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Obchodná 
riaditeľka Galantskej 
COOP Jednoty s.d.  
JUDr. Irena Belovičová 
v aktuálnom 
rozhovore, str.3.

„Verím, že 
s novozvolenými 
poslancami 
spoločnými 
silami a dobrou 
spoluprácou 
bude naša obec 
napredovať 
k spokojnosti 
nás všetkých 
oveľa rýchlejšie“, 
hovorí  
Mgr. Denisa 
Ivančíková, 
starostka obce 
Gáň, str.5.

Templári 
pomáhajú 
Galante, 

podporte ich, 
ak môžete! 

str.10.

MARTIN VRBJÁR Z VEĽKÉHO 
GROBU OBSADIL NA 

MAJSTROVSTVÁCH 
SVETA 

V NATURÁLNEJ 
KULTURISTIKE 
V MINULOM 
ROKU 
NÁDHERNÉ 
3. MIESTO!  
str.14.

Bc. László HAJDU, starosta Diakoviec 
z volebného obdobia 2010 – 2014 

ďakuje všetkým občanom svojej obce, 
ktorí ho podporovali, str.8.

Redakcia želá všetkým čitateľom úspešný rok 2015!



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

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

SPRACOVANIE 
Daňových priznaní FO a PO.

Rýchlo, zodpovedne a 
spoľahlivo!

Gabriela Šuľanová
tel.: 0911 219 830

e-mail: 
gsulanova@gmail.com

Pracujeme iba na objednávku!

Horné Saliby
Marcela Bedecsová

Tel.: 0908 165 964

Salón ÚSMEV

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

Info :
Szaly,s.r.o.
Prevádzka:Štúrova 1,92701 Šaľa
Tel/Fax.:+421 031 7702014 
Mobil: 0910 405 007
Otv.hod.: Po-Pia   8.oo-17.oo

Predaj ,  Prenájom ,  Servis  kanc. techniky ,  Spotrebný materiál  ,  CopyShop , Čb- Color  A4 , A3 ,  Vizitky , Letáky   

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Kompaktné a štýlové multifunkčné zariadenie s 
automatickým podávačom dokumentovVytlačte viac strán za 
nižšiu cenu so zásobníkmi XL FINE Vysokokvalitné výtlačky 
s rozlíšením tlače až 4 800 dpi a technológiou zásobníkov 
FINE Plne integrovaný 3

Canon PIXMA MX395

 55,- €
Canon PIXMA 

MG5550 čierna
Vysokokvalitné štýlové fotografické multifunkčné zariadenie 
s rozhraním Wi-Fi, tlačou, kopírovaním a skenovaním Tlač 

typu cloud priamo z obrazovky tlačiarne: tlačte z online 
albumov, sociálnych sietí a cloudových úložných služieb 

Jednoduchá tlač a skenovanie

 70,- €

Technológia tlače:  Laser/ LED; Farebná tlač:  nie ; Skutočné 
rozlíšenie (MFP):  600x600 ; Rozhranie MFP:  USB ; Duplex - 
automatická obojstranná tlač:  nie ; Maximálna rýchlosť tlače (A4 
za min.):  18 ; Maximálny formát tlače:  A4

LASEROVÉ MULTIFUNKČNÉ 
ZARIADENIE CANON I-SENSYS MF3010

 105,- €

LASEROVÉ MULTIFUNKČNÉ 
ZARIADENIE CANON I-SENSYS MF4730

Technológia tlače:  Laser/ LED ; Farebná tlač:  nie ; 
Skutočné rozlíšenie (MFP):  600x600 ; Rozhranie MFP:  

USB ; Duplex - automatická obojstranná tlač:  nie ; 
Maximálna rýchlosť tlače (A4 za min.):  23 ; Maximálny 

formát tlače:  A4

 130,- €
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COOP Jednota, s.d. neponúka výrobky na hranici kvality za nízke 
ceny ako to robia iní, ale prioritou číslo 1 pre tento slovenský 

obchodný reťaz sú kvalita, čerstvosť výrobkov a domáce produkty. 
Navyše, všetko za veľmi rozumné ceny!

COOP Jednota Galanta, s.d., patrí 
medzi veľmi životaschopné obchodné 
spoločnosti, ktoré môžu spokojne 
nosiť prívlastok „naše“ slovenské, lebo 
slovenskou spoločnosťou bezpochyby 
sú celé desaťročia. V minulom roku 
sa obchodnou riaditeľkou stala 
v Galante JUDr. Irena Belovičová, 
ktorú hneď v úvode tohto roku trošku  
„vyspovedáme“.
o Pani riaditeľka, ak by ste mali zhodnotiť 
obchodnú politiku, úspechy Galantskej 
COOP Jednoty, s.d. za minulý rok, čím sa 
môžete pochváliť?
- Pri hodnotení celkových výsledkov 
družstva, ako i obchodnej politiky za 
predchádzajúci rok, sa nám plánované 
ciele a výsledky hospodárenia vo väčšine 
podarilo naplniť. Svoju pozíciu na trhu sme 
si udržali i napriek nepriaznivým vplyvom 
ekonomického prostredia a samozrejme i 
silnej konkurencie zahraničných reťazcov, 
ktoré začali budovať svoje prevádzky už 
aj na vidieku.  Rok 2014 patril medzi tie, 
kde sa vyostroval silný konkurenčný boj 
o zákazníka. Väčšina maloobchodníkov 
si zakladala na nízkych cenách, no 
mnohí z nich si neuvedomili, že najmä 
kvalita a čerstvosť je podstatná. My, ako 
slovenský reťazec dokonale poznáme 
naše ekonomické prostredie a našich 
zákazníkov. Naša ponuka je predovšetkým 
založená na domácej produkcii a kvalite 
za rozumné ceny. Nie je našim cieľom 

ponúkať výrobky vyrábané na 
hranici kvality za nízke ceny, ako 
to robia iní. Stále sa snažíme držať 
si pozíciu maloobchodníka, ktorý 
bude uprednostňovať región, 
regionálne výrobky, podporovať 
budeme tunajšiu komunitu, 
zamestnávať ľudí z regiónu, a to 
všetko za čestných podmienok. 
Toto považujeme azda za najväčší 
úspech, že práve tieto stanovené 
kritériá doposiaľ v plnej miere 
naplňujeme.
o COOP Jednota Galanta, s.d. 
má desiatky svojich predajní na 
území Galantsko-Šalianskeho 
regiónu, ale aj v Senci, atď.... Kde 
všade je Vaše „teritórium“? 
-Naše prevádzky sa rozprestierajú 
v okresoch Galanta, Šaľa, Senec 
a  minulý rok nám pribudla 
prevádzka v okrese Hlohovec. 
Momentálne naše družstvo 
prevádzkuje 72 predajní, z toho 
39 Supermarketov, 32 predajní 
potravín a 1 bufet. V roku 2014 

sme pre obyvateľov obcí Dvorníky a Nová 
dedinka otvorili dva nové moderné 
Supermarkety (dokumentačné snímky). 
Okrem týchto nových predajní postupne 
modernizujeme 
a rozširujeme 
predajnú plochu 
existujúcich 
prevádzok. Ako 
príklad uvediem 
zväčšenie predajnej 
plochy v obciach 
Topoľnica a Neded.
o Ako prijímajú 
zákazníci Vaše 
prevádzky, 
s akými spätnými 
reakciami sa 
stretávate?
- Zákazníci sú 
najlepším kritériom 
hodnotenia našich 
aktivít. Každodenne 
sa stretávame 
s pozitívnymi 
reakciami, či už je to 
po modernizáciách 
prevádzok,  pri 
novinkách v sortimente, ale aj celkových 
službách, ktoré pre nich poskytujeme. 
V poslednej dobe sme dobré ohlasy 
zaznamenali pri rozšírení predaja čerstvej 
chladenej hydiny z regionálnej farmy, ktorú 
ponúkame na našich pultoch. 
o V rámci obchodnej politiky, určite 
vymýšľate aj stále rôzne projekty, 
súťaže, ktorými oslovujete deti, žiakov, 
dospelých. Ktoré projekty  za uplynulé 
obdobie patria k úspešnejším?
- Obchodný reťazec COOP Jednota sa 
okrem množstva spotrebiteľských súťaží 
a akcií pre deti, mládež a dospelých 
venuje aj charitatívnej činnosti a aktívne 

podporuje prostredníctvom nadácie 
Jednota COOP a dlhoročného projektu 
„Nech sa nám netúlajú“ zmysluplné trávenie 
voľného času detí a mládeže.  V roku 
2014 sme vďaka tejto nadácii odovzdali 
základným školám z nášho regiónu 540 
volejbalových lôpt. Vďaka tejto nadácii 
tiež v galantskej nemocnici sv. Lukáša na 
neurologickom oddelení pribudol nový 
špičkový digitálny 2 kanálový EMG prístroj 
Nicolet VikingQuest v hodnote 10 000 
€, ktorý uľahčí prácu lekárom a pomôže 
pacientom. Nemocnicu v Galante finančne 
podporujeme každý rok.  COOP Jednota 
Galanta samozrejme podporuje aj 

zaujímavé individuálne projekty rôznych 
regionálnych organizácií, nadácií a škôl. 
Čo sa týka marketingových projektov, aj 
v tomto roku budeme pri príležitosti MDD 
organizovať tradičné maľovanie na chodník 
pred našimi predajňami, Halloweensku 
súťaž pre deti a príchod Mikuláša na 
naše predajne.  V minulom roku sme tiež 
spustili našu stránku na sociálne sieti 
Facebook, kde budeme našich fanúšikov 
informovať o všetkých našich najnovších 
aktivitách, novinkách a súťažiach. Taktiež tu 
organizujeme rôzne súťaže, kde môžu naši 
fanúšikovia získať zaujímavé výhry. 
o Za posledné roky sa mimoriadne 
skvalitnil sortiment Vašich ponúkaných 

pokračovanie na str. 4.

Otvorenie prevádzky v Novej Dedinke

Nová prevádzka Dvorníky

JUDr. Irena Belovičová
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tovarov. Znamená 
to, že ste sprísnili 
aj výber výrobkov 
a tovarov od 
dodávateľa, čo 
sa týka kvality? 
Nemýlim sa? 
- Je to otázka 
obchodnej politiky 
a celkovej stratégie 
nášho družstva, 
ale  máte pravdu, 
sprísnili sme proces 
uvedenia výrobkov 
na pulty našich 
prevádzok. Do výberu 
zasahuje komisia 
zložená z viacerých 
odborníkov, ktorí 
posudzujú, či produkt 
zaradiť alebo nezaradiť do sortimentu 
prevádzok. Uprednostňujeme kvalitné 
potraviny od slovenských, respektíve 
regionálnych dodávateľov čerstvých 
potravín, ktoré sú často kvalitnejšie 
a chutnejšie ako výrobky dovážané zo 
zahraničia. Sortiment, ktorý nájdete 
v Jednote stojí za to, veď je to reťazec jediný 
v našom okolí, ktorý skutočne podporuje 
práve domácu produkciu, toho dôkazom 
je vyše 70 % podiel slovenských potravín. 
Ešte by som chcela spomenúť, že v oblasti 
predaja ovocia a zeleniny náš sortiment 
sezónne dopĺňame o produkty vypestované 
priamo u našich domácich pestovateľov, čo 
zaručuje absolútnu kvalitu. 

o Aké máte aktuálne obchodné plány? 
Ja viem, že sa to neprezrádza kvôli 
konkurencii, ale aspoň trošku prezradíte, 
na čo sa môžu Vaši zákazníci tešiť? 
- V roku v 2015 plánujeme pokračovať 
v nastavenom trende skvalitňovania 
nákupného prostredia v našich predajniach. 
Naďalej sa budeme venovať zväčšovaniu 
predajných plôch a modernizácii prevádzok. 
Na tento rok máme naplánované viaceré 
rekonštrukcie a modernizácie prevádzok. 
V tomto roku plánujeme zahájiť výstavbu 
nášho prvého Tempa v Chorvátskom Grobe, 
časť Čierna voda. Ide o oblasť s veľmi 
rýchlym rastom a rozvojom. Naďalej budú 
pripravované celoslovenské letákové akcie 
pod hlavičkou organizácie COOP Jednota 

Slovensko, ako aj akcie pre predajne 
zaradené do reťazca  Supermarket, ktoré 
už prebiehajú v týždenných intervaloch. 
Obchodné a marketingové aktivity budú 
aj naďalej zamerané na spotrebiteľov 
vlastniacich celoslovenské nákupné karty 
s cieľom udržania  si  spotrebiteľskej 
klientely. V najbližšom období určite 
potešíme mamičky s deťmi, pre ktoré 
pripravujeme rozšírenie detského 
sortimentu vo výborných cenách a 
s možnosťou zúčastniť sa žrebovania 
o zaujímavé výhry. Našu ponuku budeme 
naďalej rozširovať o čerstvé tovary, domáce 
špeciality, ale i priemyselný tovar.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Personál predajne Dvorníky s pánom predsedom a s pánom starostom

Reprezentačný ples mesta Šaľa sa vydaril a otvoril plesovú sezónu 2015
Uplynulý piatok dňa 16.1.2015 sa Dom kultúry Šaľa 
stal opätovne centrom pozornosti, konala sa tu jedna z 
najdôležitejších spoločenských udalostí roka v meste, 
22. reprezentačný ples mesta Šaľa, ktorým sa obnovila 
tradícia úspešných 
mestských plesov 
a zároveň otvorila 
plesová sezóna roku 
2015 v meste Šaľa. 
Slávnostne vyzdobe-
ná estrádna sála bola 
miestom príjemnej 
zábavy pre vyše 230 
hostí. Toto prestížne 
podujatie otvoril 
primátor mesta Šaľa 
Mgr. Jozef Belický 
(na snímke druhý 
sprava). Večerným 
programom sprevá-
dzala hostí moderá-
torka Lucia Barmo-
šová. Pozvanie na 
tohtoročný ples prijal 
aj primátor mesta 
Galanta Peter Paška 
a všetci ex-primátori 
mesta Šaľa Ing. Ale-
xander Szabó, Mgr. 
Július Morávek, Ing. 
Tibor Baran aj MUDr. 
Martin Alföldi (na snímke). Z diaľky pricestovali aj zá-
stupcovia z partnerských miest, delegácia z mesta Mo-
hyliv-Podilskyy (Ukrajina) na čele s primátorom mesta 
Petrom Brovkom a zástupcovia z mesta Końskie (Poľsko) 

pod vedením primátora mesta Mgr. Krzyzstofa Obratan-
ského. Na plese sa objavili aj známe osobnosti ako napr. 
herec Peter Bathyányi, či moderátor Vladimír Voštinár. 

V programe plesu 
účinkovala tanečná 
skupina Viva, do 
tanca hrala skupina 
Starmania original a 
DJ Maťo. Počas tohto 
neopakovateľného 
večera nechýbala ani 
pestrá  a bohatá tom-
bola a výborné jedlo. 
Popri dobrej nálade 
sa nezabudlo ani na 
dobročinnosť, výťa-
žok z tomboly bude 
venovaný na Detskú 
farmu Humanita n.f.
Touto cestou mesto 
Šaľa vyjadruje úprim-
né poďakovanie 
všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli materi-
álne alebo finančne 
na zabezpečenie re-
prezentačného plesu 
mesta.

Veríme, že sa v podobnej skvelej, veselej a slávnostnej 
atmosfére budeme môcť stretnúť aj na budúci rok.

Spracovala: Ing. Eliška Vargová
Foto: Milan Pospiš
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Mgr. Denisa Ivančíková 
sa v roku 2014, 
v komunálnych voľbách, 
opäť stala starostkou 
obce Gáň. Najprv sme sa 
stretli pri neformálnom 
rozhovore, ale postupne 
sme prešli až do pracovnej 
oblasti a tak napokon 
vznikol nasledujúci článok 
o jej práci, o prekážkach, 
ktorými ako starostka 
prechádzala v minulom 
období. Porozprávali 
sme sa o živote, ktorý 
žijeme, ale aj o intrigách, 
ktoré mnohých z nás 
sprevádzajú, o ľudskej 
zlobe, neprajnosti, 
nepoučiteľnosti niektorých 
ľudí, ale aj o zmysle 
života a tiež o plánoch, 
ktoré čakajú obec Gáň 
v nasledujúcich rokoch. 
Takže, pani starostka, 

aký je Váš pohľad na uplynulé volebné obdobie, čo to pre Vás 
znamenalo, ako ste vlastne fungovali, ako obec, aj Vy ako prvá 
dáma obce?
- Keď sa obzriem za minulým volebným obdobím, musím ho 
zhodnotiť ako  veľmi náročné po psychickej, ale aj fyzickej stránke. 
Prvý rok by som nazvala zoznamovacím a tie ďalšie, ako veľmi 
útočné voči mne a plné intríg . Človek bol stále „v strehu“ vždy som 
si vravela, že ma nemôže už nič prekvapiť, ale vždy som zostala 
s niečím nepríjemným zaskočená. Presvedčila som sa, že ľudská 
závisť a neprajnosť nemá hraníc. Nebola som naučená na toľkú 
zlobu, pretože som nebola k tomu vedená, ani vychovávaná. Veľmi 
ma trápilo a veľmi som si to pripúšťala, keď som bola obviňovaná 
z niečoho a  poslanci na mňa začali podávať podnety  na  NKÚ, 
potom nasledovala prokuratúra, úrad boja proti korupcii a 
trestné oznámenia na polícii... Už keď mi volali a predvolávali ma 
na výsluchy, som si pripadala ako zločinec a čakala som len na 
výsledky, ako to celé dopadne... To boli asi tie najhoršie dni... vtedy 
ma podržala rodina 
a moji občania, ktorí mi 
dodávali silu.  Vtedy som 
si povedala, že mám 
veľkú rodinu  - moju 
rodinu.
Počítala som s tým, že sa 
bude proti mne bojovať, 
ale čakala som to až 
posledný volebný rok...
Asi sa časť poslancov 
nevedela zmieriť 
s tým, že som sa stala 
starostkou ja a to 
ešte som z nich bola 
najmladšia...Bolo až 
neskutočné, ako pri 
voľbe kontrolórky jedna 
p. poslankyňa ukázala 
perom na číslo, ktoré 
majú zvyšní  poslanci  
krúžkovať, alebo pri 
hlasovaní im ukázala 
palcom, ako majú 
hlasovať... Čím viac 
bojovali, tým viac som 
od ľudí počúvala, že 
mám vydržať.. A keď 
prišiel volebný čas, 
zrazu nastalo ticho aj zo 
strany poslancov, aj zo 
strany občanov.  V rámci 
volebnej kampane som 

čakala ostré útoky zo strany protikandidátky, ale zvolili inú taktiku. 
Dve poslankyne, ktoré sa rozhodli že nebudú ďalej kandidovať, 
hodnotili svoje pôsobenie v Obecnom zastupiteľstve a začalo sa 
zase osočovanie...  Ja som v rámci kampane nechcela robiť nič, 
nakoľko som si myslela, veď ľudia za štyri roky si o mne urobili názor, 
poznajú ma,  vidia po nás prácu a spočítajú nám to. Ale, potom 
som zmenila názor a predsa len som si urobila volebný leták, kde 
som neosočovala, ale len som zhodnotila moje uplynulé volebné 
obdobie, prácu a čakala som, ako sa k tomu občania postavia. Je 
veľmi ťažko pracovať  štyri roky, keď počúvate od poslancov, aká 
som neschopná spolu so zamestnancami, celé obdobie poukazujú 
len na chyby, všetko je zlé a pod..., a oni s ničím konkrétnym 
a rozumným neprišli. Na jednej strane poukazovali na to, že 
porušujeme VZN a zákony a oni prijali sami protizákonné uznesenie 
alebo VZN. Niekto si povie, že som to mohla vetovať, aj to sa stalo, 
ale keďže oni to tak chceli, prelomili právo veta. Myslím si, že 
uplynulé štyri roky mi dali poriadnu školu života...
Akcie, ktoré sme realizovali, boli veľmi ťažko splodené..... dohodli 
sme sa na tom, čo chceme, následne to  projektant dal na papier, 
urobil k tomu kalkuláciu a znovu nastal problém... akcia je drahá, 
hneď bol projektant považovaný za neodborníka,, naprojektoval 
drahé veci a podobne..., tak sa hľadalo iné riešenie a nám sa 
naťahoval čas k realizácii akcie...
Mne to vychádzalo tak, že moji neprajníci chceli občanom dokázať, 
že si zvolili neschopnú starostku, ale neuvedomili si, že úspech 
starostu závisí aj od spolupráce a práce poslancov Obecného 
zastupiteľstva. A tak vyzerali aj naše štyri roky....Po ukončení 
všetkých podnetov som pracovala  podľa toho, čo som mala 
schválené v rozpočte a čo mi financie dovoľovali. 
o Čo pokladáte za úspešné kroky v práci počas Vášho 
starostovania? 
- Aj napriek všetkým bojom, sa nám spoločne podarilo zrealizovať 
niekoľko  investičných akcií: tieto sú tie najväčšie aj po finančnej 
stránke:
- Realizácia chodníkov a spevnených plôch v cintoríne v celkovej 

hodnote: 29. 571,35€
- Rekonštrukcia materskej školy v celkovej sume: 78 118,77,-€
- Výstavba multifunkčného ihriska v celkovej sume: 90 948,81€
- Výstavba /plážových/ volejbalových   ihrísk v celkovej sume: 

19 546,82€

„Verím, že s novozvolenými poslancami spoločnými silami a dobrou 
spoluprácou bude naša obec napredovať k spokojnosti nás všetkých 
oveľa rýchlejšie“, hovorí Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň. 

Foto zo skladania sľubu - novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Gáni,
zľava - doprava : Ing. Rudolf Radimák, Anton Tibenský, Ladislav Kollár, 

Ing. František Jankovič (staronový zástupca starostky), Mgr. Barbora Pekarová, 
Ing. Jozef Lipovský, Ing. Michal Blaho.

pokračovanie na str. 6.
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Ubytovací 
komplex 

s kapacitou 51 
izieb, bar, 16ár 

pozemok. 
Možnosť 

odkúpenia len 
jednej budovy. 
Horné Saliby. 

Cena: 600.000€ 
(možná dohoda)

30-ročný 
zrekonštruovaný 

RD, 5 izieb, 
2 garáže, kozub, 

záhradný 
domček - super 

lokalita! Šaľa. 
Cena: 188.000 €

Zachovalý 
4-izbový RD 
s garážou, 
čiastočná 

rekonštrukcia, 
tichá lokalita 

blízko prírody. 
Dlhá nad Váhom. 

Cena: 49.900 €

4-izbový byt 
v Šali 

po kompletnej 
rekonštrukcii 
so 4. lodžiami 

+ garáž v cene ! 
Cena: 59.900 €

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

/

Z mojej ponuky vyberám

Prvé dve akcie sme realizovali z vlastných prostriedkov. 
Výstavbu multifunkčného ihriska sme realizovali cez  Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Program PRV 2007-
2013, opatrenie 3.4.1 základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4, kde sme podávali žiadosť  
o nenávratný finančný príspevok cez  MAS – Dudváh, ktorej je naša 
obec členom. V decembri 2014 sme po kontrole platieb  na účet od 
PPA dostali nenávratný finančný príspevok vo výške 73 999,-€.
Mojou srdcovkou bola akcia:  výstavba volejbalových ihrísk,  
pretože to bola vydretá  investičná akcia, ktorú obec vďaka 
poslancom realizovala svojpomocne, kde boli vyčlenené finančné 
prostriedky len na nákup materiálu a prácu s mechanizmami 
a ostatné sme si robili formou brigád spolu s mládežou našej obce.... 
Strávili sme tu spolu chvíle, kedy sme sa nielen narobili, ale aj 
zabavili.
Okrem toho sa zrealizovali aj menšie akcie: oprava plota v cintoríne, 
oprava omietok v kultúrnom dome, zriadili sme posilovňu, opravili 
sme časť pamätihosností nachádzajúcich sa na území obce, 
zrealizovali sa závlahy na futbalovom ihrisku a vďaka poskytným 
dotáciam pre rímskokatolícku cirkev sa začala rekonštrukcia kostola 
sv. Rodiny ( národná kultúrna pamiatka).
Je toho ešte viac, čo by som mohla menovať. Ak sa teraz pozerám 
spätne na obdobie, ktorým sme prechádzali a na neprajnosť 
v obecnom zastupiteľstve, tak sa toho spravilo dosť, aj keď občania 
od nás čakali omnoho viac. Ale zas som toho názoru, že „pomaly 
ďalej zájdeš“ a treba byť trpezlivý, pretože všetko potrebuje svoj čas.
o Aké sú plány na ďalšie obdobie, aké priority má obec 
v nasledujúcom roku, rozpočet obce...?
- Samozrejme, v trende ďalšieho budovania zveľaďovania obce 
by sme chceli pokračovať, pretože je tu toho ešte dosť,  čo by sme 
chceli  spolu s novozvoleným tímom urobiť. Máme schválený 
rozpočet, ktorý sme prijali už s novým poslaneckým zborom ešte 
v roku 2014. Čo sa za štyri predchádzajúce roky v našej obci podarilo 
iba jeden krát, inak sme vždy išli na provizórium.... Máme pripravenú 
akciu rekonštrukcie chodníka od MŠ po železničnú stanicu, kde 
príprava takéhoto  projektu je dosť jednoduchá, ale u nás bola 
časovo zdĺhavá... toho času máme vydané stavebné povolenie 
a pripravujú sa podklady pre verejné obstarávanie, aby sme na 
jar mohli začať s realizáciou.  Ostatné investičné akcie budeme 
pripravovať postupne a čaká nás rekonštrukcia  centra obce, 
pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov, dobudovanie športového 
areálu, atď...

o Koho by ste chceli pochváliť, poďakovať sa za spoluprácu 
a pomoc obci v uplynulom období? 
- Samozrejme sa chcem touto cestou poďakovať  našim (mojim) 
občanom, ktorí počas  štyroch rokov  (2010-2014) pri mne stáli, 
boli mi oporou a povzbudzovali ma. Nesmiem zabudnúť na 
aktívne občianske združenia pôsobiace na území obce, ktoré so 
svojimi predsedami a členmi sa aktívne podieľali na zveľaďovaní 
obce a pri prípravách na obecných akciách a svojich akciách, ktoré 
usporadúvali nielen pre svojich členov, ale aj pre občanov. Nesmiem 
zabudnúť na dvoch poslancov OZ, ktorí sú aj teraz poslancami, 
ktorí mi boli veľmi nápomocní, či pri organizovaní rôznych  akcií 
alebo konštruktívnych pripomienkach, keď som musela riešiť 
problémy v obci. Samozrejme ďakujem aj neúspešným poslancom 
a poslancom, ktorí už nekandidovali  - „za spoluprácu“, ktorá bola 
náročná,  ale  zároveň poučná..   A nesmiem zabudnúť ani na 
zamestnancov obce, ktorí to so mnou nemali ľahké, ale vždy stáli pri 
mne boli nápomocní nielen mne, ale aj naším občanom a niekedy 
nad rámec svojich povinností, na úkor svojho voľného času. o 
November 2014  potvrdil Vaše zotrvanie vo funkcii starostky 
obce Gáň. Je to iste pozitívna výzva od občanov aj do ďalšieho 
obdobia a stop intrigánom, ktorí  Vám strpčovali život...?- To, 
že občania si ma zvolili na ďalšie volebné obdobie, považujem  
aj ako odmenu za to, že som sa celé štyri roky snažila pracovať 
v prospech obce a občanov. Snažila som sa s nimi tráviť čo najviac 
času.  Samozrejme je to pre mňa výzva:  nepoľaviť! Chcem sa 
poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú mi  občania v novembrových  
voľbách prejavili a urobím všetko preto, aby som ich nesklamala. 
Verím, že s novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva 
sa nám spoločnými silami a dobrou vzájomnou spoluprácou bude 
dariť plniť úlohy tak, aby naša obec napredovala k spokojnosti 
nás všetkých oveľa rýchlejšie. Čo sa týka intríg, si myslím, že sa im 
nevyhnem ani v tomto volebnom období. Nie každý ma má rád, nie 
každému sa dá vyhovieť.  Akosi sa medzi nami vytráca úcta, rešpekt  
ohľaduplnosť, láska, prevláda skôr závisť, nenávisť, zloba.
o Aké máte svoje osobné želania?
- Moje osobné želanie?  Samozrejme pre všetkých želám pevné 
zdravie, aby sme žili v láske a v porozumení, bez nenávisti, pretože 
sme na tomto svete iba raz. Aby rok 2015 bol lepší ako ten, s ktorým 
sme sa rozlúčili, nech nás  sprevádza  šťastie a spokojnosť v kruhu 
rodiny.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová 
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Bernolákova 1512/24, Š a ľ a
0905 231 901, 0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

Ďakujeme našim cteným zákazníkom 
a obchodným partnerom 

za spoluprácu a dôveru v minulom roku. 
Želáme úspechy a pohodu v roku 2015!

MARIMONT s.r.o.

Galantské posedenie SNS „Pod jedličkou“
Obdobie pred sviatkami lásky, pohody ale i ľudského stíšenia je 
pre rodiny a kolektívy spriaznených duší veľkou príležitosťou na 

stretnutia a spoločné pobudnutie.
Okresná organizácia Slovenskej národnej strany v Galante pod 

vedením jej predsedníčky PaedDr. Anny Pilárikovej tvorí pravdi-
vú a nefalšovanú rodinu, ktorej úprimne záleží na vzájomných 

vzťahoch, ktoré posúvajú prostredníctvom regionálnej straníckej 
práce postavenie a politiku Slovenskej národnej strany na vyšší 

stupeň. Rozhodnutie predsedníctva OR SNS v Galante, stretnúť sa 
na vianočnom posedení „Pod jedličkou“ bolo nielen spontánne, 
ale aj milé. Dňa 19. decembra 2014 sa v Dome Matice slovenskej 

v Galante okrem členov SNS zúčastnili aj vzácni hostia – Sta-
nislav Kmec, generálny manažér SNS (na snímke druhý zľava) s 
manželkou a JUDr. Magdaléna Kuciaňová, predsedníčka Krajskej 

rady SNS Trnavského kraja. Pozvaní boli aj novozvolení starostovia 
a poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, ktorí v okrese 

Galanta kandidovali v nedávnych komunálnych voľbách za SNS. 
V okrese Galanta bol zvolený jeden starosta, ktorý kandidoval za 
SNS, s politickou podporou  SNS boli zvolení 3 starostovia a ďalší 
5 kandidáti za SNS za poslancov. Ich úspešnosť bola ocenená aj 
blahoprajnými listami OR SNS v Galante, ktoré si prevzali z rúk 

predsedníčky OR SNS PaedDr. Anny Pilárikovej. Popri už takmer 
vianočnej atmosfére, keď zneli vianočné koledy a kolektívny spev 

„Tichej noci“, keď rozvoniavala tradičná vianočná kapustnica, o 
ktorú sa postarali seredskí národniari i rybacia polievka, dobre 

padli aj ďakovné slová z úst generálneho manažéra SNS Stanisla-
va Kmeca, za dosiahnuté úspechy v komunálnych voľbách 2014 a 
za vysoko aktívnu prácu, ktorej výsledkom je „zdravá“ členská zá-
kladňa, tvorená všetkými vekovými kategóriami občanov okresu 

Galanta, odhodlanými urobiť pre našu vlasť – Slovenskú republiku 
to, čo si jej občania skutočne zaslúžia.    

Text: PaedDr. A. Piláriková  foto: Ing. M. Šimek
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 V obci Diakovce došlo v novembri 2014 ku zmene na 
funkcii starostu. Bc. László Hajdu vo funkcii skončil 
a my sme s ním spravili pri jeho odchode rozhovor 
o tom, čím všetkým prechádzal ako starosta počas 
svojho pôsobenia v rokoch 2010 – 2014.
Hovorí Bc. László Hajdu : 
- Pri nástupe do funkcie som musel po prvé 
konsolidovať pomery na miestnom úrade. Obec mala 
141 tis. EUR kontokorentný úver, ktoré bolo potrebné 
splácať. Do funkcie som nastúpil 28.12.2010, a už na 
druhý deň volali z banky VÚB, že treba vrátiť 75 tis., 
resp.66 tis. EUR do štyroch dní! To bol pre mňa doslova 
šok a ťažká úloha, ktorú som musel splniť. Riešiť sa 
to dalo len ďalším úverom, čo úspešne splácame ako 
obec po 2 tisíc EUR mesačne. 
  Aká bola situácia s bytmi vo Vašej obci počas 
Vášho starostovania?
- Riešil som prvý bytový dom /NBD č.1/ za 277 tis. 
EUR. Vybavil som dotáciu 25 % a ostatné peniaze sú 
zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tento úver sa 
spláca z nájomného obyvateľov bytov. Potom sme 

postavili ďalších 5 bytových domov /NBD č.2,3,4,5,8/. Všetky vybavovačky som robil ja 
v záujme našej obce a pre občanov. Ďalších 18 bytov sme pre obec kúpili v roku 2014, čiže 
spolu počas funkčného obdobia získali naši občania takto spolu 61 bytov, /cel.hod.2,6 mil. 
EUR, z toho dot.0,9 mil. EUR/. Treba si uvedomiť, že predtým od roku 2004 sa nepostavil 
ani jeden bytový dom! Pomohli sme tak občanom Diakoviec, hlavne mladým rodinám. 
Samozrejme sme museli urobiť aj prístupovú komunikáciu /NBD č.4,8 - voda, kanalizácia, 
plyn, verejné osvetlenie a parkovacie plochy/ za 69tis. EUR, ďalšiu dotáciu 35tis. EUR treba 
vybaviť v roku 2015. Zvyšok zostane ako úver na základe ďalších dohôd s bankou.                    
  Ďalší problém bol s komunálnym odpadom...
- Mali sme veľké náklady za odvoz komunálneho odpadu. Vyriešil som to tak, že sme 
kúpili smetiarske auto v hodnote 99tis. EUR za úver /posl.spl.dec.2019/., s ktorým som 
chcel podnikať aj pre ďalšie obce a tak znížiť náklady a zarobiť nejaké financie pre obec. 
Všetko som musel riešiť tak, aby to zodpovedalo právnym podmienkam. Čakal som väčšiu 
podporu od poslancov, v záujme obce. Žiaľ, moje očakávania sa nesplnili. 
  Poďme trochu aj ku Vašim starým občanom, potrebám školákov a k ďalším 
obecným záležitostiam...
 - Pre dôchodcov sme kúpili auto Daciu v hodnote 10tis. EUR za úver. /posl. spl. jún 2016./, 
aby  bol rozvoz stravy hygienický a kultúrny. Výmena bola potrebná, nakoľko doposiaľ 
používané vozidlo bolo už príliš staré a nehygienické. Toto auto sme využívali aj pre žiakov 
základných škôl. Pomohli sme školám /výmena okien a dverí, výmena sociálnych zariadení 
na štyroch budovách v hodnote 66 tisíc EUR.
  Podali sme projekt na zateplenie a zastrešenie materskej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským. MŠ s vyučovacím jazykom slovenským som riešil „za pochodu“. Ďalej všetky 
sťažnosti, hneď 3 mesiace po nástupe do funkcie. Zaujímavé, že predtým toto nikto 
neriešil. Tým len chcem ukázať, že som robil pre obec prakticky denne, riešil som otázky 
právne, hospodárske, ako aj konkrétne problémy, zanedbané z minulosti. Prišli kontroly 
z Ministerstva životného prostredia, z krajského úradu z Trnavy i z Nitry a hneď som riešil 
napr. čističku odpadových vôd na TK, ako aj ďalšie veci, ktoré sa predtým neriešili. Napr. 
nájomník na termálnom kúpalisku neplatí nájomné od roku 2011, opäť som to musel riešiť 
ja, vrátane sporov medzi spoločníkmi a súdne spory.
  Priemyselný park bol úplne prázdny a teraz sú tam traja nájomníci, ktorí platia nájomné.  
Takto by som mohol pokračovať o tom, ako boli snahy okradnúť obec, aké nevýhodné 
zmluvy som musel riešiť, ako som hľadal pomoc u právnych odborníkov, podľa možnosti 
zadarmo alebo čo najlacnejšie. Robil som to pre obec, pre všetkých občanov a mal som 
rozpracované ďalšie projekty. Žiaľ, nezačínal som na čistej lúke, ale som musel vybaviť 
veľa zdedených dlhov. Musel som prepustiť ľudí, ktorí boli zvyknutí neplniť si povinnosti. 
Kontroloval som aj tankovanie do aut a hneď sa začalo šetriť, rovnako kúrenie na 
kultúrnom dom, kde boli obrovské náklady na kúrenie. Pripravil som a realizoval projekt 
na ochranu proti povodniam, vyriešili sme autobusovú zastávku, chodníky na cintoríne, 
opravu miestnych komunikácií, zrušili sme nepovolené skládky odpadu, o ktoré sa nikto 
nestaral.   Takto by som mohol pokračovať v menších projektoch na podporu športu, 
kultúry, stretnutie s dôchodcami, kde prišlo až 200 ľudí, obecné dni, ozvučenie na dome 
smútku, na dome kultúry atď., a samozrejme aj pri rozpracovaných projektoch, t.j. 
orientačné tabule obce, nájomné byty v areáli ZŠ /býv. MŠ slov./, rekonštrukcia chodníkov 
v areáli ZŠ, NBD č.6-7 b.j, NBD č.9-8 b.j, rekonštrukcia prívodu vody a vybudovanie 
kanalizácie do areálu termálneho kúpaliska, nové zdravotné stredisko s lekárňou, 
rekonštrukcia domu smútku /by robila naša s.r.o.- nezaložená/.   Chcem sa opýtať, za 
ktorého starostu v našej obci sa toľko urobilo za jedno funkčné obdobie a iné podobné 
obce nám ešte závideli?  Veď moje akcie a rozhodnutia znamenali nielen zisk pre obec, 
ale aj vytvorenie nových pracovných miest, ktoré tak veľmi potrebujeme. Nie je možné 
napísať všetko, čo som urobil. Nemusím sa za nič hanbiť, veď som urobil viac ako hocikto 
iný. Realita je dnes taká, ako ju vnímame. Dôveroval som svojím zamestnancom, ale žiaľ, 
to bola možno veľká chyba. Novému vedeniu našej obce želám mnoho úspechov, aby 
urobili pre občanov Diakoviec ešte viac ako ja. Na záver chcem ešte poďakovať všetkým 
tým, ktorí mi dôverovali, ktorí mi pomáhali v práci a ktorí mi odovzdali aj svoje hlasy 
v novembrových voľbách 2014.         

    Naozaj úprimne ďakujem!
Bc. László Hajdu

Bc. László HAJDU, starosta Diakoviec z volebného obdobia 2010 – 2014 
ďakuje všetkým občanom svojej obce, ktorí ho podporovali v práci 

a v jeho úsilí zveľadiť a modernizovať obec.
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A 2014-es helyhatósági választások a polgármesteri hivatal betöltésének 
tisztségében, Deákiban változás  történt. Bc. Hajdu Lászlóval, miután 
polgármesteri tisztségét  átadta, a lap szerkesztősége interjút készített az 
elmúlt négy év  eredményeiről és nehézségeiről.
Bc. Hajdu László a kezdeti nehézségekről így beszél:
A hivatalba való belépésem után az első feladatom   a helyi községi hivatal 
munka és gazdasági körülményeink rendezése volt..  A község  141 000 
EUR-val áthidaló kölcsönnel volt megterhelve, amelyet vissza kellett fizetni. 
A funkcióba  léptem 2010. 12. 28-án, és már második napon az Általános 
Hitelbank Galántai fiókja figyelmeztetett a kölcsön rendezésére. Ez azt 
jelentette, hogy négy napon belül vissza kell fizetni 75 000 EUR-t, ill. 66 000 
EUR-t. Ez az információ  számomra bármennyire meglepetés és nehézség 
volt, a kölcsönt. rendezni kellett. Ez azt jelentette, hogy a megoldás egyetlen 
módja, a további hitel felvétele, amelynek   visszafizetése rendszeresen  
teljesítve van, havonta 2 000 EUR-val.
 Az Ön a polgármesteri tisztsége idején, milyen volt lakásépítési 
program teljesítése?
Az első lakásegység felépítése és átadása  sikeres volt –/ NBD č. 1/ –– 
277 000 EUR. Sikerült 25% állami támogatást kapni, a többi pénzt az állami 
lakástámogatási rendszer hitel formájában adta. A község a hitelt a  lakósok 
lakbérilletményéből fizetik. Ezt követte további 5 lakásegység. / NBD č. 
2,3,4,5,8/  A lakások körüli szervezőmunkálatok  elintézését magam tettem 
a község lakosságának érdekében. További 18 lakást a község vásárolta 
2014-ben. Összegezve az elmúlt négyéves hivatali időmben 61 lakásba 
költözhettek a családok. (pénzbeli érték:2,6 millió EUR, ebből támogatás 0,9 
millió EUR).  Tudatosítjuk azt a tényt, hogy 2004-től lakásegység a faluban  
nem épült. A lakásépítési programmal  családokat, főleg a fiatal családokat 
segítettük. Természetesen még várnak további munkálatok, amelyek 
további kommunikációs  tárgyalásokat és további támogatásokat,  hiteleket 
igényelnek, amelynek realizálására 2015-ban kerül sor.
További probléma a kommunális  hulladék  gyűjtése körül volt.
A hulladék elszállítása a faluból sok pénzt igényel, mivel sem autónk, sem 
hulladék- lerakatunk nincs. Ezt szerettem volna megoldani úgy, hogy  legyen 
a falunak hulladékgyűjtő autója. Kölcsönből sikerült autót venni 99 000 
EUR értékben. (utolsó törlesztés dec. 2019)  Ezzel azt szerettem volna, 
hogy a hulladékgyűjtést más faluban is végeznénk., így csökkentenénk 
a kiadásokat, és a község kereseti lehetősége jobb lenne. Mindent úgy kellett 
megoldanom, hogy a jogi feltételeknek megfeleljen. A képviselőtestülettől 
a falu érdekében nagyobb támogatást vártam. Sajnos, a várakozásom hiába 
való volt.
Menjünk tovább; az Önök falujában milyen szolgáltatásokban van 
részük az idősebbeknek, az iskoláknak, vagy  rendezvényeknek....
A nyugdíjasok részére vettünk Dacia  személyautót 10 000 EUR értékben., 
hitelből (utolsó tör. 2016 június), mivel napi ebédek széthordása  
megköveteli a  higiéniát, és  hogy kulturáltan történjen. Az autó 
cseréjére azért volt szükség, mert az addig használt autó nem felelt 
meg a szabályoknak és az előírásoknak..  Az új autó az itteni alapiskolák 
tanulóinak utaztatására is  szolgál. (versenyek, fellépések, orvosi ellenőrzések 
alkalmából). Segítettünk az iskoláknak, óvodáknak is; ajtók, ablakok javítása, 
cseréje, és a szociális helyiségek berendezésének cseréje mind a négy 
épületben megtörtént 66 000 EUR értékben. Kérvényt nyújtottunk be 

a magyar óvoda bemelegítésére és a tetőráépítésére. Hasonlóan nézett volna 
ki mint az alapiskola. A szlovák nyelvű óvodát megoldottuk, hogy át lettek 
költöztetve a régi református iskolába, szebb, tágasabb és higiénikusabb 
épületbe. A funkcióba való lépésemkor   minden  addigi kérelmet – panaszt  
meghallgattam, és meglett oldva. Érdekes az, hogy addig a kérelmekkel 
-panaszokkal senki sem foglalkozott. Ezzel arra szeretnék rámutatni, 
hogy naponta foglalkoztam község napi gondjaival jogilag, gazdaságilag, 
a jelenlegi és múltból megmaradt problémákkal.  Ellenőrzésre jöttek 
a Környezetvédelem Minisztériumából, Nyitráról, Nagyszombatból a kerületi 
hivatalokból a termálfürdő tisztítóállomása ellenőrzése céljából, úgy mint 
a többi feladatot ami előtte  nem volt elvégezve. Például, A deákifürdő 
bérlője 2011-től nem fizet bért, ismételten nekem kellett  megoldást keresni 
pereskedéssel. Beleértve a bérlők közötti bírósági pereket is. Az Ipari park 
teljesen üres volt, jelenleg három bérlője van, akik bérletilletéket fizetnek. 
Szeretném folytatni, hogy hányszor kellett kikérni a jogi szakemberek 
segítségét a nem megfelelő egyezségek megakadályozására céljából. 
A továbbiakban is feladatok megvalósításra várnak a következő projektek; 
orientációs táblák elhelyezése a község területén, bérlakások létesítése 
az iskola területén, a járdák javítása az iskolák és a lakások környékén, 
a vízvezeték és a kanalizáció kiépítése a termálfürdő és a falu között, új 
egészségügyi központ és gyógyszertár létesítése, a halottasház átépítése, 
amelynek a megvalósítása a községben létrejövő kft. munkája lett volna, 
de képviselők a kft. létrehozását elutasították. Sajnos, nem kezdtem 
a munkám tiszta réten, sok megörökölt adóssággal és nehézséggel kellett  
megbirkóznom, de szembe néztem az elvárásoknak. Munkaviszonyi 
felbontásokra került sor, akik nem teljesítették munkahelyi kötelességeiket. 
Ellenőriztem az autók üzemanyaggal való gazdálkodását, és kevesebb 
lett a fogyasztás, ugyanúgy a kultúrházban a fűtés számlája is kevesebb 
lett. Rendbe lettek hozva autóbusz- megállók, járdák a temetőben, helyi 
javítások, munkálatok,  a hulladék lerakatok likvidálása, amivel senki sem 
törődött. Folytatnám  a polgármesteri teendőim felsorolását, amelyek 
legjobban a szívemhez nőttek; támogatás a sport, a kultúra területén, 
a nyugdíjas emberekkel való  találkozásaim közös programok keretén belül, 
ahol 150-200 ember jött össze az ünneplésekre, és a falunapok szervezése. 
Szerettem a szeretet népem között lenni. Felteszem a kérdést: a községünk 
fejlődése területén, melyik polgármesternek sikerült  egy választási ciklus 
alatt ennyi tevékenységet felmutatni? Hiszen a munkám és a határozott 
fellépésem a falunak nemcsak  nyereséget jelentett, hanem új munkahelyek 
létesítését, amelyekre szükség van.  Amit leírtam,az csak töredéke az 
elmúlt négy év munkáimnak. Nincs miért szégyenkeznem, hiszen többet 
létrehoztam, mint akárki más. Ma a valóság olyan, amilyet akarunk észlelni. 
Bizalommal voltam a munkatársaim iránt, sajnos utólag tudatosíthatom, 
hogy ez volt a legnagyobb hibám.   A község új vezetőségének kívánok 
sok sikert, hogy Deáki község és lakosságának többet tudjanak tenni, mint 
én. A beszámolómat ismét őszinte szavakkal fejezem be: Mindenkinek 
köszönöm, akik bíztak bennem, akik  a munkámat segítették,  reméltek 
a szebb jövőben, s ezáltal a 2014-es novemberi választásokon szavazataikat 
nekem adták. Kívánom, hogy legyen minden találkozásunk továbbra is 
örömteli. 

Bc. Hajdu László, leköszönő polgármester

Bc. Hajdu László, a 2010-2014-es választási időszak polgármestere, a 
köszönetét fejezi ki a Deáki község valamennyi lakósának, akik a község 

fejlesztése és modernizálásának érdekében támogatták céltudatos munkáját.

Odišiel vzácny človek a pedagóg PaedDr. Michal Vrbovský
 „Život – práca, viera, boje

a veľký sen o šťastí
povedú nás cesty tvoje
raz do hrobu priepastí,

aby prišlo utíšenie,
spánok smrti hlboký,

ako črepy rozlomené naše dni a životy.

Neplačte, že som odišiel,
ten pokoj mi prajte,

len tichú spomienku v srdci
si na mňa zachovajte.“

Keď stratíme vzácneho človeka, priateľa, 
okrem smútku, ktorý sa nám usídli v duši, začneme si premietať 

film spoločných okamihov s ním. V uplynulých dňoch nás po 
ťažkej chorobe navždy opustil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci 
Spoločného školského úradu v Šali, ktorý ako zanietený a eru-
dovaný odborník, zanechal hlbokú stopu nielen na poli svojho 
pracovného pôsobenia, ale i v životoch všetkých ľudí, ktorým 

vedel pomôcť či poradiť, no nemenej v životoch a srdciach jeho 
najbližších, ktorých mal nadovšetko rád. 

Zamyslíme sa nad človekom,  ktorého letokruhy vpísali do jeho 
života 67 rokov prežitých činorodo, aktívne a plnohodnotne...

Odovzdával  vedomosti a životné skúsenosti odbornej pedago-
gickej verejnosti s cieľom napĺňať do detailov to krásne a ušľach-

tilé povolanie, povolanie učiteľa. Napĺňal ho 
nielen v školských laviciach, ale aj po vyučova-
ní, za bránami školy v našom meste  niekoľko 

desaťročí. 
Toto všetko nám ho bude pripomínať. Pripo-
mínať jeho život, jeho statočnú a svedomito 

vykonávanú prácu, čo v sumáre je vlastne tým 
najkrajším vencom, ktorý sme mohli v piatok 
12. decembra 2014 uviť pre seba, svoje spo-

mienky na neho. Je to živý veniec, spletený zo 
živých kvetov dní, týždňov, mesiacov a rokov 

jeho prítomnosti medzi nami. 
Jeho odchodom  zostalo   po ňom prázdne 

miesto. Táto strata je ale zanedbateľná oproti 
strate a bolesti, ktorá zasiahla jeho rodinu a najbližších, s ktorými 

žil svoj každodenný život. 
Dovoľte mi preto, vyjadriť im úprimnú a hlbokú sústrasť, v prvom 
rade od primátora mesta Šaľa a poslancov mestského zastupiteľ-
stva,  od komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Šali, ako 
i odo mňa osobne a PaedDr. Michalovi Vrbovskému vzdať týmto 

úctu, hold a veľké poďakovanie.
Napriek tejto bolestnej strate bude stále žiť v našich mysliach a 

spomienkach.
Česť jeho pamiatke!

Ing. Helena Psotová
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22.decembra 2014 odovzdalo OZ Templars Slovakia a primátor mesta Galanta pán Peter Paška vianočný darček v podobe 
dvoch masážnych kresiel do Domova dôchodcov Patria v Galante. Tento darček pre našich dôchodcov sa podarilo zakúpiť z 
finančných prostriedkov, ktoré sa vyzbierali na mestskej zabíjačke v Galante, na ktorej spolupracovali aj Šport centrum Arkadia 
a Servis ala Bubo. OZ Templars Slovakia by sa aj touto cestou chcelo poďakovať dobrým ľuďom, ktorí pomohli minulý rok, tak 
ako aj predošlé roky, uskutočniť projekty na pomoc mestu Galanta, bola to napríklad aj brigáda na vyčistenie ihriska Zornička, 
ktoré by sme chceli tento rok v spolupráci s mestom vybudovať a urobiť z neho multifunkčné ihrisko. Ďalej by sme Vás radi 
informovali aj o prvotných úspechoch mobilnej transfúznej jednotky, ktorú sa nám podarilo zriadiť a ktorá už ma za sebou aj 
prvé odbery v teréne. Napr. úrad prace, mestsky úrad, atď... Pokiaľ  Vás oslovila činnosť nášho združenia, môžete 
nám pomôcť venovaním dvoch percent z Vašich dani. Naša osemročná činnosť je zárukou toho, že tieto peniaze 
budú použité len na dobré ciele.
Naše údaje: Občianske združenie Templars Slovakia, Z. Kodalya 793/18, 924 01 Galanta, IČO: 42155444, 
číslo účtu: 2487639154/0200. 
Za Vašu pomoc vopred ďakujeme!

pripravil: Tomáš Horváth, štatutárny zástupca Templars Slovakia
foto: Galanta online, Róbert Rybársky

Templári pomáhajú Galante, podporte ich, ak môžete!
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Červené stužky sú symbolom 1. 
decembra – Svetového dňa boja 
proti AIDS. Červené stužky je aj 
názov celoslovenskej kampane. V 
tomto školskom roku to bol už jej 
VIII. ročník. Kampaň „Červené stužky 
2014“ na našej škole bola zameraná 
na zvýšenie informovanosti o HIV/
AIDS, na prevenciu látkových a 
nelátkových závislostí a chorôb spo-
jených s uvedenou problematikou. 
Nemalú pozornosť sme venovali aj 
vplyvu závislosti a ich dôsledkom na 
život mladých ľudí. V rámci aktivít 
„Červené stužky“ sme uskutočnili 
tieto aktivity:
Už v mesiaci september sme zhoto-
vili nástenku, ktorú sme pravidelne 
aktualizovali.
Študenti študijného odboru obchod 
a podnikanie z II.OP triedy učebného 
odboru čašník III.C triedy zhotovili 
červené stužky. Pripínanie červených 
stužiek a vysvetlenie ich posolstva sa uskutočnilo na našej škole v 
poslednom novembrovom týždni.
Študenti Dominik Molnári a Róbert Krajča, študijného odboru 
obchod a podnikanie z II.OP triedy, pripravili prezentáciu o prob-
lematike HIV a AIDS a prostredníctvom nej informovali študentov 

z tried I.A, I.HA, I.OP, I.SS, II.AN, II.K, 
II.HA, II.OP, III.AN, III.C, III.OP o víruse 
HIV, spôsobe prenosu, o ochorení 
AIDS a o jeho rozšírení vo svete. Ve-
domosti o problematike  HIV  a AIDS  
si  zmerali  študenti  našej  školy  
formou  kvízu, v ktorom sa 1. miesto 
obsadila študentka III.OP Mária Sza-
bóová. V spolupráci s RÚVZ Galanta 
študenti II.OP, III.AN a III.C absolvovali 
prednášku o drogách, o škodlivosti 
fajčenia i o správnej životospráve. 
Pracovníčky im odmerali krvný tlak, 
hladinu glukózy a cholesterolu v krvi. 
Zároveň si študenti školy pozreli film 
„Do tváre“ o pohlavných chorobách 
a Odbornú prednášku na tému HIV/
AIDS MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z  
LF UK v Martine. So školskou psycho-
logičkou Mgr. Martinou Kuckovou 
besedovali študenti učebného od-
boru čašník z tried I.C a II.C, hotelovej 
akadémie z II.HA a III.HA o vplyve HIV 

a AIDS a drog na psychiku mladých ľudí.
Študenti sa zúčastnili besied s pracovníčkou OR PZ Galanta, Bc. 
Miriam Praženkovou na témy „Nové drogy“ a „Násilie páchané na 
ženách“.

Mgr. Anna Švancárová

Červené stužky na SOŠO a S v Galante

Aj knihy potrebujú reklamu alebo
Medzinárodný deň školských knižníc na SOŠ O a S Galanta

Koncom októbra 2014 sa deň nezačal boh-
vieako krásne - poznáte jeseň - hmla a mok-
ro. Ale napokon sa rozjasnilo - aspoň naša 
nálada určite. V tento deň sa na našej škole 
SOŠ obchodu a služieb v Galante konal totiž 
už po štvrtý raz Medzinárodný deň škol-
ských knižníc, v rámci ktorého sme sa prihlá-
sili do súťaže o najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice. Na organizácii podujatia 
sa podieľali Mgr. Mária Haraštová, PaedDr. 
Jarmila Miková, školská knihovníčka Mgr. 
Viera Marczibányiová i ďalší pedagógovia 
školy.
Na podujatie bolo pozvaných viacero 
predstaviteľov miestnej komunity. Zúčastnili 
sa ho i študenti, ktorí sa nezapojili priamo, 
ale v úlohe obecenstva pri prezentácií 
výsledných aktivít. Podujatie tak zohralo 
významnú úlohu v rámci prezentácie 
činnosti školskej knižnice na 
verejnosti i v rámci budovania 
vzťahov medzi školou, študentmi, 
rodičmi a verejnosťou.
A aká bola téma 10. ročníka? Sila 
prostredníctvom spoločenstva 
– kolegialita, rozmanitosť, vízia 
(Strength throught community – 
collegiality, diversity, vision). Tému 
sme rozdiskutovali a so študentmi 
sme sa dohodli, že tohtoročný 
Medzinárodný deň knižníc 
pojmeme úplne inak ako v predošlé 
roky. V tomto školskom roku 
študentov totiž čakalo v septembri 
prekvapenie v podobe vyučovania 
pomocou tabletov. Pri tomto druhu 
učenia sa naozaj rozvíja kolegialita 
- neraz si musíme navzájom 
pomôcť zvládnuť záludnosti 
rôznych aplikácií. A čo sme vlastne 
vymysleli? Vízia bola jednoduchá. 
Pomocou aplikácie Videoeditor 
sme vyrábali krátke videofilmy, 

akési reklamné šoty na knihy z našej školskej 
knižnice. A neváhajte veriť, že nás samých 
prekvapila rozmanitosť, ako študenti úlohu 
splnili.
Práce sa vynikajúco zhostila II. HA - 
trieda hotelovej akadémie. Za necelú 
vyučovaciu hodinu všetci zvládli strihanie 
videozáznamu, vkladanie rôznych médií, 
efektov i textových polí, ozvučenie i 
finálnu úpravu. Vznikli štyri krátke videá 
- dievčatá v oboch skupinách spracovali 
romantický príbeh o Popoluške 19. storočia 
- Jane Eyrovej, ktorá svojou vytrvalosťou, 
charakterom, vzdelaním a usilovnosťou 
dosiahla šťastie a lásku. Chlapcov zasa 
zlákali mužnejší hrdinovia - Harry Potter a 
Oliver Twist.
Filmy sme premietli ostatným žiakom 
školy, ktorí tiež absolvovali nie celkom 

tradičné vyučovacie hodiny slovenského 
jazyka a literatúry. So svojimi vyučujúcimi 
čítali úryvky z diel Zlodejka kníh od M. 
Zusaka, Kto chytá v žite od J. D. Salingera 
a tiež Slovenské ľudové povesti a iné. Ani 
na týchto hodinách nechýbali tablety. 
Čítanie sme zaznamenali na videozáznam a 
postrihané a upravené krátke filmy budeme 
používať v škole ako učebné pomôcky.
Náš Medzinárodný deň knižníc tento rok 
bol vzbudil veľa krásnych emócií a pritiahol 
pozornosť študentov k školskej knižnici. 
Hostia, pedagogickí i nepedagogickí 
pracovníci ocenili prácu študentov a ich 
výkony a hoci sa deň začal tak hmlisto, 
vyjasnenie bolo veľmi príjemné. Tešíme sa 
i na budúci rok.

Mgr. Mária Haraštová
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Matica slovenská je spoločenskou 
organizáciou Slovákov a zabezpečuje, 
ale aj rozvíja, povedomie Slovákov, čo sa 
týka ich histórie, kultúry a vlastenectva 
a snaží sa v takomto duchu vplývať aj na 
svojich potomkov. Ako pracujú niektoré 
miestne organizácie v našom regióne? 
Oslovili sme v tejto súvislosti predsedov 
dvoch miestnych organizácií Matice 
slovenskej, a to v obci Abrahám – Bohuša 
Čambála a vo Veľkých Úľanoch – Michala 
Garaja.
o Odkedy pôsobí organizácia Matice 
slovenskej vo vašej obci a koľko máte 
členov? 
hovorí Bohuš Čabmal:
- Miestny odbor Matice slovenskej 
v Abraháme bol založený 19. januára 2000.
Už v roku 1994 sme evidovali 46 prihlášok 
do Matice slovenskej. Založeniu prekážala 
skutočnosť, že žiaden z prihlásených 
záujemcov nemal odvahu zobrať funkciu 
predsedu MO MS, nakoľko neboli 
skúsenosti, ako by mal MO vyvíjať svoju 
činnosť. Bolo to pre nás pole neorané. 
Prvým predsedom MO MS sa nakoniec stal 
Ján Grosman, ktorý túto funkciu vykonával 
do roku 2004, kedy som funkciu prevzal 
ja, Bohumil Čambál, a som je predsedom 
do súčasnosti.  V roku 2014 máme 
zaregistrovaných 122 členov, ktorí majú 
riadne uhradené členské príspevky. 
o Ktoré sú Vaše typické matičiarske 
aktivity, činnosť, s ktorou sa môžete 
pochváliť, zoberme si ako príklad minulý 
rok 2014, čo všetko vaša organizácia 
pre občanov v obci urobila? Určite máte 
naplánované aj zaujímavé akcie pre tento 
rok 2015, prezradíte?
- V roku 2014 MO MS organizoval tieto 
hlavné podujatia: v mesiaci január 
XIII. matičný fašiangový ples, v apríli 
členovia MO MS vystavovali svoje 
výrobky ako reprezentanti obce na XIII.  
ročníku „Prehliadky a ochutnávky jedál 
starých materí“, ktorá sa uskutočnila vo      
Vlčkovciach. V týchto pravidelných ročných 
prehliadkach je zapojených 8 susediacich 
obcí a prehliadky sa postupne uskutočňujú 
v každej z nich. Tento rok sa bude konať 
v Majcichove.  V spolupráci so Základnou 
školou Michala Tareka v Abraháme sme 
zorganizovali medzi jednotlivými triedami 
pri príležitosti 125. výročia narodenia 
súťažný kvíz o živote a diele správcu fary 
v rokoch 1932-1941 dekana Michala Tareka, 

ktorý má veľký podiel na duchovnom, 
kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom 
rozvoji obce Abrahám. Jeho zásluhou bola 
v obci postavená národná základná škola, 
kultúrny dom, prestavba kostola a mnohé 
ďalšie, pre život obce potrebné diela, 
v mesiaci máj sme sa zúčastnili národných 
slávností na Devíne, v mesiaci máj 
v spolupráci s obecným úradom, farským 
úradom sme zorganizovali      spomienkovú 
slávnosť na padlých vojakov v I. a II. svetovej 
vojne s následným kladením vencov 
k Pomníku padlých, v mesiaci júl sa členovia 
MO MS zúčastnili v Dome Matice slovenskej 
v Galante tradičnej Vatry zvrchovanosti, 
v júli, ako každý rok, sa naši členovia 
zúčastnili na rezbárskom dni v Štiavnických 
Baniach, kde pôsobil spisovateľ Ján Palárik, 
tak ako i v Abraháme. Cestou sme kládli 
vence k jeho pomníkom aj v Hontianskych 
Kľačanoch a v Starom Tekove, v mesiaci 
august sme inštalovali a otvorili výstavu 
svadobných fotografií našich občanov 
z minulého storočia. Výstava sa tešila 
veľkému záujmu občanov. Už tradične 
sme pri príležitosti výročia prijatia Ústavy 
SR v spolupráci s OCÚ organizovali 
v športovom areáli Vatru Ústavy, v mesiaci 
október sme zorganizovali už VI. ročník 
prehliadky a ochutnávky slaného a sladkého 
pečiva pod názvom „Abrahámske dobroty“. 
Prehliadky sa aktívne zúčastnili aj matičiari 
z družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany. 
V decembri sme organizovali tradičné 
mikulášske posedenie členov MO MS 
spojené s kultúrnym programom žiakov 
Základnej školy Michala Tareka. Predseda 
MO MS v informačnej správe pripomenul 
členom všetky významné výročia a jubileá 
v roku 2014 dotýkajúce sa osobností obce 
a národa. V roku 2013  MO MS odhalil na 
obecnom múzeu pamätnú tabuľu sv. Cyrila      
a Metoda. Okrem týchto podujatí sme pre 

členov organizovali návštevy koncertov, 
divadelných predstavení, účasť na súťažiach 
a pod. V roku 2014 MO MS v Abraháme 
organizoval alebo sa zúčastnil 46 podujatí.
o Aká je spolupráca s vedením vašej obce, 
prípadne s ostatnými spoločenskými 
organizáciami? Ste taká „jedna rodina“ 
– ako sa o dedinskom živote zvykne 
nadľahčene hovoriť?
- MO MS má veľmi dobrú spoluprácu najmä 
s vedením obce, Základnou školou Michala 
Tareka, Dobrovoľným hasičským zborom, 
Farským úradom a folklórnou skupinou 
Jatelinka. Členovia MO MS sú ako jedna 
veľká rodina, v ktorej si nachádzajú členovia 
cestu k sebe, ktorá často končí vo vzájomnej 
pomoci v prípade potreby.
o Aké máte kontakty s inými obcami, 
spolupracujete s nimi, stretávate sa?
- Už dlhodobo spolupracuje náš MO 
MS s matičiarmi z Cífera a Veľkých Úľan. 
V priebehu roka sa často stretávame 
v jednotlivých obciach na kultúrnych 
a spoločenských udalostiach. Organizujeme 
spoločné zájazdy na celoslovenské 
podujatia a striedavo každý rok sa stretávajú 

výbory MO MS Abrahám a MO MS Cífer 
na spoločných zasadnutiach. Matičiari 
týchto družobných obcí sa stretávajú najmä 
na koncertoch, prehliadkach múčnikov, 
tradičných vatrách a samozrejme na 
výročných či valných zhromaždeniach. Je 
to veľmi účinná a obojstranne prospešná 
spolupráca.
Poznámka redakcie: Vďaka 
súčasnému starostovi Ing. Némethovi 
majú matičiari v Abraháme po rokoch 
elegantne zrekonštruované priestory 
pre svoju činnosť.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: archív MO MS Abrahám

Matica slovenská v Abraháme má skutočne rôznorodú a zaujímavú činnosť

Matičiari vo Veľkých Úľanoch pracujú od roku 1947
MO Matice slovenskej vo Veľkých Úľa-

noch pôsobí od r.1947 od vysídlenia Slo-
vákov z Dolnej zeme. Našou najznámej-
šou akciou býva už tradične ochutnávka 

sladkých a slaných dobrôt (dokumen-
tačná snímka), ďalej organizujeme zá-

jazdy do historických slovenských miest, 
pravidelne navštevujeme divadelné 

predstavenia .Po dlhých rokoch plánu-
jeme tento rok v spolupráci s vedením 
obce usporiadať Dožinkové slávnosti, 

ktoré sa tešili v minulosti veľkej obľube. 
S vedením obce vychádzame veľmi 

dobre, obec nás podporuje po finančnej 
aj materiálnej stránke, a tak verím, že 

sa nám spoločná akcia podarí úspešne 
zrealizovať. Veľmi úzko spolupracujeme 

s matičiarmi z Abrahámu a z Cífera.
pripravil: Michal Garaj, predseda MO MS 

Veľké Úľany (na snímke)
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Strojárske profesie majú v galantskom regióne  a v jeho okolí veľkú 
budúcnosť – naše partnerské firmy čakajú na absolventov:
	4 -ročného študijného odboru mechanik strojov a zariadení  
	3-ročného  učebného odboru mechanik-opravár pre stroje 

a zariadenia
	veľký záujem zo strany zamestnávateľov je aj o absolventov 

3- ročného učebného odboru obrábač kovov.

PROFIL ABSOLVENTA  ŠTUDIJNÉHO ODBORU MECHANIK STRO-
JOV A ZARIADENÍ 
	vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD -CAM systémov
	ovládať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú 

kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, 
pravidlá a princípy pri riešení praktických  úloh

	rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy, 
používané v strojárstve

	ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania ma-
teriálov 

	vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality 
vykonaných prác  s použitím vhodných meradiel a meracích prí-
strojov

	obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej 
dokumentácie

	vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení podľa príslušného 
odboru

	diagnostikovať a odstraňovať chyby na strojoch a zariadeniach,
	zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných 

operácií
	využívať  informačné technológie pri riešení odborných úloh
	vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť 

jednoduché problémové situácie, využívať všeobecné poznatky, 
pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,

	navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a za-
riadení,

Absolvent tohto študijného odboru získa počas 4 –ročného štúdia 
výučný list aj maturitné vysvedčenie. Počas štúdia má možnosť ab-
solvovať kurzy ponúkané školou 
	zváračský kurz na zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie pla-

meňom, elektrickým oblúkom, TIG – zváranie na zváranie nerezu
	vodičský kurz skupiny A,B,T,C
	kurz na obsluhu vysokozdvižného vozíka

	PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU MECHANIK-OPRA-
VÁR PRE STROJE A ZARIADENIA:

	 stanoviť postup montáže,
	 robiť bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení  s me-

chanizmami  kinematickými, hydraulickými a elektrickými,
	 nastavovať a uvádzať do chodu nové pracovné prostriedky podľa 

dispozícií výrobcu,
	 zvoliť vhodné pracovné postupy a organizovať opravárenskú 

činnosť,
	vykonávať  základné údržbárske práce i opravy zložitých strojov 

a zariadení vrátane generálnych opráv a inštaláciu strojov v pre-
vádzkach a závodoch.

Absolvent tohto učebného odboru získa výučný list s možnosťou 
pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu 
a absolvovať všetky kurzy ponúkané školou.

	PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU OBRÁBAČ KOVOV

	poznať  základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve
	ovládať základy o strojných súčiastkach a mechanizmoch používa-

ných v strojárstve, 
	poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných 

v strojárstve ich technologické vlastnosti, metódy tepelného 
spracovania a povrchových úprav, 

	poznať základné technologické postupy ručného a strojného 
spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, 
montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,

	pracovať na konvenčných obrábacích strojoch s rozličným 
stupňom automatizácie, uplatniť sa pri obsluhe CNC strojov.

	nadobudnuté poznatky a zručnosti využívať  na výkon práce pri 
strojnom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, brúsením 
a vŕtaním.

Absolvent tohto učebného odboru získa výučný list s možnosťou 
pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu 
a absolvovať všetky kurzy ponúkané školou.

Takmer všetky naše partnerské firmy potvrdili ,  že potrebujú 
a perspektívne budú potrebovať práve absolventov spomínaných 
odborov. Počas štúdia žiaci vykonávajú vo firmách  odbornú 
prax , kde nadobúdajú ďalšie zručnosti v súlade so špecifickými 
potrebami jednotlivých firiem tak, aby sa po skončení štúdia 
mohli  v danej firme aj zamestnať.  

Stredná odborná škola technická v Galante spolupracuje v oblasti 
strojárskych odborov  s  firmami: 
1. Spoločnosť Jasplastik-SK s.r.o. Galanta - Hlavné aktivity firmy 

sú: lisovanie plastov a ich následná úprava, výroba EPS obalového 
materiálu,  montáž strojových zariadení

2. Spoločnosť Brovedani Slovakia s.r.o. Galanta patrí do skupiny 
Brovedani Group SpA so sídlom v Taliansku. Zaoberá sa hromad-
nou výrobou kovových mikrokomponentov pre automobilový 
priemysel - presné strojárstvo.

3. Menert, spol. s r.o. - Spoločnosť Menert predstavuje spoľahlivého 
partnera  v troch divíziách: divízia automatizácie, merania a regu-
lácie; divízia energetiky; divízia strojárstva.

4. I.D.C Holding,a.s. Sereď : Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je najväč-
ším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva

5. Slovenské cukrovary  s.r.o,  Sereď – medzinárodná spoločnosť, 
výroba cukru.

6. NMH s.r.o. Sereď - Projekčná činnosť, výroba, montáž a servis 
dopravníkov, strojov a zariadení na recykláciu odpadu.

7. Spoločnosť Binder Slovakia, s.r.o. Sereď - je dcérskou spoloč-
nosťou Binder Technologie GmbH, ktorá v oblasti spracovania 
kovov . Spoločnosť je dodávateľom pre automobilový a letecký 
priemysel, výrobu pohonných jednotiek, železnice a v oblasti 
konštrukcie. Na Slovensku je výrobný závod zameraný na výrobu 
kovových dielcov a podzostáv hlavne pre automobilový priemysel 
a to tvárnením, obrábaním, laserovým opracovaním a zváraním.

8. Duslo, a.s. Šaľa -  je súčasťou medzinárodného koncernu AGRO-
FERT, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohos-
podárstve a potravinárstve.

Žiaci školy vykonávajú  odbornú prax aj v menších firmách  –  
strojárskych, potravinárskych, poľnohospodárskych - na základe 
individuálnej dohody. 

Mgr. Eva Hanzelová, zástupkyňa riaditeľa

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ V GALANTE  PONÚKA NIELEN VZDELANIE,  
ALE  PROSTREDNÍCTVOM PARTNERSKÝCH FIRIEM  AJ ZAMESTNANIE...
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Ďakujeme zamestnancom firmy 
Samsung Electronics Europe  
Logistics, B.V., organizačná zložka 
Gáň, ktorí vo svojom voľnom čase  
v rámci Dní dobrovoľníctva skrášli-
li a zrenovovali naše preliezky, lavič-
ky, dvor a plot v Domove sociálnych 
služieb a v Detských jasliach. Taktiež 
im ďakujeme za sponzorský dar,  
z ktorého sme mohli našim klien-
tom zabezpečiť Mikulášske balíčky.                                                     

kolektív zamestnancov a klientov  
DSS a DJ na Okružnej ulici 11 v Šali

Poďakovanie

Martin Vrbjár rodák z Veľkého Grobu - sympatický mladík,  
vyštudoval Odbornú strednú školu s umeleckým zameraním 
a pracuje v reklamnej agentúre. Perfektne reprezentuje svoju 
obec Veľký Grob, ale aj zároveň Slovensko – na mnohých 
súťažiach v naturálnej kulturistike. Poďme sa s ním trochu 
porozprávať...
o Kedy si sa vôbec zoznámil s týmto športom – naturálnou 
kulturistikou?
- K činkám a cvičeniu som ,,pričuchol,, už v 15tich, popri futbale a asi 
po roku vyhralo železo nad loptou. Prvú súťaž som vyskúšal v 2004, 
vtedy ako 17 ročný dorastenec a naturálna kulturistika si ma plne 
získala.
o Čo bolo rozhodujúce – motivujúce, že si sa rozhodol venovať  
práve tomuto druhu športu?
Ono to prišlo tak nejako samo, popri futbale, samozrejme obrázky 
v časopisoch boli inšpirujúce, veď ktorý mladý chalan by nechcel 
mať ,,veľké,, svaly a vymakanú postavu? Začali sme s kamarátmi 
cvičiť v miestnej posilňovni, kde cvičil aj môj tréner Viliam Rigo 
a ten mi dal aj podnet na súťaženie. A po prvej súťaži a dobrom 
umiestnení bolo rozhodnuté. Vtedy sa začala tak nejako aj písať 
história ŠK Victorie - nášho klubu naturálnej kulturistiky 
a fitness. A spoločným učením ohľadom tréningu a výživy 
sme prešli dlhú cestu(vývoj), rovnako aj priestory posilňovne 
a spolupracujeme dodnes, aj v ďalších veciach.
o Aké úspechy si dosiahol za tie roky čo sa naturálnej 
kulturistike venuješ...?

- Hneď na prvej súťaži v 2004 
na Aminostar natural Cupe v 
Martine som dosiahol na stupeň 
víťazov – 3.miesto v kategórii 
dorast do 18 rokov. Nasledovali 
nie veľmi vydarené dva roky 
v juniorskej kategórii a po 2 
ročnej súťažnej prestávke som 
v 2010 absolvoval prvú sezónu 
medzi mužmi, ktorá bola vcelku 
vydarená. Na prvých dvoch 
súťažiach som získal 2.miesto 
vo výškovej kategórii do 174cm 
a odvtedy sa umiestňujem 
v podstate na popredných 
miestach vo finálovej 6tke či 
už na domácich pohárových, 
majstrovských súťažiach alebo aj 
na medzinárodnom poli (ME,MS).
o Ktoré športové ocenenia si 
vážiš najviac?
- Získal som už 2x bronzovú 
medailu na Majstrovstvách 
SR (2012 na domácej pôde vo 
Veľkom Grobe ,2014 v Kolárove), 
2. miesto na medzinárodných 
Majstrovstvách Maďarska (2014 

v Tatabányi), 2x cenu za najlepšiu 
voľnú zostavu súťaže (pre zmenu 
na súťažiach v ČR), ale môj najväčší 
úspech je určite bronzová medaila 
z Majstrovstiev sveta 2014 v Nitre!
o Keď by chcel niekto začať 
s týmto športom, čo by mal 
vedieť a kedy by sa radšej do 
neho  nemal púšťať?
- S kondičnou kulturistikou, 
cvičením a fitness ako takým, 
môže začať každý a kedykoľvek, 
ak nájde odhodlanie zmeniť 
svoju postavu. Či už schudnúť, 
nabrať alebo niekedy aj zo 
zdravotných dôvodov, ale každému 
začínajúcemu by som odporučil 
vyhladať odbornú trénerskú 
pomoc, aby sa vyvaroval chybám, 
ako v technike cvičenia, tak aj 
v stravovaní, lebo v tomto športe 
to ide ruka v ruke. Ich správnym 
zladením a dodržiavaním sa 
výsledky dosahujú rýchlejšie. A kto 
má už nejakú dobu odcvičené ,motiváciu, pevnú vôľu, môže si skúsiť 
aj súťažné pódium. V našej asociácii je dosť súťažných kategórií, je z 
čoho vyberať.
o Máš dobré podmienky pre tento šport?
- Jednoznačne povedať, či dobré alebo zlé, sa nedá. Každý kto sa 
pripravuje na súťaž sa snaží vytvoriť si ideálne podmienky v rámci 
svojich možností, či už výber cvikov podľa možnosti posilňovne, 
naplánovanie tréningov, príprava jedál a prispôsobiť tomu 
každodenný režim, v práci aj doma. Takže, ako sa hovorí „kde je vôľa 
je aj cesta“. Príprava na súťaž je náročná časovo, fyzicky, psychicky 
aj finančne, každá pomoc a ušetrené euro navyše sa hodí.  Veľmi 
mi pomáha aj to, že neplatím vstup do posilňovne, ktorú mám 
navyše kúsok od domu aj vďaka tomu, že sme ju vybudovali spolu 
s mojim trénerom a mentorom pánom Viliamom Rigom, súčasným 
starostom našej obce - na snímke -. Od mojich začiatkov mi radí 
v prípravách na súťaže a pomáha vo všetkom okolo súťaženia, 
takže veľká  vďaka patrí jemu a samozrejme aj rodine a najbližšiemu 
okoliu, priateľom, kolegom za pochopenie, vždy mi vychádzajú 
v ústrety a „trpia“ občasné nálady, spojené s diétovaním.  
o Aké máš plány – čo sa týka reprezentácie do budúcnosti?
- Určite raz chcem, ako asi každý vyhrať súťaž, či už domácu alebo 
medzinárodnú. Tým samozrejme neskončí moja súťažná kariéra 
alebo cvičenie vôbec. Môj prvoradý cieľ je neustále sa zlepšovať, 
reprezentovať náš klub a obec a možno byť aj vzorom pre ostatných 
minimálne z môjho okolia. A hovorí sa, že svaly zrejú rovnako ako 
víno, čím staršie, tým lepšie, takže súťažiť a zbierať medaile tak dlho, 
ako sa bude dať. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Martin Vrbjár z Veľkého Grobu obsadil na Majstrovstvách sveta 
v naturálnej kulturistike v minulom roku nádherné 3. miesto! 
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Chcel by som sa opýtať, čo nám robiť, ak mi bolo ako zamestnancovi 
ublížené, pretože som dostal pokarhanie za porušenie pracovnej 
disciplíny, pritom som nič neurobil. Mám o tom aj dôkazy. Šéf však 
doslova sfalšoval uznesenie jedného z našich výkonných orgánov a 
podľa tohto sfalšovaného uznesenia to vyznieva, že ja som pracovnú 
disciplínu porušil. Obrátil som sa na Inšpektorát práce, ale ten po 
kontrole skonštatoval, že šéf má pravdu, napriek mojim výhradám a 
dôkazom. Čo robiť? Na aký orgán sa môžem ešte obrátiť, na Národný 
inšpektorát práce? Alebo čo mi doporučujete Vy a má to vôbec význam, 
keďže šéf má takto zmanipulovaných aj spolupracovníkov a ako vidíte, 
oklamal aj inšpektorov.
Veľmi ťažko sa mi na Váš dotaz odpovedá, keďže vlastne neuvádzate nič 
konkrétne. Uvádzate, že Váš šéf „sfalšoval“ uznesenie jedného z Vašich 
výkonných orgánov. 
Čo s tým?!
Máte možnosť sa obrátiť na tento výkonný orgán alebo aj len jeho člena, 
a predložiť im predmetné uznesenie s tým, že či takéto uznesenie bolo 
výkonným orgánom vydané, resp. že máte podozrenie, že uznesenie bolo 
sfalšované. 
Aj proti rozhodnutiam Inšpektorátu práce sú prípustné opravné prostriedky, 
pokiaľ nie ste s jeho rozhodnutím o prešetrení 
celej záležitosti spokojný.
1. Odvolanie – lehota 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. 
2. Obnova konania – za určitých podmienok 

(napr. nové dôkazy), môžete podať aj po 
právoplatnosti rozhodnutia inšpektorátu. 

3. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania – preskúmava ho nadriadený orgán. 

4. Preskúmanie súdom – avšak tam musia 
byť splnené zákonné podmienky podľa 
občianskeho súdneho konania. 

Pokiaľ ste si istý svojou pravdou, tak 
skúste použiť niektorú z možností 
opravných prostriedkov proti rozhodnutiu 
Inšpektorátu práce a napr. aj podnetom na 
Národný inšpektorát. Niekedy neexistuje 
jednoznačná odpoveď, a treba sa svojich 
práv domáhať, rôznymi formami. Na druhej 
strane Inšpektorát práce nie je orgán činný v 
trestnom konaní aby vyšetroval, či výkonný 
orgán uznesenie vydal alebo nie, pokiaľ toto 
uznesenie spĺňa všetky náležitosti. 
Nepoznám obsah toho uznesenia ani 
dôvody, prečo ho považujete za sfalšované. 
Pokiaľ máte záujem, môžete sa obrátiť 
aj na orgány činné v trestnom konaní a 
oni posúdia, či došlo takýmto konaním k 
trestnému činu alebo nie. Ak by ste aj podali 
podnet na začatie trestného stíhania proti neznámemu páchateľovi (vždy 
neznámemu, pretože neviete, kto uznesenie údajne sfalšoval), nemusíte 
kvalifikovať trestný čin. Ak by to aj od Vás chceli pri podávaní podnetu 

na trestné oznámenie, nie ste právnik, a teda 
nemusíte poznať kvalifikáciu trestných činov.  
Ak máte odborovú organizáciu, tak sa môžete 
obrátiť aj na ňu so svojím zistením o „sfalšovaní“ 
uznesenia. Spravidla odborové organizácie majú 
užší kontakt s výkonným orgánom. 
V tomto štádiu viac možností nevidím. Ak by ste 
však dostali výpoveď zo zamestnania aj z dôvodu 
tohto Vášho pokarhania, ktoré bolo údajne 
zmanipulované ako píšete, vtedy by pravosť 
uznesenia mohol skúmať súd. Ak by ste sa na súd 
obrátili so žalobou o neplatnosť výpovede. 

§  Ako zamestnancovi mi bolo ublížené... §
§ 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

Nitrianske župné zastupiteľstvo malo 
v danom období naplánované tri riadne 
zasadnutia, keďže sa však v niektorých 
záležitostiach nepodarilo prijať rozhodnutia 
hneď, uskutočnili sa aj dve mimoriadne 
zasadnutia, z toho jedno bolo dokonca 
rozdelené do dvoch dní.
Zo zasadnutia 25. augusta 2014 vyberám:
- v rámci zmeny rozpočtu došlo k vyčleneniu 
čiastky 35 617,70 EUR na výmenu rozvodov 
a radiátorov v budove Gymnázia Juraja 
Fándlyho v Šali; bol odsúhlasený nájom 
nebytových priestorov pre zubnú techničku 
Adrianu Kováčovú v priestoroch šalianskej 
nemocnice; zastupiteľstvo schválilo Regionálnu 
inovačnú stratégiu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-
2020. Cieľom projektu Regionálnej inovačnej stratégie je prispieť 
k rozvoju inovačnej infrašktruktúry, transferu technológií a know-how 
do miestnych firiem a tým k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti 
a k tvorbe pracovných miest v našom regióne. V rámci vyhodnotenia 
inovačného potenciálu sa s okresom Šaľa spája oblasť priemyselného 
výskumu a vývoja, ktorá sa viaže na Duslo a.s. Šaľa. Z existujúcej 
inovačnej infrašktruktúry materiál spomína priemyselný park 
v Diakovciach. Za hlavné perspektívne odvetvia Nitrianskeho 
samosprávneho kraja boli vyhodnotené: poľnohospodárstvo 
a k nemu nadstavbové a doplnkové odvetvia a spracovenia potravín, 
ďalej priemysel plastikársky, elektrotechnický, chemický, strojársky 
a nábytkársky, ako aj energetika; na mimoriadne zasadnutie dňa 8. 9. 
2014 bolo odsunuté rozhodovanie o pridelení prostriedkov na zvýšenie 
bezpečnosti na cestách II. a III. triedy. Uvedený program samosprávneho 
kraja sa realizuje v závislosti od vývoja hospodárenia samosprávneho 
kraja podľa priorizácie, na ročne vopred určených úsekoch ciest. 
Vzhľadom na priaznivý vývoj výberu dane z motorových vozidiel bolo 
možné vyčleniť ďalšiu sumu 1 559 703 EUR na tento program, v rámci 
ktorého sa v roku 2014 uskutočnila okrem iného aj oprava asfaltového 
povrchu vozovky na ceste II. triedy č. 573 medzi obcou Dlhá nad Váhom 
a hranicou okresu smerom na Šoporňu (na rok 2015 je naplánovaná 
rovnaká oprava na ceste III. triedy č. 5087 medzi obcou Žihárec 
a hranicou okresu smerom na Kráľov Brod).
Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo 20. októbra 2014. 
V rámci ďalšej zmeny rozpočtu bolo vyčlenených 53 319,06 EUR na 
rekonštrukciu podlahy a elektroinštalácie športovej haly Spojenej 
školy, Nivy v Šali a bola vypísaná ďalšia obchodná verejná súťaž na 
prevod vlastníctva slobodárne  nachádzajúceho sa v nemocničnom  
areáli v Šali. Z ostatných materiálov sa nášho okresu týkali: 
- zastupiteľstvo schválilo rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja 

na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017; 
zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo prípravou 
výberového konania na výber dopravcov pre 
prímestskú autobusovú dopravu v Nitrianskom 
samosprávnom kraji pre nasledujúce obdobie; až 
na tretí pokus, na mimoriadnom zasadnutí dňa 31. 
10. 2014 bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie 
o určení počtu prvých tried stredných škôl na 
školský rok 2015/16, ktoré budú financované zo 
štátneho rozpočtu (týka sa to aj stredných škôl, 
ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo súkromná 
fyzická alebo právnická osoba). Pre okres Šaľa  
boli schválené počty prvých tried v súlade 
s požiadavkami jednotlivých škôl, t.j. Gymnázium 

– tri triedy, Spojená škola, Nivy – päť tried, Stredná 
odborná škola – dve triedy.
Poslanecký zbor sa v roku 2014 naposledy zišiel 15. decembra, 
kedy došlo k odsúhlaseniu uzavretia kúpnej zmluvy na prevod 
budovy slobodárne v Šali víťaznému uchádzačovi Martinovi 
Černákovi. Ďalej: došlo k schváleniu Zásad hospodárenia s majetkom 
Nitrianskeho samosprávneho kraja; bola schválená zmena všeobecne 
záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných 
stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny (ku koncu 
roka 2014 na území okresu Šaľa fungovali dve miestne akčné skupiny 
so schválenou integrovanou stratégiou rozvoja územia, a to MAS 
Csángó, zaŕňajúce územie obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany 
a Neded a MAS Via Romanum – Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Dlhá 
nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Selice); ďalšia zmena VZN sa týkala 
poskytovania dotácií z vlastných príjmov Nitrianskeho samosprávneho 
kraja pre cirkevné a súkromné základné umelecké školy, jazykové školy 
a školské zariadenia; bolo rozhodnuté o zverejnení výzvy na podávanie 
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení 
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie 
vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie ich 
negatívnych vplyvov (ide o jeden z pravidelne, ročne sa opakujúcich 
programov Nitrianskeho samosprávneho kraja); zastupiteľstvo 
odsúhlasilo poskytnutie členského príspevku všetkým Regionálnym 
rozvojovým agentúram na území Nitrianskeho samosprávneho kraja 
vo výške 8 300 EUR, pod podmienkou vstupu NSK za člena uvedených 
RRA (na území okresu Šaľa má sídlo Regionálna rozvojová agentúra Šaľa 
a okolie).

pripravil: 
Zsolt Baranyay, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja (za okres Šaľa)

na snímke s otcom, starostom Žihárca

Ako pracovala Nitrianska župa august - december 2014 ?
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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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oVšimla som si už viackrát, že náš 
zajačik (baranček) má niekedy vlhko 
pod očkami. V rodine sme sa nad tým 
pozastavili, či to nemá náhodou slzičky, 
lebo vždy sa objavia keď hovoríme 
smutné veci, alebo niekto plače. 
Skúmala som zajačika, či 
nie je nachladnutý, chorý 
– ale všetko je v poriadku, 
normálne papá, spí, pije, 
horúčku nemá, ňufáčik 
je v poriadku. Čo by 
to mohlo byť pán 
doktor? My ho máme 
takého poľudšteného 
hovoríme, že je to 
prevtelená dušička 
nejakého človeka, 

samozrejme 
– berte to 
prosím s 
rezervou, ale 
možno sú to 
naozaj slzy...? 
A teraz trošku 
odbočme, 
plačú aj 
zvieratá, ako 
a to u nich 

prejavuje, keď 
sú nešťastné?
- „Či to nemá náhodou slzičky“  
je jednoznačne áno, sú to 
slzy. V oku totiž tak ako u ľudí,  

tak aj u zvierat neustále 
prebieha tvorba sĺz, 

inak by sa oči vysušili. 
Vytekanie sĺz z vnútorného kútika 
oka môže byť do istej miery 
úplne normálny jav u plemien, 
ktoré majú vypuklejšie oči a 
kratší ňufák. U nich treba venovať 

pozornosť  pravidelnému  
čisteniu  oblasti vnútorného 
kútika pod okom, aby 

sa tu koža nezaparila.  V 
prípade, že je  v oku  problém 

(najčastejšie sa jedná 
o zápalový proces), 
mení sa charakter 
sĺz z priehľadných 
na zakalené a viac 
lepkavé,  tvoria sa 
karpiny, až sa oko 
zalepuje. 
 A že je Váš zajačik 
poľudštený, nie je 
žiadna rarita. Králiky, 
ako aj všetky ostané 
zvieratá, majú 
svoju osobnosť a sú 
schopné sa veľa vecí 
naučiť pri spolužití s 
človekom. Nemám 

však takú skúsenosť, žeby zvieratá 
plakali nad našimi smutnými príbehmi. 
Smutné vedia byť to určite a spoznáte 
to podľa správania, sú viac utiahnuté, 
nekomunikujú, klesá im chuť do jedla 
atď...
Či plačú  naozaj aj zvieratá? Tak túto 
filozofickú otázku by som ponechal 
zvieracím psychológom.

Môže môj zajačik plakať?
Zverolekár   radí...

• Docent na očnom nás často poučoval: 
„Keď vám pacient tvrdí, že sa mu zhoršil 
zrak, skontrolujte, či má vyčistené 
okuliare.“
 
• Na Internej klinike nás osobný lekár 
prezidenta Husáka poučoval: „Keď 
vyšetrujete deduška z dediny, nebude 
to malária, ale pravdepodobne len 
prostata. Keď počujete dupot kopýt, 
nepredstavujte si zebry.“ Hoci v dnešnej 
dobe, keď stretnete celú Galantu na 
dovolenke v Thajsku, už to nemusí byť 
úplne pravda...    

• Cestou do fyziologického ústavu v 
Prahe sme chodili okolo psychiatrie, kde 
budova susedila priamo s chodníkom 
a cez zamrežované okná nás sledovali 
pacienti. Raz sa tam odohrala takáto 
scéna. Primár psychiatrie pri odchode z 
práce zistil, že mu ukradli koleso na jeho 
Škodovke aj so skrutkami. Lamentoval, že 
nemá ako namontovať rezervu a nemôže 
odísť domov. Díval sa na to pacient zo 
zamrežovaného okna a poradil mu: „Pane 
profesore vemte z každýho kola jednu 
skrutku a to vám bude stačiť na cestu 
domov.“ Profesor sa zamyslel a uvedomil 
si, že je to dobrý nápad:“Člověče vždyť 
vy vúbec nejste blázen!“ A pacient mu na 
to:“ Ale jó pane profesore, blázen jsem, ale 
nejsem blbej!“

• V Olomouci Rusi vypili cisternu, o ktorej 

si mysleli, že je to alkohol. Lenže to bol 
metylalkohol a otrávili sa. Začalo sa pátrať 
kto všetko sa podieľal na konzumácii, aby 
sa im pokúsili zachrániť život. Zistilo sa, že 
jedna veľká skupina nemá žiadne ťažkosti. 
Nakoniec sa pri vyšetrovaní priznali, že 
oni vydržali oveľa viac ako ich druhovia 
v zbrani a vypili ešte jednu cisternu. A 
v tej už bol skutočný alkohol, takže si 
podali prvú pomoc, pretože alkohol je 
protijed pri otrave metylalkoholom. Zase 
sa potvrdilo, že opitému sa nikdy nič 
nestane.

• Veľmi skúsený psychiater nás poučoval 
aby sme nestratili dôstojnosť pred 
pacientom a neblamovali sa: “Ak 
Vám pacient tvrdí, že po parku pred 
psychiatriou behajú zelení a červení 
mužíčkovia, že červení cvičia na stromoch 
a zelení sa schovávajú v tráve, v prvom 
rade sa pozrite von z okna, či to nie je 
pravda!“

• Asistent referoval na vizite.“Pacient 
bol prijatý pre veľmi vzácnu 
jednostrannú poruchu svetelno-
akomodačnej schopnosti zraku. 
Príčinu sme dosiaľ nenašli, aj 
keď sme skúšali všetko možné, 
preto sme pacienta objednali na 
magnetickú rezonanciu. Predtým 
chceme vyšetriť pacientovi očné 
pozadie.“ Šéf kliniky: To ste mali 
urobiť najskôr, zistili by ste, že 

žiadne nemá. „Vyberte to oko!“ Pacient 
si vybral sklenené oko na dlaň. „Prečo 
ste to nepovedal hneď?“ Nikto sa ma na 
nič nepýtal, len mi blikali všetci do očí 
baterkou a tvárili sa ustarostene.

Aj takéto zážitky som ako študent medicíny a neskorší lekár a človek zažil...

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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o Cukráreň Kataríny Filovej v Horných 
Salibách je z roka na rok známejšia 
a vyhľadávanejšia. A to nielen medzi 
občanmi  a sladkosti milujúcimi jedákmi, 
ale výrobky z tejto cukrárne sa vyvážajú 
už celé roky do zahraničia a posledné 
roky ich odkupujú aj rôzne obchodné 
reťazce, pretože zákazníci sa idú za 
koláčmi a zákuskami Kataríny Filovej 
doslova „pozabíjať“ . Nechajme však 
hovoriť samotnú Katku Filovú, čipernú 
sedemdesiatničku, ktorá však rozhodne 
na svoj vek nevyzerá, ako ona hodnotí 
úspešný rok 2014 - čo znamenal pre jej 
firmu?
- Rok 2014 bol pre našu firmu celkom 
úspešný. Pri našich stálych zákazníkoch 
sme získali aj mnoho nových, napr. Tesco, 
Billa a aj mnoho menších cukrární. Naďalej 
dodávame zákusky až do Viedne! Nakoľko 
dodávame výrobky do Tesca a  tam veľa 
ľudí kupuje, tak sme dostali veľa ďakovných 
listov od zákazníkov, za čo sme veľmi vďační, 
a aj touto cestou im moc krát ďakujeme 
a motivuje nás to robiť naďalej tak, aby to 
ľuďom chutilo a aby boli s našimi výrobkami 
spokojní.
o Úspech je veľký, aj záujem o Vaše 
zákusky. Nezvažujete rozšírenie výroby?
- Výrobu momentálne ešte nerozširujeme, 
ale zariadili sme novú výrobňu vedľa našej 
cukrárne tak, aby 40 zamestnancov vedelo 
pohodlne robiť a aby chodili do roboty 
s radosťou, lebo keď sú pracovníci spokojní, 
to sa odzrkadľuje aj vo výrobkoch.

o Prečo sú Vaše zákusky také výborné 
a je o ne „dračka“, kým iné cukrárne 
nemajú čo robiť? Viem, že receptúry sa 
neprezrádzajú, ale čo by cukrári nemali 
podceniť, ak chcú, aby ich zákusky boli 
také výborné a žiadané ako tie Vaše?
- Snažíme sa robiť zákusky podľa starých 
receptúr, veľa ich máme prerobených podľa 
našich predstáv, treba používať čo najviac 
čerstvého ovocia, varených krémov a čo 
najlepších dostupných materiálov, ktorých 
je už dnes na trhu nadostač. A môžem 
prezradiť, že naši cukrári sú naozaj veľmi 
šikovní a snažia sa dať všetku lásku do svojej 
práce, lebo aj ich to teší, keď sú naši ctení 
zákazníci spokojní a chutí im, čo si u nás 
kúpia.
o Čo ste si naplánovala v tomto Novom 
roku vo svojej doslova umeleckej práci? 
Prekvapíte zákazníkov niečím novým?
- V novom roku sme naplánovali robiť pár 
nových zákuskov, ktoré sú teraz „v móde“, 
napríklad cheesecake, ale nevieme, ako 
s tým uspejeme, lebo naši zákazníci sú 
naučení na naše domáce a osvedčené chute 
a v žiadnom prípade ich nechceme sklamať. otázky: redakcia GaŠa Žurnál

torty z dielne Filových

„Naši zákazníci sú naučení na naše domáce a osvedčené 
chute a v žiadnom prípade ich nechceme sklamať“, 

hovorí Katarína Filová, majiteľka vychýrenej cukrárne v Horných Salibách.

031/785 2473

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!
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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.



Chem
ik operátor 

4-ročný študijný odbor, m
aturitné vysvedčenie a výučný list

M
echanik elektrotechnik

4-ročný študijný odbor, m
aturitné vysvedčenie  a výučný list

Program
átor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

4-ročný študijný odbor, m
aturitné vysvedčenie a výučný list

M
echanik strojov a zariadení

4-ročný študijný odbor, m
aturitné vysvedčenie a výučný list

Prijím
acie konanie na študijné odbory: 11. 5. a 14. 5. 2015.

Elektrom
echanik silnoprúdová technika  3-ročný učebný odbor, výučný list 

Strojný m
echanik  3-ročný učebný odbor, výučný list

N
a učebné odbory budú žiaci prijatí

 bez prijím
acieho konania.

O
rganizačná zložka Stredná priem

yselná škola: 
Elektrotechnika  4-ročný študijný odbor, m

aturitné vysvedčenie
Technické inform

ati
cké služby v elektrotechnike

4-ročný študijný odbor, m
aturitné vysvedčenie

O
rganizačná zložka O

bchodná akadém
ia:

O
bchodná  akadém

ia 4-ročný študijný odbor, m
aturitné vysvedčenie

Spojená škola, O
rganizačná zložka Stredná 

odborná škola,  ktorá je patronátnou 
školou spoločnosti

 D
uslo

× pravidelné šti
pendium

 v rozpätí
 9 až 45 € m

esačne
× hodnotné odm

eny za vynikajúce koncoročné vysvedčenie 
× príspevok na stravovanie

 v škole a na odbornom
 

   výcviku – v hodnote cca 40 €
 m

esačne
× odm

enu za prácu počas odborného výcviku 
   od 3. ročníka na našich pracoviskách – 80 až 100 €

 
    m

esačne
× platené letné brigády – 2,50 €/hod. od 16 r. veku
× pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie
× m

ožnosť uzatvoriť pracovnú zm
luvu 

   už počas štúdia
× istotu zam

estnania po skončení štúdia 
   – v blízkosti

 dom
ova, bez nutnosti

 cestovania
Kontakty na D

uslo: D
uslo, a.s., A

dm
inistratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa, silvia.karasikova@
duslo.sk, daniela.javorska@

duslo.sk, 
031/775 2390

študentom
 odborov organizačnej zložky 

Stredná odborná škola
  

už od 1. ročníka a počas celého štúdia poskytne:

Spojená škola študentom
 počas štúdia poskytne:

× bezplatné vzdelávanie a  m
oderný  školský vzdelávací program

 prispôsobený  požiadavkám
 trhu práce

× bezplatný prístup na internet a W
iFi

× m
oderné počítačové a m

ultim
ediálne učebne, učebne program

ovania CN
C strojov a elektrických m

eraní,  
   autom

atizácie a program
ovania PLC regulátorov a odborné učebne praktického vyučovania

× záujm
ovú činnosť  v športových, jazykových a technických krúžkoch 

× m
ožnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

× rozšírené hodiny telesnej výchovy - tréning s odborným
 futbalovým

 trénerom
 um

ožní zlepšenie fyzickej 
   kondície alebo prípravu cesty na futbalovú dráhu
Bližšie inform

ácie získate na:   Spojená škola, N
ivy 2, 927 05 Šaľa, sps@

salam
on.sk, tel.: 031/770 8768

Spojená škola sa zúčastňuje projektov  ESF: 
S m

odernou školou do úspešného života ITM
S 26110130138

S kvalitnou prípravou do budúcnosti
 ITM

S 26110130355
N

avští
vte Spojenú školu kedykoľvek 

počas vyučovacích hodín  a prezrite si jej priestory!

ponúka žiakom
  základných škôl  v šk. roku 2015/2016 štúdium

 v odboroch:


