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Prednostom 
Okresného 
úradu v 
Galante je  
JUDr. Ferenc 
Juhos, 
 str. 6.

Terézia Andová z Nededu pracuje  
v COOP Jednote už 40 rokov,  
str. 12.

Viliam Rigo (na snímke tretí zľava) 
je starostom obce Veľký 
Grob.
V roku 2013 bol 
vymenovaný za prezidenta 
Slovenskej asociácie 
naturálnej kulturistiky 
(www.sank.sk) a od 
marca 2016 je súčasne aj  
prezidentom  Európskej 
organizácie INBA Global 
Európe.  
(www.inbaglobaleurope.eu), 
 str. 8.

„Úspešný človek stokrát 
padne do prachu a stokrát 

z neho dokáže vstať. Aj mňa
 život okopáva, ale ja neplačem 

a nemám ani čas závidieť a 
ohovárať“, hovorí uznávaný 

plastický chirurg a podnikateľ 
MUDr. Regan Belovič., 

 str. 13.



Horné Saliby
Marcela Bedecsová

Tel.: 
0908 165 964

Salón ÚSMEV

Krásne, moderné 
a elegantné... 

to sú účesy, urobené 
v našom salóne!

Pracujeme iba na objednávku!

UNIVERSAL 
Váš profesionálny partner

VÍZIA: Dlhodobo byť silnou a stabilnou 
spoločnosťou úspešných ľudí, ktorej 
prioritou je spokojnosť a dôvera klientov.  
V portfóliu máme viac ako 850 produktov 
a služieb.  Viac ako 100 000 spokojných 
klientov v privátnom a podnikateľskom 
sektore. Ako prvá maklérska spoločnosť 
sme v spolupráci s našimi partnermi 
zaviedli biometrický podpis zmlúv. 

Našim klientom zabezpečujeme: 
objektívne informácie, profesionálnu 
starostlivosť a garantujeme úsporu času 
a nákladov. 

Služby pre  klientov:  všetky zmluvy 
na jednom mieste, analýza produktov 
-  poistených rizík, výnosy z úložiek, 
optimalizácia poistných zmlúv, úprava 
sporiacich programov, pravidelná 
aktualizácia. 

BEZPLATNE: konzultačné služby, likvidácia 
poistných udalostí, prejednanie náhrady 
škody s poisťovňami.

Spoločnosť v Šali sídli pri Reštaurácii RICO  
(budova  bývalého okresného súdu), 

Jarmočná 224/3. 
Iveta FÁBIKOVÁ - regionálna riaditeľka 

telefón 0902 980 105
email:  

fabikova@universal.sk
web: www.universal.sk

Ponúkame na prenájom obchodné priestory v Šali  
na Budovateľskej ulici (na 1. poschodí, blízko centra mesta), o veľkosti 280m2. 
Cena dohodou.   Kontakt: 0905 324 284
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„Hovorme o jedle“ je názov aktivít pre žiakov ZŠ, 
ktoré vyhlásili Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí 
o potravinách n.o. pri príležitosti Svetového 
dňa potravín. Cieľom vzdelávacej aktivity 
bolo podporovať spoluprácu školy pri vzdelávaní 
mládeže o potravinách a správnych stravovacích 
návykoch, ale aj aktívna 
účasť detí pri budovaní 
spôsobilosti pre vhodný 
výber potravín a vhodný 
životný štýl, schopnosti 
prevziať zodpovednosť za 
vlastné zdravie, povedomie 
o význame potravín pri 
podpore rozvoja regiónu, 
zamestnanosti a ochrane 
životného prostredia. 
Do aktivít sa zapojila aj 
SOŠO a S v Galante, ktorá v októbri 
2016 poskytla žiakom galantských 
základných škôl nielen zaujímavé 
informácie o spôsobe spracovania 
potravinárskych surovín, o bezpečnosti 
potravinárskej prevádzky a o 
prednostiach konzumácie miestnych 
potravín ale i  možnosť praktického 
vyskúšania si prípravy potravín.
Žiaci ZŠ Gejzu Dusíka v Galantedňa 
12.októbra 2016 získali poznatky 
o surovinách a pokrmoch 
studenej kuchyne. Jednoduché 
pokrmy studenej kuchyne si 
následne  pripravili v odborných 
učebniach určených na odbornú prax 
študentov odboru hotelová akadémia. 

O význame mlieka a mliečnych 
výrobkoch pre ľudské zdravie si prehĺbili 
vedomosti žiaci ZŠ M. R. Štefánika Galanta, ktorí si 
pripravovali na našej škole dňa 13. októbra 2016 
mliečne pochúťky- kokteily a tvarohové krémy.

Žiaci sa podieľali aj na výrobe a ochutnávke čistého 
sladkého syra a sladkého syra s rozmarínom.

Posledný deň aktivít sa niesol v znamení zemiakov. 
Žiaci ZŠ SNP Galanta si rozšírili vedomosti 
o pôvode, zložení a používaní zemiakov v našej 
gastronómií. Zároveň si 
pripravili šúľance a pirohy zo 
zemiakov. 

Na tejto vydarenej akcií sa 
podieľali okrem vyučujúcich 
odborných predmetov aj 
študenti druhého ročníka 
hotelovej akadémie. Všetky 
pripravené pokrmy deťom 
chutili. Veríme, že spolupráca 
medzi SOŠO a S Galanta a ZŠ sa 

prehĺbi a rozšíri. Dúfame, že do budúceho ročníka 
aktivít „Hovorme o jedle“ sa zapoja viaceré ZŠ 
z okolia Galanty. Veľmi radi ich uvítame na pôde 
praktických pracovísk našej školy.

Ing. Anna Švancárová

Týždeň aktivít „Hovorme o jedle na SOŠO a S Galanta“

Príprava o ochutnávka jedál studenej kuchyne

Príprava mliečnych pochúťok

Ukážka vzoriek vyrobeného syra

- 3 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...



Možno to je aj preto, že 
ak sa vyskytol problém 
a ľudia ho kritizovali – 
stali sa stredobodom 
kritiky -  „že ako si to 
preboha vlastne 
dovolili?“ Veď tá únia 
robí, čo sa dá, je tu pre 
ľudí – ak ju niekto 
kritizuje, tak 
nepochopil dobu, je 
neprajníkom nového 
myslenia a v podstate 
„kto kritizuje – je 
proti nám“, teda proti 
Európskej Únii, 
a zrejme kritizuje 
v záujme niekoho, pre niekoho, je 
populista, anarchista, extrémista a ešte 
neviem čo... Európska Únia dostáva 
trhliny práve preto, že sa jej úradnícka 
mašinéria, poslanci a šéfovia, veľmi 
vzdialili od ľudí. Od tých, ktorí tvrdo 
pracujú na poliach, aby sme mali čo jesť 
a aby sa mohli doslova „prekacovať“ 
stoly od dobrôt v Bruseli na večierkoch 
a na stretnutiach europolitikov. Únia je 
v kríze, lebo zabudla na ženy, ktoré ako 
opatrovateľky pracujú za pár šestákov.... 
Únia prijíma zákony, ktoré sú častokrát 
v rozpore so sedliackym rozumom, ale 
aj so zdravým rozumom vo 
všeobecnosti. Ľudia sú nahnevaní na 
obrovské platy, ktoré si nadelili 
„vyvolenci“ vo funkciách v Bruseli a na 
ich čarovný život a predvádzanie sa na 
smotánkach a večierkoch sa skladajú 
občania – pritom sa jednotlivé štáty 
zmietajú v dlhoch a stúpa 
nezamestnanosť. Nerieši sa migrácia 
– ktorá nie je bežnou emigráciou – ale 
sú to organizované nájazdy Moslimov, 
ktoré už dávno prekročili mieru 
a medze a tí , ktorí toto šialenstvo 
„vyrobili“, sa dnes tvária – ako že sa ich 
to vlastne netýka – ale ľudia sa právom 
pýtajú – prečo by sa mali so svojim 
sociálnym programom a financiami, na 
ktoré dlhoročne robia – deliť s tými, 
ktorí ruku k dielu nepriložili? Čo urobila 
únia? Čo robia šéfovia, platení 
abnormálnymi veľkými platmi pre to, 
aby sa problém migrácie riešil, aby nás 
migranti, aj naše rodiny, neohrozovali 
a najmä, aby naše krajiny v budúcnosti 
nezaplavili až na úkor domáceho 
obyvateľstva? Okrem toho, že sa politici 
namiesto práce vo verejnosti radšej 
stretávajú na tzv. „debatných krúžkoch“, 
kde akurát teoretizujú a chytračia – 

alebo sa prevezú ako aj 
u nás loďou po Dunaji, 
dobre si zajedia, sa 
vlastne nič nedeje. A aj 
tohtoročná návšteva 
šéfov krajín EÚ – keď v 
jej čase bola Bratislava 
doslova vyľudnená – 
myslím, že sa nestretla 
až s takým prijatím 
u občanov, ako si mnohí 
politici myslia a falošne 
glorifikujú význam eur. 
predsedníctva až nad 
jeho rámec. Čoho sa tak 
strašne boja vrcholoví 

predstavitelia, špičky EÚ? 
Aj toto je niečo choré..., namiesto toho, 
aby išli medzi ľudí, podali si s nimi ruky, 
živo debatovali, vytvoria okolo seba 
múr ochrany, aby sa im ani vlások na 
hlave neskrivil.  Vrcholoví politici 
nepotrebujú počuť dav? Nepotrebujú 
sa k nemu znížiť? Prišli, posedeli, najedli 
sa... a odišli... a čo sa vlastne vyriešilo? 
Čo sa vybavilo v prospech bežných 
ľudí? Ako povedal ministerský predseda 
Maďarska Orbán – nič, a bol z celkovej 
atmosféry stretnutia naozaj 
rozčarovaný, lebo čakal aj s ďalšími 
pragmatickými politikmi, že sa situácia 
pohne najmä v oblasti riešenia 
problémov s migrantmi. Ale takéto 
okázalé návštevy sa platia z daní ľudí..., 
tých ľudí, ktorých nikto nepočúva, ak 
majú problém – alebo krivdu... Aj naši 
štátni pohlavári, politici, ak začnú na 
tlačovkách padať nepríjemnejšie 
otázky, odrazu končia, otáčajú sa 
a odchádzajú. To – čo je? Ak si išiel do 
politiky – a máš nadštandardnú mzdu 
a ďalšie výhody, ktoré ostatní občania 
nemajú, tak si povinný stretávať sa 
s novinármi a ľuďmi a odpovedať aj na 
nepríjemné otázky, aj na otázky, ktoré 
sú možno úderom pod pás. Ale naozaj 
nijakého politika nikto nenútil, aby išiel 
pracovať do politiky, bolo to jeho 
dobrovoľné rozhodnutie, ktoré je však 
platené z daní občanov a tak je potom 
politik služobníkom občana a nie jeho 
pánom. Častokrát však máme mnohí 
iný pocit, praxou politikov sa stáva 
urážať sa a neodpovedať, alebo 
odpovedať útokmi a otázkami. Prečo 
úniu odmietajú mnohí Slováci? Keď 
som sa rozprávala s mnohými – veď od 
toho som už desiatky rokov novinárkou, 
tak mi odpovedali, že im je v prvom 
momente do smiechu, potom majú 

zlosť a nakoniec im je „na grc“ – keď do 
Bruselu a Štrasburgu odchádzajú, alebo 
lepšie povedané, sú vykopnutí najmä 
neschopní politici – tam zakotvia na 
teplom miestečku, aby sa na nich 
zabudlo, aby utíchli rôzne finančné 
aféry, pričom v zahraničí poberajú 
skutočne na naše pomery vysoké príjmy 
– a akože ešte aj zastupujú Slovensko. 
Nás zastupujú tí, ktorí boli neschopní 
a čo sa dalo pobabrali na Slovensku? 
Tak – ako aj teraz Procházka chce 
zastupovať Slovensko v Európskom 
súdnom dvore? Čo na tom, že je 
odborník, to mu nikto neberie, ale 
morálka tu zohráva rovnako dôležitú 
váhu! Ako on chce morálne rozsúdiť 
prípady a prijať seriózne stanovisko, keď 
sám nebol seriózny? To naozaj na 
Slovensku nemáme odborníka s čistým 
štítom, ktorý si takýto, naozaj lukratívny 
post s vysokým platom (25 000€ 
mesačne, čo je 750 000 korún, 
podčiarkujem mesačne), nezaslúži 
viac? Na takýto post predsa treba robiť 
výberové konanie niekoľko mesiacov 
a naozaj z odborníkov a ľudí, ktorí  budú 
zároveň reprezentovať Slovensko. Ale 
sami musia mať nepoškvrnené meno. 
Ak sa Európska Únia stáva 
„odkladiskom“ nepotrebných ľudí, 
alebo tých, ktorí veci pokazili a chcú 
sa schovať pred slovenskou 
verejnosťou, akú značku a imidž má 
vlastne Európska Únia a jej inštitúcie, 
a súdy o to viac? Aj rodinkárstvo 
a rôzne záujmové skupiny vadia 
občanom únie. A nielen našim. Do 
funkcií a postov, štruktúr EÚ – si sadajú 
vyvolené rodiny, záujmové skupiny – 
dohadzujú si dôležité ekonomické a 
spoločenské informácie, obchody, 
kontakty – na úkor iných. Dobré miesta 
sa doslova „dedia“ – podržia pre 
známych. Žiaľ, deje sa to aj u nás – na 
Slovensku – stále sme toho svedkami 
a vo veľkej miere! Únia diktuje 
nezmyselné zákony, ktoré stále hlbšie 
začierajú do vreciek občanom – akú 
zeleninu pestovať, aké domy stavať, 
pomaly striktne určia s kým máme 
obchodovať, s kým sa kamarátiť, koľko 
cudzincov živiť a dať im ubytovanie a 
poskytnúť sociálny program na úkor 
vlastného obyvateľstva, ktoré žije 
častokrát na hranici chudoby.... Toto je 
slobodné zoskupenie štátov EÚ, ktoré 
má byť progresívne? Nedávno som si 
vypočula rozhovor s bývalým 
prezidentom Česka, inak svetovo 

Prečo začína čoraz viac ľudí odmietať 
Európsku Úniu, hoci predtým boli mnohí 

doslova v ošiali, že tam budeme?
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uznávaným ekonómom, s Václavom 
Klausom, ktorý na otázky, ako vidí 
budúcnosť EÚ – odpovedal s jemu 
typickým šibalským úsmevom 
a prižmúrenými očami – so založenými 
rukami. Prepáčte, že to nebude 
doslovné – uvediem len približne jeho 
slová: „Viete, pán redaktor, to je – ako 
keby chcela automobilka stále vyrábať 
určitú verziu, typ auta, ktoré sa už moc 
ale nepredáva, lebo už prešla jeho 
doba – a nie je o neho záujem, ale 
výrobca chce tento typ ešte nejako 
predať, a tak ho trochu zmodernizuje, 
aby oslovil kupujúcich – ale žiaľ, už sú 
v trende iné typy vozidiel 
a o spomínaný model skrátka už 
zákazník nemá  záujem. Aj Európska 
Únia je projekt, ktorý už splnil svoje 
poslanie a treba sa popozerať po 
niečom inom, novom, 
progresívnejšom...“ Vážne slová, 
konštatovanie, navyše od človeka, ktorý 
vo svete politiky a ekonomiky naozaj 
niečo znamená a to je pre mňa 
dôležitým vodítkom  v živote, lebo 
rovnica: má dať -  dal, či nedal, nás 
sprevádza celým životom. Takéto úvahy 
rozumných ľudí s nadčasovým 
myslením, to nie je skepsa – ani 
pesimizmus, ani euroskepsa, ani 
populizmus, ako to s obľubou 
zosmiešňujú a bagatelizujú naši 

„usadení politici“ a ďalší neschopní 
babráci, ktorí nevedia predvídať veci.   
Stále sa zvyšuje kritika – EÚ – a jej 
odmietanie občanmi, je to tvrdá 
realita... Takto „dorobili“ postavenie 
a význam EÚ – poslanci, politici 
a úradníci – ako európski, tak aj naši. 
Toto je výsledok doterajších „politických 
výkonov“, klamstiev, nadradenosti 
politikov nad bežnými ľuďmi. Zatláčanie 
národného princípu, globalizácia 
priestoru, názorov, odmietanie 
pragmatizmu, urážanie sa nad 
vyjadrením obyčajnej ľudskej pravdy 
a častokrát aj „tiché“ prenasledovanie 
tých, ktorí sa tvrdšie a ostrejšie vyjadria 
na prácu Bruselu, či Štrasburgu. Ak sa 
politik izoluje a oddeľuje od ľudí – ľudia 
si hľadajú „svoju“ pravdu – a svojich 
nových politikov. A toto sa dnes deje 
v celej Európe, nielen na Slovensku. Ak 
niekto nevie 20-30 rokov meniť veci 
– v prospech občana, niet sa čo 
čudovať, že občan volá po zmene! Ale aj 
po zmene ksichtov v politike – ktorí sa  
niektorí napríklad aj na Slovensku 
doslova zabetónovali aj v našom 
parlamente ešte od 90-tych rokov – a sú 
tu stále, mnohí preskakujú zo strany do 
strany, štiepia strany, ale výsledky ich 
práce pre verejnosť sú zanedbateľné. 
Mnohí si „naškrabali zo štátneho“ do 
svojich rodinných firiem, mnohí 

podnikajú skryte zo štátnych zdrojov, zo 
štátu si urobili výhodný súkromný 
biznis, do parlamentu si chodia viac 
menej oddýchnuť, pretože ich tam 
vidíme veľmi málo, ešte menej ich 
vidíme medzi ľuďmi. Naozaj by už bola 
načase generačná výmena politikov, ale 
aj niektorých strán, ktoré sú už 
prežitkom, ale „smradia“ v slovenskej 
politike len preto, lebo ich predstavitelia 
nič iné nevedia robiť,  v žiadnej inej 
oblasti by sa neuživili, lebo sú 
neschopní, čo dokazuje aj ich práca 
v politike, že roky nevedia dotiahnuť 
veci do konca, ale na druhej strane – oni 
to majú v hlave veľmi dobre 
prepočítané, že prečo by odchádzali, 
keď v politike si odsúhlasili vysoké platy, 
majú zabezpečené svoje rodiny aj na 
dlhé generácie. Dúfajme, že prichádza 
doba, keď sa staré smeti konečne 
vymetú a do priestoru zavanie čistý 
vzduch. U nás, ale aj v celej Európe.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

• 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“

Funguje aj prevádzka
pohrebníctva v obci Mostová...
------------------------------------

A Galántai temetkezési vállalat 
Hidaskürtön is megnyitotta irodáját.

0903 947 584

Od 1. júna 2016 je Pohrebníctvo 
presťahované na novú adresu 
v Galante, na ulicu Hodská 29.
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Za prednostu Okresného úradu v Galante 15. septembra 2016 
vymenovali  JUDr. Ferenca Juhosa, bývalého starostu obce 
Trstice. Skoro štvortisícovú obec riadil 22 rokov a 4 roky bol 
zástupca. Prednosta študoval na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, a tam následne získal aj doktorát. 
Pred štrnástimi rokmi založil neziskovú organizáciu Tolerancia, 
ktorá prevádzkuje Zdravotno-sociálne centrum sv. Alžbety 
v Trsticiach. Počas jeho starostovania prebehla plynofikácia 
obce, vybudovanie 67 nájomných bytov, bola vybudovaná 
čistička odpadových vôd, obchodné centrum, kanalizácia, 
rekonštruovali základnú a materskú školu, centrum obce, majú 
novú hasičskú zbrojnicu s novým autom, rozšírenie zsc , nová 
jedáleň, bola zriadená OOPZ a RZP - keď chceme vyzdvihnúť 
len jeho najväčšie  aktivity. JUDr. Juhos ako hovorí, síce svoju 
prácu mal veľmi rád a vždy sa snažil pracovať v prospech 
svojej dediny, ale prišiel čas na zmenu. Veríme, že nasledujúci 
rozhovor Vás zaujme.
o Vaša funkcia je verejná a zároveň politická. Nominovala Vás 
politická strana MOST HÍD, na základe volebných dohovoroch 
a koaličných zmlúv. Čím Vám je blízka táto strana, resp. jej 
politické smerovanie?
- V roku 2009 som bol jedným zo zakladajúcich členov tejto strany. 
Paleta  politických strán na Slovensku  je veľmi široká a pestrá 
. Programy jednotlivých strán sú niekedy veľmi blízke, ale do 
reálneho života sa z tých programov  premietne veľmi  málo alebo 
len zlomok . Samotný názov strany  hovorí  o spolupráci , o spájaní 
sa ľudí. Súčasná doba potrebuje takéto hodnoty. Som toho názoru, 
že politické smerovanie tejto strany prináša  pozitívny dopad na 
našu spoločnosť.
o V akom stave ste prebrali rezort (okresný úrad v Galante), 
predĺženú ruku vlády, (ide o štátnu správu na území okresu)?
- Ja si myslím, že som prebral v dobrom stave a za to patrí vďaka 
mojej predchodkyni, predošlej prednostke, vedúcim odborov 
a všetkým zamestnancom úradu.
o Čo boli Vaše prvé kroky (pracovné kroky) na Okresnom úrade 
v Galante? 
- Ako prvé som realizoval pracovné stretnutie s vedúcimi 
jednotlivých odborov a potom všetkými zamestnancami úradu. 

Načrtol som svoje predstavy, očakávania, a dal som si vypracovať 
rozbor najčastejšie kladených  otázok zo strany samospráv 
a občanov. A je pravdou , že permanentne sledujem chod úradu 
a mojim cieľom je, aby som ho čo najviac priblížil k občanom.
o Ako to vidíte do budúcna, čo Vás čaká v pracovnej oblasti? 
Ktoré dôležité priority budete riešiť a zabezpečovať pri rozvoji 
okresu a pri skvalitňovaní života jeho obyvateľov?
- Človek nikdy nemôže byť spokojný a práve preto spíšem ,,inventár,, 
okresu, vďaka ktorému zistíme aj to, kde nás najviac, ako sa hovorí, 
tlačí topánka. Aj z toho titulu plánujem navštíviť každú samosprávu 
a aj podniky v okrese, aby som mal čo najširší  prehľad. Na základe 
aj týchto stretnutí a pozbieraných skúseností budem vedieť  ešte 
lepšie a kvalitnejšie zosumarizovať  dôležitosť jednotlivých priorít .  
Chcem, aby všetky moje kroky, ale aj kroky všetkých zamestnancov 
smerovali ku skvalitňovanie našich služieb a  boli nápomocné pre 
celkový rozvoj nášho okresu.
o Aké odbory v súčasnosti zastrešuje OÚ v Galante?
- OÚ v Galante v súčasnosti zastrešuje nasledovné odbory : 
Organizačný odbor, Odbor živnostenského podnikania, Odbor 
živnostenského podnikania, Odbor krízového riadenia, Odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor starostlivosti o 
životné prostredie, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Pozemkový 
a lesný odbor, Katastrálny odbor a máme aj Klientské centrum. 
o Ide o dvojjazyčný okres, takže sa musia veľmi citlivo riešiť aj 
rôzne národnostné a národné záležitosti. Aj názory občanov... 
Ako vnímate celkovo život v národnostne zmiešanom území, 
ako sa tu žije a ako nažívajú občania?
- Vždy som žil na národnostne zmiešanom území, pokojné spolužitie 
je pre mňa samozrejmosťou. V rámci každodenného života 
našej obce, sme, chvála Bohu, nikdy nemuseli riešiť národnostné 
otázky. Žijeme v 21. storočí a myslím si, že pri riešení problémov, 
či v rôznych životných situáciách, nemôže byť témou, kto je akej 
národnosti. Na Okresnom úrade v Galante je tiež zabezpečená 
dvojjazyčnosť, takže občania obracajúci sa na nás sa môžu dohovoriť 
v ich materinskom jazyku. V súčasnosti postupne navštevujem 
jednotlivé obce okresu. Mám tak možnosť porozprávať sa nie len 
s vedením obce, ale aj s občanmi na národnostnú tému. Takmer 
každý sa stotožňuje s názorom, že len spoločne a spoločnými silami 

„Prostredníctvom internetu 
presne vieme, čo sa 

odohráva vo svete, ale 
bohužiaľ nevieme, koho 

máme za suseda, alebo či ho 
vôbec máme“, hovorí JUDr. Ferenc Juhos, 

prednosta Okresného úradu v Galante.
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môžeme dosiahnuť  výsledky a to bez ohľadu na národnosť. 
o Ako celkovo vnímate súčasnú spoločenskú situáciu na 
Slovenku, vzťahy medzi ľuďmi, ako sa bude ďalej rozvíjať 
Galantský okres? /15. novembra 2016 ste mali pracovné 
stretnutie jednotlivých zložiek a inštitúcií okresného úradu 
a života okresu vôbec... Čoho sa toto stretnutie týkalo, čo ste 
tam riešili?
- Dosť dlho som bol v samospráve a mal som možnosť sledovať  
vývoj spoločnosti, vývoj medziľudských vzťahov, pritom aj rozvoj 
nášho okresu. Dávnejšie som sa vyjadril, že veľmi chýbajú lavice 
pred domami a ľudia posedávajúci na nich. Doba je dnes veľmi 
rýchla a moderná – hoci človek dosiahol vďaka vede a technike 
neuveriteľné  výsledky, chýba nám však ľudskosť. Prostredníctvom 
internetu presne vieme, čo sa odohráva vo svete, ale bohužiaľ už 
nevieme, koho máme za suseda, alebo či ho vôbec máme. Bez 
fungujúcich medziľudských vzťahov nebudeme môcť vybudovať 

takú spoločnosť, kde ľudia držia spolu. Okres má pevné základy, 
je načo stavať  a rozvoj bude pokračovať, ale v prvom rade 
potrebujeme, aby  boli medziľudské vzťahy  na dobrej úrovni. 
Pomôcť nám v tom môže minulosť a tradície. 
15. novembra 2016  sme mali pracovné stretnutie - 
samospráva, štátna správa a aj predstavitelia VÚC Trnava. Považoval 
som za potrebné , aby starostovia a predstavitelia  štátnej správy 
mohli voľne diskutovať a vyjadriť svoj názor o každodenných 
úlohách a problémov. Ohlasy po stretnutí boli pozitívne, preto 
ich budeme organizovať aj v budúcnosti. Mojou snahou bude 
výsledky týchto stretnutí tlmočiť aj občanom.
Na záver mi dovoľte, aby som aj prostredníctvom Galantského 
a Šalianskeho Žurnálu, každému zaželal krásne, pokojné Vianoce 
a do Nového roku pevné zdravie a veľa úspechov.

otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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Vstúpte s nami do sveta, v ktorom sa 
zdolávajú prekážky, lámu rekordy a 

stretávajú tí najlepší. X-Bionic® sphere 
je miesto spojenia športu, oddychu 

a inovácií .
Takto by sme mohli predstaviť 

Majstrovstvá Európy INBA Global Europe, 
ktoré sa konali v Šamoríne   22. 10. 

2016 pod záštitou Slovenskej asociácie 
naturálnej kulturistiky. Unikátny 

multifunkčný komplex ponúkol ideálne 
zázemie pre profesionálnych športovcov 

a tímy, športových nadšencov, ako aj 
milovníkov zdravého životného štýlu. 

Viac ako 140 pretekárov zo štrnástich 
krajín Európy v tridsiatich kategóriách 
a medzi nimi aj osobnosti Slovenskej 

asociácie naturálnej kulturistiky 
a niekoľkonásobní  majstri sveta, či 

Európy ako Katarína Tomášova, Iveta 
Hauserová , Koloman Tóth a Ing. 

Peter Winkler. Okrem slovenských 
pretekárov sa na pódiu predstavili aj 
skvelí pretekári z Talianska, Nemecka 

z Čiech, aj Maďarska, to je iba malá 
vzorka pretekárov, ktorí na tomto 
podujatí bojovali o titul majstra 

Európy. 
Len pre zaujímavosť, ozdobou 

majstrovstiev Európy bol aj 80-ročný 
naturálny kulturista Dieter Horn 
z Nemecka, ktorého výkon bol 

hodný päťdesiat ročných pretekárov. 
Už spomínaný Koloman Tóth, náš 
dlhoročný 61-ročný reprezentant, 

ovládol svoju kategóriu Masters 60+, ale 
pravdepodobne mu to nestačilo, tak si 
zmeral sily aj s o tridsať rokov mladšími 
pretekármi  v hlavnej mužskej kategórii 

do 175 cm, kde obsadil štvrté miesto.
 Medzi dlhoročné súperky v kategórii Ms. 

Physique  Tomášová verzus Hauserová 
vstúpili veľmi dobre pripravené 

pretekárky z Talianska a Maďarska, 
napriek tomu Katarína Tomášová obhájila 
titul majsterky Európy. Ing. Peter Winkler 

čerstvo korunovaný kráľ naturálnej 
kulturistiky, si pripísal ďalší Európsky 

titul. Trendové kategórie Mr. Physique 
ovládli naši českí kolegovia. Pavel 

Machu si prevzal prvenstvo v juniorskej, 
ale aj v mužskej kategórii. V kráľovskej 
kategórii naturálna kulturistika obsadil 

prvé miesto vynikajúco pripravený 
Brandon Lirio z Talianska a zároveň 

sa stal aj absolútnym víťazom. Veľmi 
atraktívnymi sa stávajú súťaže aj tým, 
že ich súčasťou je aj kategória Fitness 
Bikiny. Veľmi silno obsadené súťažné 

pole vynieslo na piedestál slávy mnohé 
naše pretekárky ako Martina Velecká, 
či Adriana Machalcová. Napriek týmto 

prvenstvám absolútnou víťazkou sa stala 
česká pretekárka Veronika Šloufová. 
V kategórii Šport Model dominovala 

maďarská pretekárka Csiliga Renáta, Šárka 

Majstrovstvá Európy INBA Global Europe v Šamoríne 
október 2016 – pod záštitou naturálnej kulturistiky

fitness detí, vyhlásenie výsledkov

dekorácia fitness bikiny, v tričku Erik Tóth Šaľa

Veronika Šlofová, absolutný víťaz (CS)

zľava Peter Petkéš, Koloman Tóth, 
Milan Virág (SK)

v strede Csiliga Renáta (HU), vľavo Šárka 
Čejková (CS), Barbora Čupková (SK)
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Čejková z Českej republiky, ale aj Soňja 
Fiala z Rakúska, napriek tomu, že má 

päťdesiattri rokov. Súčasťou majstrovstiev 
Európy bola aj súťaž vo fitness detí. 
Neskutočný pohybový talent detí 

priviedol publikum do varu skandovaním 
a potleskom do rytmu povzbudzovali 

akrobatické zostavy detí. 
 To je len krátky výklad toho, čo sa udialo 
na tomto skvelo pripravenom európskom 
šampionáte. Na záver by som použil slová 

jedného rakúskeho pozorovateľa:  „Veľa 
času som strávil v šatni medzi pretekármi 

a všimol som si peknú vec, všetci boli 
umiestnení v jednej miestnosti, bola 

úplne plná, všade po zemi boli osobné 
veci, topánky, činky, športovci ležali 

a odpočívali. Ale nikto sa na nič nesťažoval. 
Všetci, jeden vedľa druhého, celý deň v 

jednej miestnosti. Boli k sebe ohľaduplní, 
tolerantní, každý mal aj tak dosť miesta. 

Rôzne národnosti, rôzne náboženstvá, muži, 
ženy. Vlastne tam boli len ľudia, takí ľudskí 

ľudia, športovci. Šport naozaj spája, myslím 
si že ME splnili svoj účel na výbornú.“

A to všetko by sa nemohlo uskutočniť 
bez  dotácie z Ministerstva školstva 

a sponzorov - TEMPEST, UNICO INVEST  
SK, nášho dlhoročného sponzora Martina 

Rajta a celého organizačného tímu, čo 
ma už takmer osem rokov sprevádzajú 
a pomáhajú mi pripraviť aj takú udalosť 

ako sú Majstrovstvá Európy.
 - Viliam Rigo - 

VILIAM RIGO JE STAROSTOM OBCE VEĽKÝ 
GROB. DO FUNKCIE NASTÚPIL V DECEMBRI 

V ROKU 2010. JEHO KONÍČKOM JE PRE 
MNOHÝCH DISKUTOVANÉ ŠPORTOVÉ 

ODVETVIE - NATURÁLNA KULTURISTIKA. 
OD ROKU 2002 PRIPRAVUJE AKO TRÉNER 
PRETEKÁROV NA SÚŤAŽE. V ROKU 2004 

VO VEĽKOM GROBE VZNIKOL ŠPORTOVÝ 
KLUB VICTORIA, Z KTORÉHO AJ DNES 

VYCHÁDZAJÚ POD JEHO VEDENÍM 
ÚSPEŠNÍ PRETEKÁRI - KULTURISTI. V ROKU 

2007 SADOL ZA ROZHODCOVSKÝ STÔL 
A NESKÔR SA STAL AJ MEDZINÁRODNÝM 

ROZHODCOM EURÓPSKYCH A SVETOVÝCH 
SÚŤAŽÍ.  V ROKU 2009 BOL ZVOLENÝ ZA 

VICEPREZIDENTA ASOCIÁCIE A V TOM ISTOM 
ROKU ZAČAL ORGANIZOVAŤ SÚŤAŽ POD 

NÁZVOM VICTORIA NATURAL CUP, KTORÁ 
MÁ ZA SEBOU UŽ ŠESŤ ROČNÍKOV, KTORÉ 

PRESTRIEDALI MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 
2014 A MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ROKU 2016. 
V ROKU 2013 BOL VYMENOVANÝ ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE NATURÁLNEJ 
KULTURISTIKY (WWW.SANK.SK) A OD MARCA 2016 JE SÚČASNE AJ  PREZIDENTOM  

EURÓPSKEJ ORGANIZÁCIE INBA GLOBAL EURÓPE. (WWW.INBAGLOBALEUROPE.EU)  

Kto je Viliam Rigo?

zľava Andreas Müller (D), Ing Peter Winkler (SK), Peter Klement (D)

v strede Paul Machu (CS) vpravo Zolt Bartha (H), vľavo Dan Xaver (CS)
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o Prečo by mal klient spoznať realitnú kanceláriu Directreal?   
Odpovedá Ing. Miroslava Budayová:
- Naša kancelária Directreal Partner, ktorá je sú-
časťou úspešnej slovenskej franšízovej siete Di-
rectreal, sídli vo frekventovanej časti centra mesta 
Galanty na Vajanského ulici 20.  Sme blízko a na 
očiach k naším cteným klientom. Naša značka Di-
rectreal sa buduje už vyše 10 rokov a za 10 rokov 
sústavného vývoja, sledovania právnych predpi-
sov, zákonov, danosti regiónu a realitného trhu 
zdokonaľovania práce realitného makléra, stále 
nie sme na konci. Tento proces je nekonečný, 

sústavný a ak chceme byť na realitnom trhu najlepší, musíme tento 
smer udržať, zdokonaľovať našu prácu a neustále napredovať. Naša 
kancelária Directreal Partner ponúka pre našich klientov to, čo je asi 
to najdôležitejšie, osobný, ľudský prístup, pochopenie ich pohnútok 
k predaju, prenájmu či kúpe nehnuteľnosti. Odborné poradenstvo 
a vyriešenie všetkých náležitostí pri realizácii záujmov našich klien-
tov ohľadne realít je samozrejmosťou. Chceme sa spolupodieľať pri 
plnení Vašich snov o bývaní. Pokiaľ zvažujete predaj, prenájom, čí 
kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálov, obráťte sa na 
náš tím Directreal Partner Galanta. U nás nájdete osobného makléra 
s jedinečným prístupom, pre ktorého je každý klient VIP. Ponúkame  
profesionalitu, flexibilitu a čestnosť.
o  Prečo by sa mal rozhodnúť využiť práve služby Directrealu?  
Odpovedá Ing. Klára Frištáková:
- Poviem to stručne a výstižne. DIRECTREAL = PRIAMY A REÁLNY. 
Práve tieto dve slová nás dokonale vystihujú. Od počiatku vzniku 
realitnej siete Directreal nás vystihuje priama komunikácia a reálne 
služby. To, čo sľubujeme svojim klientom, do bodky sa snažíme spl-
niť. Všetci naši makléri sa svojim klientom venujú tak, ako vlastnej 

rodine. Empatia, je to čo nás veľakrát donúti 
hľadať pre našich klientov aj netradičné rie-
šenia ich životných rozhodnutí. Veľakrát sa za 
predajom, či kúpou nehnuteľnosti ukrývajú 
aj ťažké životné situácie. A vtedy nie sme len 
makléri,  ktorí „len“ predávajú, ale sme aj ľudia, 
ktorí pochopia, vypočujú, poradia a vyčarujú 
úsmev na tvárach aj u takých klientov, ktorí 
ani nedúfali, že im ešte niekto v živote dokáže 
pomôcť. A našou snahou je pomoc pri predaji 
a kúpe nehnuteľnosti. Naša odmena? Predsa 

spokojný úsmev na tvári klienta, ktorému sme jeho vysnené bývanie 
pomohli dostať „Pod strechu“. 
o Prečo ste pyšný na značku Directreal?  

Hovorí Ľudovít Skokánek:
- Naša spoločnosť Directreal je na trhu 
s nehnuteľnosťami už od roku 2007. Máme 
36 pobočiek a 166 realitných maklérov. Naša 
značka sa stále rozvíja, sleduje moderné 
trendy v predaji a kúpe nehnuteľností. 
Zavádzame novinky v inzercii. Zaviedli sme 
video prehliadky nehnuteľností, zaviedli sme 
3D pôdorysy, zaviedli sme 360° panorámy. 
Máme prepracovaný prezentačný systém 
a moderné webové nástroje, ktoré nám náš tím 

špičkových programátorov prispôsobuje dopytu 
tohto náročného trhu, akým realitný trh bezo sporu určite je. Naši 
klienti, ako aj potencionálni záujemcovia o naše služby nás ľahko 
nájdu, ľahko si dohodnú spoluprácu. A to všetko s vedomím, že ich 
požiadavky dokážeme naplniť a každý obchod dokážeme priviesť 
do úspešného konca. Preto sme pyšní na našu značku,  tak isto ako 
aj naši klienti, ktorí sú pyšní spolu s nami. Svedčí o tom množstvo 
referencií, ktoré máme a ktoré si veľmi vážime!  
www.directreal.sk/partner 
o Je veľa realitiek na Slovensku, ale len jedna DIRECREAL je ozaj 
spoľahlivá, lebo nezavádza klienta ....   

Hovorí Ladislav Adamec:
- Áno. Je veľa realitiek na trhu... Veľa realitiek, 
veľa rôznych prístupov, veľa ponúkaných 
služieb a niekedy veľa sľubov, avšak realitná 
kancelária DIRECTREAL je naozaj iba jedna. 
Naša práca je pre nás radosťou, je splneným 
snom o práci pre každého z nás. Riadime 
sa etickým kódexom, kde medzi inými, ak 
nie hlavným pravidlom je to, že všetci naši 
klienti sú V.I.P. Všetkým venujeme maximálnu 
starostlivosť, pristupujeme ku všetkým 

rovnako a venujeme im maximum času. Je jedno, akú nehnuteľnosť 
predávajú či prenajímajú. Vždy od nás dostanú kompletné 
a pravdivé informácie, pravidelné reporty z predaja a rady aj v tých 
najťažších prípadoch. Naša práca je úzko spojená s empatiou, každý  
klient je pre nás naozaj V.I.P.

Viete, prečo je realitná kancelária Directreal 
úspešná a teší sa veľkej návštevnosti  

klientov? Jej realitní makléri vám to povedia...

„Naša práca je pre nás aj našou záľubou a zároveň poslaním. Práca realitného makléra je celoživotný štýl. Nie je to prísť ráno 
do práce a skončiť o 16.00 hod. Každý deň je iný. Obhliadky mávame aj do neskorých nočných hodín, víkendy si málokedy 
užívame v kruhu našej rodiny. S klientom realizujeme obhliadky vtedy, keď má on čas. Pritom všetkom nehnuteľnosť hľadáme, 
spracovávame inzerciu, stanovujeme ceny, komunikujeme s príslušnými úradmi, komunikujeme s klientmi, pripravujem podklady 
ku kúpnym zmluvám a ďalším potrebným zmluvám, vybavujeme všetko za klienta a samozrejme hľadáme aj najlepší spôsob 
financovania bývania pre kupujúcich.  Realizujeme sa v našej práci, rastieme, zdokonaľujeme sa v obchodovaní, realitný biznis 
je náš životný štýl, ale je to v prvom rade snaha pomôcť zákazníkom... slušnejšie a modernejšie bývať a zbaviť ho behačiek po 
úradoch, s papiermi, s formalitami, ušetriť mu čas, aby bol spokojný, keď dosiahne po čom túži a aby sa k nám vracal s dôverou aj 
s ďalšími ľuďmi a doporučoval nás iným...“, hovoria Miroslava Budayová, Klára Frištáková, Ľudovít Skokánek, Ladislav Adamec. 

- PR materiál - 

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
e-mail: gszurnal@gmail.com;  www.zurnaly.sk;  tel.: 0903 516 499;   ročník XX.

VYDÁVA: Alena JAŠŠOVÁ - Vydavateľstvo ”HELENA”, Dolná 5, Šaľa, IČO: 34644237,  časopis registrovaný pod č.: EV 3497/09, ISSN 1339-1933 n Šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ,  
promovaná  žurnalistka, mobil: 0903/516 499   n Grafická príprava: Peter Orbán - Zoxó Press, zurnal@zoxo.sk n INZERCIA: denne, č. tel.: 0903 516 499, dohodou. n Pri 

opakovaní inzerátu - výrazná zľava. n Farebná inzercia - informácie v redakcii. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. n Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí 
poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v 

súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli 
svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou 

občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, 
či skupine osôb, organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt 

preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.  
Vychádza dvojmesačne, v prípade potreby aj mimoriadne vydania. /č.6-december 2016
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Directreal Partner
realitná kancelária

ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Vajanského 2385/20, 924 01 Galanta  •  www.directreal.sk/partner  •  partner@directreal.sk

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 ~
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Pamätníci si určite spomínajú 
na kultový seriál z prostredia 
obchodu, kde hlavnou postavou 
bola predavačka Anna. Vysielal 
sa v roku 1977 a práve v tom 
roku  po materskej dovolenke 
nastúpila do predajne Jednoty 
vo Vlčanoch (okr. Šaľa) Terézia 
Andová. A čo majú spoločné 
seriálová žena za pultom s pani 
Teréziou? Okrem 40 ročného 
výročia aj lásku k tejto náročnej 
práci so zákazníkmi.
Terézia Andová sa vyučila za 
predavačku v Galante a kým sa 
nevydala,  pracovala pre Zdroj 
v Bratislave. Porodila dve deti, 
dcéru a syna, a vo vlčianskej 
Jednote pracovala 25 rokov na 
vedúcej pozícii. „Ja som sa ako 
predavačka asi narodila. Už v 
piesku ako malá som sa hrávala 
na obchod,“ prezrádza na seba 
pani Terka a lásku k tomuto 
povolaniu cítiť z jej slov. Keď v 
Nededi, obci priamo susediacej 
s Vlčanmi, menili vedúcu pre-
dajne, bolo jej ponúknuté toto 
miesto a ona ho prijala. Predajňa 
Jednoty tu bola väčšia a nebola 

ďaleko od jej domova. „ Každé 
ráno sadnem do svojej lienky 
(ako nazýva svoje malé červené 
auto) a večer sa na ňom vraciam 
domov, ktorý je z Nededu iba na 
skok.  Moja pracovná doba nie je 
klasických osem hodín, prácou 
žijem 24 hodín denne.“  Ne-
dedská predajňa Jednoty za jej 
vedenia prešla tromi rekonštruk-
ciami, priestory boli zväčšené a 
teraz je to pekná, veľká predaj-
ňa s trinástimi predavačkami. 
Štrnástou je práve usmievavá 
pani vedúca,  ktorá svoj kolektív 
vedie priateľským prístupom a v 
predajni to cítiť. Regály sa prehý-
bajú od esteticky naukladaného 
tovaru najrozličnejšieho druhu, 
vkusne a jednotne upravené 
predavačky pôsobia uvoľnene a 
ochotne pomôcť. Príkladom im 
je samotná vedúca, ktorá počas 
svojho 40 ročného pôsobenia v 
Jednote, robila takmer všetko. 
Aj upratovala predajňu, keď 
bola sama, aj bola v pokladni, 
aj za salámovým pultom. A 
práve každodenný kontakt 
so zákazníkmi a s tovarom jej 

chýba. Práca s počítačom a 
spracovávanie objednávok jej 
zaberá väčšinu času. Pani vedú-
ca chváli spoluprácu s vedením 
COOP JEDNOTY v Galante po 
všetkých stránkach. Okrem toho, 
že sa stále snažia vylepšovať 
objednávkový systém tovaru a 
tým uľahčovať úradnícku prácu 
vedúcim predajní, organizujú 
pre zamestnankyne aj oslavy 
Dňa žien. Terézia Andová je 
členkou výboru OZO (Odborový 
zväz obchodu) COOP Jednoty v 
Galante  tretie volebné obdobie 
a odborári organizujú rôzne 
relaxačné aktivity: súťaže vo 
varení gulášu, návštevy divadla, 
výlety...
„Práca je to ozaj vyčerpávajúca. 
Zákazníci sú čoraz náročnejší a 
akoby sa vytrácala ľudskosť. Milé 
slovo začína byť raritou, ale od 
nás predavačiek čakajú to, čo 
sami nedávajú,“ hovorí Terézia. 
Ona sama bola vyučená ešte v 
ére, keď si Jednota vychovávala 
svoje predavačky, ktoré potom 
cítili k svojmu zamestnávateľovi 
spriaznenosť. Teraz sa často pri-

jímajú predavačky bez odbornej 
prípravy a to sa odzrkadľuje na 
ich výkone. Mladí chcú hlavne 
veľa zarobiť a málo robiť. Prob-
lém vidí pani Terka aj v otvára-
cích hodinách počas víkendov 
a sviatkov. „Možno, keby boli 
predajne v nedeľu a cez sviatky 
zatvorené, svet by sa pribrzdil,“ 
myslí si. „Doba je uponáhľaná a 
človek nemá čas na ľudskosť.“ 
Napriek tomu je Terézia Andová 
so štyridsať ročnými skúsenos-
ťami v obchode optimistická. 
Verí, že sa nájdu predavačky, 
ktoré hodnotne vymenia jej 
generáciu. „Každému želám 
veľa zdravia, šťastia a prísun 
peňazí taký, aby náš obchod 
navštevovali čo najčastejšie. 
A aby boli ľudia trpezlivejší a 
ľudskejší,“ zaželala k nastávajú-
cim vianočným sviatkom vedúca 
predajne Supermarket COOP 
Jednota v Nedede, ktorá keby sa 
opäť narodila, nemenila by na 
svojom živote nič a zasa by sa 
stala ženou za pultom.

- Mgr. Mária Derďaková -

Terézia Andová z Nededu  
pracuje v obchode už 40 rokov

Galantský a Šaliansky žurnál 
Už 20 rokov na regionálnom  

informačnom trhu.

Serióznosť, overené informácie, cielená reklama, luxusná grafika a tlač...

Tel.: 0903 516 499, email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk
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„Viacerí z našich čitateľov sa 
nás v pošte pýtajú, kto to je 
ten plastický chirurg – Regan 
Belovič, pretože nie všetci sú 
zo Šale... Predstavte nám ho 
bližšie“... Tento veľmi akčný 
muž – okrem toho, že sa 
venuje plastickej chirurgii – 
a je v nej dobrý, o čom svedčia 
desiatky jeho spokojných 
klientiek, si veľmi živo 
všíma aj spoločenské dianie 
okolo seba v prostredí, kde 
žije, ale aj v iných mestách 
Slovenska. A keďže je aj 
vášnivý cestovateľ, porovnáva 
úroveň žitia, kultúru 
a tradície rôznych krajín 
s našou krajinou. Neostáva 
bokom ani od politiky – 
všíma si ju. Ako komunálnu, 
miestnu, tak celoštátnu 
a rozhodne mu nie je jedno, 
ako to na našom Slovensku 
vyzerá. Snažil sa viackrát 
aj o poslanecké kreslo, ale 
to nie je také jednoduché, 
keďže je nekonvenčný 
v názoroch, nechce len slepo 
poslúchať a ísť proti logike 
a zrejme ešte nedozrel čas 
na zmenu v myslení voličov, 
resp. nie v takej miere – aby 
sa uskutočnili radikálnejšie 
zmeny, aj tzv. generačné 
a celoskupinové, celoplošné.... 
Ale život sa mení, svet sa 
hýbe, takže – budúcnosť 
ukáže. Okrem vyššie 
uvedených skutočností je 
MUDr. Regan Belovič aktívny 
aj v ďalšom podnikateľskom 
biznise. Ako toto všetko jeden 
človek stíha? Veď niekto 
nestíha nič, alebo len veľmi 
málo, tento človek nevie, čo 
skôr. Najlepšie bude, ak bude 
hovoriť on sám.
o Pán doktor aká je Vaša 
chirurgická prax.... Koľko 
sa jej už venujete a do akej 

miery ste s touto Vašou 
prácou ale aj „chirurgickým 
majstrovstvom“, spokojný Vy 
sám – napĺňa Vás táto práca?
- Som plastickým chirurgom 
už takmer dvadsať rokov. Na 
medicínu som šiel z jediného 
dôvodu, pomáhať ľuďom. 
Moje celoživotné úsilie a 
profesionálne zdokonaľovanie 
sa smeruje k tomuto cieľu. Som 
šťastný, že moje schopnosti 
pomáhajú ľuďom a moji 
pacienti sú spokojní s liečbou, 
a teda aj s mojou prácou. 
o Keďže ste vo svojej odbornej 
brandži známy a robíte ju 
radi, mohli by ste sa venovať 
len jej... Ale Vy máte aj 
iné podnikateľské snahy. 
V galantsko-šalianskom 
regióne ste vraj ešte pred 
rokom vstúpili ste do 
spoločenského biznisu s inými 
podnikateľmi.... Poviete nám 
viac o tom? Ako napredujete, 
aký je odbyt Vašich výrokov, 
a čo spokojnosť zákazníkov? 
Čo to vlastne robíte, v čom sa 
angažujete?
- Snažím sa presadzovať na 
trhu zdravé potraviny bez 

konzervantov a toxických aditív. 
Pre zdravie nie je jedno, čo 
zjeme. Stále viac ľudí to zisťuje 
a na pultoch vyhľadáva zdravé 
potraviny.  Žiaľ, stále veľa ľudí 
nechápe, že kvalitná potravina 
nemôže mať rovnakú cenu ako 
sfalšovaná gebuzina zo sóje a 
prachu.
o Vašou vášňou je cestovanie, 
ktoré okrem oddychu dá 
človeku aj veľa skúseností. 
Čo ste všetko videli? A čo by 
ste ešte chceli vidieť a zažiť? 
Kde ste bol najspokojnejší, 
v ktorej krajine, oblasti sveta? 
Čo pre Vás znamená reálne 
cítiť pohodu, spokojnosť? 
- Rád cestujem do cudzích 
krajín tak, aby som spoznával 
život ľudí tej krajiny. Vyžaduje 
si to žiť tam trochu dlhšie než 
je bežná dovolenka. A človek 
nemôže bývať v hoteli, ale musí 
zapadnúť medzi domácich. 
Mám veľmi rád panenskú 

prírodu, ktorú ale človek 
celosvetovo likviduje. Videl som 
hynúť koralové útesy. Nedá 
sa popísať všetko krásne, ale 
momenty, ako keď vám veľrybia 
matka privedie ukázať mláďa 
a vytláča ho nad hladinu, aby 
sa ním pochválila, presne ako 
ľudská matka, sa hlboko vryjú 
do pamäti. Aj poznanie, že 
všetci ľudia celej Zeme chcú 
pracovať a prácou uživiť rodinu 
a vychovať deti. Nikto nechce 
hynúť v nezmyselných vojnách. 
Nerobím si plány, nechávam 
život plynúť a teším sa z každej 
novej krajiny, do ktorej ma život 
zaveje.
o Naša politická scéna je 
doslova rozbombardovaná, 
rozhojdaná. Ale je to zrejme 
aj odraz sveta, sme jeho 
súčasťou... Nie je tajomstvo, 
že sa stretávate s Borisom 
Kollárom a ste sympatizantom 
jeho strany. Zvažujete hlbšiu 
spoluprácu – alebo je to len 
priateľstvo? Župné voľby sú tu 
o rok, komunálne o dva...?
- Boris by nikdy do politiky 
nešiel, ak by krajinu spravovali 

politici ku spokojnosti občanov. 
Ako každý podnikateľ, aj on 
vidí ťažké podmienky a cíti 
zodpovednosť za to, akú krajinu 
zanecháme našim deťom. A vie 
aj porovnávať. Vo feudálnom 
Thajsku platia ľudia 10% daň, tak 
ako u nás za čias nevoľníctva. 
Thajci majú dnes štvorprúdovú 
diaľnicu, ale aj dvojposchodovú. 
V dvoch poschodiach sa valia 
štyri prúdy áut tam aj späť. Naša 
vláda nám zoberie viac ako 
60%(!) a nemáme ani obchvat 
Bratislavy, o diaľnici nehovoriac. 
Myslím, že do riadenia krajiny 
by minimálne mali hovoriť ľudia 
ako Boris Kollár. Ľudia by sa mali 
lepšie.
o Človek, keď nič nepokúša, 
o nič sa nesnaží, len čaká 
a pozerá, zvyčajne toho veľa 
neurobí. Vy ste pravý opak, 
stále niečo skúšate, chcete 
spoznať, vidieť, ale aj aktívne 
pristupujete k celému životu. 
Možno Vás aj niektorí ľudia 
odsudzujú, ohovárajú, že 
ste rozbehaný na viaceré 
oblasti, ale človek by naozaj 
mal prežiť život aktívne a nie 
sa len prizerať... Čo by ste 
odkázali neprajníkom, ale aj 
takým ľuďom, ktorí sa nejako 
nevedia stále zaradiť do života 
a tzv. „sa hľadajú“ povedzme 
ešte aj v 50-tich rokoch :) , čo 
už je určite dosť čudné....
- Stalo sa mi, že závistlivci, keď 
zistili - koľko pracujem, boli 
prekvapení a zaskočení. Videl 
som, že by neboli ochotní urobiť 
toľko, ako ja pre splnenie svojich 
prianí. Preto ich neriešim. Robím 
len to, čo môžem robiť kvalitne. 
Nemám rád povrchnosť. Každý 
si je sám strojcom svojho osudu. 
Aj mňa život okopáva, ale ja 
neplačem a nemám čas závidieť 
a ohovárať. Až si pre mňa príde 
smrť, bude zúfalá, lebo na ňu 
nebudem mať čas.
o Aké sú Vaše slová na záver, 
Váš názor na život, v čom by 
ste iným poradili, čoho sa 
vystríhať – aký by ste nechceli 
byť? Aké máte ešte ďalšie 
osobné a pracovné plány?
- Žijem život tak, aby z neho 
mala prospech celá spoločnosť. 
Len vtedy sa môžem tešiť z 
plodov svojej práce. Úspešný 
človek stokrát padne do prachu 
a stokrát z neho dokáže vstať. 
Na vaše posledné otázky by som 
odpovedal slovami Mahatma 
Gándhího, ktoré možno chápať 
ako predsavzatie do môjho 
života, aj ponaučenie iným: 
„Nečistými prostriedkami vzniká 
nečistý výsledok.“ (Mahatma 
Gandhi 1869-1948)

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„Úspešný človek stokrát  
padne do prachu a stokrát  

z neho dokáže vstať. Aj mňa 
 život okopáva, ale ja neplačem  

a nemám ani čas závidieť a 
ohovárať“, hovorí uznávaný 

plastický chirurg a podnikateľ 
MUDr. Regan Belovič.
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Obyvatelia Nededu nemusia chodiť do mesta,  
pretože vo svojej COOP Jednota Supermarket  
si nakúpia všetko, čo potrebujú.
Každé mesto a väčšinou aj každá obec na 
Slovensku má, čo sa týka vybavenia, niekoľ-
ko istôt. Jednou z nich sú aj predajne COOP 
Jednoty, spotrebného družstva a obchod-
ného združenia, ktoré ponúkajú zákazníkom 
široký sortiment tovarov. 
Jednou z týchto predajní je COOP Jednota 
Supermarket v obci Neded na Hlavnej ulici 
pri ceste. Nedá sa prehliadnuť a nemali by 
ste ju ani obísť, pretože nakupovať v nej je 
radosť. Táto predajňa má po troch rekon-
štrukciách veľké priestranné priestory, pre-
hľadne zariadené regálmi a oddeleniami. Už 
pri vstupe víta zákazníkov krásna vianočná 
výzdoba, ktorá sa mení podľa aktuálneho 
obdobia. V predajni pracuje trinásť predava-
čiek pod vedením vedúcej predajne Terézie 
Andovej, ktorá na poste vedúcej tento rok 
oslavuje 40. výročie. Predavačky sú vkusne 

oblečené v bielo – oranžových rovnošatách 
a v neustálom pohybe pri vykladaní a dokla-
daní nového tovaru. Okrem tých, ktoré sú 
práve v troch pokladniach. 
Nededský supermarket je rozdelený do 
niekoľkých oddelení a zákazník si tu nakúpi 
všetko od drogistického tovaru rozmanitých 
druhov, pri mäsovom pulte bude obslúžený 
mäsovými výrobkami zo širokej ponuky a 
v mraziacich pultoch nájde mrazené výrob-
ky od výmyslu sveta. Predajňa má aj vlastný 
výpek, to znamená, že si tu môžete kúpiť 
ešte teplé, čerstvo napečené pečivo. Ak sa 
vám nechce piecť zákusky, nájdete ich tu 
v niekoľkých chutiach a veľkostiach. Veľký 
výber je aj v časti ovocia a zeleniny, ale aj 
v cukrovinkách a koreninách. V jednej časti 
sú na vyvýšenom pódiu výrobky, ktoré sú 
charakteristické pre aktuálne sviatky. Mo-

mentálne sa tam nachádza vianočný tovar 
vhodný na výzdobu. Veľmi dobrým nápa-
dom je mať regál s akciovými produktami, 
ktoré sú takto pokope a zákazník ich nemusí 
hľadať po celej predajni medzi ostatným 
tovarom. Predajňa je starostlivo a včas 
zásobovaná čerstvým tovarom, a to 
najmä od slovenských firiem, domácich 
pestovateľov a chovateľov. Regály sa pre-
hýbajú od sortimentu všetkého druhu a to 
je dôvod, prečo sú predajne COOP Jednoty 
také obľúbené u zákazníkov. Miestni oby-
vatelia Nededu nemusia chodiť do mesta, 
pekne v pohodlí svojej dediny si nakúpia 
všetko čo potrebujú vo svojej COOP Jednota 
Supermarket.

- Mgr. Mária Derďaková - 

Ekonomické podmienky prinútili Strednú odbornú školu v Šali 
prísnemu dodržiavaniu zásady – nechovať kvantitu, ale kvalitu.
Vyvrcholením športovej a chova-
teľskej sezóny je už tradične vo 
všetkých renomovaných zariade-
niach, ktoré sa zaoberajú chovom 
koní,  jesenné bilancovanie, ktoré 
sa spája s bonitáciou koní a Hu-
bertova jazda. Tohtoročné jesenné 
hodnotenie koní sa na Strednej 
odbornej škole v Šali nebol len 
dňom bilancovania, ale zároveň aj 
profesionálnym stretnutím chova-
teľov, športových jazdcov, zástup-
cov zriaďovateľa – Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja, vedenia školy  
a širokej odbornej a laickej verej-
nosti. Odbornej komisii zloženej zo 
zástupcov zriaďovateľa, RVPS Šaľa, 
Národného žrebčína Topoľčianky, 
Zväzu chovateľov koní a zástupcov 
školy bolo predvedených 30 koní 
rôznych vekových a úžitkových kategórii. Ekonomické podmienky 
prinútili chovateľa – SOŠ Šaľa k prísnemu dodržiavaniu zásady: 
nechovať kvantitu, ale kvalitu.  Predvedené chovné kobyly boli 
všetky preverené v športe, nemajú hrubé exteriérové vady a svojím 
pôvodom korešpondujú s európskou špičkou. Kolekcia športových 
a prevádzkových koní je vždy odzrkadlením schopností chovateľov 
v minulých rokoch. Predvedené kone vzhľadom k využitiu koní pre 
výučbu žiakov školy v študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie 
- chov koní a jazdectvo a 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo 
vo všeobecnosti vynikajú dobrým charakterom. Mladé kone vo veku 
6 mesiacov až 2 roky boli posúdené len na základe pôvodu, exterié-
ru a súčasnej kondície. Celá kolekcia sa prezentovala ako vyrovnaná 

a nádejná pre využitie v športe a 
ďalšom chove. Za podporu ďaku-
jeme nášmu zriaďovateľovi - Nit-
rianskemu samosprávnemu kraju.
V symbolickom hone Huberto-
vej jazdy  21.10. 2016 naši žiaci 
vzdali česť koňom, ktoré im počas 
celého roku slúžili a úspešne 
reprezentovali našu školu v ce-
loslovenských i medzinárodných 
jazdeckých súťažiach. Účastníkmi 
tohto podujatia boli žiaci 3. a 4. 
ročníka študijného odboru ag-
ropodnikanie so zameraním na 
chov koní a jazdectvo a ako diváci 
ostatní žiaci školy.
Po vzore klasických honov, aj 
Hubertova jazda má svoje pra-
vidlá, tzv. regule, ktorými sa 

jazdci riadia. Najskúsenejší jazdec 
- master, vydáva pokyny a riadi celý priebeh jazdy. Všetci jazdci ho 
nasledujú, pri jazde terénom, rovnako aj v úkonoch ako sú skoky 
cez prekážky, zosadanie či nasadanie na koňa, obraty, rôzne zmeny 
chodov atď. Všetky previnenia voči reguliam či mastrovi sú potres-
tané na neskoršom súde náležitými trestami. Ďalšia dôležitá funkcia 
na Hubertuse je osoba líšky, jazdec s pripnutým líščím chvostom na 
rukáve. Na ploche, ktorú určí master, sa vyhlási hon na líšku, jazdci 
naháňajú líšku a snažia sa jej ukoristiť chvost. Víťaz sa stáva líškou do 
ďalšieho ročníka Hubertusu.
Tohtoročná Hubertova jazda sa konala za pravého jesenného poča-
sia. Po nástupe zúčastnených a slávnostnom otvorení Hubertovej 
jazdy sa začal hon. Čakala ich takmer 5 kilometrov dlhá trasa pozdĺž 
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rieky Váh. Prekonávali sa rôzne prírodné prekážky i terénne nerov-
nosti. Napriek náročnosti terénu tento rok všetci naši jazdci ostali 
v sedle. Víťazkou tohtoročnej Hubertovej jazdy sa stala Kristína Jaku-
bovičová na koni Sedrik, ktorej aj touto cestou srdečne blahoželáme.
Naše žiačky 4. ročníka študijného odboru agropodnikanie – chov 
koní a jazdectvo Lucia Astlová a Mariana Foltínová, reprezentovali 
školu aj v húfe Hubertovej jazdy  v Národnom žrebčíne Topoľčianky 
za prítomnosti čestných hostí, medzi ktorými bola i ministerka pô-

dohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.
Škola má za sebou ďalšiu úspešnú chovateľsko-športovú sezónu. 
Teraz nás čaká zaslúžený zimný oddych a načerpanie nových síl do 
nasledovnej sezóny 2017.

- riaditeľstvo školy -

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, ako organizácia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9)  
zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov zverejňuje:
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne 

prebytočných priestorov: 
1. v budove Školského internátu, súp. č. 1058, na par. č. 2412, na ul. 
Kráľovská č. 48,k.ú. Šaľa a to: 4 priestory o výmere  15m² , 1 priestor 

o výmere 27 m² (z toho 9 m² -ost. prísl.) vhodné ako kancelárske, 
obchodné s cenou nájmu minimálne 33,- € /m²/ rok a 4 priestory o 

výmere 15m² vhodné ako garáž s cenou nájmu  
minimálne 24,- € / m²/ rok.
Doba nájmu: na jeden rok.

2.  v administratívnej budove súp. č. 1824, na par.č. 2418/5 a 5029/9, 
na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa 1 priestor o výmere 12 m²  vhodný ako 

kancelária s cenou nájmu minimálne 37,- € /m²/ rok,  
Doba nájmu: na jeden rok.

3. v budove školy, súp. č. 1824, na p. č. 2418/5 5029/8, na ul. Štúrova 
74, k.u. Šaľa o výmere 50 m²  vhodný ako učebňa, s cenou nájmu 

minimálne 21,- €/ m²/ rok
Doba nájmu: na jeden rok.

4. v areáli školy, par.č. 2418/1 na ul. Štúrova 74, 1 pozemok o výmere 

10 m² vhodný na umiestnenie reklamného panelu s cenou nájmu 
minimálne: strednoplošné reklamné zariadenie   

do 12 m² - 166,- € / rok, veľkoplošné reklamné zariadenie   
nad 12m² - 332,- € / rok   

Doba nájmu: na jeden rok.
Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky  

na č. tel. 031 / 771 2983
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná 

odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do  
21.12.2016 v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať“

Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno a priezvisko, adresu 
fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, 
aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel využitia nájmu.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou 
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 

ponuky.
Bližšie informácie na tel. č. 031 / 771 2983. 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
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o Rok 2016, ani sme sa 
nenazdali, čím žili župní poslanci 
v Nitrianskom samosprávnom 
kraji...? Čo sa riešilo pre okres Šaľa 
a čo sa aj vybavilo?
- Pri hodnotení činnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja už v súčasnosti 
môžeme vysloviť, že rok 2016 
z pohľadu okresu Šaľa bude patriť 
medzi tie lepšie. Avšak s poľutovaním 
musíme konštatovať, že latka 
nebola postavená vysoko a napriek 
evidentnej snahe poslancov za náš 
okres, ako aj zamestnancov Úradu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
z nášho regiónu, vedenie VÚC sa 
voči okresu Šaľa aj počas tohto 
štvorročného cyklu chová macošsky. 
Aj preto hodnotím pozitívne 
výsledky, ktoré sa v tomto roku do 
súčasnosti dosiahli.
S realizáciou predstáv sme 
najďalej pokročili v oblasti cestnej 
infraštruktúry. Samosprávny 
kraj na tento rok naplánoval dve 
etapy rekonštrukcií ciest II. a III. 
triedy, do ktorých boli zahrnuté 
aj niektoré úseky na území nášho 
okresu. Konkrétne, v septembri 
sa uskutočnila rekonštrukcia 
štvorkilometrového úseku cesty 
II/573 medzi Vlčanmi a Šaľou 
a viac než kilometrový úsek cesty 
III/1367 medzi hranicou obce 
Žihárec a hranicou Nitrianskeho 
kraja smerom na Dunajskú Stredu. 
Ako súčasť druhej etapy malo 
dôjsť k obnoveniu asfaltového 
koberca v dĺžke presahujúcej jeden 
a pol kilometra v extraviláne obce 
Diakovce smerom na termálne 
kúpalisko, resp. na obec Horné Saliby. 

Vzhľadom na včas nevykonané verejné obstarávanie sa však celá 
etapa presúva do budúceho roka, na ktorý je už mimochodom 
naplánovaná oprava ďalších úsekov ciest. Pevne verím, že aj keď 
s určitým časovým posunom, aj v tomto prípade sa dočkáme 
realizácie. 
Čiastočne aj ciest sa týka dôležité rozhodnutie zastupiteľstva 
NSK o schválení projektových zámerov pre oblasť cestnej 
infraštruktúry, nemotorovej dopravy, sociálnej infraštruktúry a 
pre oblasť stredného odborného vzdelávania. Rozhodnutie sa 
týka projektových zámerov, pre ktoré by sa NSK mal uchádzať 
o nenávratnú finančnú výpomoc zo zdrojov Európskej únie. Projekty 
sú chystané pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014 – 2020 (IROP). V poradí projektových 
zámerov pre oblasť cestnej infraštruktúry sa s najvyššou prioritou 
uvažuje o komplexnej rekonštrukcii ciest druhej triedy medzi Šaľou 
a Nitrou a rovnako medzi Šaľou a Komárnom (cez Kolárovo) v celej 
dĺžke týchto ciest. V rámci IROP by mal byť realizovaný aj projekt 
zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na 
praktickom vyučovaní, v prípade nášho okresu by sa to konkrétne 
malo týkať Spojenej školy Nivy 2, Šaľa. Uskutočnenie týchto 
projektov inak zásadného významu sa však určite nebude týkať 
tohto a ani budúceho roka. 
V oblasti školstva oveľa jasnejšie kontúry dostáva kompletná 
rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne Gymnázia Juraja Fándlyho, 

na ktorú NSK naplánoval v tohtoročnom čiastku 271 000 EUR. 
V septembri bolo vyhlásené verejné obstarávanie, uskutočnenie 
tohto zámeru predpokladám v priebehu najbližších mesiacov.
Približne v rovnakom štádiu sa nachádza projekt čiastočnej 
rekonštrukcie nemocnice v Šali, zameraný okrem iného na zníženie 
energetickej náročnosti. V rámci projektu sa má uskutočniť obnova 
a zateplenie fasády, výmena vstupných dverí a okien, oprava 
a zateplenie strechy. Do projektu s celkovými odhadovanými 
nákladmi vo výške 531 000 EUR sú zahrnuté budovy polikliniky 
a bývalej nemocničnej lekárne (prístavba polikliniky). Popri 
uvedenom očakávame aj obnovu a vytvorenie nových parkovacích 
plôch pri poliklinike s nákladmi vo výške 118 000 EUR. Napriek 
všetkému, ak sa nad rámec tu prezentovaných aktivít v tomto 
volebnom období nič navyše nedosiahne, kroky Nitrianskej 
župy v oblasti zdravotníctva v našom okrese budem hodnotiť 
ako nedostatočné. Stále nevidíme skutočnú snahu vedenia VÚC 
o akúkoľvek obnovu lôžkovej zdravotnej starostlivosti v Šali. Okrem 
iného sme prinajmenšom očakávali, že sa zriadi príspevková 
organizácia pri NSK, ktorá pod vedením vlastného riaditeľa bude 
mať na starosti nielen správu nemocničných priestorov, ale aj 
zvyšovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre 
obyvateľov nášho regiónu, rozširovanie spektra špecializovaných 
ambulancií a, samozrejme, by sa usilovala o vytvorenie pracovísk, 
príp. oddelení v niektorých odbornostiach lôžkovej zdravotnej 
starostlivosti, či už pod vlastnou hlavičkou, alebo prilákaním 
prevádzkovateľa zo súkromného sektora. V súčasnosti sa na úrovni 
vedenia NSK uvažuje aspoň o rozšírení diagnostického zázemia 
v Šali, tieto plány však budeme hodnotiť až keď bude reálny 
predpoklad, že sa uskutočnia.
Záverom sa ešte vrátim k oblasti dopravy, tentokrát nemotorovej. 
V roku 2016 bola schválená zaktualizovaná Stratégia rozvoja 
cyklotrás a cyklodopravy v NSK na obdobie rokov 2016-2020. 
V uvedenej stratégii sa naďalej ako jednou z priorít uvažuje 
o pokračovaní vo výstavbe  Vážskej cyklomagistrály, ktorej 
celková dĺžka presahuje 200 km. Do súčasnosti bol na území NSK 
vybudovaný úsek medzi Komárnom a Kolárovom, ktorý by mal 
pokračovať smerom na Šaľu a ďalej na sever pozdĺž riečneho toku. 
Časť cyklomagistrály, ktorá by mala byť vybudovaná v našom okrese, 
je v súčasnosti iba v štádiu obstarávania projektovej dokumentácie, 
čo znamená, že na samotnú realizáciu môžeme očakávať najskôr 
v strednodobom horizonte.
o Odzrkadlili sa výsledky tohtoročných Slovenských 
parlamentných volieb aj na župách? Vznikla nová koalícia, do 
vlády zasadli aj poslanci maďarskej strany, a teda musia sa 
dohodnúť so SMEROM, aj so SNS..., cítiť zlepšenie vzťahu aj na 
úrovni žúp? Ako to cítite Vy, ako to vnímate?
- Výsledky parlamentných volieb nemali vôbec žiadny vplyv na 
zostavu vládnucej koalície v zastupiteľstve NSK. Aj keď odhliadnem 
od faktu, že žiadne legislatívne ani mocensko-technické dôvody 
takejto zmeny z pohľadu samosprávnych krajov tu nie sú 
(parlamentné voľby nemajú vplyv na rozloženie politických síl 
v zastupiteľstve VÚC), súhrnný počet župných poslancov politických 
strán, ktoré tvoria vládu SR, v Nitrianskom samosprávnom kraji, 
nie je postačujúca na dosiahnutie väčšiny. Tú naďalej má koalícia 
SMER-u s KDH, ktorí tak majú rozhodujúci vplyv na dianie v našom 
samosprávnom kraji. Osobne nevnímam žiadnu výraznejšiu zmenu 
vzťahov medzi jednotlivými politickými zoskupeniami zastúpenými 
v zastupiteľstve NSK. 
o Je pred nami predvolebný rok, na jeseň 2017 -  tu máme 
opäť župné voľby. Čo bude prioritou poslancov za náš okres 
Šaľa v roku 2017? Čo treba vytvoriť, dotiahnuť, resp. čo treba 
urýchlene aspoň začať riešiť?
- K prioritám pre nasledujúce volebné obdobie by som sa vyjadril 
stručnejšie. Strana maďarskej komunity v roku 2013 predstavila 
svoj program komplexného rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 
kraja v rozsahu kompetencií VÚC. Priority pre región Šalianska boli 

Aktuálne hodnotíme so Zsoltom Baranyayom, poslancom  
Nitrianskej župy za okres Šaľa,  iniciatívy poslancov 

Nitrianskeho samosprávneho kraja za Šaliansky okres.
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zadefinované práve kandidátmi z nášho okresu. V minulosti som 
sa už opakovane vyjadril k tomu, ako hodnotím dlhodobý postoj 
vedenia NSK k nášmu regiónu, pri čom som nezakrýval svoju 
absolútnu nespokojnosť. V okrese Šaľa plnil svoje úlohy vysoko 
podpriemerne. 
Od vzniku regionálnej úrovne samosprávy sme boli svedkom toho, 
že došlo k zrušeniu nemocnice (nie vinou NSK, čo sa však župnému 
vedeniu dá vyčítať, je práve nedostatok akejkoľvek snahy o jej 
záchranu, resp. o hoci aj len čiastočné znovuoživenie) , nie sú tu 
prevádzkované žiadne kultúrne ustanovizne ani sociálne zariadenia 
patriace do zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Oblasť školstva bola 
ako-tak hybernovaná, došlo „len“ k spojeniu SoUCH a SPŠCH 
pod záštitou Spojenej školy. Nemôžem nespomenúť vyučovanie 
v maďarskom jazyku. V roku 2000 sme tu mali dve stredné školy, 
kde ponúkali možnosť ďalšieho vzdelávania aj v maďarskom jazyku, 
v súčasnosti neevidujeme žiadnu maďarskú  triedu na stredných 
školách okresu. Pred začiatkom tohto volebného obdobia sme 
evidovali obdobie niekoľkých rokov, počas ktorých sa neinvestovalo 
do ciest v našom okrese vôbec. Z rámca nevybočili ani oblasti 
turizmu a regionálneho rozvoja, kde v rôznych strategických 
materiáloch sú vykazované až katastrofálne ukazovatele vo vzťahu 
k nášmu okresu, napriek tomu nebol iniciovaný žiadny rozvoj ani 
v týchto otázkach. 
S prihliadnutím na uvedené, bolo veľmi obtiažne určiť, na ktorú 
oblasť sa najskôr zamerať. Predsa sme si určili tri prioritné oblasti, 
ktoré sme vyhodnotili ako najboľavejšie. V prvom rade išlo 
o zdravotníctvo, konkrétne, riešenie problematiky nemocnice, so 
zameraním na rekonštrukciu priestorov, na postupnú reintegráciu 
väčšiny špecializovaných ambulancií do nemocničných priestorov 
a na rozšírenie spektra ponúkaných odborností, vybudovanie 
diagnostického centra a konečne, o vytvorenie zatiaľ aspoň jedného 
pracoviska lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Ďalej sme sa chceli 
venovať cestnej infraštruktúre, predovšetkým obnove existujúcej 
siete ciest druhej a tretej triedy v okrese. Tretím pilierom volebného 
programu pre okres Šaľa bolo školstvo, kde sme s prihliadnutím 
na počet obyvateľov, a predovšetkým detí v školskom veku, 
poukazovali na „polovičný“ počet tried stredných škôl v porovnaní 
s ostatnými okresmi kraja, ako aj na chýbajúcu možnosť 
stredoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku. 
Myslím si, že zatiaľ sa nám najviac darilo v oblasti dopravy, kde 
konečne nevidujeme niekoľko kompletných opravených úsekov 
našich ciest a je predpoklad, že sa do konca volebného obdobia 
dočkáme aj ďalších. Ako je z odpovede na prvú otázku zrejmé, 
čiastočné naplnenie našich cieľov evidujeme, resp. s najväčšou 
pravdepodobnosťou budeme môcť evidovať aj v ďalších dvoch 
spomenutých oblastiach, aj keď, vzhľadom na ťažiskové záležitosti, 
v porovnaní s dopravou v zreteľne menšej miere. Za predpokladu, 

že získame dôveru voličov, ambíciou nášho politického zoskupenia 
je v budúcom volebnom období sa stať súčasťou koalície, ktorá 
bude riadiť dianie na úrovni župnej samosprávy a presadiť tak čo 
najviac z nášho programu. Budeme chcieť pokračovať v načatej 
práci v oblasti cestnej infraštruktúry, dosiahnuť konečne reálny 
prevrat v otázke nemocnice v zmysle už deklarovaných cieľov 
a zvyšovanie kvality stredoškolského vzdelávania so zachovaním 
aspoň súčasného počtu tried (čo vzhľadom na klesajúci počet žiakov 
bude znamenať ich menší odliv za hranice nášho okresu). Ako som 
sa už vyjadril, v podstate nemáme žiadnu oblasť zo širokospektrálnej 
pôsobnosti samosprávnych krajov, kde by som nevnímal výrazné 
zaostávanie v porovnaní s ostatnými okresmi nášho kraja. Za 
predpokladu, že sa staneme členom vládnucej koalície, určite 
vznikne priestor aj na nastolenie ďalších neriešených otázok, ako je 
snaha o zatraktívnenie regiónu z turistického hľadiska a o prilákanie 
výrazne väčšieho počtu návštevníkov, alokácia investícií zameraných 
na inováciu, podpora vybudovania cyklotrás a využitia železničnej 
trasy Šaľa – Neded popri fungujúcej nákladnej doprave aj pre 
osobnú dopravu, aspoň pre turistické účely a v neposlednom rade 
vytvorenie možnosti stredoškolského vzdelávania v našom okrese aj 
v maďarskom jazyku.                                                                               - r -

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

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
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o Realitná kancelária Directreal Family 5.októbra 2016 oslávila 
5 rokov svojho pôsobenia v Šali. Ako by ste zhodnotili toto ob-
dobie? Ako to vnímate z pohľadu realitného makléra? 
Hovorí Mgr. Silvia Kováčová:
- Každé začiatky bývajú ťažké. Aj my sme si prešli mnohými zme-
nami. Azda najpozitívnejšou zmenou bolo presťahovanie sa. Mo-
mentálne už tretí rok sídlime na pešej zóne, sme veľmi spokojní, 
pretože sme na očiach verejnosti a ľudia nás ľahko nájdu. Z pohľadu 
makléra ma najviac teší, že máme stále viac priaznivcov a naši 
spokojní klienti nás odporúčajú svojim kamarátom, susedom, 
kolegom, známym... Svedčia o tom aj stovky referencií, ktoré si 
klienti môžu prečítať na našej webovej stránke www.directreal.sk. 
o Čím sa líšite od iných realitných kancelárií ? Prečo by ľudia 
mali osloviť pri predaji či kúpe nehnuteľnosti práve Directreal?
- Je to o prístupe. Nie je to len kúpiť - predať, ale predovšetkým 
pomôcť ľuďom v neraz ťažkej životnej situácii, kedy si nevedia rady, 
nemajú dostatok informácií, prípadne sú veľmi dôverčiví a ľahko 
by prišli o byt či peniaze. Maklér sa musí vedieť vžiť do situácie 
klienta a riešiť prípad tak, ako keby sa jednalo o jemu blízku osobu. 
Hovorí sa, že pri práci idú city bokom, ale neraz prežívame stres, 
obavy, ale aj radosť a spokojnosť spolu s klientom.  Directreal má 
zastúpenie po celom Slovensku a jednotlivé kancelárie medzi sebou 
spolupracujú. Ďalej máme množstvo nástrojov, ktoré poskytujú 
klientom kompletné informácie o nehnuteľnosti a zároveň 
maklérom perfektný a neustále vylepšovaný systém. Ako jediná 
RK na Slovensku robíme pri každej nehnuteľnosti 3D pôdorys, 
takže klient sa vie po nehnuteľnosti doslova poprechádzať a vie 

si lepšie predstaviť priestor. Rok 2016 priniesol ďalšiu inováciu, 
a tou je virtuálna prehliadka. Pomocou špeciálneho fotoaparátu 
sa nehnuteľnosť nafotí a spracuje 360st. záber celej miestnosti. 
Výborná vec ! Majitelia nehnuteľností sú nadšení. Keď je ponuka 
kvalitne spracovaná (popis, fotky, pôdorys, virtuálka...), veľakrát si 
záujemca vyberie byt už na základe inzerátu, čím šetrí svoj čas, ale aj 
čas makléra a majiteľa nehnuteľnosti. Okrem toho spolupracujeme 
s TV JOJ, ktorá nás už niekoľkokrát oslovila a vybrala nehnuteľnosti 
do relácie Nové bývanie. Pre majiteľov nehnuteľností je to jedinečná 
príležitosť ako zviditeľniť svoj dom či byt a zvýšiť tak šancu na 
predaj.
o Momentálne sa banky pretekajú vo výhodnejších ponukách. 
Aký vplyv to má na predaj nehnuteľností?
- Veľký :) ! Každý chce samozrejme kúpiť za čo najlepšiu cenu 
a s tým úzko súvisí aj úroková sadzba pri hypotéke. Je výhodou, 
pokiaľ má klient nejakú hotovosť, pretože banky už neposkytujú 
100% pokrytie celej výšky ceny nehnuteľnosti. Ak hotovosť nemá, 
je možnosť chýbajúcu sumu dofinancovať spotrebným úverom. 
Uvidíme, dokedy výhodné ponuky zotrvajú a čo prinesie nový rok. 
o Aké nehnuteľnosti sú najviac žiadané a ktoré lokality sú 
najviac preferované?
- Byty sú žiadané celoročne, v poslednom období najmä 3-izbové, 
keďže ich je nedostatok. V letnom období bol záujem hlavne 
o domy, ale aj teraz, na jeseň, dopyt po domoch neutíchol. Ľudia 
uprednostňujú byty po rekonštrukcii, nakoľko nemajú čas na 
prerábanie. Pri domoch zase pôvodný stav aj kvôli nižšej cene. 
Obľúbené lokality sú tie, kde má klient poruke kompletnú občiansku 
vybavenosť, dobrú dostupnosť do centra mesta, školu, škôlku atď. 
Bonus je park alebo ihrisko v okolí nehnuteľnosti. Čo sa týka obcí, 
plusom je dobré autobusové či vlakové spojenie. Pre klientov je 
dôležitým faktorom vzdialenosť do práce či školy. 
o Vaša kancelária kladie veľký dôraz na marketing. Akú formu 
propagácie momentálne využívate?
- Snažíme sa osloviť všetky vekové kategórie. Myslím, že deti v Šali 
už veľmi dobre poznajú nášho maskota mravca „Dirka“, ktorý sa 
pravidelne objavuje na šalianskych trhoch a iných akciách. Minulý 
víkend ste mali možnosť ho zazrieť a odfotiť sa s ním na jarmoku 
vo Vlčanoch. Okrem inzertných portálov a sociálnych sietí sa 
prezentujeme aj na stránkach miestnych časopisov a v regionálnom 
časopise Galantský-Šaliansky Žurnál. Takto sa vieme prihovoriť 
aj starším ľuďom, ktorí nenarábajú s internetom. Okrem toho 
využívame reklamné plochy na najviac frekventovaných miestach 
v meste.  Od 1. októbra 2016 nám beží súťaž : každý, kto nám 
do konca tohto roka zverí svoju nehnuteľnosť na predaj, bude 
automaticky zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Hlavnou 
cenou je krásny nový televízor! 

otázky: redakcia

Directreal Family v Šali sa teší stále väčšiemu počtu spokojných klientov.

Silvia Kováčová
0907 794 634

s.kovacova@directreal.sk
Directreal Family

Hlavná 45 Šaľa

Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak 
jedine so zákuskami od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473
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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

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

marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád, zateplenie striech,
obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov,
maliarske práce, stavebné práce

MARIMONT s.r.o.
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Nákupná karta COOP Jednota vám vráti peniaze z každého nákupu.

Šetrite peniaze s nákupnou kartou COOP Jednota. Okrem úspory peňazí vám nákupná karta prinesie aj 
množstvo ďalších výhod. Od 27. 10. 2016 začíname vyplácať držiteľom nákupnej karty zľavy za 1. polrok 
2016 (okrem predajní COOP Jednoty Nové Zámky, ktorá začína zľavy vyplácať od 13. 12. 2016). Zľavu si 
môžete uplatniť formou ďalšieho nákupu v predajniach COOP Jednota do 31. 12. 2016.
Výšku zľavy sa teraz dozviete aj prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota. Po registrácii 
a aktivácii digitálnej formy nákupnej karty môžete zistiť stav vašich nákupov, výšku zľavy a v ktorej 
predajni si zľavu môžete uplatniť.
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