi 
druhmi ochorení, ale tiež 
veľa detí sa rodí s  rôznymi 
zdravotnými poruchami, 
resp. sa im počas života 
prihodia úrazy a  potrebujú 
pomoc odborníkov. To 
sa však stáva aj ľuďom 
v  najlepších rokoch, často 
nechtiac pri športe, v  práci, 
atď... Skrátka, nikdy 
nevieme, kedy na základe 
vrodeného, alebo získaného 
ochorenia, či vzniknutého 
úrazu a  operácie budeme 
potrebovať zdravotné 

pomôcky. A  na to máme v  Galante, ale aj v  Sládkovičove 
špeciálny obchod, ktorý odborne vedie pani Eva Rekeňová, 
ktorá nám opäť, po nejakom období, povie, čo všetko môžu v jej 
predajniach kúpiť tí, ktorí sú na zdravotné pomôcky odkázaní.
Hovorí Eva Rekeňová: 
- Pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti sa snažíme 
vyhovieť požiadavkám čo najširšej pacientskej verejnosti a  pri 
množstve rôznorodých pomôcok to vyžaduje kvalitnú odbornú 
znalosť a  prax. Podľa rozsahu postihnutia s  vážnejšími následkami 
ponúkame rôzne kompenzačné pomôcky ako sú invalidné vozíky, 
pojazdné Wc stoličky, chodítka, nástavce na Wc, rôzne madlá, 
antidekubitné matrace a  podložky proti dekubitom, barle a  rôzne 
iné pomôcky, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života postihnutého. 
Snažíme sa zmierniť hendikep pacientkam po amputácii prsníka, 
ponúkame pre nich kvalitnú bielizeň, plavky, prsné náhrady – 
epitézy. Pri vypadaní vlasov v dôsledku chemoterapie, alebo rôznych 
kožných ochorení ponúkame pekné a  kvalitné parochne, príčesky 
podľa výberu a  náročnosti pacientky. Pre diabetických pacientov 
máme v  ponuke rôzne glukomery, prúžky, ihly, doplnky výživy, 
ako aj obuv a  ponožky. takisto vybavenie pre budúce mamičky. 
Deťom a  dospelým ponúkame kvalitnú zdravotnú obuv, pracovnú 
obuv a  biele oblečenie pre zdravotný a  potravinársky personál. 
Z  preventívnych pomôcok sú to kvalitné fixátory pre športovcov, 
ale aj bežných klientov, ktorí utrpeli rôzne poranenia pri práci, alebo 
športe. Z  prístrojového vybavenia sú to: vlhkomery, inhalátory, 
tlakomery, krokomery, tukomery, váhy, svetelná terapia, atď...
o Ako je to u Vás s poradenstvom v tejto oblasti?
cítila som, že mojím poslaním je pomáhať chorým, telesne 
postihnutým, starým, či mladým ľuďom, ktorí túto pomoc skutočne 
potrebujú. Naše poradenstvo je zamerané na preventívnom 
predchádzaní ochorení a  zachovaní zdravia, samokontrolou tlaku 
a  cukru v  krvi, čím sa môže predísť rôznym ochoreniam často 
s  vážnymi následkami. Pomáham aj vážne chorým pacientom 
vyviesť ich z neznáma, ktoré im naháňa strach, obavy, neistotu a dať 
im odpovede na otázky, s  ktorými si nevedia poradiť. Snažím sa 
správnym výberom pomôcky zmierniť hendikep pacienta a  zlepšiť 
kvalitu jeho života.   
o Aká máte systém objednávok, dobu vybavovania zákazníka, 
ak si niečo objedná? Niektoré výrobky sa musia robiť „na mieru“. 

Ako to je u Vás a ktoré sú to výrobky – zdravotné pomôcky?
- Naša prevádzka má dosť široký sortiment, ale samozrejme aj my 
využívame možnosti tejto doby, objednávky sú elektronické, rýchle, 
prvotne realizované väčšinou do 24 až 48 hodín, podľa druhu 
pomôcky a  lokality distribútora – obchodného partnera. Naša 
prevádzka sa nezameriava na výrobu na mieru. jedine čo robíme na 
objednávku sú pančuchy a pančuškové pre nadmerné veľkosti, pažné 
návleky a niektoré invalidné vozíky, ale tam je už dodacia lehota 15 až 
30 dní. Snažíme sa vyhovieť požiadavkám pacientskej verejnosti čo 
najlepšie, ale pri množstve rôznych pomôcok sa to úplne nedá.  
o Vy ste však vzácna bytosť aj preto, že sa aj inak venujete chorým 
a postihnutým ľuďom v okolí. Iniciovali ste založenie ILCO klubu 
stomikov. My sme už o ňom pred dvomi rokmi hovorili, ale čas 
ubehol, máme nových čitateľov, zväčšil sa nám okruh našej 
pôsobnosti – a  tak nezaškodí si pripomenúť, čo, kto to vlastne 
„stomik“ je a prečo ste takýto klub iniciovala? 
- Svoje povolanie a poslanie pomáhať druhým sa snažím vykonávať 
s  láskou a  oddanosťou, svoje vedomosti a  skúsenosti odovzdať 
na odbornej úrovni. ilco klub v  Galante bol založený v  roku 1998. 
Poslaním klubu je pomáhať zdravotne ťažko postihnutým občanom 
a deťom pri prekonaní dôsledkov postihnutia, zmenšovať ich telesné 
a duševné utrpenie, pomáhať im so začleňovaním sa do rodinného, 
pracovného a  spoločenského života, vytvárať lepšie podmienky 
pre život v  našom regióne. Pre človeka, ktorý má žiť so stómiou je 
potrebné vedieť, že s  trvalým vývodom žije okolo nás mnoho ľudí, 
často ani nevieme, že majú vývod. Stomik je zdravotne postihnutý 
občan, ktorý má dočasne, alebo trvale vyvedený dutý orgán navonok, 
najčastejšie hrubé črevo, tenké črevo, alebo močovod, čím dochádza 
k  zmene základných fyziologických funkcií, k  neovládateľnému 
vyprázdňovaniu stolice, črevného obsahu, alebo moču neprirodzenou 
cestou s  nutnosťou používania stomických pomôcok, dôsledkom 
čoho je výrazné zhoršenie celkovej kvality života.
o Akú konkrétnu činnosť vykazujete, čím sa môžete pochváliť, čo 
je zaujímavé, aby verejnosť vedela?
- ilco klub v  Galante sa môže pochváliť svojou 14-ročnou 
pôsobnosťou v prospech zdravotne postihnutých stomikov. História 
klubu je zaznamenaná v kronike, kde sú podchytené všetky dôležité 
a  významné udalosti z  činnosti a  života klubu. v  priebehu roka 
sa organizujú s  členmi klubu rôzne stretnutia, odborné semináre 
zástupcami firiem, ktorí odprezentujú najaktuálnejšie informácie 
ohľadne pomôcok a  vopred oboznamujú pripravovanými novými 
pomôckami. Sú prizvaní aj zástupcovia sociálnej poisťovne, ktorí 
odpovedajú na otázky našich pacientov. Naši pacienti sa 14. apríla 
2011 zúčastnili na pozvanie firmy coloplast prehliadky fabriky 
na výrobu stomických pomôcok v  tatabanyi?? v  maďarsku. mali 
možnosť vidieť ako sa stomické pomôcky vyrábajú a  samozrejme 
bolo to spojené s  príjemným občerstvením a  obedom. Rodinnú 
atmosféru sa nám podarilo vytvoriť 13. júna 2011, keď nám v ústrety 
vyšiel majiteľ „Relax centra“ pri Sládkovičove, kde sme v  krásnej 
prírode trávili veľmi milé letné popoludnie pri športe, prechádzke 
a  samozrejme, nechýbali rybacie špeciality. ďalší naši pacienti sa 
4. – 5. júna 2011 zúčastnili „trojstretnutia stomikov“ z Poľska, čiech 
a  Slovenska, ktoré bolo v  krásnej slovenskej prírode terchovej. 
bolo to priateľské stretnutie, kde si mohli vymeniť svoje názory, 
skúsenosti a mali možnosť sa spolu zabaviť. v septembri sme dostali 
pozvanie na oslavu 20. výročia založenia Slovenského združenia 
stomikov „Slovilco“ v  turčianskych tepliciach, kde sme mali tiež 
svojho zástupcu. Pacienti sa každý rok, podľa výberu, zúčastňujú 
rekondičných pobytov, ktoré prideľuje Slovilco, ktoré má sídlo 
v martine. o rekondičných pobytoch sa dozvedia v našom klube, tieto 
pobyty pre pacientov sú dotované z ligy proti rakovine, zo Slovilca 
a  iných pacientských?? organizácií. Rok tradične ukončíme okolo 
5. decembra, po prvej adventnej nedeli, slávnostným posedením 
s  pacientmi a  rodinnými príslušníkmi, hosťami pozvaných firiem, 
ktorí nám stomickými pomôckami pomáhajú zlepšiť kvalitu života 
stomikov. Naše pacientky preukázali svoje cukrárske umenie, firmy 
a sponzori nám poskytli do tomboly milé darčeky. Na tomto posedení 
si uctíme jubilantov, ktorí sa v priebehu roka dožili okrúhleho jubilea, 
ale nezabudneme ani na tých, ktorí sa tohto stretnutia nedožili. 
tohto roku sme mali aj 90 ročného jubilanta. to, že láska nepozná 
hranice a „láska hory prenáša“ sme sa presvedčili aj v našom klube. 
bolo nám cťou zagratulovať našim prvým klubovým novomanželom. 
Denno denne sa presviedčame o tom, že stómia nie je choroba, len 
postihnutie, s  ktorým sa treba naučiť žiť a  potom si život môžeme 
vychutnávať tak, ako predtým, alebo ešte viac plnohodnotnejšie, 
lebo vidíme iné hodnoty a život si vieme viac vážiť.   
o Kde sa môžu obrátiť prípadní záujemcovia o členstvo v tomto 
klube?

čo všetko ponúkajú Zdravotnícke potreby 
v Galante, na ul. clementisove Sady?
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- ilco klub je svojpomocné občianske združenie stomikov, 
ileostomikov a  urostomikov. členstvo v  klube je dobrovoľné, 
diskrétne, humánne, rodinné a  priateľské, tvoria ho pacienti 
a  dobrovoľní členovia z  radov rodinných príslušníkov. Záujemci 
o členstvo sa môžu informovať na telefónnom čísle našej prevádzky, 
nakoľko som vo výbore ilco klubu a pomáham pri tvorbe nápadov 
a realizovaní všetkých aktivít.
o Čo najbližšie pripravujete pre stomikov, resp. stomici pre seba?

- v roku 2012 by sme chceli pokračovať s našimi aktivitami, každým 
rokom sa zapája viac pacientov a to nás motivuje k tomu, aby sme 
každým rokom napredovali k  lepším nápadom v  prospech našich 
pacientov. v  letných mesiacoch chceme zopakovať stretnutia 
v prírode, čo malo dobrú odozvu od našich pacientov. bez pomoci 
sponzorov a ľudí s humánnym zmýšľaním, ktorí nám prispievajú 2% 
z  daní, by sa tieto aktivity ťažko realizovali a  v  neposlednej miere 
výboru ilco klubu, ktorý sa niekoľko krát do roka, v  rámci svojho 
voľného času, stretáva, aby sa mohli zrealizovať nové nápady. 
všetkým srdečne ďakujem.

spracovala: 
Mgr. Alena Jaššová

foto:
Milan Feješ

Prevádzka GALANTA 
Zdravotnícke potreby 

clementisove sady 1614 
Galanta 924 01 

tel.: 031 / 780 4150, 
e-mail: zdravotnickepotreby@stonline.sk  

Otváracie hodiny : 
Pondelok – Piatok: od 8:30 do 16:30

Sobota - od 8:00 do 12:00, Nedeľa - zatvorené 

Prevádzka SLÁDKOVIČOVO
výdajňa zdravot. pomôcok e+e 

 j. Dalloša 1354 
 Sládkovičovo 925 21 
 tel.: 031 / 784 2320 
Otváracie hodiny : 

 Pondelok – Piatok: od 8:00 do 16:00
 Sobota, Nedeľa - zatvorené

Kúpila som si byt 
v staršej bytovke. 
Mám ho samozrejme 
riadne poistený pre 
prípad vytopenia 
od suseda, výbuchu 
plynu, či iného 
znehodnotenia a aj 
proti krádeži. Ale byt 
je súčasťou celého 
bytového domu 
a nemá jedného 
majiteľa, teda 

každý obyvateľ vlastní svoj byt. Preto by ma 
zaujímalo, ako by sme sa mohli, ako majitelia 
svojich bytov, chrániť v prípade záplav, keď by 
sa podmočili základy a narušila by sa statika 
..., mali by sme vôbec preplatené škody ...? 
A čo keby sme sa museli vysťahovať kvôli 
bezpečnosti, čo by bolo s náhradou škody? A 
tiež ma zaujíma, či sa nedá poistiť celý činžiak 
– ako stavba – proti takýmto škodám, ako 
postupovať a koľko by to stálo? A ak nebudú 
chcieť ostatní obyvatelia domu, môžem si aj 
ja, individuálne, poistiť svoj byt proti takýmto 
negatívnym vonkajším vplyvom? Lebo dnes 
nič nie je isté a byt mám na hypotéku a keď by 
sa poškodil tak, že sa tam nebude dať bývať, a 
pritom by som nemala nárok na odškodnenie, 
kde by som existovala aj s rodinou? Ďakujem 
za odpoveď.
vy máte podľa všetkého poistenú iba domácnosť. 
Ak nie ste vlastníkom bytu, ale iba jeho užívateľom, 
tak si môžete poistiť iba domácnosť, ktorá obsahuje 
súbor vecí na bývanie, oblečenie a podobne. 
tiež si môžete poistiť aj zodpovednosť za škody, 
ktoré spôsobíte vy ako osoba na inom majetku, 
alebo na zdraví iného občana. to, čo zaujíma vás, 
je poistenie nehnuteľnosti a v prípade, že nie ste 
vlastníkom, tak nehnuteľnosť môže poistiť iba 

vlastník a v prípade poškodenia budovy, vlastník 
musí znášať všetky škody. iná je situácia, ak ste 
vlastníkom predmetného bytu. vtedy si môžete 
poistiť svoju nehnuteľnosť aj sama a poisťovňa vám 
uhradí škody, ktoré by vznikli na vašom majetku. 
Pri vlastníctve nehnuteľnosti je potrebné poistiť 
si aj zodpovednosť z držby nehnuteľnosti pre 
prípad poškodenia susedov prípadným vytopením 
z vašej stupačky, alebo pri požiari, výbuchu vo 
vašom byte a podobne. keby nastala situácia, že 
nemôžete váš byt po živelnej udalosti obývať, 
tak poisťovňa uhradí ubytovanie na nevyhnutné 
obdobie, samozrejme sú tu určité limity. je tu tiež 
aj možnosť, že sa všetci susedia dohodnete a dáte 
si poistiť celú bytovku spoločne a aj poistné budete 
platiť spoločne. cenu vám povedať neviem, lebo 
neviem údaje o vašej nehnuteľnosti, cena závisí 
od veľkosti bytovky a počte podlaží. Ale v každom 
prípade je potrebné navštíviť poisťovňu a dať si 
vypracovať ponuku, ak budete s ponukou spokojní, 
tak sa môže zmluva uzatvoriť s poverenou osobou 
a následne sa vyhotoví fotodokumentácia danej 
nehnuteľnosti. každé poistenie nehnuteľnosti v 
sebe zahŕňa poistenie proti živelným rizikám, a ak 
také nastane a budova je poškodená, poisťovňa je 
povinná vzniknuté škody uhradiť. medzi živelné 
riziká, ktoré zahrňujú vodné škody patrí povodeň, 
záplava, krupobitie a kvapalina unikajúca z 
vodovodného zariadenia. A často sa k tomu môže 
pridružiť aj zosuv pôdy, zrútenie skál, alebo zeminy, 
ktoré je tiež živelnou udalosťou. Ako poznáme 
rozdiel medzi povodňou a záplavou? Povodeň 
nastáva vyliatím potoka, jazera, alebo rieky a 
záplava nastane pri prudkých dažďoch, keď nestíha 
kanalizácia, alebo pôda vsakovať vodu a tá zostane 
na povrchu. keďže v minulosti sa  takéto pohromy 
vyskytli častejšie, poisťovňa sa chráni pred novým 
poistením práve v čase povodní, a to tak, že 
poistenie pre prípad povodní a záplav nadobúda 
účinnosť až mesiac od uzavretia poistnej zmluvy. 

táto podmienka 
neplatí, ak bola 
n e h n u t e ľ n o s ť 
poistená u inej 
poisťovne a klient 
iba menil poistku. 
čo by som veľmi 
dala do pozornosti je 
podmienka, že poisťovňa zaplatí škody spôsobené 
povodňou, alebo záplavou iba v prípade, ak miesto 
za posledných 10 rokov nebolo postihnuté takouto 
pohromou, alebo nehnuteľnosť sa nenachádza v 
povodňových oblastiach. Naše okolie je pre čSob 
poisťovňu zatiaľ oblasťou, na ktoré sa poistenie 
povodní a záplav vzťahuje – samozrejme, ak 
sa tu už voda nevyskytla. kritérium pre takéto 
poistenie je teda oblasť, kde sa takéto pohromy 
zatiaľ nevyskytli, poistený musí mať poistenú 
nehnuteľnosť na skutočnú hodnotu – nemal by 
mať podpoistenú nehnuteľnosť, lebo poisťovňa by 
úmerne k nižšej hodnote znížila vyplatenie. Ak vaši 
susedia nesúhlasia s poistením bytovky a nastane 
nejaká škodová udalosť, tak vaše náklady na 
opravy preplatí poisťovňa a susedia budú musieť 
dané škody uhradiť zo svojho.

ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
Nám. Slobody 1196/19
Sereď
Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 16:00
A podľa potreby po dohode s klientom.
Tel./fax : 031/7893061
Mobil: 0905397116
0910812916
mail: monika.backarova@gmail.com

Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti 

Na vaše otázky odpovedá: ing. monika backárová, generálna reprezentantka
Ako sa dá poistiť celá budova, v ktorej vlastním byt?

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. každý prispievateľ- občan je na 
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spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril 
pracovník vydavateľstva.
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Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú od januára vyplácať 
vyššie rodičovské príspevky a vyššie prídavky na deti. Na 
druhej strane však môžu výplatu týchto dávok zastaviť, ak ich 
o to požiada súd, pretože rodič nedodržiava rozhodnutie súdu 
napríklad o úprav styku rodiča s dieťaťom.

Príspevky pre rodičov:
1. Rodičovský príspevok: 
- suma do 31. 12. 2011: 190,10 eur 
- suma od 1.1.2012: 194,70 eur

Ak rodič zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených 
detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, 
ktoré sa narodilo súčasne. Rodičia dvojičiek tak dostanú od januára 
2012 namiesto 237,60 eur rodičovský príspevok vo výške 243,40 
eur, rodičom trojičiek sa príspevok zvýši z 285,10 eur na sumu 
292,10 eur. 
Vyšší rodičovský príspevok dostane budúci rok asi 120-tisíc rodičov. 
Naďalej platí, že rodič môže popri poberaní rodičovského 
príspevku pracovať, pričom môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť 
prostredníctvom inej osoby, alebo môže dieťa umiestniť v jasliach či 
škôlke. Rodičovský príspevok vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny do času, kým dieťa nedovŕši tri, resp. šesť rokov (v prípade 
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu).
2. Prídavok na dieťa: 
- suma do 31. 12. 2011: 22,01 eur
- suma od 1.1.2012: 22,54 eur

3. Príplatok k prídavku na dieťa: 
- suma do 31. 12. 2011: 10,32 eur 
- suma od 1.1.2012: 10,57 eur
Prídavky na deti vyplácajú úrady práce rodičom nezaopatrených detí,  
pri deťoch ktoré už dosiahli vek 16 rokov treba doložiť každý rok 
potvrdenie o návšteve školy. Najdlhšie je možné vyplácať prídavok 

na dieťa do 25 rokov veku dieťaťa, avšak len vtedy, ak takéto dieťa 
pokračuje v štúdiu na vysokej škole a len v prípade, ak nepresiahnu 
štandardnú dĺžku štúdia prvého a druhého stupňa.
Príplatok k prídavku na dieťa dostávajú tí poberatelia, ktorí 
nevykonávajú zárobkovú činnosť a nemajú priznaní daňový bonus 
na dieťa a sú poberateľmi starobného, predčasného starobného, 
invalidného dôchodku s viac ako 70%,  výsluhového dôchodku po 
dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo dôchodku v cudzine.

Zvýšenie prídavku na dieťa sa dotkne asi 700-tisíc poberateľov, 
teda približne 1,2 milióna detí. Zvýšenie príplatku k prídavku 
pocíti asi 5-tisíc detí. 
Rodičovský príspevok, ako aj prídavky na dieťa vyplácajú úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu, to znamená, že 
vyššie príspevky za mesiac január dostanú  rodičia v priebehu 
februára. 

Výšku rodičovského príspevku môže od januára ovplyvniť to, 
ako rodič plní rozhodnutie súdu – najmä či nebráni stretnutiam 
dieťaťa s rodičom:
Od januára 2012 začne platiť novela Občianskeho súdneho poriadku, 
ktorá dáva súdom do rúk nástroje na zabezpečenie výkonu súdnych 
rozhodnutí. 
Súd môže od januára vyzvať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
aby zastavil výplatu rodičovského príspevku, prídavku na dieťa či 
príplatku k prídavku na dieťa, ak rodič neplní rozhodnutie súdu – 
napríklad nedodržiava dohodu rodičov o výchove detí, o úprave styku 
s dieťaťom a podobne. Ak rodič začne rozhodnutie plniť, súd opätovne 
vyzve úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby výplatu dávok 
obnovil. 
Toto opatrenie môže súd použiť až potom, ako rodiča vyzve, aby 
súdne rozhodnutie dodržiaval (môže nariadiť aj pojednávanie). Ak 
rodič výzvu neuposlúchne, môže mu súd udeliť pokutu (200 eur) 
a požiadať úrad práce o zastavenie výplaty spomenutých dávok.

Súčasťou sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou je aj zapájanie dieťaťa do výchovných skupinových programov, sociálnych 
skupinových programov a výchovno- rekreačných programov. Z toho dôvodu na základe schválených priorít na rok 2011 v zmysle 

zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov takýto pobyt organizoval ÚPSVaR Galanta v spolupráci s akreditovaným subjektom.

Do priority bolo zahrnutých 20 maloletých detí , pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za 
účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

Celá priorita pozostávala z viac častí, kde v jednej časti bol aj výchovno-rekreačný program, ktorý sa  konal v rekreačnom zariadení 
Skaličan. 

Všetci účastníci projektu sa po mesiacoch náročnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí   tešili na pobyt.
Prvý deň pobytu  sa v niesol duchu poznávacieho a komunikácie. Prvé problémy  s komunikáciu sa prejavili hneď na začiatku. Maloleté 

deti sa postupne učili k tomu, že bez vhodnej komunikácie nie je možné vyjadriť emócie, či konštruktívne riešiť problém.
Nasledujúce dni boli plné zážitkových aktivít, ktoré slúžili na dosiahnutie cieľov a zámerov odborného programu v tábore. Ich 

spoločným prvkom bolo ich permanentné aktívne vtiahnutie do diania, spôsob prežívania práce, osobná skúsenosť, teoretické 
vedomosti spojené s praxou.

Deti sa viedli k tomu, aby vedeli aktívne využívať trávenie voľného času. 
Využívali sa rôzne techniky a metódy ako technika koláč,  technika strachu, technika radosti, technika lásky, technika času a pod. 

V rámci programu deti navštívili  mesto Skalica, kde si pozreli pamiatky a to Mlyn bratov, Pilárikových, Rotundu sv.Juraja, Záhorské 
múzeum. 

Ako sa ukázalo, veľmi dôležitú úlohu zohral večerný klub, ktorý bol zameraný na prevenciu závislostí, kde sa  preberali  témy a fakty o 
drogách, „čo ľuďom droga dáva , čo ľudom droga berie“.

Kreativitu si mohli deti rozvíjať v   programe „tvorivé dielne“, kde si každý účastník mohol zhotoviť vlastné výtvory.
Posledné dni pobytu sa vniesli v duchu zamyslenia  nad svojim budúcim životom a nad spôsobom riešenie niektorých vyhradených 

životných situácií, ktoré ich môžu stretnúť.
I keď pobyt sa skončil a pre každého účastníka zostala krásna spomienka, práca sociálneho kurátora nekončí, práve naopak sa začína, 

alebo pokračuje.
V niektorých prípadoch zostáva aj iskierka nádeje,  že deti mali možnosť zistiť, ako sa dá aj ináč žiť  a svoj život povedú správnym 

smerom.
Ing.Alžbeta Halagová
 vedúca ODSPODaSK

ÚPSVaR Galanta

Úrady práce od  januára vyplácajú 
vyššie príspevky pre rodičov

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Výchovno-rekreačný program
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Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch, 
stanovenie 
diagnózy, liečbu... 

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  
Žilina;   
Tel.:  041/500 7800

Chcela by som sa opýtať, aký je môj problém, pretože už vyše roka chodím k mojej gyneko-
logičke, ktorá mi nastaví lieky, ale po čase sa zasa problém vráti. Tak neviem, či nerozumie 
svojej práci a nemala by som ju vymeniť. Neustále ma svrbí okolie pošvy – zvonku, aj zvnút-
ra – pritom upozorňujem, že s nikým intímne nežijem už viac rokov a takisto nepoužívam 
žiadne orálne praktiky. Takto môžem donekonečna jesť lieky a ničiť si pečeň, pritom prob-
lém mi ostáva... Ďakujem za odpoveď.

Mám vymeniť gynekologičku?

Pre úplnú možnosť  poradenia na problém mi chýba 
vek našej čitateľky, nakoľko nestabilita a  znižovanie 
hormonálneho stavu /estrogény - ženské hormóny/ 
prinášajú množstvo príznakov veľmi podobných, až 
napodobňujúcich infekcie vonkajších rodidiel a pošvy 
/svrbenie, pálenie a citlivosť na dotyky... aj prádlom/ 
a  častokrát kombinujúcich sa   ťažkostí s  udržaním 
moču a následným jeho dráždením okolia vonkajších 
rodidiel. udávané ťažkosti našej čitateľky sú jednými 
z  najčastejších návštev v  gynekologickej ambulancii. 
Zdroje ťažkostí – vedúcich ku diskomfortu u  ženy /
pálenie, svrbenie, bolesti vonkajších rodidiel a pošvy/ 
bývajú častokrát   „podceňované len“ na ťažkosti 
vznikajúce zo zápalu. Nedocenením celkového stavu 
a pohľadu na ženu vo vzťahu: k veku /nedostatočná 
hormonálna hladina ženských hormónov v  „pred-
prechode a prechode“ vedúca k menejcennosti tkanív 
a  sliznice pošvy z  čoho je i  svrbenie, štipkanie.../, 
k dietetickému režimu v  stravovaní sa /sladkosti, 
syry, káva, fermentované potraviny, umelé sladidlá, 
kysnuté pečivo... a častejší výskyt kvasinkových 
infekcií u žien/, k práci /prostredie, kde žena pracuje 
-chlad, nemožnosť dostatočnej hygieny/, k stresu 
v  domácom, pracovnom a  ostatnom spoločenskom 
prostredí /stres zvyšujúci výraznejšie výtoky z pošvy.../, 
k hormonálnej liečbe - antikoncepcia /častejší 

výskyt zápalov pošvy.../, k inej negynekologickej 
liečbe /onkologické lieky, celkové antibiotiká.../, k 
možným alergickým prejavom z  prádla /umelé 
prádlo, používanie pracích prostriedkov.../, a vo 
vzťahu u  sexuálne aktívnych žien k používaniu 
lubrikačných gélov, využívaní rozšírených sexuálnych 
praktík bez následných preventívnych ošetrovaní 
sa. A  samozrejme, v  prvom rade vylúčenie 
alebo potvrdenie bakteriálneho, vírusového, 
parazitologického procesu na vonkajších 
rodidlách a pošvy u  ženy a  následne vylúčenie 
možného /pri opakovaniach sa/ skrývajúceho 
onkologického problému v  danej oblasti! celá 
táto krátka analýza, je len časťou postrehu ku vzniku 
ťažkostí - čo je krátkou informáciou pre každú 
našu čitateľku. opakovanie sa ťažkostí po vybratej 
liečbe lekárom – gynekológom, ako aj zhoršenie 
sa ťažkostí - musí byť analýzou komplexného 
pohľadu a  vyšetrovaní v  gynekologickej ambulancii 
a  následne i  prípadného diagnostického rozšírenia 
o potrebné konziliárne vyšetrenia /endokrinologické, 
diabetologické, urologické.../. Častokrát stačí 
„precízne vyspovedanie“   ženy a  riešením môže 
byť len lekárske poradenie v  zmene životných – 
bežných - ľudských zvyklostí.

Je na škodu, ak sa ničia, alebo rušia výnimočné  
a dobre zabehnuté tradície...

ľudia potrebujú k životu slušné bývanie 
a prácu, z ktorej si môžu platiť vlastnú 
existenciu, rodinné náklady, prípadne 

ďalšie investície, ako vzdelanie, dovolenky. 
Ale k životu potrebujeme aj zábavu, 

uvoľnenie, relax. jednou z foriem 
odídenia od každodenných starostí je 
určite aj tanec, posedenia s rodinou, 

priateľmi, opekačky, zábavy a aj plesy. 
osobne ja som si v minulosti ani nevedela 

predstaviť, že by som s manželom 
nenavštívila aspoň 2-3 plesy, kde sme 

sa trošku odviazali, zatancovali si, čo-to 
popili a zajedli s priateľmi a obchodnými 

partnermi. žiaľ, tento rok je pre mňa 
takéto niečo tabu, lebo prežívam smútok. 
o manžela som prišla koncom roka, keď 
zomrel po ťažkej chorobe – a tak sa mi 
automaticky zmenili aj životné priority. 
momentálne riešim úplne iné veci a na 

zábavu mi nepríde ani myseľ, resp. som ju 
odsunula na tzv. tretiu koľaj. Nedá mi však 
nevyjadriť sklamanie nad tým, že v tomto 

roku sa neuskutočnil Reprezentačný 
ples mesta Galanta, ktorý patril vždy k 

tým najlukratívnejším v regióne, aj čo do 

programu, pozvaných hostí, vynikajúceho 
jedla – neustále servírovaného až 

do ranných hodín, ale aj kvalitného 
technického zabezpečenia, a to po 

každej stránke. chodila som na tento 
ples každý rok, vždy som sa veľmi tešila a 
doslova sme tam boli „natlačení“ – taký 

bol záujem verejnosti! čo je samozrejme 
vynikajúcou vizitkou mesta Galanta, 

organizátorov a zabezpečovateľov plesu! 
je na všeobecnú škodu, že tento ples s 

dlhoročnou tradíciou – túto svoju tradíciu 
tento rok prerušil... Naozaj sa to muselo 

stať? Naozaj sa nemohli kompetentní 
dohodnúť na nejakej alternatíve, ktorá by 
pomohla tradíciu plesu zachovať? vraj bol 
malý záujem... Zistilo sa, prečo? Alebo to 

bolo účelové, alebo sa niečo podcenilo...? 
Alebo naozaj verejnosť stratila o tento 
skutočne elegantný kultúrny sviatok 

mesta Galanta – tak odrazu záujem? iste, 
je aj ťažká ekonomická situácia štátu, 
bežní ľudia, a aj podnikatelia, strácajú 
prácu, ale aj napriek tomu, je to akési 

čudné. žeby bola malá propagácia, alebo 
málo sponzorov, či malý rozpočet pre 

organizovanie 
tejto udalosti? 

Nevedno..., 
faktom však 

ostáva, že je to 
naozaj škoda. 

Galantský 
reprezentačný 

ples bol 
skutočnou 
jedničkou 

medzi plesmi v 
regióne a dobrý 

imidž o jeho 
atmosfére sa 

šíril aj do iných regiónov Slovenska. Ak je 
niečo výborné a výnimočné, mali by sa to 
zodpovední snažiť udržať a podporovať. 

Zničiť totiž niečo pekné sa dá veľmi 
rýchlo. Ale udržať to, či zdokonaľovať a 
ďalej rozvíjať, to je naozaj drina a veľká 

zodpovednosť pred občanmi. Na to druhé 
akoby v Galante kompetentní zabudli...

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

Ponúkame politickým stranám, skupinám a jednotlivcom, kandidujúcim 
v predčasných parlamentných voľbách v marci 2012 mediálny priestor 

pre zverejňovanie predvolebných informácií, oznamov, plagátov 
a volebnej kampane. 

Telefón: 0903 516 499; e-mail: gszurnal@gmail.com
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Manželka je dlhodobo hospitalizovaná v 
nemocnici. Vyvstávajú mi však veľmi vážne 
problémy, pretože zabezpečujem chod 
rodiny, mám vybavovačky aj na úradoch 
a pri rôznych úkonoch potrebujem aj 
manželkin podpis. Neviem ju však z 

nemocnice dostať, lekár nedoporučuje 
prepustenie (manželka je naozaj veľmi 

vážne chorá), avšak bez jej splnomocnenia neviem mnohé veci 
riešiť, situácia je skomplikovaná aj tým, že manželka nevie hýbať 
s rukami, teda má problém sa podpísať. Ako by ste mi prosím 
pomohli vyriešiť takúto situáciu? Ako by som vedel zastupovať 
veci v jej mene, kto mi vie vystaviť takéto splnomocnenie okrem 
nej, alebo existujú iné možnosti? Ďakujem.
občiansky zákonník pri niektorých právnych úkonoch vyžaduje, aby boli 
vykonané v  písomnej forme. inak sa právny úkon považuje za neplatný. 
Písomná forma právneho úkonu má význam najmä z hľadiska sprístupnenia 
prejavov vôle jeho účastníkov tretím osobám (informačná funkcia) a z hľadiska 
preukázania obsahu tejto vôle (dôkazná funkcia). osobitný význam pri 
písomnom právnom úkone má podpis konajúceho. Písomná forma právneho 
úkonu predpokladá existenciu dvoch náležitostí, a to:
a) písomnosti (spočívajúcu v  tom, že obsah právneho úkonu je zachytený 
v texte listiny)        
b) podpisu konajúcej osoby obe náležitosti musia byť splnené súčasne, aby 
išlo o platný písomný právny úkon.        
Písomnosť prejavu spočíva v tom, že obsah prejavu vôle je zachytený v texte 
listiny. Dôležité  je, aby obsah listiny bol prístupný ľudskému vnímaniu. 
Požiadavka písomnej formy hmotnoprávneho úkonu účastníka je tiež 
splnená, ak je takýto úkon zachytený v  zápisnici súdu (na platnosť 
tohto úkonu sa nevyžaduje podpis účastníka). Zákon kladie rozdielne 
požiadavky, pokiaľ ide o  pisateľa textu listiny a  podpisujúceho. Zatiaľ čo 
v  prípade textu listiny všeobecne umožňuje, aby ho napísal ktokoľvek 
a  akýmkoľvek spôsobom (napr. rukou alebo mechanickými prostriedkami), 
pri podpise vždy striktne vyžaduje  podpis konajúcej osoby. tak je tomu 
napr. aj v  prípade všeobecného alografného závetu podľa § 476b oZ, 
ktorý možno napísať napr. písacím strojom, inou mechanickou pomôckou 
(počítačom) alebo cudzou rukou.  Aj v takom prípade je potrebné, aby osoba, 
ktorá závet vyhotovila vlastnoručne ho aj podpísala.  jediná výnimka zo 
zásady, že pisateľ textu a podpisujúci môžu byť dve rozdielne osoby,  sa týka 
holografného závetu. Podľa § 476a oZ vlastnoručný závet musí byť napísaný 
a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa, inak je neplatný. vo vzťahu k podpisu 
na písomnom právnom úkone (listine) zákon – na rozdiel od samotného 
textu listiny - výslovne vyžaduje podpis toho, koho takýto právny úkon 
zaväzuje. Podľa § 40 ods. 3 oZ je písomný právny úkon platný, ak je podpísaný 
konajúcou osobou. Hoci z  citovaného ustanovenia to priamo nevyplýva, 
podpis na listine sa v súkromnom práve  považuje za riadny (osobný), ak je 
vlastnoručný. vlastnoručný podpis vyjadruje individuálne a  charakteristické 
znaky rukopisu podpísanej osoby. Náš právny poriadok túto zásadu 
expressis verbis vyžaduje len vo vzťahu k podpisu závetu podľa § 476a 
a § 476b OZ (podpis „vlastnou rukou“) alebo podpisu osoby, ktorá nevie 
čítať alebo písať podľa § 40 ods. 6 druhá veta OZ („vlastnoručne“). Za 
vlastnoručný podpis sa budú považovať všetky prípady, keď písací prostriedok 
je vedený rukou (končatinou) konajúceho subjektu. Za vlastnoručný podpis 
sa nepovažuje podpis vopred predtlačený, podpis vytlačený pečiatkou alebo 
nasnímaný pomocou výpočtovej alebo rozmnožovacej techniky. Stanovisko 
právnej vedy na vymedzenie pojmu „vlastnoručný podpis“ je ešte 
voľnejšie.  Za „vlastnoručný“ je potrebné uznať i podpisy osôb, ktoré sa 
z dôvodu nemoci, úrazu a pod. nedokážu podpísať rukou, ale sa naučili 
písať napr. nohou, tužkou držanou v  ústach a  pod. Je rozhodujúce, že 

sa konajúca osoba sama podpísala; je ľahostajné, aký jej telesný úd in 
concreto nahradil funkciu ruky. Napr. podpis urobený za pomoci protézy 
alebo podobnej pomôcky. v súvislosti s podpisom je potrebné riešiť prípady 
sfalšovaného podpisu. Sfalšovaný podpis je napríklad prípad, keď podpis 
pochádza od inej osoby, než  tej, ktorá ho napísala v danom prípade, ak by 
manžel  podpísal na listine  seba i manželku. v zásade pôjde o neplatný právny 
úkon. Za fyzickú osobu pri písomnom právnom úkone často koná zástupca. 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 4 oZ  sa plnomocenstvo v takom prípade musí 
udeliť písomne. Splnomocniteľ sa na plnomocenstve musí podpísať. Pokiaľ 
ide o podpis splnomocnenca na samotnej listine o právnom úkone, ten musí 
zodpovedať všetkým náležitostiam, ktoré sa týkajú vlastnoručného podpisu. 
v  záujme právnej istoty (t. j. preukázania toho, že splnomocnenec zaväzuje 
splnomocniteľa)  je nevyhnutné, aby  vedľa podpisu splnomocnenca bolo  
uvedené, že splnomocnenec koná za splnomocniteľa. Samotná listina  by sa 
mala odvolať na dohodu o  plnomocenstve. Som toho názoru, že celistvosť 
listiny o  právnom úkone  sa zabezpečí najlepšie tak, že súčasťou listiny 
o  právnom úkone (napr. zmluvy) bude plnomocenstvo, ktoré sa s  listinou 
pevne spojí. Podľa súčasného znenia § 40 ods. 6 prvá veta OZ  na písomné 
právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je vždy potrebná úradná 
zápisnica. Za osoby, ktoré nemôžu písať alebo čítať, sa považujú tak 
osoby, ktoré sú trvale neschopné písať alebo čítať v  dôsledku choroby 
alebo telesnej vady, alebo ktoré sú dočasne neschopné písať alebo čítať 
v dôsledku napr. zranenia, ako aj osoby, ktoré čítať, alebo písať nevedia. 
Úradnou zápisnicou je podľa citovaného rozhodnutia notárska zápisnica 
o  právnych úkonoch upravená v § 46 až 55 zákona č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov. Podľa § 40 ods. 6 druhá veta oZ úradná (notárska) zápisnica sa 
nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť 
sa s  obsahom právneho úkonu s  pomocou prístrojov alebo špeciálnych 
pomôcok (napr. brailovo písmo) alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si 
zvolí, a  je schopný vlastnoručne listinu podpísať. toto ustanovenie sa týka 
najmä hendikepovaných osôb (nevidiacich, nepočujúcich) a nerieši situáciu 
osôb negramotných (tie nepoznajú písmená a nevedia čítať ani písať), ktoré sú 
schopné nahradiť podpis znamením ruky. Mestské úrady poskytujú službu, 
že matrikári chodia na požiadanie k imobilným, či invalidným občanom 
domov vykonať príslušné právne úkony (napr. overiť podpis). Rovnako 
za poplatok aj notár príde  na požiadanie ku klientovi na požadované 
miesto. odporúčam vám požiadať notára o  spísanie notárskej zápisnice, 
ktorej obsahom by bolo splnomocnenie, ktorým by vás pani manželka 
splnomocnila na vami požadované právne úkony. 
Zákon o rodine v § 20 upravuje zastupovanie manželov nasledovne:
(1) každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných 
veciach, najmä prijímať za neho bežné plnenia. konanie jedného z manželov 
pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a 
nerozdielne.
(2) ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý manžel tieto účinky proti 
inej osobe výslovne 
vylúčil a ak to bolo tejto 
osobe známe.
Zákon o rodine síce 
upravuje zastupovanie 
manželov v bežných 
veciach, ale 
splnomocnením vám 
odpadnú problémy 
s dokazovaním 
manželského zväzku 
a otázky bežných vecí.

... potrebujem vystupovať 
aj v manželkinom mene...

Radí:
JUDr. Mária Gálová

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Mária Gálová
tel.: 0905 120 129

JUDr. Beata Kováčová
tel.: 0905 634 213
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Otvorené:
pondelok-patok

9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 12:00

Dlhá nad Váhom

domesaros@gmail.com

NOVÝ   AUTOBAZÁR !

Leasing, úver áut 
od 0,0% akontácie
Výkup a predaj áut
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V našom kaderníctve si 
vyskúšajte:

nové farebné odtiene na 
vlasy, 

zaujímavé sú tiež nové 
trendy spoločenských 
účesov.

Požičiavame vlasové 
výplne do účesov...

nové metódy strihov, 

atraktívne melíre, 

Uvoľnenie tela i ducha
- Detoxikačná medová 
masáž
- Medová masáž
- Thajská masáž
- Bankovanie
- Zoštíhľujúce zábaly
- klasická masáž
- bankovanie
- medová masáž
- thajská masáž
- formovanie postavy

Terapia zlepšuje krvný obeh, 
napráva imunitný systém, 
zlepšuje vodivosť nervových 
b u n i e k ,  n a p o m á h a  p r i  
zabudovaní minerálnych látok 
a vitamínov do buniek a takto 
pomáha opätovne dosiahnuť 
ich riadnu energetickú hladinu. 
Lieči tak hlavnú príčinu 
ochorení. BEMER stimuluje 
samoliečiace mechanizmy 
ľ u d s k é h o  o rg a n i z m u  a  
viditeľne urýchľuje jeho uzdravenie. Poskytuje pomoc pri liečení 
ochorení prirodzeným spôsobom, bez vedľajších účinkov.
Je to účinné pri ochorení pohybového aparátu, reume, poruchách krvného 
obehu, pri zúžení ciev, pri poruchách metabolizmu, cukrovke, 
osteoporóze, zlomeninách, bolesti hlavy, únave, depresii, strese, alergii, 
astme, pri úrazoch a zraneniach pri športe, pri liečení rán, kožných 
ochoreniach (akné, ekzém, psoriáza). Vyskúšajte Ceragem – 
termoakupresúrne lôžko s jádekameňmi (masíruje, pri akupresúrnych 
bodoch stimuluje organizmus), zepterové výrobky: Biotron, Therap...

Ponúka 
viacero 
kozmetických 
služieb: 
rôzne druhy 
peelingov, 
masáž dekoltu, 
tváre a rúk, 
hĺbkové 
čistenie tváre 
naparovaním a 
parafínom, po 
hĺbkovom 
čistení 
dezinfekcia 
dezinfekčným prístrojom, ďalej masky na tvár, 
ktoré sa aplikujú podľa typu pleti. Zábaly a 
ampulky Vám budú aplikované pomocou 
ultrazvuku. 
Ďalšie služby:
lepenie umelých rias, farbenie obočia a mihalníc, 
denné, slávnostné a svadobné líčenie, depilácie a 
ošetrenie proti celulitíde. 

Objednajte sa: Kitti Horváth,  
Tel.: 0902 106 508

Prekvapenie: darčekové poukážky. 

Salón Orchidea
Otváracie doba pre zákazníkov: 

Utorok – Piatok: 8.00 h. - 18.00 h. 
(podľa objednávky)

Sobota: 8.00 h. - 12.00 h. 
(podľa objednávky)

Nedeľa, pondelok – zatvorené

Salón krásy a zdravia Orchidea

KOZMETICKÝ SALÓN KITTI

Štúdio BEMER Orchidea

Ozdravte svoj organizmus 
v našom štúdiu...

Kaderníctvo Orchidea

Univerzal Galanta

Masážny salón „RELAX“

Doprajte si relax a pohodu!

Nádherne a moderne učesané, kozmeticky upravené a skrášlené, zrelaxované po kvalitnej masáži a nabité 
novými silami v rekondičnom štúdiu BEMER ..., takto sa musíte cítiť, keď odchádzate z relaxačného a 

skrášľovacieho salónu ORCHIDEA v Galante, na Hlavnej ulici 918/2 (budova Univerzálu, na poschodí).

Objednajte sa: Gitka Benedeková,  
Tel.: 0905 127 249

Objednajte sa: Alžbeta Šimková, Tel.: 0902 606 459

Objednávajte sa:
Bernadeta Czinegeová
0948 005 802
0903 263 902



- 23 - Galantský a Šaliansky Žurnál  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... 

Cukráreň Kataríny Filovej 
v Horných Salibách

Objednávky:
kedykoľvek osobne 

v cukrárni, alebo telefonicky: 

031/785 2473

otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok: 10.00 – 20.00 hod.

Sobota:  8.00 – 21.00 hod.
Nedeľa: 10.00 – 21.00 hod. 

„...sladko a chutne...“

marcelke pri vytváraní účesov 
naozaj nechýbajú tvorivé nápady, 

posúďte sami...

čas stužkových zábav nastal a blíži sa aj 
plesová sezóna. Náš salón je pripravený 

plniť vaše želania, aby ste odchádzali 
sebavedomí, nádherne upravení a mohli 

sa spokojne zabávať!

vážené dámy, 
vážené dievčatá, 

milí páni!

Salón ÚSMEV, 
Horné Saliby
Marcela Bedecsová
Tel.: 0908 165 964
Nedeľa - Pondelok: zatvorené
utorok – Štvrtok: 10:00–17:30 h.
Piatok: 10:00–18:00 h.
Sobota: 8:30–13:00 h.



SPOLOČNE PRE NÁŠ REGIÓN
KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT

Érsek
ÁRPÁD

11

Nagy
JÓZSEF

14

Csicsai
GÁBOR

18

16

államtitkár  
štátny tajomník

miniszter
minister

államtitkár
štátny tajomník


