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V malej obci Dvorníky v okrese 
Hlohovec sa dňa 11. septembra 
2014 konali dve oslavy. Domáci 
nám prezradili, že ten deň má 

pán starosta narodeniny a COOP 
Jednota Galanta otvárala nový 
supermarket, ktorý je veľmi vý-
znamný nielen pre obyvateľov 

Dvorníkov, ale aj pre okolité obce. 
Supermarket vyrieši potreby zákaz-
níkov v celom sortimente, nakoľko 
tu nenakúpite iba potraviny, vráta-
ne mäsa, zákuskov a širokú ponuku 
čerstvého ovocia a zeleniny, ale aj 
celý sortiment drogistického tova-
ru, domácich potrieb, dennej tlače, 

textilu...   
Na slávnostnom otvorení 

predajne sa zúčastnili pracovníci 
COOP Jednota Galanta za ktorých 
sa všetkým prítomným prihovoril 
predseda predstavenstva COOP 

Jednota Galanta, s.d., 
Ing. Július Belovič, ktorý po-

ďakoval všetkým kolegom, ktorí sa 
pričinili o vybudovanie supermar-
ketu v Dvorníkoch, dodávateľovi 
stavby, dodávateľom vybavenia 
predajne, pracovníkom Obecné-
ho úradu v Dvorníkoch a poprial 

sympatickému kolektívu šikovných 
mladých pracovníčok predajne 
veľa úspechov v práci a samých 
spokojných zákazníkov. Starosta 

obce Mgr. Ľuboš Gubáň poďakoval 
za dobrú spoluprácu pri budovaní 
predajne a poprial svojim spoluob-
čanom príjemné nákupy. Zdôraznil 

i skutočnosť, že v predajni našlo 
zamestnanie viacero žien z obce. 

Vzhľadom k tomu, že Dvorníky 
sú malá obec s niečo vyše dvoma 
tisícmi obyvateľov, každé jedno 

pracovné miesto je  dôležité. 
Prví zákazníci, ktorí trpezlivo 

čakali na otvorenie predajne, si 
pochvaľovali nielen bohatý výber 

tovaru, akciové ponuky, ale aj otvá-
racie hodiny predajne –  pondelok 

až piatok od 6.00 do 19.00 hod., 
v sobotu od 16.00 do 16.00 hod. 
a v nedeľu od 8.00 do 13.00 hod., 

takže nakúpite aj navečer a ak vám 
niečo chýba na nedeľný obed, 

zbehnete do supermarketu. Firmy 
Tauris, Krásno a Mecom pripravili 
prezentácie a ochutnávky svojich 
mäsových výrobkov, aby sa zákaz-
níci zoznámili s ich sortimentom 
a mohli tak s prehľadom nakupo-

vať. 
Pán starosta si pokojne mohol 

odškrtnúť splnenú úlohu – zlep-
šenie obchodnej siete a galantská 

COOP Jednota s.d. má o ďalšiu 
predajňu vo svojej sieti viac. 

- GaŠa Žurnál - 
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Nový Supermarket COOP Jednoty Galanta v Dvorníkoch
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 V oblasti rozvoja a výstavby obce:
- oprava zateplenia a vybudovanie novej fasády hasičskej zbrojnice
- vyriešenie a vybudovanie spoľahlivého odvodu dažďových vôd v dolnej časti obce
- oprava miestnych komunikácií (cesty Košíkarska, Športová, Nad Váhom, Budovateľská, Pod   
  hrádzou – podľa stanoveného poradia, určeného komisiou výstavby obce)
- rekonštrukcia domu smútku, vrátane vybudovania bezbariérového vstupu doňho
- riešiť havarijný stav strechy na základnej škole
- riešiť problémy obecnej kanalizácie

V oblasť športu:
- vytvoriť nové podmienky pre športové využitie občanov od najmladších až po najstarších zabezpečením 
rôznych športových aktivít

V oblasti školstva:
- riešiť s vedením základnej školy skvalitnenie vyučovania a mimoškolských aktivít žiakov vrátane účasti na 
kultúrnych podujatiach poriadaných obcou
- riešiť spolu s vedením základnej školy a rodičmi problém navštevovania iných základných škôl našimi 
deťmi a dosiahnuť cieľ ich návratu do našej školy

V oblasti starostlivosti o deti a mládež:
-riešiť úpravy detských ihrísk a osadenie nových prvkov na ich rozvoj tak, aby sa viac začali venovať radosti 
z pohybu ako sedieť pred počítačom

V oblasti životného prostredia:
- pokračovať v separovaní druhotných surovín
- zabezpečovať dvakrát do roka veľkokapacitné kontajnery na zber a odvoz nepotrebných vecí z domácností
- zamerať sa na rozširovanie zelene jej údržby a čistoty obce

V oblasti zdravotnej starostlivosti:
- znova využiť priestory zdravotného strediska na poskytovanie aspoň základnej zdravotnej starostlivosti 
pre občanov

V oblasti bytovej výstavby a stabilizácie obyvateľstva:

„Zákonnosť, spolupráca, informovanosť, modernizácia a rozvoj 
obce Šintava, v takomto duchu chcem riadiť smerovanie obce 

v nasledujúcom volebnom období 2014-2018“, 
hovorí Václav Jurčaga kandidát na funkciu starostu obce Šintava v komunálnych 

voľbách 15. novembra 2014. Kandiduje pod por. číslom 2.

Vážení občania!
O pár dní sa uskutočnia voľby do obecnej samosprávy, čo 
znamená, že si budeme voliť starostu a poslancov obecného 
zastupiteľstva, ktorí budú zodpovední za rozvoj našej obce 
v  nasledujúcich štyroch rokoch. V septembrovom vydaní 
Galantsko-Šalianskeho Žurnálu som poskytol rozhovor, v 
ktorom som oznámil, že chcem opäť kandidovať na post 
starostu našej obce. Dôvod môjho rozhodnutia je: opäť 
naštartovať rozvoj obce a zo všetkých síl riešiť problémy 
a nedostatky, ktoré nás v obci trápia. Zákonnosťou myslím 
to, že všetky aktivity sa budú riešiť v zmysle platných zákonov 
a nariadení, pritom chcem spolupracovať so všetkými, 
ktorí budú mať záujem o rozvoj tejto obce. Naša snaha o 
naštartovanie budovania a rozvoj obce sa bude uberať v 
jednotlivých oblastiach tak, aby sa dosiahol vytýčený cieľ. 
Predkladám vám preto môj volebný program a ciele, ktoré 
chcem v nasledujúcom období dosiahnuť.



- 5 - Galantský a Šaliansky Žurnál  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... 
- riešiť základnú dokumentáciu na vytvorenie nového stavebného obvodu v obci

V oblasti starostlivosti o seniorov
- vytvárať podmienky na ich kľudnejší život
- vytvoriť komisiu na riešenie problémov a pomoci osamelým
- organizovať rôzne aktivity pre nich na využitie voľných chvíľ

V oblasti činnosti spoločenských organizácií (hasiči, záhradkári, dychovka, ZŤP,MO SČK atď.):
- vyčleniť z rozpočtu obce dostatok finančných prostriedkov na ich činnosť
- vzájomne spolupracovať pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií

V oblasti spolupráce s podnikateľmi:
- obec musí úzko spolupracovať so všetkými podnikateľmi, ktorí budú mať o takúto spoluprácu záujem
- organizovať stretnutia na úrovni vedenia obce- podnikatelia s cieľom informovať ich s potrebami riešiť 
zákazky pre obec v predstihu a ponúknuť im ich realizáciu
- pri zákazkách, ktoré budú zabezpečované inými dodávateľmi, dohodnúť spoluprácu s našimi občanmi, 
resp. podnikateľmi

Ekonomické a materiálne zabezpečenie
V tejto oblasti hospodárne, efektívne a účelne využívať finančné prostriedky z podielových daní, vlastných 
príjmov, ale i zabezpečovať a získavať dotácie zo všetkých dostupných zdrojov. Tiež využívať dary a rôzne 
sponzorské aktivity. V neposlednej rade získavať financie z eurofondov.
Ciele volebného programu a ich plnenie budú sústavne publikované vedením obce a jednotlivými 
komisiami na internetových stránkach obce a v skrátenej podobe v obecných novinách, aj v regionálnych. 
Taktiež budeme uverejňovať v doslovnej podobe celý priebeh zo schôdzí obecného zastupiteľstva.

A kto, vážení občania, by mal tieto stanovené ciele realizovať?

Prídite voliť v sobotu 15. novembra 2014, do 20:00 hod. Ďakujeme!

Ja verím, že moje skúsenosti, elán a odhodlanie ostatných 
sú zárukou, že dokážeme splniť náš program, vaše 

očakávania a tým spokojnosť občanov. 
Vážení občania – voliči!

 Voľte istotu, voľte prosperitu a rozvoj našej obce. Voľte 
budúcnosť Šintavy, voľte spokojnejší život.

Ak nás podporíte svojim hlasom, my vás nesklameme! 
Ďakujeme za Vašu dôveru! 

Janka Dunajovcová, 
rod. Sabová, 

volebné číslo 1

Matúš Dunajovec, 
volebné číslo 2

Ing. Lenka 
Hanáková, 

volebné číslo 4

Tomáš Javor, 
volebné číslo 7

Spolu so mnou sa tomu chcú plnou silou venovať i títo štyria odhodlaní mladí ľudia 
- kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:
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o Prečo ste sa rozhodli kandidovať, 
prečo si myslíte, že práve Vás by mali 
občania voliť?
- Rozhodol som sa kandidovať po dl-
hom zvažovaní a  rozhovoroch s  via-
cerými občanmi mesta, ktorých názor 
a  postoje si vážim. Zároveň si myslím, 
že vo svojom veku by som mohol zú-
ročiť skúsenosti z  komunálnej politiky, 
v  ktorej sa pohybujem už dlhšie obdo-
bie a takisto skúsenosti nadobudnuté zo 
16-ročného pôsobenia vo funkcii riadi-
teľa Gymnázia Janka Matúšku v Galante. 
Predpokladám, že rozumiem tak mladšej 
ako aj staršej generácii občanov nášho 
mesta a  dokážem ponúknuť riešenie 
niektorých problémov, s ktorými mesto 
zápasí. Tým, že som vždy kandidoval 
ako nezávislý, do funkcie poslanca MsZ 
a  zakaždým mi dali občania dôveru, 
myslím si, že som schopný dohody, 
konsenzu s  poslancami bez ohľadu na 
politickú príslušnosť. Vedú ma k tomuto 
poznaniu práve skúsenosti a  odvedená 
práca z predchádzajúcich rokov.
o Kandidujete ako nezávislý kandidát 
alebo ako kandidát nejakej polit. 
koalície, prípade s podporou polit. 
strany?
- Kandidujem ako nezávislý kandidát. 
Vždy sa uchádzam o  podporu voličov 
na základe zozbieraných podpisov a bez 
akejkoľvek podpory politickej strany.
o Čo by ste z pozície primátora chceli 
zmeniť, resp. aké budú nosné témy 
vašej kampane?
- O  fungovaní mesta mám inú 
predstavu, než v  niektorých prípadoch 
tak tomu bolo doteraz. Viaceré aktivity 
poslaneckého zboru boli práve 
primátorom mesta blokované a  tým 
sa mesto dostávalo do ťažkostí. Mesto 
Galanta by sa v  najbližších rokoch 
nemalo sústreďovať výlučne a za každú 
cenu len na výstavbu (okrem nájomných 
bytov, resp. podobného projektu), ale 
na zmysluplné dotiahnutie projektov, 
ktoré sa dokončievali v  poslednom 
čase. Galanta musí byť príjemným 
miestom pre život. Najmä mladí 
ľudia a  stredná generácia musia mať 
motiváciu (i v  prípade pracovných 
povinností v  Trnave, či Bratislave) žiť 
v našom meste. Mestský úrad musí byť 
kvalitnou a  rešpektovanou inštitúciou, 

ktorá je tu pre občana. Vytvárať čo 
najlepšie podmienky pre šport – nielen 
pre ten tradičný, ale aj nenáročný na 
financie, v  zime vybudovať pre deti 
ľadovú plochu, dobudovať detské 
ihriská, vybudovať v ich priestoroch 
oddychové zóny pre mamičky s  deťmi, 
okamžite komunikovať a spolupracovať 
s  podnikateľskou sférou, riešiť využitie 
stále narastajúceho počtu nevyužitých 
veľkých nebytových priestorov, využiť 
pozíciu okresného mesta ako lídra 
v  rámci regiónu bez podceňovania 
iných samospráv, využívať potenciál 
poslaneckého zboru a  obhajovať 
záujmy mesta navonok, či už smerom 
k  VÚC, resp. orgánom štátnej správy, 
s  finančnými prostriedkami narábať 
citlivo, transparentne, atď. Je toho 
veľa a  občania sa toto i  ďalšie námety 
dozvedia prostredníctvom spoločných 
stretnutí.
o Akým spôsobom sa chystáte 
oslovovať voličov? (letáky, 
stretnutia...)
- Voličov sa chystám oslovovať 
prostredníctvom osobných stretnutí, 
letákov, bilboardov. Myslím si však, že 
voličov treba oslovovať nielen v  rámci 
akejsi kampane, ale každodennou 
prácou a  spôsobom života. Je potom 
už len na nich, či je tá alebo oná osoba 

pre nich dôveryhodná a akceptovateľná. 
Pretože 15 dní akejkoľvek kampane 
človeka nezmení. Zostáva vždy taký, aký 
v skutočnosti je.
o Aké sú predpokladané náklady 
na volebnú kampaň? Odkiaľ na ňu 
zoberiete financie?
- Náklady na kampaň vyčísliť presne 
neviem, iba ich odhadujem. Kampaň si 
budem hradiť výlučne zo svojho. Týmto 
nemusím a ani nechcem nikomu skladať 
účty, zodpovednosť mám v  tomto len 
voči sebe a svojej rodine.
o Aký je Váš rodinný stav, kedy a kde 
ste sa narodili a Váš stručný prac. 
životopis...
- Som už 28 rokov šťastne ženatý. 
S manželkou mám dve deti. Syna, ktorý 
pracuje ako lekár a  dcéru, ktorá ešte 
študuje na vysokej škole. Narodil som sa 
v Hlohovci a až manželstvo ma privialo 
do Galanty v  roku 1988. Odvtedy tu 
pracujem na spomínanom gymnáziu, 
najskôr ako učiteľ a neskôr ako zástupca 
riaditeľa školy a teraz 16-ty rok vo funkcii 
riaditeľa školy. Štyri volebné obdobia 
som pôsobil vo funkcii poslanca v  MsZ 
v  Galante. Pracoval som v  komisii 
školstva, kultúry a  posledné volebné 
obdobie i v komisii finančnej.

Kandiduje pod por. č.1.

„Človeka charakterizuje jeho práca a spôsob, akým žije 
– nie honosná volebná kampaň“, hovorí Mgr. Peter Černý, 

kandidát na funkciu primátora mesta Galanta v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.
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Dňa 16.  októbra 2014 uzrela svetlo sveta Pamätnica 
Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali. Cieľom pamätnice 
je pripomenúť pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom, žiakom, absolventom a širokej verej-
nosti, že Gymnázium Juraja Fándlyho, ktoré je pria-
mym pokračovateľom Jedenásťročnej strednej školy 
a Strednej všeobecnovzdelávacej školy, oslavuje v 
roku 2014 šesťdesiat rokov svojho založenia. Ukázať, 
že aj naša škola má bohatú históriu a tradície, na ktoré 
môžeme byť právom hrdí. Publikácia zachytáva vývoj 
školy aj v kontexte s vývojom školstva v Českoslo-
vensku po roku 1945. Nájdete v nej veľké množstvo 
dobových fotiek, tablá a kompletné zoznamy študen-
tov, učiteľov a zamestnancov. Pri tejto príležitosti sa 
otvorili od 13.hod. do 18.hod. brány pre verejnosť v 
rámci „Dňa otvorených dverí“, kedy boli sprístupnené 
všetky priestory školy. Deň otvorených dverí sa konal 
už druhýkrát a s potešením môžeme skonštatovať, 
že záujem zo strany verejnosti je z roka na rok väčší. 
Gymnáziu Juraja Fándlyho bolo udelené najvyššie vy-
znamenanie, aké môže predseda Nitrianskeho samo-
správneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. udeliť a to 
„zlatá plaketa“ za mimoriadny prínos v rozvoji vzde-
lanosti v regióne. Publikáciu je možné zakúpiť si na 
vrátnici Gymnázia Juraja Fándlyho. Zároveň sa chcem 
poďakovať všetkým zamestnancom, žiakom a absol-
ventom, ktorí prispeli a prispievajú k šíreniu dobrého 
mena našej škole.

PaedDr. Vladimír Takáč, riaditeľ škol

Šalianske gymnázium oslavovalo 60 rokov svojej existencie

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a
0905 231 901, 0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád, zateplenie striech,
obnova náterov už zateplených fasád,

zateplenie lódžií a balkónov,
maliarske práce, stavebné práce

MARIMONT s.r.o.
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Žihárec je obcou v  šalianskom okrese, 
ktorá vedie doslova „PRÍM“ medzi obcami 
vo výstavbe nájomných bytov pre svojich 
obyvateľov. Ako hovorí samotný starosta 
Alajos Baranyay, vďaka tomu v obci rastie 
aj počet obyvateľov,  ale sa tiež vracajú tí, 
ktorí z obce odišli. Ale prichádzajú do obce 
aj noví obyvatelia, ktorí tu v  nájomnom 
byte nájdu bývanie - svoje hniezdočko – 
a môžu si založiť rodinu a tak sa obec ďalej 
rozrastá. Samozrejme, že byty sú určené 
tým, ktorí pracujú a  teda vedia riadne 
a  včas nájomné a  energie zaplatiť. Je len 

škoda, že niektorí nájomníci si nevedia pekné byty vážiť a nestarajú 
sa o  ne dostatočne. Asi naozaj platí, že keď niečo dostane človek 
zadarmo, tak k  tomu pristupuje ľahkovážne. „Dúfajme, že takýchto 

nájomníkov budeme mať čo najmenej“, hovorí starosta obce.  Vo 
volebnom období 2010-2014 obec Žihárec postavila 54 bytov 
a  vytvorila 20 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných 
domov. Je to slušný výsledok! Šaľa by si z tohto mohla brať príklad, 
tu sa totiž nepostavil  za dvadsať rokov pre mladých ľudí a rodiny ani 
jeden nájomný byt! Naozaj smutná štatistika a ešte smutnejšia vizitka 
mesta a jeho funkcionárov! Len pripomíname, že výstavba nájomných 
bytov sa úspešne rozbehla aj v ostatných obciach šalianskeho okresu. 
Keď sa chce, všetko ide. Len to vyžaduje úprimný vzťah k  mestu a 
k  obyvateľom a  akčný pragmatický prístup pri riešení problémov 
obyvateľov, chuť vec vybaviť a trvať na prioritách. A pomoc mladým 
rodinám, mladej generácii, aby vďaka hypotékam nežili na hranici 
chudoby a  najmä strachu - dnešnou prioritou určite je! Starosta 
obce Žihárec Alajos Baranyay tento fakt pochopil už dávno a preto 
aj v predstihu začal konať. V tomto smere slúži naozaj príkladom pre 
ďalších.  

Zsigárd a Vágsellyei járásban vezető szerepet tölt be a bérlakás építés 
terén. „Ennek köszönhetően növekszik a falu és a lakosság száma, ill. 
visszatérnek azok a lakosok is, akik egykor elköltöztek“ – vallja Baranyay 
Alajos polgármester úr. Mellettük új lakosok is érkeznek a  faluba, 
akik itt képzelik el életüket, jövőjüket, és itt „raknak fészket“, ezzel is 
növelve a falu lélekszámát. Természetesen ezek a  lakások csak azok 
számára érhetőek el, akik rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, és 
időben tudják fizetní a bérleti díjat és a rezsiköltségeket. Sajnálatos 
tény, hogy vannak bérlők, akik nem értékelik a  felkínált szép 
lakásokat, és nem törődnek megfelelően a lakások állapotával. Ismét 
beigazolódik az a  tény, hogy ami csak úgy belehullik az emberek 
ölébe, azt nem tudják kellőképen értékelni. „Reméljük, hogy a 
jövőben az ilyen jellegű problémák egyre ritkábban fordulnak majd 

elő“- említette Baranyay Alajos polgármester úr. 2010-2014-es 
választási időszakban Zsigárd község önkormányzata 54 bérlakást 
adott át és 20 építkezési telket biztosított a családi házak építéséhez. 
Ez szép eredmény! Vágsellye példát vehetne Zsigárdról, ott ugyanis 
az elmúĺt 20 évben egyetlen bérlakás sem épült a  fiataloknak és 
a fiatal családoknak. Ez a  lesújtó tény a  város vezetését minősíti! 
Mellékesen megjegyeznénk, hogy a  zsigárdi pozitív minta a  járás 
további falvaiban is követőkre talált.  Vágsellye városának öszintén 
szembe kellene néznie a  problémákkal, és megfelelően kezelni 
ezeket, hogy a fiatal családok ne kerülhessenek bele az adóság illetve 
a hitel csapdájába.  Zsigárd község polgármestere Baranyay Alajos 
már időben megtette a szükséges lépéseket, ezzel követendő példa 
lehet mások számára is.       

Žihárec je vo výstavbe nájomných bytov pre mladé rodiny 
jedničkou v šalianskom okrese!

Mesto Šaľa začína vážne krívať a zaostávať už aj za obcami...

Zsigárd a bérlakások építésének területén – az „Első“ 
a Vágsellyei járásban

Vágsellye városa fokozatosan kezd lemaradni a fejlesztések 
terén, sőt egyes falvak is megelőzik...

GaŠa Žurnál
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Klientské centrum

Cyklotrasa do Dusla

Byty pre mladé rodiny

Občan už nemusí chodiť po desiatich kancelá-
riách a registrovať sa, alebo vybavovať podania, 
alebo získavať informácie. Cieľom vytvorenia 
klientského centra je zavedenie služby komplex-
ného vybavenia klienta na jednom mieste.. Tak 
ako to poznáme z firiem, akými sú elektrikári, ply-
nári, mobilní operátori a pod. Jednoducho prísť 
na klientské centrum a vybaviť si všetko. Službu 
klientského centra dnes poskytujú desiatky mest-
ských úradov na Slovensku. Ich súčasťou je okrem 
integrovaného poskytovania služieb často napr. aj 
detský kútik, možnosť prefocovania či vytlačenia 
dokumentov a pod. Som presvedčený, že aj naše 
mesto môže poskytovať takúto službu. Ilustračná 
vizualizácia nie je projektom, ale nápadom, ako 
by to mohlo vyzerať, pretože klientské centrum 
netvoria priestory, ale organizácia tejto služby, tak 
aby bola pre občana čo najkomfortnejšia.

Šaľa potrebuje byty. V Šali nájomné byty 
celé roky nestavajú! Úbytok počtu 
obyvateľov je jasným signálom, že byty 
pre mladé rodiny sú nevyhnutné. 
Pozemok na Kráľovskej ulici /bývalé 
záhradky/ je lokalitou, kde podľa územného 
plánu možno postaviť takmer 200 bytov. 
Štát prostredníctvom fondu rozvoja 
bývania podporuje výstavbu nájomných 
bytov. Vytvoríme podmienky preto, aby sa 
mladí z nášho mesta nemuseli sťahovať kvôli 
bývaniu do okolitých miest a obcí.

Isto poteší zamestnancov Dusla. Ale nielen ich. Využijú 
ju aj návštevníci plavárne, polikliniky alebo jednoducho 
tí, ktorí sa chcú bezpečne pobicyklovať. S cyklotrasou do 
Dusla počíta aj územný plán mesta.
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Mgr. Jozef Belický má 47 rokov, narodil 
sa v Šali a doteraz tu aj žije.  S manželkou 
má jednu dcéru, ktorá už má svoju 
rodinu v  Šali, do ktorej pribudli dve 
dcérky. Po základnej škole a gymnáziu 
Jozef Belický vyštudoval právo. Viac ako 
desať rokov bol náčelníkom mestskej 
polície v Šali, následne prednostom 
mestského úradu v Šali. Sedem rokov 
sa venuje spolu s  dcérou  podnikaniu 
v oblasti predaja športových potrieb.
o Vy ste sa tiež angažovali v 
miestnej politike.  Čo môžete 
povedať o Vašich skúsenostiach?
- Za najpodstatnejšie považujem, že sa 
mi vždy darilo spájať ľudí. S  podporou 
kolegov, ale najmä Šaľanov, sa nám 
podarilo mnoho dobrých projektov. 
V  rámci kriminálnej prevencie sme 
zapojili deti do ochrany detí pred 
kriminalitou cez rovesnícky program 
Junior Police Venturers. Dobrovoľníci 
nám chodili pomáhať ráno na priechody 
pre chodcov a  chrániť deti pri ceste do 
školy. Usporadúvali sme letné tábory pre 
deti, prednášali kriminálnu prevenciu na 
všetkých školách a nielen v našom meste. 
Boli sme napríklad jednou z prvých polícií, 
kde sa policajtom stal Róm. Dodnes 
je výborným pracovníkom polície. 
Vzdelávali sme policajtov a nielen našich, 
ale aj z  iných miest Slovenska. Bolo toho 
veľa a  všetko si vyžadovalo spájanie ľudí 
pre dobrý cieľ a schopnosť spolupracovať. 
o Ako by ste zhodnotili stav Vášho 
mesta v súčasnosti, povedzme aj 
v porovnaní s inými mestami...
- Žijem tu a  počúvam aj ľudí a  musím 
povedať, že za posledné roky mesto žiaľ, 
nenapreduje. Skôr naopak. Netvrdím, 
že je to len vinou samosprávy, ale 
lepšia spolupráca, či už s  VÚC v  Nitre 
alebo so štátnymi orgánmi, by mestu 
určite pomohla. V  Šali žijú fantastickí 
ľudia, mnohí sú výnimočne úspešní, sú 
tu podnikatelia, ktorým sa darí. Treba 
ľudí a  ich záujmy spájať a  komunikovať 
potreby mesta na správnych miestach 
a  možno byť vytrvalý a  neodbytný. Šali 
náleží miesto lídra regiónu a  chcem mu 
tento titul vrátiť.
o Rozhodli ste sa kandidovať 
v tohtoročných voľbách na post 
primátora Šale. Na základe akého 
poznania ste dospeli k tomuto 
rozhodnutiu? 
- Stretávam sa s  množstvom ľudí a  často 
mi sami hovorili, aby som kandidoval, že 
mám schopnosť zlepšiť vzťahy v  meste. 
Rozprávam sa s mnohými mladými ľuďmi, 
s občianskymi aktivistami, s podnikateľmi, 
ale aj s  priateľmi a  známymi. Ich návrhy 

a nápady som aj spracoval do volebného 
programu. Veď ak takmer každý mladý pár 
hovorí o  probléme s  bývaním, tak prečo 
by nemalo mesto postaviť byty? Ak sa 
podnikatelia sťažujú, že robia všade, len 
nie vo vlastnom meste, tak s tým musíme 
niečo spraviť. Ak sa ľudia sťažujú na pomer 
kvality služieb k výške daní a  poplatkov, 
tak ich nestačí len počúvať, ale treba to 
zmeniť.
o Čo si od tejto funkcie a od 
riadenia mesta Šaľa sľubujete? 
- V prvom rade by som ako primátor určite 
zmenil vzťah primátora a  mestského 
zastupiteľstva. Atmosféra normálnej 
spolupráce umožní uplatniť každý 
dobrý návrh a  nápad. Je treba zmeniť 
poskytovanie administratívnych služieb 
občanom tak, aby bolo jasné, že verejná 
služba je od slova „slúžiť“. Pracoval som už 
na úrade a viem, že je tam veľa výborných 
ľudí, ktorí dokážu rýchlo a profesionálne 
vybavovať žiadosti občanov. Treba im 
dať priestor a  možnosť, aby to robili. 
Vybavovanie na úrade by vás nemalo 
obťažovať a za svoje dane si zaslúži každý 
občan kvalitný servis.
o Aké plány máte, ak by ste sa stali 
primátorom, ktoré záležitosti by 
ste riešili prioritne, čo je taká Vaša 
srdcovka? 
- Z  toho čo počúvam, tak ľudí najviac 
trápi nemocnica. Chodia po celej Šali, 
kým si vybavia vyšetrenia. Na mnohé 
vyšetrenia treba ísť do Nitry, Galanty 
alebo Bratislavy. Toto trápi ľudí a  nie je 
v  kompetencii mesta to zmeniť. Chcem 
ale viac a  efektívnejšie spolupracovať 
s tými, ktorí nám môžu pomôcť. Dôsledne 
budem obhajovať to, aby poliklinika 
v  našom meste bola miestom, kde si 
vybavíte väčšinu vyšetrení. Vyšší územný 
celok ako majiteľ nemocnice už urobil 
nejaké opatrenia, aby sa lekári vrátili do 
polikliniky, ale treba ďalšie investície, 
prístrojové vybavenie a  lekárov, tak aby 
aspoň poliklinika fungovala tak ako má. 
Mne osobne asi najviac chýba pôrodnica, 
aby sme našich malých občanov mohli 
vítať na svet tu v Šali, ako kedysi. Urobím 
všetko preto, aby sa to ešte vrátilo.
V silách mesta je postaviť byty pre mladých, 
cyklotrasu do Dusla a  zásadne zlepšiť 
služby, ktoré poskytujeme občanom. 
Administratívne, ale aj komunálne služby, 
zlepšiť bezpečnosť, podmienky pre 
vzdelávanie aj pre využitie voľného času.
o Ako garantujete, že budete 
vedieť volebné sľuby naplniť, čo 
všetko pre to urobíte, podniknete, 
zorganizujete?
- Počul som už hlasy, že sľubujem vzdušné 

zámky. To však môže tvrdiť len niekto, kto 
neverí vo vlastné schopnosti. Každý deň 
sa okolo nás dejú neuveriteľné veci a  ak 
by ľudia neverili svojim schopnostiam, 
tak dnes by sme nemali nič.  Zrealizoval 
som už mnoho projektov a  viem, čo je 
a čo nie je možné. Moje ciele vychádzajú 
z  možností mesta a  z  reálne platných 
dokumentov. Tak napríklad byty sú 
súčasťou územného plánu centrálnej 
mestskej zóny, ktorý hovorí o  výstavbe 
takmer dvesto bytov v priestore, kde sme 
to občanom predstavili. Je možné postaviť 
ich na etapy a prefinancovať s podporou 
štátneho fondu rozvoja bývania. Robia to 
aj okolité obce a je to príležitosť ako udržať 
mladých v  meste. Cyklotrasa do Dusla je 
tiež v územnom pláne mesta a je dokonca 
zakomponovaná aj do podmienok 
pre výstavbu chodníka k  firmám Dabo 
a  Shin Heung. Konzultoval som možnosť 
výstavby aj s  architektom mesta 
a  jednoznačne je možné ju zrealizovať. 
Financie možno získať z  Eurofondov 
alebo z  fondov štátu a  samozrejme 
nejaké možnosti financovania má aj 
mesto. Klientské centrum je skôr otázka 
organizácie práce než nejakých investícií. 
Náklady, ktoré na to budú potrebné, nie 
sú nijako významné. Nemôžeme sa tváriť, 
že všetky naše zámery by mala zaplatiť 
Európska únia alebo niekto iný. Veď 
občania platia dane a  majú za to dostať 
kvalitné služby.
o Čo by ste odkázali ľuďom, prečo 
a koho prísť voliť?
- Voľby sú dôležité. Každý môže rozhodnúť 
o  svojej budúcnosti v našom  meste. 
Prídite, vážení občania, 15. novembra 
2014 voliť a  vyberte si z  kandidátov 
toho, ktorého program vás najviac osloví. 
Verím, že všetci kandidáti majú úprimnú 
snahu zlepšiť život v  našom meste. Ja 
navyše k tomu ponúkam svoje skúsenosti, 
schopnosť spájať ľudí a  ochotu ľuďom 
v Šali slúžiť. Všetkým, ktorí sa rozhodnú 
dať mi vo voľbách svoj hlas, garantujem 
jedno: Ako primátor urobím všetko pre 
to, aby ste vy a vaše deti mohli v našom 
meste žiť dôstojný život.

otázky: Galantský a Šaliansky Žurnál

„Môj program vychádza z možností 
mesta a z reálne platných dokumentov 

a podmienok. Ako primátor urobím 
všetko pre to, aby sme v našom meste 

mohli dôstojne žiť“, 
hovorí Mgr. Jozef Belický, kandidát na funkciu 

primátora mesta Šaľa vo volebnom období 2014-2018.



Zo súkromného 
albumu

 Mgr. Jozefa Belického
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3-izbový byt 
75m2 

po rekonštrukcii 
na Cintorínskej 
ulici v Šali-Veči. 
Cena: 45.000 €

2-izbový byt 
50m2 

po čiastočnej 
rekonštrukcii 

v centre mesta 
Šaľa,

Budovateľská 
ulica. 

Cena: 38.500 €

Pozemok,
 rozloha 950m2 

vo Vlčanoch, 
časť Somola. 

Cena: 7.900 €

Rodinný dom 
s novou strechou, 

4-izby, 
9ár pozemok, 
Agátova ulica, 

Šaľa. 
Cena: 113.000 €

Bc. Silvia Kováčová, 
tel.: 0907 794 634, 
e-mail: s.kovacova@directreal.sk 

/

Z mojej ponuky vyberám

Mnohé veci každodenného života berieme ako samozrejmosť, 
ako niečo, čo tu odjakživa bolo, je a zostane. K takým patrí aj 
škola. A mnohokrát aj učitelia v nej ...
„My sme si mysleli, že tu zostaneš navždy!“  Boli úprimné 
slová, ktoré zazneli veľakrát pri spoločnej rozlúčke všetkých 
zamestnancov Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa s  jej riaditeľkou 
PaedDr. Alžbetou Botorčeovou v septembri 2014. 
Pôsobila na stredných školách v  Šali od roku 1982. Bola pri 
vzniku troch nových škôl; v  roku 1993 Strednej priemyselnej 
školy a Osemročného gymnázia a  v  roku 2003 Obchodnej 
akadémie.  Tej prvej ostala verná 21 rokov a riadila ju 19 rokov. 
Riaditeľkou Spojenej školy (SPŠ, SPŠCH a SOUCH) bola od roku 
2006.
V súčasnosti pôsobí PaedDr. Alžbeta Botorčeová  ako vedúca 
odboru vzdelávania a  kultúry Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a usmerňuje a riadi všetky stredné školy 
a  kultúrne inštitúcie v  zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskej 
župy.

V komunálnych voľbách 
15. novembra 2014 kandiduje 

za poslankyňu v meste Šaľa.

PaedDr. Alžbeta Botorčeová už pôsobí 
v novej funkcii v Nitrianskej župe
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Vo Veľkej Mači  skultúrnili Dom smútku

Nagymácsédon kulturálttá tették 
a község ravatalozóját

Templári opäť pomohli galantskej nemocnici

V obci Veľká Mača dokončili práce na prestavbe a zastrešení domu 
smútku. Investičný projekt obce získal podporu z výzvy Miest-
nej akčnej skupiny Dudváh v rámci prístupu zo systému podpôr 
LEADER vo výške 55 000 EUR, zvyšnú časť stavebných nákladov (50 
000 EUR) zabezpečila obec z vlastného rozpočtu. Stavebné práce 
zabezpečovala firma Localstav, ktorá celú prestavbu zvládla za 5 
mesiacov. V obci Veľká Mača v minulých rokoch sa podarilo zreali-
zovať množstvo rozvojových projektov, pričom na väčšinu z nich sa 
podarilo získať prostriedky z fondov Európskej únie. Po ukončení 
tohto projektu môže vedenie obce vyškrtnúť ďalšiu zo svojich 
prioritných úloh, lebo sa v rámci tohto rozvojového projektu po-
darilo skultúrniť prostredie na obecnom cintoríne, a tým prispieť k 
dôstojnejšej  úrovni smútočných obradov.

Nagymácsédon az elmúlt hetekben befejeződtek a ravatalozó 
átépítési és lefedési munkálatai.  A község pályázata a Dudvág 
Helyi Akciócsoport felhívásából nyert  55 000 eurós támogatást , 
az építkezéshez szükséges további pénzösszeget (50 000 EURO) 
az önkormányzat a község költségvetéséből biztosította.  Az 
építkezési munkálatokat a Localstav cég 5 hónap alatt végezte el. 
Nagymácsédon az elmúlt években több sikeres fejlesztési pro-
jekt valósult meg, a legtöbbre ezek közül sikerült pénzforrásokat  
biztosítani  az Európai Közösség  támogatási  rendszeréből.  A 
ravatalozó felújításával  a község önkormányzata egy újabb , már 
régóta húzódó problémát oldott meg, hiszen a felújítással sikerült 
kulturáltabbá tenni a temetőt és környezetét, hogy a temetési 
szertartások méltóságteljesebben valósulhassanak meg.  

Ing. Štefan Lancz kandiduje opätovne 15. novembra 2014 za starostu obce Veľká Mača

Ing. Štefan Lancz újra indul a 2014 november 15-i polgármesteri választáson.

Nebojte sa, nikto z Templárov neochorel, ani nemal úraz, ba ani ne-
potreboval lekársku pomoc. Opak je pravdou. Templári, verní svojim 
predsavzatiam, opäť pomohli nemocnici a jej prostredníctvom nám 
všetkým. 
Na malej slávnosti dňa 21. októbra 2014 odovzdali pracovníčkam 
oddelenia hematológie, tranzfúzológie a klinickej biochémie prvú 
mobilnú transfúznu jednotku Centrifuge 5702. Ako povedal vo 
svojom poďakovaní zástupca riaditeľa nemocnice MUDr. Július 
Muránsky, náklady na krv a krvné produkty sú veľmi vysoké a vďaka 
mobilnej transfúznej jednotke bude mať nemocnica možnosť získa-
vať krv od darcov aj mimo priestorov nemocnice. Zatiaľ bola situácia 
veľmi nevýhodná, lebo v našom regióne odoberali krv iné transfúz-
ne oddelenia, ktoré so svojimi mobilnými jednotkami organizovali 
odbery v našom regióne a naša nemocnica bola nútená nakupovať 
krv na celom Slovensku, čo je obzvlášť v súrnych prípadoch veľmi 
náročné na čas i financie.
Templári majú predstavu, že mobilná transfúzna jednotka bude pra-

videlne navštevovať galantské pod-
niky a okolité obce a tak získavať 
nových darcov a šetriť tak náklady 
nemocnice, ktoré môžu byť použité 
na zlepšenie zdravotnej starostli-
vosti o pacientov nemocnice.
MUDr. Július Muránsky poďakoval 
meno vedenia nemocnice všetkým 
sponzorom, ktorí sa podieľali na ná-
kupe prístroja v hodnote 3 500 €. 
Hoci členovia občianskeho 
združenia  Templars Slovakia 
sú tvrdí chlapi, ktorí sa venujú historickému šermu a bojovým 
umeniam, majú dobré srdcia a myslia na všetkých, ktorí v 
chorobe potrebujú zdravotnú pomoc. Ich dlhoročná spolupráca 
s Nemocnicou sv. Lukáša v Galante je príkladom pre všetkých, ktorí 
majú možnosť pomáhať. 
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Chceš osloviť verejnosť a nech to má silu?

email: gszurnal@gmail.com
tel: 0903 516 499

Váš regionálny časopis...

ŽURNÁLGalantský
Šaliansky

a

Chovateľské potreby
Edita Kollerová

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: 0905 / 162 949
Otváracia doba: Po - Pia: 9.00 - 16.00 * So: 8.00 - 12.00

• Konzervy pre mačky a psy • 
Granule pre psov a mačky •

• Šampóny rôzne •
• Výstroj pre psov a mačky •

• Maškrty pre psov • 
• Klietky rôzne • Krmivo pre exoty 

+ výbava • Rybárske potreby •
• Krmivo pre akvarijné ryby + 

výbava • Kŕmne zmesi na výkrm • 
Prísady do kŕmnych zmesí

Vykonávame pre našich zákazníkov 
na základe ich objednávky 

všetky pohrebné služby:
- výkopy hrobových miest

- obliekanie
- samotná organizácia 

celého pohrebného aktu
- pôsobnosť v rámci regiónu

- prevozy zosnulých v rámci celej 
republiky, i mimo SR

Pohrebná služba ŠAĽA s.r.o. 
MÁRIA JUHÁSZOVÁ

Dolná 1, ŠAĽA

Tel.: 0905 571 985  !NONSTOP!
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Nová kaviareň v Galante

Sympatický personál sa teší na Vašu návštevu, aby Vás mohol obslúžiť k spokojnosti  
a získaniu dobrého pocitu..., a môžete si posedieť v príjemnom prostredí 

s útulnou atmosférou a vychutnávať si s priateľmi drink podľa Vášho výberu!

ul. Esterházyovcov /pri Kauflande/

majiteľka: Mgr. Veronika Vargová
tel.: 0905 649 760

Ponúkame:
• teplé nápoje – kávové špeciality, 

bezkofeínovú kávu, horúcu 
• čokoládu, horúce nápoje (letná 

zmes)
• nealkoholické nápoje, vrátane 

100%-ných ovocných štiav
• destiláty a likéry
• pivo, víno, šampanské
• miešané nápoje a zmrzlinové 

poháre

Otvorené:
Pondelok až Štvrtok 8:30 h. – 20:30 h.
Piatok 8:30 h. – 21:00 h.
Sobota 9:00 h. – 20:30 h.
Nedeľa 9:00 h. – 21:00 h.
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Chcela by som sa trochu viac dozvedieť 
o psoch – Bernardínoch. Ja viem, že 
internet poskytuje rôzne informácie, 
ale mám rada, keď mi to povie, napíše 
veterinár z iného okolia, bydliska. Má to 
pre mňa inú hodnotu – ako všeobecné 
fakty  a internet nepoužívam. Aký to je 
pes? Ako sa správa, čo vyžaduje, ako sa 
treba o neho starať a čo zase mne pes 
dá? Je vhodný do domu, bytu, alebo je 
lepšie chovať ho vonku, atď.... Radi si to 
prečítame aj s malou školáčkou, mojou 
vnučkou. Ďakujem.
- Ako vieme „koľko ľudí, toľko chutí“.  Keďže 
nepoznám presné  dôvody, prečo Vás 
zaujíma konkrétne  toto plemeno, bude 
ťažšie zodpovedať  niektoré podotázky.  Ale 
poďme na to!
Bernardína môžeme zaradiť do kategórie 
obrovské plemená.  Ak ste ho videli  na 
fotke, alebo naživo,  viete asi prečo. Už 
veľkosť tohto plemena  naznačuje, že jeho 
chov  je oveľa náročnejší  ako chov  malej  

čivavy  a  to 
nehovorím 
len o financiách na kŕmenie.   Vzhľadom 
na  spomínanú veľkosť tohto psa , nie 
je   držanie len  vnútri v dome, či byte, 
najideálnejšie. Pes všeobecne potrebuje 
veľa pohybu . K tomu všetkému je bernardín  
plemeno , ktoré  má pôvod v horách. Je 
prispôsobený  zime a oveľa lepšie znáša 
zimné mínusové teploty  ako letné horúča.  
Čo sa týka povahových vlastností ,  nie je 
to  útočný pes, skôr  spoločník a „mojkač“, 
ktorý má rád rodinu aj deti.  Ale  samotnou  
svojou impozantnosťou  a hlasovým 
prejavom  určite  dokonale splní aj úlohu 
strážcu domu.  Najmä v mladom veku 
treba veľmi dbať na plnohodnotnú stravu. 
Obrovské plemená často trpia  problémami  
s vývojom kostry, kĺbov.  Potrebné je  taktiež 
starať sa o srsť, ktorá je dlhšia ,hustá(pri 
dlhosrstej variante, keďže existuje aj 
bernardín krátkosrstý :). Pravidelné česanie a 
občasné kúpanie zaručí zdravý vzhľad srsti. 

Potrebná  
je preňho aj prítomnosť  ľudskej svorky, aby 
cítil, že  je súčasťou rodiny.  Nemôže byť  
len tak „vyhodený“ na dvore bez kontaktu 
s rodinou.  Napriek týmto starostiam, na 
druhej strane takýto veľký psík  Vám bude 
veľmi rád robiť spoločnosť, ochraňovať Vašu  
rodinu, hrať sa s deťmi a v zime  aj sánky s 
radosťou odtiahne. 
Tak dúfam, že som trochu pomohol a tieto 
informácie Vám pomôžu rozhodnúť sa 
správne pri výbere domáceho miláčika. 
A keď chcete povabiť a navnadiť na psíka 
malú školáčku , skúste je prečítať aj  príbehy 
Maxipsa Fika :)

Bernardín je ako stvorený 
pre rodinu...

Zverolekár   radí...

Spomienky ma priviedli do začiatkov 
mojej práce na centrálnom príjme 
kliniky.  Mal som pacienta, ktorému sa 
musel po ťažkom úraze ruky cirkulárkou 
polievať obväz benzínalkoholovým 
roztokom. Slúžilo to na ochladzovanie 
ruky ako prevencia zápalu. Pár sekúnd 
po tom, ako bol týmto roztokom 
jeho obväz na ruke ošetrený, som 
ho pristihol ako si pred pavilónom 
nemocnice pripaľuje cigaretu. Nemohlo 
to skončiť inak než malým výbuchom 
a metrovým plameňom na konci jeho 
ruky. Napriek prekvapeniu, pacient 
duchaprítomne strčil ruku do vedra 
okoloidúcej upratovačke. A hoci si 
čerstvé rany vymáčal v špinavej vode, 
ruka sa mu krásne zahojila. Ostalo mu 
dlhú dobu iba kučeravejšie obhorené 
obočie.  
Pred mnohými rokmi ku mne priviezli 
mladú mamičku, ktorá si privyrábala 
v strojárskom podniku. Lis jej rozdrvil 
všetky prsty oboch rúk. Stav úrazu bol 
na amputáciu všetkých prstov, pretože 
boli zlisované na kašu a nemali žiadnu 
šancu prežiť. Mladá žena s polročným 
dieťaťom doma a bez prstov na rukách, 
to bolo strašné len pomyslieť. Porušil 
som vtedy všetky zásady medicíny, 

ktoré ma učili a 
riadil som sa len 
srdcom a intuíciou 
v snahe zachrániť 
z rúk aspoň toľko, 
aby do nich 
mohla vziať dieťa. 
Doslova ako z 
plastelíny som 
jej visiace prsty 
vymodeloval do 
pôvodného svalu 
a dostala liečbu 
ako po replantácii. 
Ťažko povedať, 
čo pomohlo, či jej 
modlitby alebo úprimná snaha lekára 
pomôcť, ale prsty sa zahojili. Musela 
ešte absolvovať ďalšie operácie, než sa 
prsty aj rozhýbali, ale z medicínskeho 
hľadiska išlo o záhadu, ak nie o zázrak. 
A je úplne jedno, čo to bolo, pretože 
mamička mohla vziať dieťa na svoje 
uzdravené ruky. 
Prišiel ku mne pacient po amputácii 
prstu v Insbrucku, kde pracoval ako 
sanitár. Bol už zúfalý, pretože trpel 
neznesiteľnými bolesťami a nevedeli 
mu tam pomôcť. Kŕmili ho neustále 
tabletkami. Bolo mi to čudné, 

pretože je to nezvyklé. 
Amputačné rany sa hoja 
dobre a bez problémov. 
On však mal v jazve 
dva pupáčiky podobné 
rožkom slimáka, ktoré 
boli extrémne bolestivé. 
Tak sme pristúpili k revízii 
rany a našiel som obidva 
nervy, ktoré mal každý 
prst vrastené do jazvy a 
vytŕčajúce na povrch(!). 
Ošetril som ich ako bolo 
treba a pacient už na 
druhý deň hlásil, že sa 

konečne po  8 (!) týždňoch 
vyspal a dokonca bez liekov. Čo k tomu 
dodať? Komentovať prácu rakúskeho 
kolegu radšej nebudem.

„Počas svojej praxe chirurga zažijem situácie úsmevné, smutné, 
ale aj bizardné a záhadné“, hovorí MUDr. Regan Belovič, plastický chirurg.

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave 

lekárskej kozmetiky
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
Ambulancia-konzultácie:

Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava

www.ulk.sk
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Chcel by som sa niečo podrobnejšie dozvedieť o  dedičstve 
a systéme dedenia. Mama už nežije a otec e veľmi ťažko chorý. 
Mám ešte sestru, ktorá však od 16-ich rokoch žije v  zahraničí 
a striedavo aj v „base“. Skrátka, robí hanbu rodine, vlastne matka 
aj z nej umrela a otec neustále opakuje, že ju chce vydediť, lebo 
si nič ine za svoje správanie nezaslúži. Je však imobilný  a chorý! 
Keďže sa obávam toho najhoršieho, poraďte mi, ako má napísať 
resp. zrealizovať tzv. vydedenie. 
Dedenie upravuje Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Zb. a 
konanie o dedičstve (dedenie z procesnej stránky) zákon č. 99/1963 
Zb. – Občiansky súdny poriadok. 
V zmysle zákonných ustanovení sa spravidla dedí:   
• zo zákona,  
• zo závetu,  
• z oboch týchto dôvodov.  
Ak nededí dedič zo závetu, dedia dedičia zo zákona. Aj napriek 
závetu však naše zákony chránia  tzv. neopomenuteľných dedičov 
– sú to deti. Ak ich v závete pre zákonom stanovené podmienky 
vydedíte, a majú svoje deti, dedia ony.
Naše zákony rozdeľujú dedičov do štyroch skupín a spolu s Vašou 
sestrou patríte do prvej skupiny dedičov. Nakoľko píšete, že Vám 
zomrela mamička, tak ste si dedením už prešli a dedičom bola aj 
Vaša sestra. 
Vydedenie v našom právnom systéme nie je také jednoduché ako to 
vidíme vo filmoch. 
Rodič môže vydediť dieťa len v štyroch prípadoch, ak priamy dedič:  
• nestaral sa oňho v chorobe, v starobe alebo v iných závažných 
prípadoch,  
• o poručiteľa trvalo neprejavoval záujem,  
• bol odsúdený pre úmyselný trestný čin najmenej na jeden rok,  
• vedie neusporiadaný život.  
Zákonné znenie znie síce jednoducho, ale 
dôvod vydedenia má svoje úskalia, takže 
odporúčam sa vždy obrátiť na notárov, ktorí 
ako súdni komisári (poverení súdom na 
konanie o dedičstve) aj tak riešia dedičské 
právo. Samozrejme, že závet však môže 
dedič napadnúť a spravidla sú tieto žaloby 
aj úspešné, práve z dôvodu, že dochádza 
k nesprávnemu posúdeniu dôvodov 

vydedenia. Existuje k tomu už aj 
rozsiahla súdna judikatúra. 
Ako príklad uvediem citát z rozsudku 
Najvyššieho súdu SR: 
„Pokiaľ je skutočnosť, že potomok 
trvale neprejavuje o poručiteľa 
opravdivý záujem, dôsledkom toho, 
že poručiteľ neprejavuje záujem o 
potomka, nemožno bez ďalšieho 
dôvodiť, že by neprejavenie tohto 
záujmu potomkom mohlo byť 
dôvodom k jeho vydedeniu.“
Takže ako vidíte aj z  tohto súdneho 
rozhodnutia, nezáujem o  rodičov 
neznamená, že rodič môže len tak svoje 
dieťa vydediť. Odôvodniť vydedenie je náročná právna otázka.
Lepšie riešenie takejto situácie by bolo, kedy Váš otec za života na 
Vás prepísal majetok. Tu je však dôležité, aby bol v takom spôsobilom 
stave (psychickom), že dokáže posúdiť svoje konanie, pretože opäť 
môže dôjsť k tomu, že Vaša sestra by mohla napadnúť tento právny 
úkon, práve z dôvodu, že Váš otec už nebol spôsobilý posúdiť svoje 
konanie. 
V  takýchto súdnych sporoch sa vyžaduje správa od obvodného 
lekára, prípadne od ošetrujúcich lekárov. Ak sa prepis majetku 
spisuje alebo podpisuje o  notára, tak sa predvoláva aj notár. Ako 
vrchol dokazovania môže byť súdny znalec, ktorému sa predloží 
kompletná lekárska dokumentácia a podľa nej vyhodnotí, či osoba 
bola spôsobilá, resp. napr. vzhľadom na lieky a  kombináciu liekov 
„nebola pri zmysloch“  a nemohla vedieť čo robí. 
Pri imobilných ľuďoch nie je problém, aby notár alebo aj matrikárky 

prišli do miesta bydliska, nemocnice 
alebo domovu dôchodcov a  tam došlo 
k  podpísaniu prepisu majetku, resp. 
notárskemu spísaniu závetu a vydedenia. 
Rozhodnutie je na Vašom otcovi, či 
prepíše majetok za života na Vás alebo sa 
porozprávate s notárom, či spĺňa Vaša sestra 
dôvody k  vydedeniu. V  oboch prípadoch 
Vám prajem správne rozhodnutie. 

Blíži sa koniec roka a to je čas 
pre mnohých motoristov, kedy 
prehodnocujú zákonné poistenie 
svojho motorového vozidla. Sledujú 
ponuky, cenové relácie, poistné krytia 
a ďalšie „bonusy“, ktoré poisťovne 
klientom ponúkajú! Čo pripravuje pre 
svojich klientov ČSOB poisťovňa -  v 
oblasti zákonného poistenia vozidla?
- Tento rok sme opäť pripravili pre 
klientov rôzne zľavy, bonusy a atraktívne 
ceny pre zodpovedných vodičov. Upravili 
sme vekové intervaly v prospech našej 
cieľovej skupiny. Objem motora už 
nevstupuje do prepočtu ceny povinného 
zmluvného poistenia (ďalej PZP). 
Zmenili sme členenie podľa KW, máme 
tiež nové členenie podľa miest - veľké 
mestá ostávajú len BA a KE, čím sme 
znížili cenu všetkým ostatným mestám 
a obciam. Rozšírili sme počet kategórií 
na 22 kategórií /predtým 15/ a zároveň 
je rozšírenie aj na iné kategórie ktoré 
platia pre motorové vozidlá do 3,5 tony, 
motorky, štvorkolky, obytné automobily 
/bez overovania/.  Doteraz sme mali 
zľavu za ďalšie auto a tá  nahradená 5 % 
zľavou za akýkoľvek produkt ČSOB FS, 
čím sme opäť rozšírili zľavy pre väčšie 
množstvo klientov. Máme novú zľavu za 
dieťa pre rodičov do 33 rokov až 20%. 
Úrazové poistenie detí na trvalé následky 

so sumou 15 000 € od 20% 
trvalých následkov úrazu. 
Naše poistné  zmluvy sú 
prehľadnejšie a  s väčším 
písmom.  PZP ponúkame 
za dobré ceny s nonstop 
asistenčnými službami, 
ktoré pomôžu klientovi ak 
spôsobí haváriu, pokazí 
sa mu vozidlo, stratí kľúče 
alebo dostane defekt 
...Klient má možnosť  využiť 
asistenčné služby nielen 
pri mechanickej, ale aj 
elektronickej poruche 
svojho poisteného vozidla. 
Môže si dokúpiť rozšírené 
asistenčné služby  Premium s vyššími 
finančnými limitmi za symbolickú cenu 
10€. Už asistenčné služby v balíku 
Štandard sú s nadštandardným krytím 
v porovnaní s konkurenciou, a to všetko 
má klient bezplatne. Máme navýšené 
limity poistného plnenia už v Štandarde 
na 5mil. eur na zdraví a 2 mil. eur na 
majetku (zákon určuje 5/1). Pri prvej 
poistnej udalosti za jedno poistné 
obdobie neuplatňujeme znižovanie 
bonusu. Ponúkame cenové zvýhodnenie 
pre verných klientov a rodiny s deťmi  a 
naša likvidácia je rýchla, kvalitná a férová. 
A hlavne kúpením PZP získava klient 

svojho finančného poradcu, 
ktorý mu poskytne kvalitné 
služby podľa jeho potrieb 
počas celej doby poistenia. 
Verím, že táto ponuka 
osloví mnohých majiteľov 
motorových vozidiel.

ČSOB poisťovňa prichádza v tomto roku s vynikajúcou 
ponukou povinného zmluvného poistenia!

Odpovedá: Ing. Monika Backárová, 
generálna reprezentantka ČSOB poisťovne 
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 -

Vydedenie potomkov je náročná právna otázka
§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka 
Sídlo: Nivy 2, (areál Spojenej školy),  

3. poschodie, Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com
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Ponúkame len to najlepšie

Sportstyle, Hollého 9, Šaľa - pri HM Tesco
 Otvorené 7 dní v týždni do 20 00 hod.

Športovať 
sa dá 
v každom počasí...

Prenájom lukratívnych 
obchodných 

a kancelárskych 
priestorov

a predaj bytov s veľkou 
terasou na námestí mesta 
Galanta. tel.: 0908 150 136

   0905 521 867

031/785 2473

Pracujeme iba na objednávku!

Horné Saliby
Marcela Bedecsová

Tel.: 0908 165 964

Salón ÚSMEV

Exkluzívne účesy na spoločenské 
udalosti, stužkové, plesy, svadby, 
zábavy.

Vianoce klopú na dvere, žiadne stresy! 
Cukráreň Kataríny Filovej 

v Horných Salibách 
napečie za Vás. Chutne, kvalitne, 

spoľahlivo. Zákusky od Kataríny Filovej, 
to je potešenie pre žalúdok, 

nervy aj Vaše oči!



Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny. 
To je 25 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

NÁBYTOK
Czafík

Email: lodenica.sintava@stonline.sk
WEB: www.lodenicasintava.sk 
FACEBOOK: Lodenica Šintava
tel.: 0908 739 929

Chatová osada LODENICA ŠINTAVA - 
poskytuje celoročné ubytovanie v  
4-lôžkových chatkách typu bungalov 
s kompletným vybavením (kuchynka, 
hygienické zariadenie, TV...) a vo Vile Fiesta 
pre 15 hostí. Klimatizovaná reštauračná 
sála Lodenica pre Vás usporiada rodinné 
oslavy, firemné posedenia, posedenia 
pre pracovné kolektívy, organizácie, 
kluby, spoločenské združenia až pre 120 
prítomných.

Lodenica Šintava


