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• vybavenie kompletnej dokumentácie pohreb-
ných záležitostí

• výkopové práce na cintoríne
• kremácie
• prevoz zosnulých NON STOP
• prenajímame luxusné pohrebné vozidlo aj so 

šoférom (cena dohodou)
• veľký výber rakiev už od 200€ (v ponuke 

máme aj luxusné rakvy od 500€)
• vieme zabezpečiť rakvy nadrozmernej veľkosti
• výber umelých vencov
• viazanie živých vencov, vždy podľa objednáv-

ky klienta
• komplexné zorganizovanie pohrebu
• komplet pohrebné služby s rakvou už za 550€

• temetkezéssel kapcsolatos teljes ügyinté-
zés

• nonstop hullaszállítás
• sírásás
• hamvasztás
• kölcsönzünk előkelő hullaszállító gép-

kocsit sofőrrel (ár megegyezés alapján)
• nagy választék koporsóból már 200 euro/

db-tól
• ajánlatunk tartalmaz előkelő hullaszállító 

koporsókat 500 eurótól
• bebiztosítunk méreten felüli koporsókat
• műkoszorúk nagy választékát kínáljuk
• élővirág koszorú az ügyfél megrendelése 

szerint
• teljes temetkezési szolgáltatások és szer-

vezés koporsóval már 550 eurótól.

„Ľudský prístup k pozostalým 
a úcta k zosnulým“, 

je naše firemné krédo... 

„Emberi hozzáállás a gyászoló 
családhoz,és kellő tisztelet megadása 

az elhunyt részére“

! NOVÁ PREVÁDZKA !
Otvorili sme novú prevádzku 
pohrebníctva v obci Mostová.

A Galántai temetkezési vállalat 
Hidaskürtön is megnyitotta irodáját.

Denná služba   - 031/771 30 11

Pohotovostná služba 

v mimopracovnom čase 
Údržba    - 0903 312 779 • 
Výťah      - 0907 134 068

Televízny káblový rozvod 
(TKR) aj v pracovnej dobe   - 

0903 466 334 
• Správa -    031/771 3438

So sídlom: ul. Horná 926/1

927 01 Šaľa, tel.: 031/770 28 61

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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     COOP Jednota Galanta, s.d., otvorila v decembri 2015 nový 
moderný Supermarket v obchodnom centre MOLO Pezinok. Ide 
o novú lokalitu, kde až do decembra nepôsobila žiadna predajňa 
COOP Jednoty. Už pri vchode do predajne vidieť, že toto nie je 
práve typický formát „jednoťáckej“  predajne. Zaujímavé usporia-
danie moderných regálov, farby, drevené prvky, svetlo a celý dizajn 
predajne už pred vstupom pôsobia veľmi impozantne. Vybavenie 
predajne je skutočne zaujímavé, hneď pri vstupe do predajne je  
umiestnený ostrovček, za ktorým Vám personál ponúkne to najlep-
šie prevažne slovenské a regionálne. 
    Prevádzková riaditeľka COOP Jednoty Galanta, Ing. Iveta 
Schwarzová hovorí: 
„Nová predajňa v Pezinku ponúka zákazníkom predajnú plocha 
prevádzkovej jednotky na 474m², zákazníci tu nájdu okolo 4 000 
tovarových položiek. Za zmienku určite stojí široký sortiment racio 
a dia výrobkov, široký sortiment detského sortimentu a bezpochy-
by čerstvé potraviny. V obslužných vitrínach sú to nebalené hydi-
nové diely z kureniec dochovaných na Slovensku, z ktorej si môže 
zákazník kúpiť toľko kúskov, koľko potrebuje za výborné ceny. Ne-
balené čerstvé mäso bez chemického ošetrenia, mäso a mäsové vý-
robky z mangalice, čerstvú chladenú kačicu a kačacie diely z farmy 
od regionálneho dodávateľa z Topoľnice. V ponuke nájdete chlieb a 
pečivo, pečené v klasických peciach z viacerých okolitých pekární, 
zemiakové lokše, palacinky, placky vyrábané na základe tradičných 
receptúr. Samozrejmosťou sú vysokokvalitné výrobky, ktoré ponú-
kame pod vlastnou značkou za bezkonkurenčné ceny.“
     Keď hovoríme o regionálnych produktoch, tak máme na mysli 
nie región celého Slovenska, ale iba danej lokality, kde pôsobí 
COOP Jednota Galanta. Ak by sme to mali vymedziť, tak je to oko-

lie do 100 km. A prečo sú pre COOP Jednotu dôležité práve tieto 
potraviny? Z jednoduchého dôvodu, „takto podporujeme dodá-
vateľov, ktorí žijú spolu s nami v našom meste, podporujeme 
zamestnanosť nášho regiónu, chránime životné prostredie 
a tým, že práve blízkosť dodávateľa od našich prevádzok je tak 
krátka zaručujeme absolútnu čerstvosť potravín akú neposkyt-
ne žiadny iný maloobchodník“, dopĺňa Ing. Iveta Schwarzová.
     V supermarkete Galantskej COOP Jednoty zákazníci majú mož-
nosť objednať si studené misy, obložené chlebíčky,  zákusky a torty. 
Na požiadanie Vám pripravia ovocnú a zeleninovú šťavu. Pokiaľ 
máte záujem radi Vám pred Vašimi očami zomelú čerstvé mäso.
     Ďalšími poskytovanými službami si môžete ušetriť svoj čas a pe-
niaze - pri pokladniach je možnosť s nákupom zaplatiť šeky, je tu 
možnosť si vybrať peniaze cez službu cash back, alebo si môžete 
dobiť kredit.  Ak požiadate personál, zaregistruje Vám bloček do 
národnej bločkovej lotérie. 
     Samozrejmosťou je lojálny program pre verných zákazníkov. Ná-
kupná karta COOP Jednota Vám umožní pri každom nákupe zbierať 
body, ktoré Vám formou spätnej zľavy vyplatia 2 krát do roka. 
     Neoddeliteľnou súčasťou prevádzky v Pezinku je aj ponuka ak-

ciových tovarov pre zákazníkov z celoslovenskej a taktiež z vlastnej 
letákovej ponuky, ktorá je formou letákov distribuovaná do všet-
kých domácností.
Z predajne sa nám odchádzalo ťažko, pretože sme sa tam veľmi 
dobre cítili a atmosféra bola pre kupujúcich veľmi príjemná. Navy-
še, naozaj si máme z čoho vybrať. Z kvality, rôznorodosti, čerstvosti 
výrobkov. Čo viac si môže zákazník priať? COOP Jednota je právom 
hrdá na najlepšiu kvalitu slovenských produktov, ktoré ponúkajú 
usmievavé predavačky a vy určite získate príjemný pocit z nakupo-
vania. Určite si prídite nakúpiť do predajne COOP Jednoty v Pezin-
ku. Tešíme sa na Vašu návštevu!

pripravil:  marketing COOP Jednota Galanta, s.d. 

COOP Jednota Galanta otvorila 
svoj Supermarket už aj  v PEZINKU

Ak máte záujem predávať Vaše regionálne 
výrobky a produkty v našej novej predajni, 

kontaktujte nás na tel.: 031/780 57 32

Všetko hotové - otvárame / zľava Ing. Schwarzová, Mgr. Ančin, 
JUDr. Belovičová, Ing. Belovič, Ing. Bilinský

Najlepšia kvalita mäsa od regionálnych dodávateľov

Tesne pred otvorením predajne

Krásny pohľad na mäsové výrobky

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...



- 5 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... 

Nedávno som sa rozprávala so susedou, ktorá sa  pohoršovala 
nad zvýšením dôchodku, ktorý v tomto roku Sociálna 
poisťovňa navyšovala o necelé 2€. „Je to doslova výsmech 
pre tých, ktorí pracovali. Pozrite sa, tamten sused od vedľa, 
počernejšej pleti, má niečo cez 40 rokov a už je na invalidnom 
dôchodku. Pritom nikdy nerobil, len sa priživuje všelijakými 
špekuláciami. Ani rozumom moc neoplýva, školu nemá žiadnu 
skončenú, ale jemu zvýšia dôchodok  rovnako  ako mne, 
ktorá som robila od 18-ich rokov nepretržite. Keďže sme nikdy 
nemali veľké zárobky, ani ten dôchodok nie je bohviečo. Keď ho 
porovnám s dôchodkom lajdáka, ktorý prežil život na dávkach, 
maródke a invalidnom dôchodku, tak sa ani moc nelíšime. Takto 
sme dopadli. Prečo sa nerozlišuje pri výpočte dôchodku – kto 
robil a kto nie, a podľa toho by sa mal aj upravovať, tým ktorí 
pracovali viac, tým ktorí nepracovali menej, alebo vôbec. Bolo 
b y to určite spravodlivejšie,“ dokončuje smutne a ide si po 
svojom.
Zamyslela som sa nad jej slovami, že skutočne náš štát si 
veľmi málo ctí ľudí, ktorí tu doslova odreli desiatky rokov. 
Zvýšenie dôchodku o jedno euro a pár centov je naozaj 
trápne. Radšej to ani naši politici nemali robiť. Hlavne, že oni 
si neuberú..., ani tie dva, tri, či štyri príjmy, ktoré poberajú 
súbežne – si nevedia zrušiť. A veď načo....? Oni potrebujú 
fungovať aj so svojimi rodinami nadštandardne a ukazovať 
sa. Či už na drahých dovolenkách, v tých najluxusnejších 
oblečeniach, dať deti študovať na prestížne univerzity 
a stavať honosné vily. A to všetko z platov, ktoré si štedro 
nadelili z daní pracujúcich obyvateľov a občanov 
Slovenska! Naozaj je to veľmi zlý gazda, ktorý štedro 
nadeľuje len sebe, ale na ostatných zabúda. Najmä na tých, 
ktorí tu vytvárali desaťročia hodnoty a tvrdo pracovali a plnili 
tak pokladnicu štátu, z ktorej teraz nenažratý gazda, t.j. 
(štát, politici, poslanci), štedro rozdáva sebe a kde komu... 
V tejto súvislosti ma napadlo jedno prirovnanie - a síce 
podpora investorov zo zahraničia, ktorá sa ráta na miliardy  
(v prepočte na slovenské koruny). Pritom ide o bohaté 
prosperujúce a doslova luxusné firmy zo Západu, ktoré 
netrpia núdzou. Práve naopak – prichádzajú tu s cieľom 
zarobiť, zvýšiť svoje zisky, nie pomáhať nám, ako to verejnosti 
celé roky vysvetľujú uplatní politici a zapredanci v riadiacich 
a vybraných funkciách štátu! Kto tu vlastne komu pomáha 
a kto koho zachraňuje?  Ak chce luxusná firma svoje 
produkty vyrábať u nás, je to najmä pre to, aby znížila 
svoje firemné náklady na podnikanie, a nie, aby pomáhala 
našim ľuďom. Za takéto pekná slová sa to iba skrýva. Je 
rozdiel platiť kvalifikovaného robotníka v zahraničí a iné 
sú platy,  ktoré poskytnú firmy  zo zahraničia našim ľuďom 
tu, na Slovensku. Sú niekoľkonásobne nižšie! A v tom je 
celý háčik! Oni potrebujú predovšetkým zarábať, o tom je 
predsa biznis. No a náš štát im k tomu ešte pridá aj obrovský 
finančný stimul, akoby začínali... Kto komu teda vlastne 
pomáha? Slovensko je dojnou kravou pre tých, ktorí stimuly 
vôbec nepotrebujú – a našim zrobeným ľuďom pridáme 
necelé 2€ na dôchodku! Paradox, či úbohosť  tých, ktorí 
stoja na čele štátu už dlhé roky? Mali by sa všetci hanbiť, 
nie vychvaľovať, ale to by museli mať svedomie a najmä, 

rovnú chrbticu. A to sa o našich 
politikoch nedá povedať, 
a myslím tým ako ľavicových, 
tak pravicových, ako starých, 
tak aj mladších, jednoducho 
mentalita Slovákov je už taká, 
že treba sa páčiť inému, na čo 
vlastným? Pozastavujem sa nad 
logikou takéhoto hospodárenia 
a zmýšľania. Toto nie je biznis. 
Ani súťaženie, toto je okrádanie 
vlastných, seba samých – a ešte 
sa s tým hrdíme a predháňame sa 
pred investormi, súťažíme so štátmi, kto im dá viac, len aby tu 
namyslený boháč zo Západu prišiel... A ten si spokojne šúcha 
dlane, že ako ten biznis dobre vymyslel a ešte aj dostane 
navrch. 
Niekdajší železiarsky kolos – Východoslovenské železiarne, 
zamestnávali vyše 30 000 ľudí. Východné Slovensko 
nevedelo, čo je nezamestnanosť. No odpredaním tohto 
podniku  Američanom, stratil tento konkurencieschopnosť 
a začal upadať, prepúšťať. A to bolo zrejme úmyslom. 
Fabriky na Západe potrebovali vyrábať, zarábať, a tak 
nebolo potrebné, aby  Slovensko bolo konkurentom., 
pretože naša oceľ bola naozaj špičková. Dnes je vo fabrike 
ledva tisíc sedemsto ľudí... A stále sa prepúšťa. Fabrika 
hlási neefektívnosť výroby a pravdepodobné zrušenie. 
Podobne to bolo aj s ďalšími fabrikami, ktoré sa dostali po 
roku 1990 do zahraničných rúk... Likvidovali naše, aby mohli 
prosperovať tie ich, v zahraničí. Alebo si postavili nové na 
„zelenej lúke“ a ešte sme im ponúkli finančnú dotáciu – kto 
by nezobral, keď Slováci tak štedro ponúkajú vlastné majetky 
cudzím? Naše vlády od r.1990 prakticky vždy v predklone 
pred cudzími a najmä uplatní politici ochotní hocikedy 
vyjsť v ústrety požiadavkám nenažratých cudzích firiem, 
takto pomaly rozpredali náš národný majetok a zbytočne sa 
vyhovárajú jeden na druhého! Trochu som sa už rozbehla.... 
Pointou článku však bola skutočnosť, že ak máme na to, aby 
sme dávali miliardové finančné stimuly cudzím boháčom, tak 
je nesmierne úbohé zvýšiť dôchodok našim dôchodcom 
o necelé dve eurá. A ešte hovoriť a chváliť sa ekonomickým 
a hospodárskym rastom Slovenska a štatistikami. Všetci 
rozumní ľudia vedia, ako sa robia štatistiky. Uvediem jeden 
príklad: politik má mesačne 10 000€, desať opatrovateliek 
má plat napr. 500€, to je spolu 5 000€. Z tejto vzorky sa 
priemerný príjem vypočíta spočítaním, t.j. 10000+5000= 
15000€ a vydelí sa to 11 ľuďmi, to je 15 000€ :11ľudí= 
1363,60€. Priemerný zárobok nám tak pre 11 ľudí vyšiel 
1363,60€ /na každého/. No a takto sa to počíta aj v rámci 
celého Slovenska a potom sa navôkol čudujeme, ako si my 
tu žijeme a užívame vysoké stropy slovenských platov! Treba 
k hospodáreniu v našom štáte dodať ešte nejaké slová?

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

Dôchodcom štát pridal necelé 2€, cudzím a 
bohatým investorom ponúkame miliardy... 

(v prepočte na slovenské koruny)

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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- Samozrejme, v našej poisťovni si klienti môžu uzatvoriť havárijné poistenie aj na 
dobu určitú, teda napríklad na spomínané dva, či tri mesiace. Ak si by si však klient 
uzatvoril poistenie na dobu neurčitú, získa výraznejšie zľavy. Druhou možnosťou, 
ako ochrániť svoje auto na cestách v zahraničí, je pripoistiť si v našej poisťovni 
asistenčnú služba Premium, ktorú si klient môže uzatvoriť aj k PZP. Získava tak 
krytie do výšky 2 000 eur na akúkoľvek nepojazdnosť vozidla tak doma, ako aj v 
zahraničí.

- Je nám ľúto, ale takáto škoda sa dá v rámci poistenia plniť len z havarijného 
poistenia. Povinné zmluvné poistenie slúži len na pokrytie škody spôsobené 
vozidlom poisteného tretím osobám.

o Chcel by som ísť na dovolenku do Chorvátska – tento krát vlastným vozidlom. 
Mám však len zákonnú poistku. Je pochopiteľné, že nechcem riskovať...Chcel by 
som si preto auto poistiť aj havárijne. Ale nie na celý rok, len na tie 2-3 mesiace, 
čo budem cestovať aj s rodinou po zahraničí, a tak ich nechcem vystavovať 
zbytočnému riziku. Je možná aj takáto alternatíva vo Vašej poisťovni? Ak nie, čo 
je najschodnejšie?

o Našiel som prepichnuté všetky štyri gumy na aute. Pred domom v obci, kde 
bývam  (bývam v rodinnom dome). Neviem, kto to urobil, volal som aj políciu, 
aby sme spísali záznam... Nemám havarijnú poistku, chcem sa opýtať, či mám 
nárok na zaplatenie škody zo zákonného poistenia, keďže sa mi stala takáto 
veľká škoda.

Auto, náš každodenný partner...

HAVARIJNÉ poIsteNIe
autOMaX

SOS  
PaRtNER

Prvé poistenie auta, 
ktoré vám môže 
zachrániť život

Havarijné poistenie AUTOMAX
Havarijné poistenie, ktoré si vyskladáte na mieru podľa 
svojich predstáv a zaplatíte iba za to, čo naozaj potrebujete!

Vybrať si môžete až zo štyroch balíkov poistného 
krytia podľa toho, ktorý vám bude najviac vyhovovať: 

BAsIC  havária

pLUs  havária 
+ živel a vandalizmus

KoMFoRt  havária 
+ živel a vandalizmus 
+ krádež 
+ SOS PaRtNER

eXtRA  havária
+ živel a vandalizmus 
+ krádež 
+  poistenie finančnej straty (GAp)
+ SOS PaRtNER NOVINKa!

NOVINKa!

teraz v akciovej ponuke:

–  pre majiteľov nových áut poistenie finančnej straty 
(GAp) na 1 rok zadarmo

–  pre majiteľov ojazdených áut náhradné vozidlo  
v prípade potreby na 3 dni zadarmo

Výhodne si môžete dopoistiť aj ďalšie riziká:

–  sklá na vozidle
–  úraz dopravovaných osôb
–  batožinu a veci osobnej potreby
–  poistenie finančnej straty (GAp)
–  náhradné vozidlo
–  činnosť vozidla ako pracovného stroja
–  nadštandardnú výbavu
–  asistenčné služby pReMIUM

generali.sk | 0850 111 117 

Kontaktujte nás:

NoNstop AsIsteNCIA
Volania zo slovenska  0800 121 122 
Volania zo zahraničia  +421 2 58 57 22 66
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     Mechanik strojov a zariadení, mechanik- mechatronik, agrome-
chanizátor, opravár, obsluha CNC sústruhu,  obrábač kovov, sústruž-
ník, zvárač, vodič vysokozdvižného vozíka  - to sú najvyhľadávanej-
šie profesie vo firmách nielen v Galante, ale aj v jej okolí.
     Stredná odborná škola technická v Galante – ako jediná škola 
v okrese Galanta, ktorá je svojimi odbormi zameraná na potreby 
strojárskeho, automobilového priemyslu a poľnohospodárstvo sa 
vďaka niekoľkoročnej spolupráci so zamestnávateľmi stáva školou, 
ktorú vyhľadávajú ďalší a ďalší zamestnávatelia, ktorí si chcú v spolu-
práci so školou pripraviť absolventov podľa svojich potrieb.
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 obal-
ového 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. Maschinen-und Werkzeubau , s.r.o. - výroba zakružovačiek a 
ohýbačiek profilov, horizontálne lisy, vysekávače trubiek, stroje 
pre umelecké kováčstvo, zváracie stoly.

4. I.D.C Holding,a.s. Sereď : Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je 
najväčším 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 
spoločnosťou Binder Technologie GmbH, ktorá v oblasti spra-
covania 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. PSA Peugeot Citroen Trnava – výrobca automobilov
9. Peikko Slovakia s.r.o.  – špecializuje sa na oceľové kotevné 

systémy pre betónové prefabrikované konštrukcie a na výrobu 
oceľových nosnikov

Práve na základe požiadaviek zamestnávateľov otvárame v škol-
skom roku 2016/2017 nový 4-ročný študijný odbor s posilne-
ným odborným výcvikom MECHANIK-MECHATRONIK. Absolventi 
získajú nielen maturitné vysvedčenie ,ale aj výučný list. 
PROFIL ABSOLVENTA  ŠTUDIJNÉHO ODBORU MECHANIK – ME-
CHATRONIK
	Absolvent odboru mechanik mechatronik počas štúdia získa od-

borné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky, 
priemyselnej elektroniky, mechaniky, pneumatiky a hydrauliky. 

	Odbor tvorí spojovací most medzi mechanikou a elektronikou. 
	Absolvent získa široké vedomosti z oblasti strojárstva, elektro-

techniky, elektroniky, 
informatiky, automati-
zácie.
	  Po úspešnom 
ukončení prípravy a vy-
konaní maturitnej skúšky 
má kompetencie pre 
nastavovanie, obsluhu a 
údržbu konvenčných a 
číslicovo riadených  obrá-
bacích strojov, obrábacích 
liniek a iných priemysel-
ných liniek a inej techniky 
prostredníctvom progra-
movateľných automatov. 
    Rovnako zaujímaví 
pre zamestnávateľov sú   
absolventi    študijného 
odboru MECHANIK 
STROJOV A ZARIADENÍ. 
Študenti tohto odboru 

majú už počas štúdia odborný výcvik na zmluvných pracoviskách 
a po ukončení štúdia ( získavajú spolu s maturitným vysvedčením 
aj výučný list ) sa majú možnosť vo firme aj zamestnať.

PROFIL ABSOLVENTA  ŠTUDIJNÉHO ODBORU MECHANIK STRO-
JOV A ZARIADENÍ 

	 vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD -CAM 
systémov

	 rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mecha-
nizmy, používané v strojárstve

	 ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracova-
nia materiálov 

	 obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa tech-
nickej dokumentácie

	 vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení podľa prís-
lušného odboru

	 diagnostikovať a odstraňovať chyby na strojoch a zariade-
niach, využívať  informačné technológie pri riešení odbor-
ných úloh

   Okrem spomínaných 4-ročných študijných odborov otvárame v šk.
roku 2016/2017 aj 3-ročné učebné odbory:
Autoopravár so zameraním na mechanik, elektrikár a karosár
Agromechanizátor, opravár
Mechanik  opravár strojov a zariadení
Absolventi týchto odborov majú možnosť získať maturitu v 2- roč-
nom nadstavbovom štúdiu:
Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava
Strojárstvo – podnikanie a služby
Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

iaci školy majú možnosť počas štúdia získať:
	 zváračský kurz na zváranie v ochrannej atmosfére, zvára-

nie plameňom, elektrickým oblúkom, TIG – zváranie na 
zváranie nerezu

	 vodičský kurz skupiny A,B,T,C
	 kurz na obsluhu vysokozdvižného vozíka

Pripravila: Mgr. Eva Hanzelová
 zástupkyňa riaditeľa

ZÁUJEM  O  ABSOLVENTOV  STREDNEJ ODBORNEJ  ŠKOLY  
TECHNICKEJ V GALANTE  ZO  STRANY  ZAMESTNÁVATEĽOV

NEUSTÁLE  NARASTÁ, PRETOŽE SÚ FLEXIBILNÍ A ODBORNE ZDATNÍ.

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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S riaditeľom Organizácie sociálnej 
starostlivosti mesta Šaľa – Dr. 
Ľuborom Gállom, hovoríme o tom, čím 
prešla táto inštitúcia za 25 rokov svojej 
existencie. 
Hovorí Dr. Ľubor Gáll:
- Posledným decembrovým dňom 
uplynulého roka zavŕšila Organizácia 
sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 25 
rokov svojej existencie a poskytovania 
služieb. Okrúhle výročie  môže byť 
dôvodom na oslavu. My z ekonomicky 
neproduktívnej sféry nie sme na 
oslavy príliš zvyknutí. Ak sa však niečo 
podarí, nie je od veci na chvíľu sa 
pristaviť a bez veľkej bázne obzrieť 
sa späť, zhodnotiť prejdenú cestu. Za 
uplynulé štvrťstoročie prešla organizácia 
výraznými zmenami, ktorými reagovala na transformáciou sociálnej 
sféry spoločnosti či legislatívne procesy, najmä však na potreby 
obyvateľov mesta. Našou snahou bolo vybudovať v meste takú 
sieť sociálnych služieb, ktorá dokáže uspokojiť čo najširšie potreby 
jeho obyvateľov. V čase vzniku dominovali v našich službách detské 
jasle. Pociťovali sme však so spolupracovníkmi potrebu reagovať 
na nové skutočnosti, ktoré so sebou priniesol vývoj v  spoločnosti, 
nutnosť neustále sa približovať potrebám ľudí. Zmeny sa prejavili 
v štruktúre poskytovaných sociálnych služieb. Pribudli nové 
účelové zariadenia ako Domov sociálnych služieb a Denné centrum 
zdravotne postihnutých občanov, Útulok a neskôr aj Nocľaháreň pre 

bezdomovcov.
o Čo považujete za výraznejšie 
úspechy vo Vašej práci?
- Za veľký úspech sme považovali 
otvorenie Domova dôchodcov pred 13-
imi rokmi. Sieť sociálnych služieb v meste 
sa tým rozšírila o poskytovanie bývania, 
zaopatrenia a stravovania pre seniorov. 
Získali sme nástroj na riešenie ťaživej 
situácie starších ľudí, ktorí sú v dôsledku 
staroby a zhoršujúceho sa zdravotného 
stavu odkázaní na pomoc iných 
osôb a často im túto pomoc nemôže 
z rôznych dôvodov zabezpečiť rodina ani 

neformálna komunita.
o Rozšírili ste aj služby...
-  Rozšírili sme naše služby o jedálne 
pre dôchodcov a najmä o terénnu 
opatrovateľskú službu poskytovanú 
priamo v domácnostiach klientov, ktorá 
je považovaná za najprogresívnejšiu 
sociálnu službu komunitného typu 
umožňujúcu klientom zotrvať vo svojom 
prirodzenom domácom prostredí 
a zachovať si sociálne väzby. Zmeny, 
ktorými sme prešli, rozšírili škálu 
nami poskytovaných služieb, vďaka 
čomu dokážeme pomôcť väčšiemu 
počtu ľudí riešiť ich špecifické životné 
situácie. Vyžiadala si aj viac ako 
trojnásobný nárast počtu zamestnancov, 
ale aj oveľa väčšie nároky na ich odbornú 

priprravenosť a kvalifikáciu.
o Neraz sa stretávame s názorom, že sociálna oblasť je z 
hľadiska spotreby financií čiernou dierou schopnou pohltiť 
akýkoľvek objem peňazí... 
- Bez polemiky s týmto názorom je treba povedať, že financovanie 
sociálnej oblasti je dlhodobo poddimenzované. Naše prevádzkové 
náklady sú kryté z troch základných zdrojov. Tvorí ho príspevok 
zriaďovateľa – mesta Šaľa, ktorého súčasťou je i štátna dotácia 
na poskytovanie vybraných  druhov sociálnych služieb, tržby 
od klientov za služby, ktoré im poskytujeme a príspevky, ktoré 
získavame zo zapájania sa do rôznych projektov. V súčasnosti je 
pre nás najvýznamnejšie zapojenie sa do Národného projektu 
Podpory opatrovateľskej služby. Príspevok mesta na prevádzku 
organizácie je dlhodobo na úrovni 513 tis. eur a jeho súčasťou je 
i dotácia  MPSVaR SR vo výške 176 tis. eur ročne. Je treba veľmi 
uvážlivo zvažovať použitie disponibilných prostriedkov, aby nebola 
ohrozená prevádzkyschopnosť poskytovaných služieb v meniacom 
sa vonkajšom ekonomickom prostredí. Treba si tiež uvedomiť, že  
aj úhrada, ktorú za poskytnuté služby od klientov inkasujeme, je 
limitovaná. Predovšetkým ich spravidla nepriaznivou finančnou 
situáciou. Ak chceme zachovať prístupnosť služieb všetkým 
potenciálnym klientom, existujú veľmi reálne hranice, koľko 
môžeme od nich za služby pýtať.
o Vaša práca, to je aj zoznamovanie sa so špecifickými životnými 
situáciami ľudí a životnými príbehmi jednotlivých klientov. Je 
tak?
- Áno, pri našej práci sa stretávame najmä s ľuďmi, ktorým 
osud nie je veľmi naklonený. Mnohí z klientov prežili smutné 
a ťaživé životné príbehy. Práca, ktorú moje kolegyne a kolegovia  

Organizácia sociálnej starostlivosti v meste Šaľa už 
25 rokov poskytuje svoje služby tým, ktorí pomoc 

a starostlivosť potrebujú. A robí to dobre a s láskou.

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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vykonávajú, je vyčerpávajúca a nesmierne náročná na psychiku, 
ale neraz aj na fyzické sily. Len ťažko by ju dokázal robiť človek, 
ktorý v nej nevidí aj kus svojho životného poslania. Väčšina mojich 
spolupracovníkov sa asi pre tuto prácu narodila, robia ju s najlepším 
vedomím a svedomím, s plným nasadením a najmä  úsilím podať 
pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú z rôznych dôvodov na pomoc iných 
odkázaní. Mať takýchto spolupracovníkov je pocit veľmi príjemný 
a povznášajúci. Pracovať s nimi je pre mňa nielen česť, ale i veľká 
zodpovednosť a záväzok.
o Ako by ste zhodnotil súčasné spoločenské postavenie Vašej 
organizácie na území mesta?
- Za roky svojej existencie si organizácia vydobyla „svoje miesto 
pod slnkom“ a dostala sa do vedomia obyvateľov mesta. Máme 
poznatky z marketingových prieskumov, ale najmä z osobných 
stretnutí a rozhovorov s našimi klientmi, že sú s úrovňou 
a kvalitou poskytovaných služieb spokojní. Vychádzame im 
všestranne v ústrety a väčšinou sa stretávame s ich pochopením 
a uznaním. Teší nás, že sme pozitívne vnímaní i širšou verejnosťou. 
Spolupracujeme s verejnými inštitúciami, organizáciami tretieho 
sektora, dobrovoľníkmi, v podstate s každým, kto môže participovať 

na zlepšení sociálnej situácie a kvality života 
našich klientov. V dohľadnej dobe odovzdá 
mesto do užívania nový domov dôchodcov, 
ktorého kapacita umožní vyhovieť všetkým 
žiadateľom odkázaným na poskytovanie 
tohto druhu sociálnej služby. Jeho súčasťou 
bude i veľkokapacitná jedáleň, ktorá bude 
variť aj pre záujemcov z radov seniorov 
a zdravotne postihnutých. V súvislosti 
s tým nás čakajú zmeny v štruktúre nami 
poskytovaných sociálnych služieb, riešenie 
ďalšieho využitia uvoľnených priestorov 
a najmä rekonštrukcia a modernizácia 
zastaralých objektov.   
o Keď by sme sa chceli zamyslieť nad 
všeobecným poslaním vašej práce, ako by 

ste ju charakterizovali?
- Zmyslom našej doterajšej existencie bola pomoc obyvateľom 
mesta pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii, pomôcť im 
preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu, udržať a zvýšiť kvalitu ich 
života. V tom vidíme naše poslanie i pre budúcnosť. 25. výročie je 
príležitosťou poďakovať sa všetkým, ktorí stáli pri kolíske organizácie 
alebo s ňou nejaký čas na jej ceste kráčali a najmä našim klientom 
za prejavenú dôveru, za námety a podnety, ktorými obohacujú 
našu prácu. Prosté ľudské ďakujem adresujem predovšetkým 
spolupracovníkom, s ktorými som mal česť pracovať a ktorí vyryli 
nezmazateľnú brázdu v pamäti ľudí, ktorým pomohli v ťažkých 
životných situáciách. Ich altruizmus si hlboko vážim. Úprimné 
poďakovanie adresujem i predstaviteľom samosprávy, štátnej 
správy, sponzorom, komunitným aktivistom i našim priaznivcom, 
ktorí akceptovali potreby ľudí, ktorým osud nebol priaznivo 
naklonený. Ďakujem im, že finančne, materiálne, radou, či svojou 
priazňou, prispeli k zlepšeniu podmienok pre realizáciu nášho 
poslania. 

Otázky: Galantský a Šaliansky Žurnál 
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Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
ponúka žiakom základných škôl možnosť študovať v školskom roku 2016 – 2017 v nasledovných učebných 

a študijných odboroch:

 Organizačná zložka: Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa

Štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom 
2697 K mechanik elektrotechnik
2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
2860 K chemik operátor

Trojročné štúdium s výučným listom
2464 H strojný mechanik

2682 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
Nadstavbové štúdium 

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 Organizačná zložka: Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa

Štvorročné štúdium s maturitou  
6317 M obchodná akadémia

 Organizačná zložka: Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa

Štvorročné štúdium s maturitou  
2675 M elektrotechnika
3917 M technické a informatické služby, zameranie 03 v elektrotechnike

 
Prijímacie konanie na študijné odbory: 9.5.2016 a 12.5.2016 
Na učebné odbory budú žiaci prijatí bez prijímacieho konania.

Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre 
technické odbory /COVaP/. 
Realizáciu COVaP podporilo svojou spoluúčasťou MŠVVaŠ SR, NSK, Duslo, a.s. Šaľa a Samsung Electronics Slovakia 
s.r.o..Hlavným cieľom COVaP je neustále skvalitňovanie teoretického odborného vzdelávania a praktickej prípravy žiakov na 
výkon povolania a odborných činností na základe požiadaviek zamestnávateľov s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie 
absolventov na trhu práce. 
Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola žiakom ponúka v školskom roku 2016/2017:

 moderný  školský vzdelávací program prispôsobený  požiadavkám trhu práce
 bezplatný prístup na internet, WiFi
 moderné počítačové a multimediálne učebne, učebne programovania CNC strojov a elektrických meraní, automatizácie 

a programovania PLC regulátorov a odborné učebne praktického vyučovania
 športové, jazykové a technické krúžky 
 možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 rozšírené hodiny telesnej výchovy 
 vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovo-vzdelávacími potrebami
 úspešným absolventom učebných odborov 

elektromechanik – silnoprúdová technika a strojný mechanik ponúkame pokračovanie v dvojročnom nadstavbovom 
štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou

 absolventi študijných odborov mechanik elektrotechnik, chemik operátor, mechanik strojov a zariadení a programátor 
obrábacích a zváracích strojov a zariadení môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole  a počas štúdia poberať 
prospechové štipendium od spoločnosti Duslo
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ponúka žiakom:

× pravidelné mesačné prospechové štipendium najlepším žiakom už od 1.ročníka
× pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie
× bezplatné stravovanie v škole a na praktickom vyučovaní v hodnote cca 40 € mesačne
× odmenu za prácu počas praktického vyučovania v Dusle od 3.ročníka - 80 až 100 € mesačne
× platené letné brigády od 16 r. veku – 2,50 €/hod.
× odmeny za najlepšie koncoročné vysvedčenie
× ISTOTU ZAMESTNANIA PO SKONČENÍ ŠTÚDIA

Kontakty na Spojenú školu:
Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa
sps@salamon.sk
tel.: 031/770 8768

Kontakty na Duslo, a.s.:
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 05 Šaľa
silvia.karasikova@duslo.sk
daniela.javorska@duslo.sk

Utorok 26. januára 2016 sa do histórie nášho mesta zapísal ako deň, 
keď po niekoľkoročnom úsilí predstaviteľov Múzea židovskej kultúry, 
Ministerstva kultúry a vlády SR, bolo otvorené Múzeum holokaustu 
v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Silu 
odkazu všetkým generáciám znásobil  pri otvorení múzea prejav 
jedného z tých, ktorí prežili, pána Naftali Fürsta. Do tábora sa dostal 
ako 9-ročný chlapec spolu s rodičmi a bratom. Strávil v ňom takmer 
tri roky života a zhodou náhod prežil. Na otázku, ako ho poznačili 
jeho zážitky z koncentračného tábora, povedal: „Pre mňa má život 
úplne inú hodnotu. Ja sa pozerám inými očami na vodu, chleba, či 
zimu. Mám iné pocity ako bežní ľudia“.
Náklady na vybudovanie múzea v čiastke 2,7 milióna Eur sú preta-
vené do širokej  expozície rôznych predmetov, ktoré dokumentujú 
zverstvá vtedajšej politickej moci na skupine obyvateľov Sloven-
ského štátu. Jedným z rečníkov bol riaditeľ SNM - Múzea židovskej 
kultúry Pavol Mešťan, ktorý je autorom projektu rekonštrukcie 
pracovného a neskôr koncentračného tábora. Jeho slová na jednej 
strane vystihujú obrovskú tragédiu 
jedného národa a strane druhej 
vyslovujú nepremlčateľnú obžalobu 
ľudí,  ktorí v prvej polovici minulého 
storočia zneužili svoju moc. Pán Meš-
ťan povedal:
„Aj tu v Seredi slová celkom všedné 
a každodenné stratili svoj pôvodný 
význam. Nielen slovo človek, ale 
napríklad aj slovo vagón. Vagóny, 

ktoré odchádzali zo Serede, už nepredstavovali časť vlakovej súpra-
vy, ktorou sa neživé predmety dopravovali odkiaľsi kamsi.  Vagóny 
dopravovali zo Serede do zániku ľudské bytosti zbavené svojej ľud-
skosti , zmenené na vypálené čísla, na mŕtve oči, na dym a popol.“
Pôvodný vagón, používaný na prepravu ľudí z tábora na smrť je 
súčasťou expozície múzea. 
Význam otvorenia múzea holokaustu zdôraznila prítomnosť nielen 
vrcholných predstaviteľov nášho štátu a susedného Česka ale aj 
podpredsedu izraelského Knessetu Jicchaka Vaknina. Pozvanie prija-
li prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády Róbert Fico a predseda 
českej vlády Bohuslav Sobotka . Otvorenia sa zúčastnil minister kul-
túry Marek Maďarič, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o reali-
záciu diela. Prítomní boli aj  minister práce sociálnych vecí a rodiny 
Ján Richter, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír 
Jahnátek a minister financií Peter Kažimír.
Od 27. januára 2016 sú pre verejnosť prístupné dva zrekonštruova-
né baraky. V prvom je expozícia dokumentujúca riešenie židovskej 
otázky v rokoch 1938-1945. V druhom to bude expozícia ubyto-
vacích priestorov pre väzňov a ich pracovísk. Ďalšia budova bude 
obsahovať pamätník zavraždeným ale aj ich záchrancom. Piata  
z budov  je vybavená ako Vzdelávacie centrum, v ktorom budú usku-
točňované semináre a školenia pre pedagógov, žiakov základných, 
stredných, vysokých škôl i širokú verejnosť. 
Pracovný a koncentračný tábor je smutnou časťou dejín nielen 
nášho mesta. Jeho bránami prešli tisícky ľudí a viac sa nevrátili.  Je 
jediným z troch táborov, ktorý sa na Slovensku zachoval. Volanie 
dnes už nemých obetí ostane mementom, ktoré nás má varovať, aké 
nebezpečné môže byť zabúdanie. 

pripravil: Ľubomír Veselický, zástupca primátora mesta Sereď
foto: Stanislava Janegová

Na otvorení Múzea holokaustu v Seredi boli aj 
prezident a premiér Slovenskej republiky.
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Je 26 rokov od „nežnej revolúcie“, ktorá zmenila u nás politický 
systém a máme demokraciu, ktorú si mnohí mylne vysvetľujú „po 
svojom“. Každý systém a dobrú vec vždy pokazí človek – 
chamtivec a špekulant a preto aj demokratické systémy sú 
presiaknuté toľkým ľudským marazmom a špekuláciou, že aby 
mohol štát vôbec fungovať, viac sa venuje podvodníkom, 
zlodejom a zbohatlíkom, ktorí financujú úplatných politikov 
a poslancov, a na normálne žijúcich a trápiacich sa občanov 
ostáva vládnucim orgánom a inštitúciám len veľmi málo priestoru. 
Veď načo pomôcť tým, ktorí sú zodpovední a pracovití, ktorí sa 
vzorne starajú zo svojich podpriemerných platov o rodiny, platia si 
načas všetky povinné platby do štátu, vychovávajú deti 
a rešpektujú zákon, že? Treba predsa pomáhať lajdákom, ktorí celý 
život nič nerobia, len 
pýtajú peniaze zo štátu, 
a keď ich dostanú, 
prechľastajú ich 
v krčmách, čo môžeme 
vidieť pravidelne 
v televíznych novinách, 
keď sa rozdajú sociálne 
dávky a podpory – 
okamžite sa 
dozvedáme o bitkách 
medzi 
neprispôsobivými 
občanmi, o požiaroch..., 
veď opitý často 
zabudne zhasiť sviečku, 
ale aj šporák, atď.... 
Ľutujem našich 
policajtov, ktorí musia pravidelne zasahovať v osadách 
a príbytkoch takýchto ľudí a nechať sa urážať, opľúvať 
a ponižovať... A ani nemôžu agresorom a ožranom tresnúť po 
papuliach. Druhou „kastou“ našej spoločnosti je najbohatšia 
vrstva, ktorá sa úspešne premenila na ešte úspešnejších 
oligarchov, ktorí veselo tunelujú náš štát a ešte si k tomu urobili aj 
rebríčky najbohatších, aby ešte lepšie dráždili verejnosť. Hovoria 
tomu podnikanie. Komu by sa nepodnikalo, keby zarábal cez 
rôzne formy štátnych dotácií a finančných partnerstiev, či štátnej 
spolupráce, keď je napichnutý na štátny rozpočet, štátne zákazky 
a úspešne bohatne z roku na rok, skupuje stále ďalší a ďalší štátny 
majetok a tí okolo neho sú stále biednejší a ošklbanejší? 
Chamtivejší a neľútostní zbohatlíci, ktorí si namýšľajú, akí sú 
úspešní biznismeni a manažéri...! Len zabudli dodať, že kým malý 
podnikateľ a živnostník si musí svojich klientov a zákazníkov 
osobne získať a doslova krvopotne desiatky rokov obchodiť, 
presvedčiť, denno-denne sa stretávať s nimi a trápiť sa, či bude 
faktúra od iných včas zaplatená a či jemu nevznikne druhotná 
platobná neschopnosť, tak kasta nenažratých oligarchov, 
aj s ďalšími politicky spriaznenými podnikavcami, dostáva na 
svoje účty peniaze zo štátu na svoje podnikanie, a tieto peniaze 
prichádzajú pravidelne, ale čo je najhoršie: na ich bohatstvo, 
ktorým dráždia verejnosť, sa skladáme my všetci – cez dane 
a poplatky, pričom tí, ktorí sú pri moci – ich rozdeľujú a posúvajú 
tak, akoby dávali zo svojho . Samozrejme, nezabúdajú ani na seba! 
Toto sa opakuje stále a dokola pri každej slovenskej vláde. Tento 

tok peňazí sa skrýva pred verejnosťou pod rôzne zaobalené frázy 
pomoci a investovania do potrieb obyvateľstva. Len menovateľ je 
vždy spoločný. Tí, ktorí podporujú politické strany vo voľbách, 
chcú peniaze späť, takže „pôžička“ – sa musí splácať.... Preto 
neostáva potom na tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú. 
Navyše, neustále lákame bohatých investorov zo sveta k nám na 
podnikanie – a ešte im platíme ohromné sumy financií za to, že tu 
môžu „láskavo“ na nás zarábať. Niet sa čomu preto čudovať, keď 
má naša opatrovateľka v Domove sociálnych služieb zárobok len 
o trošku väčší od minimálneho zárobku, a tak ide radšej do 
Rakúska, kde dostane viac. Aká je to logika, že bohaté 
expandujúce firmy, ktoré obchodujú prakticky na celom svete, my 
prosíkame – aby prišli k nám, aby si tu postavili továrne a ešte im 

dáme takú štátnu pomoc, 
že celé desaťročie by práve 
tieto peniaze pomohli tam, 
kde ozaj chýbajú...! 
Nerozumiem tejto „chorej“ 
logike vytvárania 
pracovných miest, ak si 
máme na ne prispievať 
takou astronomickou 
sumou, ako to robíme 
napríklad v prípade 
svetových automobiliek, 
ktoré sa častokrát hrdia 
nálepkou luxusné.... Veď 
tieto peniaze keby štát 
investoval do našich 
podnikateľov, farmárov, do 
termálnych vôd, či do 

starobincov a sirotincov (ústavov starostlivosti), ľudia by mali za 
svoju prácu väčšie zárobky, nemuseli by tak cestovať za prácou 
inde a nerozbíjali by sa nám rodiny, lebo deti by mali oboch 
rodičov doma – a nie v zahraničí na robotách ako kedysi. Sama 
podnikám už dve desaťročia a preto princíp biznisu poznám, ale 
vychádza mi to tak, že iné kritéria v biznise používajú špekulanti 
a oligarchovia a iné bežní podnikatelia, malí živnostníci... Nemáme 
pre svojich, ale cudzím – boháčom rozdávame, aby boli ešte 
bohatší !?! Cudzia automobilka by nešla k nám, keby sa jej to 
nevyplatilo, alebo ak potrebuje svoje podnikanie urobiť 
efektívnejším, teda výhodnejším najmä pre seba, nie pre náš štát.. 
Súčasný level kapitalizmu už  nemá absolútne nič spoločné 
s charitou, ani so zdravým sedliackym rozumom, potrebuje len 
zisk! A má to veľmi dobre spočítané, že ak musí platiť vysoké platy 
a odvody svojim ľuďom v materskom štáte, oplatí sa mu vyrábať 
v krajinách, kde sú platy niekoľkonásobne nižšie, a ešte aj dostane 
k tomu daňové prázdniny a navrch astronomickú finančnú 
dotáciu z daní ľudí! Je mi smiešne, keď vidím, ako dôležito sa 
tvária naši politici, že neviem čo pre ľudí vybavili,, aké pracovné 
miesta vytvorili. Je úplne jedno, či na čele Slovenska stojí 
mečiarovec, dzurindovec, kádehák, alebo socdemokrat.  Všetci sú 
ako klony, ktoré rozprávajú naučené manuály, častokrát riadené 
osobným záujmom a chuťou po peniazoch, reálne potreby 
a bolesti bežného obyvateľstva a najmä strednej vrstvy, ich len 
veľmi málo trápia. U mňa je frajer taký investor, ktorý príde, založí 
si podnik na svoje náklady a dá ľuďom  dôstojnú prácu a plácu 

Dokiaľ budeme rozdávať štátny majetok a peniaze, 
ktoré patria našim ľuďom, cudzie pijavice sa vždy 
budú tváriť, že stimuly potrebujú. Prečo nezobrať, 
keď im ich sami v predklone úslužne ponúkame...

„Kým vtáčka lapajú, 
pekne mu spievajú...“ 
- takto to vyzerá aj 
v medzinárodnom 
biznise, veľký ťa zožerie.
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a uznanie. A nie, ak mu z nášho štátneho už aj tak dosť 
okypteného rozpočtu, ponúkame nadštandardné dotácie, pričom 
on napokon aj tak odíde inam, akonáhle bude mať zaplatiť nášmu 
štátu dane zo zisku, a tak vrátiť niečo z toho, čo od nás dostal....  
Ďalší fenomén „Európska únia“ – nepodarený experiment partie 
európskych politikov, pseudo finančníkov – alebo žeby 
dobrodruhov? Ako urobiť z malých štátov ešte chudobnejších a  
poslušných služobníkov, ako ich vyciciavať do krajnosti pod 
heslom „kto si čo urve a koľko..., o to lepšie si zabezpečí svoje 
rodiny do budúcna“. Pod rúškom pomoci a európskej spolupráce 
sa skrýva len väčšie a väčšie  hromadenie peňazí v rukách 
najbohatších a ničenie tých najelementárnejších zásad slušného 
obchodu a podnikania, ale aj úcty a láskavosti, či pochopenia 
a tolerancie medzi štátmi a ľuďmi navzájom. Hoci aj za cenu 
vydierania, vyhrážania sa a veľakrát aj politických vrážd na 
objednávku. Toto je súčasná tvár svetového biznisu v tých 
najvyšších sférach, na ktoré sú takí pyšní oligarchovia a podnikaví 
zbohatlíci. Neviem, či im možno závidieť.... Kvôli peniazom sa ľudia 
nenávidia, ľudia si závidia... Kvôli peniazom sa ohovára, devastuje, 
ničí.... Kvôli peniazom a bohatstvu, kvôli získaniu moci sa celé 
storočia vraždí! Týmto vyjadrením  sme nič nové pod slnkom 
nepovedali, ani sme neobjavili Ameriku. Peniaze nesmú 
rozkazovať. Musia iba slúžiť, inak sú nebezpečnou zbraňou 
v rukách tých, ktorí ňou ovládajú iných, diktujú svoje chute 
a zvrátenosti, ničia hodnotné a zmysluplné veci, lebo za peniaze 
môžu všetko, aby vzápätí oni vyhlásili, čo je hodnotné a krásne – 
samozrejme z ich uhla pohľadu a toto diktovali okoliu a verejnosti 
ako módny trend a idoly krásy a dokonalosti, na čo „naskakujú“ 
najmä mladí ľudia a nevyrovnané, nevzdelané a obmedzené 
osoby. Zdravý rozum našich otcov by sa zbláznil, keby sa teraz 
predkovia prebrali a vrátili „z druhého sveta“ a videli by, ako sa 
hospodári, ako sa šafári s tým, čo patrí všetkým, ako rozdávame 
cudzím a bohatým a naši a svoji nemajú. Ako skrátka 2+2 už nie je 
4. A čo je najhoršie, ako ľudia, či už zo zbabelosti, zo strachu, alebo 
aj z hlúposti tieto rafinované zlodejstvá – ani neregistrujú, lebo 

idiotov okolo nás, hoci s vysokou školou, avšak bez názoru 
a všeobecnej znalosti stále pribúda.  Konzumná spoločnosť 
a spôsob života totálne gumuje a vyrovnáva mozgové závity 
a väčšina ľudí sa stáva  len poslušným prijímateľom toho, čo niekto 
naservíruje, povie, odvysiela. A drvivá väčšina ľudí len opakuje 
a napodobňuje chovanie ďalších, keďže na vlastné názory mu 
nestačí ani kapacita mozgu, ale žiaľ, ani vlastný rozum a 
schopnosti. „Stádu“ treba presne nalinkovať život, potom 
sa lepšie ovláda, lebo nemudruje. A k tomu smeruje aj 
súčasné riadenie štátov a sveta vôbec. Prečo padáme na kolená 
pred cudzími a vo vlastnom štáte sa stávame služobníkmi 
v predklone...? Dokedy....? Hospodárenie, politikárčenie, strata 
nadhľadu na veci, dvojtvárnosť našich politikov, ktorí si z práce v 
štátnych službách urobili podnikanie a zneužívajú dôležité 
informácie a svoje postavenie vo svoj finančný prospech 
a v prospech známych..., štát devastujú a ničia, pomaly predávajú 
a zapredávajú.  Namiesto jeho ochrany a budovania ho 
korumpujú a čo je najsmutnejšie, vyhovárajú sa raz opozícia na 
vládu, potom zase vláda na opozíciu.  Záleží, kto akurát vládne. 
Len keby radšej držali mnohí „huby“..., lebo potom sa s hrôzou 
dozvedáme, čo, kde a kedy  a koľko  bolo rozkradnuté a kto to 
urobil, ktorý politik, poslanec, pravičiar, ľavičiar. Radšej páni 
a dámy mlčte, lebo slušný človek z vašich činov dostáva depresiu 
a chce sa mu v tom lepšom prípade grcať, v horšom škrtiť! Podľa 
výšky platu a najmä dôležitosti a postavenia štátnej funkcie sa 
odvíja aj zodpovednosť. Občania dali dôveru do rúk konkrétnym 
ľuďom. A tí konkrétni ľudia by si to mali vážiť a podľa toho sa aj 
správať. A najmä chrániť, čo je naše, budovať, čo patrí všetkým. 
Neprivlastňovať si, čo im nepatrí. Kým sa táto pravda nestane 
„chlebom každodenným“ našich politikov, lepšie nebude. 
Rozprávka, či realita? Bude, nebude? Frázy? A politici si z toho aj 
tak houby robia. Veď na neefektívne a necitlivé rozhodnutia 
doplatí vždy najviac len bežný človek. 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Galantský a Šaliansky žurnál 
Už 20 rokov na regionálnom  

informačnom trhu.
Tel.: 0903 516 499, 

email: gszurnal@gmail.com
www.zurnaly.sk



Veľmi príjemné stretnutie, 
dobrá energia nás navzájom 
prepojila, už keď som 
vstúpila do miestnosti, kde 
sme sa mali spolu stretnúť. 
Zalina Fiala, sympatická 
občianka Ruskej federácie, 
žijúca vo Veľkom Grobe..., 
pekná mladá dáma, počas 
rozhovoru sme našli veľa 
styčných (spoločných) 
bodov, rovnako tiež 
v našej  mentalite. 
Skrátka, ruská a slovenská  
nátura je obdobná, sme 
Slovania a príbuznosť je 
neškriepiteľná, márne 

sa mnohí novodobí 
„odborníci“ na 
medziľudské vzťahy a ich 
rozbíjanie, riadení najmä 
americkou antiruskou 
propagandou, snažia 
zasadiť „klin“ medzi 
naše národy a bratské 
slovanské vzťahy (názor 
redaktorky).
o Ako sa dostala Zalina 
do Veľkého Grobu?
 - Ako turistka, v roku 
2005, s kamarátkou 
jokerkou, ktorá prišla na 
dostihy do Bratislavy, a popri tom navštívila aj Veľký Grob,“ začala 
rozprávať Zalina, rodáčka zo Severného Kaukazu, z mesta Naľčik. 
A tu sa aj zoznámila s mládencom Pavlom Fialom.... a veľa nebolo 
treba. On si pre ňu prišiel do Ruska, kde ju požiadal o ruku. O rok 

už aj bola svadba.
o Nikdy ste neľutovali tento krok?
- Nie, môj manžel je dobrý človek, skromný, ohľaduplný a milujúci 
a stojí si za slovom“, povedala na adresu manžela Zalina  slová, ktoré by 
iste potešili dušu každého manžela. 
Dnes už majú dve deti, synka Dáriusa a dcérku Emily. 
„Je to môj život, najdrahší dar, že mám peknú a zdravú rodinu, deti, 
som šťastná 
a vďačná za to, 
že ma postretlo 
takéto šťastie“, 
- hovorí Zalina 
Fiala.
Do rozhovoru 
sa pridal aj 
starosta obce, 
ktorý na adresu 
sympatickej 
Rusky a manžela 
povedal len toľko: 
„Normálni mladí 
ľudia, pohostinní a priateľskí, s ktorými sa vždy dá nájsť spoločná reč.“ 
Zalina pracuje v kaderníctve v Bratislave, ktoré vlastnia Rusi, je 
na Radlinského ulici – a je určené najmä bohatšej a náročnejšej 
klientele. To však neznamená, že služby nemôžu aj vyskúšať ďalší 
záujemcovia, zákazníci, zákazníčky., ak prejavia o ne záujem. Zalina 
pracuje už  10 rokov ako kaderníčka a keďže je veľmi kreatívna, 
môže si tu svoj talent celkom dobre rozvíjať. Táto mladá žena 
má veľa ďalších koníčkov.... Krásne spieva, čo je asi genetické, 
pretože jej mama Oľga Sokurová – je národná umelkyňa Ruskej 
federácie, skvelá sólová speváčka národných piesní, aj popových, 
ktorá spieva v 14-tich jazykoch sveta a reprezentuje už takmer 30 
rokov svoju krajinu po celom svete. Momentálne sa chystá do New 
Yorku a New Jersey, kde bude spievať tamojšej ruskej (kaukazskej) 
komunite. Spievala aj samotnému V.V. Putinovi, ktorý bol z jej 
vystúpenia nadšený. A predstavte si, že vystúpila aj v samotnom 
Veľkom Grobe – na Obecných dňoch, na čo je zvlášť hrdý samotný 
starosta – Viliam Rigo. Zalina je talentovaná aj v ďalšom smere, 
navrhuje oblečenie, večerné róby, šaty.... Niekoľko navrhla aj mame 
– umelkyni na vystúpenia a mama bola veľmi spokojná.
„Chcela by som sa tomuto navrhovaniu venovať intenzívnejšie, 
profesionálne, je to taký môj sen, mohlo  by ma to neskôr úplne živiť, 
veľmi sa mi to páči...., mať vlastný butik, vlastný salón, svoju značku 
– ako sa hovorí. A ja, keď niečo veľmi chcem, sa mi to aj podarí... 
Tak  verím, že to vyjde, a veľa pre to robím. Už aj predtým mi vyšlo 
veľa vecí, asi mám „tam hore“ svojich ochrancov a podporovateľov“, 
smeje sa Zalina, ktorá skladá aj texty k piesňam alebo urobí nápev 
(melódiu), takto pomohla aj skupine Kapre zo Šale.
o Máte nejaký scenár, program života?
- Nemám, neriadim sa takto. Žijem disciplinovane, ale spontánne, 
teším sa zo života, nikoho neznásilňujem, aby ma nasledoval, keď si 
niečo moc želám, sa to aj udeje. Pre mňa je veľmi dôležitý v živote 
cit, láska, ľudskosť. Ak chýba láska, je život smutný. A tiež je dôležitá 
u mňa budúcnosť mojich detí, aby mali možnosti vlastného rozvoja, 
rozkvetu, aby si napĺňali svoje sny, aby z nich vyrástli schopní a dobrí, 
vzdelaní ľudia...

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: archív Zalina Fiala

Sympatická Ruska Zalina prišla do Veľkého Grobu..., 
a zostala... A na Slovensku sa jej páči!

Zalina s manželom Pavlom

Olga Sokurová - národná umelkyňa Ruskej Federácie, mama Zaliny

Zalina s mamou a starostom obce 
Veľký Grob Vilom Rigom na Obecných dňoch
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Partner a bútorkészítésben

tel.: 031/551 56 66, www.mobelfabrik.sk 
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!- Navrhovanie nábytku

- Kuchynské linky
- VSTAVANÉ SKRINE
- Pracovné dosky
- Rezanie drevotriesku

- Bútortervezés
- Konyhabútorok
- Beépített szekrények
- Munkalapok 
- Bútorlap-szabászat

Penzión Orlík Močenok
Ponúkame verejnosti 48 jednolôžkových a 16 dvojlôžkových izieb, ale aj 8 hosťovských 
izieb pre krátkodobé ubytovanie rodín a návštevníkov klientov.
Súčasťou izieb je vlastné sociálne zariadenie (sprcha, wc, umývadlo) a zariadená izba.
- 5x denne strava /pranie, žehlenie, zdravotná starostlivosť/
- Tenisové kurty, park, futbalové ihrisko
- Biliard, telocvičňa
- Zimná záhrada
- služby kaplnky

Informácie:

Konateľ spoločnosti:
+421 901 704 458
tel. 037/ 655 9010
e-mail:  
penzionorlikmocenok@gmail.com

Alena Velčická
mobil : + 421 905 140 272
e-mail : socpracovnik@penzionorlik.sk

Marta Lenčéšová
mobil : + 421 905 280 178
e-mail : hlavnasestra@penzionorlik.sk

„Penzión Orlík nie je domov 
dôchodcov, je to hotel na úrovni!“
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V poradni u gynekológa:  Nástup menopauzy u žien je prísne 
individuálny a pre každú predstavuje svojský a vlastný 

štýl zvládania tohto procesu v organizme.

V užšom slova zmysle tento 
pojem označuje posledné men-
štruačné krvácanie - teda trvale 
zastavenie menštruácie – ale s 
časovým údajom neprítomnosti 
krvácania 12 mesiacov. V širšom 
slova-zmysle to znamená obdo-
bie života ženy  s vyhasínaním 
reprodukčných funkcií a vzniku 
hormonálnej nestability / nie-
kedy je označované ako klimak-
térium, climax/ - trvá približne 
2 roky,  pokiaľ sa vyskytuje u 
žien okolo 50.roku života  a až 4 
roky  u žien okolo 40.roku veku 
života ženy/. 
Priemerný vek nástupu me-
nopauzy je 49-51 rokov /napr. 
vo veľkej Británii 51,5rokov/. V 
súčasnosti žena prežije v postme-
nopauze približne jednu tretinu 
svojho života.
Faktory, vedúce ku skoršiemu 
nástupu menopauzy: fajčenie, 
podvýživa, vegetariánska strava, 
nízka hmotnosť, nepra-
videlné menštruačné 
krvácania, gene-
tická/vrodená/ 
predispozícia 
– včas-
nejšie 
nástupy 
meno-
pauzy u 
matky, 
starej 
matky...
 Faktory, 
vedúce 
ku 

oneskorenému nástupu meno-
pauzy: viac ako po 50.roku života 
ženy: -u žien s neskorším nástu-
pom prvej menštruácie, u žien, u 
ktorých posledný pôrod prebehol 
vo vyššom veku života...
 Iniciálnym mechanizmom 
vzniku tohto stavu -  je redukcia 
kvalitatívnej funkcie vaječníkov 
v tvorbe ženských hormónov /
estrogénov/. Zmeny v organizme 
u ženy - predchádzajúce vlast-
nému nástupu menopauzy a 
ich vývoj - ako aj s tým súvisiaca 
kvalita života ženy je veľmi indi-
viduálna. Obdobia začínajúcich 
výpadových zmien – súvisiacich 
s nestabilitou tvorby základných 
hormónov / estrogény a gesta-
gény / bývajú spájané v prvopo-
čiatku s poruchou a kvalitou /
silou/nástupov  menštruačného 
krvácania, ako i v dĺžke nástupov 
krvácaní. 
Zmeny v organizme u ženy 

podľa časovosti nástupu /v 
pomenopauzalnom obdo-

bí/ vznikajú :
 1.       Akútne, ako 

tzv. klimakterický 
syndróm, ktoré nie 

sú vážnejšou poru-
chou zdravia, ale 

môžu výrazným 
spôsobom zme-
niť kvalitu živo-
ta u ženy: vege-
tatívne obtiaže /
vazomotorické 
príznaky-návaly 

horka, pote-
nie, nočné 
potenia sa, 

psychologické 
problémy/
strata libida, 

bolesti 

hlavy, emočná labilita, 
zmeny nálady, pocity 
vyčerpania.
2.      strednodobé zme-
ny – zmeny, vznikajúce 
už v dôsledku organic-
kého poškodenia kože, 
slizníc a orgánov z nedo-
statku ženských hormó-
nov-estrogénov:  atrofia 
slizníc vonkajších rodidiel 
a pošvy s komplikáciami 
suchosti pošvy, pálivých 
pocitov , bolestivosti 
pri pohlavnom styku…, 
atrofia slizníc močové-
ho traktu  – vedúce ku 
opakovaným infekciám 
močových ciest, ku 
obtiažam v udržaní moča, ku 
nutkavým pocitom močenia aj v 
noci.., zmeny na koži-stenčovanie 
kože, zvyšovaniu suchosti kože, 
zvyšovaniu vypadávaniu vlasov.., 
zmeny tráviaceho traktu – atrofie 
slizníc úst, žalúdka aj čriev-vedú-
cich ku prienikovým krvácaniam, 
straty krvi a tvorbe chudokrv-
nosti.
3.chronické zmeny – ktorých 
rozvoj môže ženu ohrozovať i 
na živote, pokiaľ hore uvedené 
zmeny menili len predovšetkým 
kvalitu života ženy: osteoporó-
za, zmeny v kostnej štruktúre /
rednutie hustoty kosti../, zmeny 
v metabolizme cukrov, zmeny 
kardiovaskulárneho aparátu 
vedúcich ku zmene tlaku krvi, 
zmenám na cievnej 
stene /trombózy, 
infarkty ../, zmeny v 
sexuálnom chovaní 
– sexualita je vše-
obecne znížená... 
Vzhľadom ku sku-
točnosti, že nástup 
menopauzy hoci má 
“ štatistické číslo 
nástupu   okolo 50. 
roku života ženy 
”, predsa nástup a 
veľkosť porúch a 
zmien - je prísne 

individuálne, ktoré určite ale 
súvisí s genetickou predispozí-
ciou. Predsa však nemalú účasť  v 
tomto smere má aj životospráva, 
práca, pozitívne myslenie, stres, 
športovanie, relaxácia…
Pravidelné a dôsledne zhod-
nocovanie nepravidelností 
porúch menštruačného cyklu 
na gynekologickej ambulancii, 
ich vyhodnocovanie, úprava a 
oprava, ich riešenie , ale predtým 
predovšetkým - presná  diag-
nostika - ako aj návrh liečby s 
využitím spočiatku i  naturálnej 
medicíny /homeopatia, vitamíny, 
čaje../  významne prispievajú k 
oddialeniu “falošných príznakov 
menopauzy” - ako v skutočnosti 
je reálne každej žene do “vienka 
dané”. 

Ženy si len nerady uvedomujú, že starnú. MENOPAUZA ich však v tom nemilosrdne utvrdzuje. Moja pria-
teľka išla „do prechodu” už v 38 rokoch, druhá teraz, v 42 rokoch. Mamina kamoška nemala deti a meno-
pauzu jej diagnostikovali v 39 rokoch. Jej mama však mala menzes ešte v 54....Ako je to teda, kedy začína 
u ženy „prechod”, koľko trvá toto obdobie od začiatku do konca? Aké sú prvé príznaky a postupne ďal-
šie...? A prečo sú u rôznych žien  iné roky príchodu menopauzy? Čo má  na to vplyv?                        -čitateľka-

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 
Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,  
stanovenie diagnózy, liečbu... 

Menopauza nemusí znamenať 
zníženie kvality života

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...



- 17 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... 

Diakovce, Hlavná ulica č.129  
(smer na obec Tešedíkovo)
Web:  www.penziondori.sk (sme aj na Facebook)
TEL:  0907 779 183
 0908 066 489
         0917  119 857
E-mail:  info@penziondori.sk
              bukovska.andrea@gmail.com

Moderné a útulné prostredie pre zákazníkov a chutné jedlá, 
~ to je naša ponuka ~

Horné Saliby
Marcela Bedecsová

Tel.: 
0908 165 964

Salón ÚSMEV

Exkluzívne účesy 
na spoločenské 

udalosti, svadby, 
promócie, zábavy.

Pracujeme iba na objednávku!

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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XII. ROÈNÍK PROJEKTU
NECH SA NÁM NETÚLAJÚ

     Budeme sa  teši� na Vaše návrhy a  dúfame, že sa nám spolu  podarí prispie� k zmysluplnému
tráveniu vo¾ného èasu našich detí, objavi� a rozvíja� mladé nádejné talenty. 

Bližšie informácie a žiados� o poskytnutie grantu
nájdete na www.coop.sk alebo telefonicky na 031/780 57 32 kl.137

     Nesprávne využívanie vo¾ného èasu je hlavným problémom súèasnej mladej
generácie. Deti, ktoré sa poèas vo¾ného èasu nudia, sú náchylné na negatívne
javy, ktoré na nich èíhajú na každom kroku. Experimentujú s alkoholom, fajèením,
dokonca aj s nelegálnymi drogami. Mnohí odborníci sa preto zhodujú v názore,
že dôraz je potrebné klás� na prevenciu.                 .                                        

Obraciame sa preto na všetkých, ktorí majú dobré nápady a tipy na projekty.
Pomôžte nám naplni� tento cie¾ a prispie� tak k rozvoju aktivít zameraných na
zmysluplné trávenie vo¾ného èasu školopovinných detí. Do grantového programu
sa môžu zapoji� všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké
školy, centrá vo¾ného èasu a iné subjekty, ktoré splnia podmienky úèasti a zašlú
vyplnený formulár s popisom sú�ažného projektu na adresu: COOP Jednota
Galanta, Revoluèná štvr� 953, 924 14 Galanta najneskôr do 29. 2. 2016.

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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SPRACOVANIE 
daňových priznaní 

FO a PO.
Rýchlo, 

zodpovedne 
a spoľahlivo!

Gabriela Šuľanová

tel.: 0911 219 830
e-mail: 

gsulanova@gmail.com

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.

...keď tortu na svadbu, 
tak jedine od Kataríny Filovej...

Objednávky:
kedykoľvek osobne 

v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

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

 Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...




