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So starostami obcí  
galantsko-šalianskeho regiónu hovoríme  

o PRIORITÁCH  POLČASU  volebného  
obdobia  2014-2018, str.6.

Jozef Matušica
/ Hájske /Ing. Ľudovít Kovács

/ Dolné Saliby /

„Galantská  
CK GITA je 
cestovka s 

dlhoročnou 
históriou“, 
 hovorí jej 
majiteľka 

Ing. Margita 
Bosáková, str.4.

„ĽUDIA BUDÚ MEDIÁTOROV 
POTREBOVAŤ ČORAZ VIAC“, 
hovorí certifikovaná 
mediátorka 
Mgr. Ildikó Veronika 
Regendová, str.14.

„Šaľa opäť po rokoch žije naplno“,   
hovorí Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa, 
str.9.
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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
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Mám už svoj vek a myslela 
som si veľakrát, že ma 
nedokáže len tak niečo 
prekvapiť, či zaskočiť.... Ale 
zisťujem, že takmer každý 
deň ma zaskočí nejaká 
tá ľudská obmedzenosť, 
blbota, či nelogickosť... 
Idete večer z práce... 
a neviete sa dostať domov, 
lebo pred Vašim domom 
stojí zaparkované auto. 
Musíte svoje odstaviť inde 
a ťahať sa aj so všetkými 
ridiklami cez celú ulicu. 
Dotyčného pri odchode 
upozorníte,  že či nevidel 
bránku a teda, že mi 
znemožňuje nielen vjazd 
domov – ale aj výjazd, keby 
som potrebovala vyjsť na 
ulicu.  On prevrátil vodnaté 
oči... „No a čo“? Stalo sa 
niečo? Však toto je verejný 
priestor, pani.... tak čo tu 
hysterčíte?? (Samozrejme, že 
odtiahol až po chvíli..., akože 
on je tu pán a nemá mu kto 
čo rozkazovať). Musela som 
sa pod fúzy usmiať, aj keď 
som nechcela, lebo som 
mu doslova závidela ten 
„blažený prihlúply pokoj“.... 
Niekedy by som potrebovala 
takto takmer cynicky vyriešiť 

dobiedzanie otravných ľudí... 
Alebo, zaparkujem ráno auto 
na neďalekom parkovisku 
vedľa pracoviska... Po 
dvoch hodinách musím 
nečakane odísť, ale do auta 
sa nedostanem, lebo nejaký 
„chytrák“  zaparkoval auto 
tak, že medzi autami je iba 
10 cm medzera, a to by sa 
už nepretlačila ani  Twiggy! 
Lenže tu sú hneď dvaja 
„chytráci“ – lebo aj sprava, 
aj zľava neviem otvoriť 
dvere, kvôli minimálnej 
medzere... Ešte ostáva kufor... 
že by som sa prešplhala 
zozadu dopredu a tak si 
naštartovala...? Nie, už 
nie som 30 ročná .... Takže 

čakám, kým majitelia auta 
neprídu.... Aspoň jeden – ten 
zľava stojaci by bol lepší... 
Aha... už ktosi prichádza, 
rozrehotaný ako lečo na 
tanieri.... Ale je to ten sprava 
stojaci... Keď sa darí  - tak 
sa darí, ani nemá význam 
mu niečo hovoriť. Už podľa 
fyzimónie a čŕt tváre je to 
polomongol, takže je jasné, 
že logika tam nehrá veľkú 
rolu. A do tretice, v ten deň 
ma zamrazilo, keď som si 
vypočula informáciu, že 
máme veľa tínedžerov, ale 
aj dospelákov, závislých na 
počítači a internete. Ale že 
sme pre nich už zriadili 
centrum pomoci. Čuduj 
sa svete..., nie v kamennej 
budove, kde môžete prísť 
a posadiť sa, veci riešiť 
osobne, ale je to pomoc  
- cez počítač (internet).  
Takže internetoví 
závisláci a pomoc nájdu 
na internete? Že by 
nová ozdravná metóda? 
Dáva to logiku, ak je 
niekto závislý na internete 
a zároveň ho aj chceme 
liečiť cez internet? Možno 
to funguje, ale ja neviem, 
čo si o tom myslieť... Len 

by ma zaujímalo, koľko 
na takúto „pomoc“ štát 
uvoľnil peňazí a koľko sa tu 
skutočne použije na niečo 
zmysluplné... Alebo – len sa 
urobí čiarka, že sa urobilo...? 
EÚ si odfajkne splnenie 
úlohy a kopec peňazí zmizne 
opäť v nedohľadne, tak ako 
kopa peňazí, ktoré nalievame 
ročne do rôznych sociálnych 
a protidrogových programov 
– bez viditeľných výsledkov. 
Ale veď platia sa z daní 
občanov..., a tí už niečo 
chudáci poplatili... tak 
hore – dole jedno centrum 
pomoci.... Nuž – nemáte 
pocit tak ako ja, že u nás 
- na  Slovensku, musíme 
byť permanentne od rána 
do večera natlakovaní 
a vytočení tuposťou 
niektorých spoluobčanov, 
ale tiež amatérizmom 
a povrchnosťou tých, ktorí 
tam hore, vo funkciách, 
rozhodujú o nás – pre 
nás? A to som napísala len 
o jednom dni, ktorý som 
zažila ja. Čo tie ďalšie dni? 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  - 
šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

Myslela som si, že v mojom veku ma už hlúpota 
neprekvapí... Ale prekvapí... Vždy a znovu... 

SLOVENSKÝ VÝROBCA
ANTISTATICKÝCH ODEVOV

A RUKAVÍC

www.advertask.sk

adverta@advertask.sk

+421 35 650 7777
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Cestovná kancelária GITA v 
Galante je na trhu už vyše 

20 rokov, poskytuje vysoké 
garancie na svoje služby a aj 
preto ju klienti opakovane 

vyhľadávajú a objednávajú si 
u nej dovolenky.

Cestovná kancelária 
GITA v Galante pôsobí na 
„cestovateľskom“ trhu viac 
ako 20 rokov. Už to hovorí 
o serióznom prístupe k 
zákazníkovi, keďže každým 
rokom poskytuje garancie 
na svoje služby. Navštívili 
sme túto obľúbenú a známu 
cestovnú kanceláriu, ktorá 
sídli v centre Galanty za 
Mestským úradom. Veselé 
farby, príjemné zariadenie 
prevádzky kancelárie pôsobia 
dobrým dojmom a milé 
privítanie zamestnancov 
vyvoláva v návštevníkovi 
už pri vstupe dôveru. CK 
GITA je cestovná kancelária 
s dlhoročnou históriou, 
majiteľka Ing. Margita 
BOSÁKOVÁ (na hornej 
snímke) a dve jej kolegyne 

– Beáta Képesiová a 
Klára Mučková (na 
dolnej snímke) majú 
bohaté skúsenosti v 
tomto odbore, o ktoré 
sa s nami ochotne 
podelili.  Svojim 
zákazníkom sú schopné 
a ochotné  poradiť pri 
výbere dovolenky – či 
už pre rodiny s deťmi, 
pre menšie alebo 
väčšie skupiny ľudí, 
ale aj pre dvojice a 
jednotlivcov s rôznymi 
záujmami, či finančnými 
možnosťami. Ku 
každému zákazníkovi 
pristupujú s 
maximálnou empatiou, 
ochotou a trpezlivosťou. 
A tak sme ich  trochu 
vyspovedali a pýtali sa, čo 
majú pre svojich zákazníkov 
pripravené na tento rok. 
Dozvedeli sme sa, že ponuka 
zájazdov a pobytov, ako aj 
ostatných služieb cestovného 
ruchu – je v CK GITA 
mimoriadne bohatá. Podľa 
slov majiteľky Ing. Margity 
Bosákovej  spolupracujú 
takmer so všetkými známymi 

slovenskými cestovnými 
kanceláriami a taktiež s 
viacerými zahraničnými 
touroperátormi. Ich 
spolupráca je riadená 
obchodnými zmluvami, 
teda ceny sú zaručene 
rovnaké, všetky bonusy 
a zľavy uplatniteľné 
– a to v takom istom 
rozsahu, ako keby 
ste svoju dovolenku 
kupovali priamo v 
pobočkách jednotlivých 
zastúpených cestovných 
kancelárií. To znamená, 
že ak si chcete vybrať 
z ponuky cestovných 
kancelárií ako TIPtravel, 
Firo-tour, Satur Travel, 
Turancar, Kartago , 
Hydrotour, Fifo, Ruefa 

reisen, Bubo, ESO, ETI, 
Globtour a ďalších známych 
a možno aj menej známych 
cestovných kancelárií, 
stačí prísť do CA-CK GITA a 
vybavíte všetky formality 
týkajúce sa Vašej cesty.  Na 
základe vlastných skúseností 
a samozrejme na základe 
recenzií od svojich stálych 
klientov, Vám referentky CK 
určite uľahčia rozhodovanie 
pri výbere dovolenky. Okrem 
predaja zájazdov a pobytov 
Vám CK GITA  ponúka aj 
ďalšie služby cestovného 
ruchu: môžete si tu objednať 
letenky, autobusové lístky 
na medzinárodné linky 
Turancar, Regiojet či Eurobus, 
v kruhu mladých ľudí do 26 
rokov je veľmi obľúbená 
medzinárodná mládežnícka 
karta EURO 26, ktorú Vám 
na počkanie vyhotovia v CK 
GITA, poistenie – dnes už 
samozrejmosť pri cestovaní 
– aj toto vybavíte v tejto 
cestovnej kancelárii, a to 
tak pri individuálnej ceste, 
ako aj pri  zájazde, ktorý 
je  organizovaný cestovnou 
kanceláriou. V CK GITA si 
môžete taktiež kúpiť lístky, 

vstupenky na rôzne podujatia, 
športové a spoločenské akcie, 
predávané v predajných 
systémoch eventim.sk a 
Ticketportal. Pestrá je ponuka 
už spomínaných vlastných 
zájazdov cestovnej kancelárie.
 „Pri plánovaní týchto ciest 
vychádzam väčšinou z 
požiadaviek našich stálych 
klientov“,  hovorí Ing. Margita 
Bosáková, ktorá tieto vlastné 
skupiny sprevádza ako 
kvalifikovaná a skúsená  
(a obľúbená * pozn. red.) 
sprievodkyňa. „Ale taktiež 
sledujem diania v rôznych 
mestách, vyhľadávam aj 
navštívim zaujímavé miesta 
či už na Slovensku, alebo v 
zahraničí, ktoré môžu byť 
príťažlivé pre našich zákazníkov. 
Plány zájazdov vypracovávam 
dôkladne, až do detailov, pričom 
dôraz kladiem na kvalitné 
služby ubytovania, stravovania 
a dopravy. Dôležitým faktorom 
úspešnosti zájazdu je podľa mňa 
pestrý program. Aj  program 
tzv. oddychového pobytového 
zájazdu, alebo wellness pobytu 
sa snažím spestriť návštevou 
zaujímavých miest, rôznych 
pamätihodností, atrakcií. 

poznávacie zájazdy - wellness-autobusové lístky 
cestovné poistenie - letenky

KONTAKTY: 924 01 GALANTA, Šafárikova ulica 1526 (vchod z parkoviska za  Mestským úradom), 
tel.fax 031/7802106-8, mobil: 0903420794, 0915841961-2, gita@gita.sk, www.ckgita.sk . Sme na Facebooku. 

V cestovnej kancelárii si môžete využiť výhody vernostného programu !  
V cestovnej agentúre si môžete vyberať z ponuky slovenských a zahraničných cestovných kancelárií ! 

Katalógy dovoleniek sú k dispozícii v našej cestovnej agentúre!

Letecké zájazdy – exotika – plavby

STOVEŽATÁ    PRAHA
Poznávací zájazd za historickými 

pamiatkami Prahy a okolia
v termíne / 4.-6. augusta 2017

Klobásový festival - Békéscsaba
ubytovanie v hoteli s polpenziou

v termíne / október 2017

Klenotnica južného Maďarska  - PÉCS
wellness víkend – pohoda, poznanie, zábava

v termíne  / 6.-8. máj 2017

TALIANSKO-BIBIONE
autobusom z Galanty a okolia

v termíne 7.-15. júl 2017

a vstupom do kúpeľov  - Gyula!

Bez potreby čerpať dovolenku !
kvalitný 4* hotel, polpenzia, wellness služby

ochutnávka vína

Komfortné apartmány, výhodná cena ! 
Tradične obľúbený pobyt pri mori !
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Naši stáli zákazníci to určite 
potvrdia, že tieto zájazdy 
charakterizuje vždy dobrá 
nálada a priateľská atmosféra. 
Počas dlhoročných spoločných 
ciest vznikli nerozlučné 
priateľstvá. Medzi účastníkmi 
zájazdov „objavujeme“ viackrát 
„novú generáciu“ z rodín našich 
stálych zákazníkov. Naše vlastné 
autobusové zájazdy smerujú 
hlavne do susedných krajín – 
Maďarska, Rakúska, Poľska.... ale 
máme „za sebou“ veľmi úspešné 
cesty aj do  vzdialenejších krajín, 
napr. Holandsko, Francúzsko 
(Štrasburg,Paríž),  Taliansko 
(Benátky, Toskánsko, Rím a 
okolie a pod.). Mimoriadne 
obľúbené sú jednodňové 
výlety za kultúrou – či už do 
divadla alebo na rôzne výstavy, 
gastronomické podujatia a 
podobne. Tento rok znovu 
plánujeme realizovať aj 
poznávacie okruhy v rámci 
Slovenska.“ konštatuje 
majiteľka cestovky, Ing. 
Bosáková.
*******
o Pani Bosáková, aké zájazdy 
pripravujete tento rok pre 
svojich klientov?
- Tak ak by sme mali hovoriť o 
tom, čo vieme ponúknuť našim 
cestovania chtivým zákazníkom 
– môžem s  kľudným svedomím 
odpovedať: takmer všetko. 
K dispozícii je tak, ako to už 
bolo uvedené – všetko, čo 
je v ponuke na slovenskom, 
českom, maďarskom, rakúskom 
a nemeckom trhu...-ak máte 
na mysli letné alebo zimné 
dovolenky, poznávacie 
zájazdy alebo zájazdy do 
exotických krajín. Tento rok 
sme zaznamenali zvýšený 
záujem práve o vzdialené 
exotické destinácie ako Srí 
Lanka, Maledivy, Thajsko, 
Dominikánska republika a Kuba. 
Tieto miesta, vrátane Dubaja, sa 
stávajú čoraz častejšie cieľom aj 
rodinných dovoleniek. V prípade 
Dubaja zvýšený záujem je aj 
vďaka zavedeniu priamych letov 
z Bratislavy. Dovolenky v Egypte 
sa stávajú samozrejmosťou pre 
našich ľudí a už teraz, v marci 
sú niektoré konkrétne hotely na 
celú letnú sezónu vypredané.
o A čo obľúbené Turecko alebo 
Tunisko? Nestratil sa záujem o 
tieto destinácie vzhľadom na 
situáciu s nepokojmi v týchto 
štátoch?
- Tieto destinácie zostávajú 
zatiaľ  pre nás veľkým 
otáznikom-čo sa týka záujmu 
našej klientely. Čas ukázal, že 
všetky obavy cestovať do týchto 
krajín aj na konci vlaňajšej 
sezóny boli zbytočné, napriek 
tomu ich predaj sa len pomaly 
rozhýbava. - Aspoň to je naša 

skúsenosť.
o Máte aj tento rok v ponuke 
„klasiku“?
- Áno, naďalej sú obľúbené  
grécke a talianske ostrovy, 
Bulharsko, Španielsko, 
či už Andalúzia alebo 
severné pobrežie. Takisto 
je vyhľadávanou  stálicou 
nastávajúcej letnej dovolenkovej 
sezóny obľúbené Chorvátsko, 
taktiež chorvátske ostrovy. 
Samozrejme, tak ako každý rok, 
aj tento rok sú výhodné  First 
momenty,  zľavy za skorý nákup, 
rôzne bonusy a zvýhodnené 
detské paušály.  Nie vždy sa 
oplatí čakať na poslednú chvíľu, 
teraz na začiatku sezóny je 
ľahší výber z bohatej ponuky. 
Neskôr  ponuka môže byť 
obmedzená, platí to najmä 
pre viacčlenné rodiny alebo 
skupiny. Ale každý náš klient má 
možnosť sa rozhodnúť podľa 
svojich možností a potrieb. My 
sa snažíme im nájsť pre nich čo 
najviac výhodnú ponuku, nech 
sa jedná už o začiatok, stred 
alebo koniec sezóny.
o Ponúkate aj niečo 
mimoriadne, „svoje“ ? 
- Zájazdy z vlastnej produkcie, 
ktoré sme na tento rok 
naplánovali, sme už z časti 
absolvovali. Máme za sebou 
veľmi vydarené divadelné 
výlety do Budapesti a do Győru, 
perfektný víkend v maďarskom 
Sümegu s bohatým programom 
a výborným wellnessom. Tí, 
ktorí to nestihli, môžu sa k nám 
pridať na podobný – a to počas 
predĺženého víkendu 6.-8.mája 
sme sa rozhodli predstaviť našim 
klientom jedno z najkrajších 
miest na juhu Maďarska – Pécs, 
vrátane perfektnej vinárskej 
oblasti Villány a jedného z 
najzachovalejších hradov – 
Siklós. Tri noci komfortného 
ubytovania nám poskytne 
štvorhviezdičkový hotel, kde 
prídu na svoje i fanúšikovia 
wellnessu. V termíne 7.-15. 
júla sa môžu záujemcovia tešiť 
na náš už tradičný pobytový 
zájazd do talianskeho Bibione 
a začiatkom augusta  na 
trojdňový zájazd do Prahy 
a okolia. V októbri splníme 
náš sľub pre milovníkov 
gastronomických zážitkov – a 
bude to NOVINKA v našej 
ponuke: organizujeme zájazd 
na Medzinárodný klobásový 
festival v meste Békéscsaba. 
Veľmi sú obľúbené naše 
„jednodňovky“ do Rakúska a 
Maďarska – tieto majú rôzne 
motívy – či už divadelné 
predstavenia, alebo rôzne 
výstavy, Deň detí, Veľká noc a 
nemôžu, samozrejme, chýbať 
na konci roka naše adventné 
„výpravy“ (Viedeň, Budapešť, 

Praha a plánované sú aj ďalšie 
mestá) Najbližšie „divadelné 
výlety“ plánujeme 21.mája a 1.
júla.
o Tak toto je skutočne 
mimoriadne zaujímavá 
ponuka od samotnej CK 
GITA...      Ponúkate niečo aj 
pre rodiny s deťmi?
- Samozrejme, rodiny s 
deťmi majú aj tento rok 
bohatú ponuku hotelov 
v Turecku, Bulharsku alebo aj 
v ostatných letoviskách, kde 
nechýbajú animácie pre deti 
aj v slovenskom jazyku, detské 
kluby, aquaparky, ihriská, detské 
bazény, mini ZOO a pod. Väčšina 
týchto hotelov zohľadňuje 
vek detí aj pri doplnkových 
a stravovacích službách 
a funguje na báze all inclusive 
konceptu. 
o A čo skupinky ľudí? Máte 
niečo špeciálne aj pre nich? 
- Všetko je šité na mieru – a 
preto si na svoje prídu aj 
skupinky ľudí. Naša partnerská 
dopravná firma disponuje 
komfortným 19 miestnym 
mikrobusom, ak by mali záujem 
menšie skupiny. Organizujeme 
rôzne firemné akcie, tzv. 
teambuildingy alebo zájazdy na 
výstavy, do divadla. Vyhovieme 
každej požiadavke našich 
klientov a preto sa na našu CK 
GITA obracajú firmy   s dôverou.
o Galanta je moderné okresné 
mesto, pod ktoré spadajú 
okolité dediny. Klienti by 
určite privítali  odchod priamo 
z okresného mesta. Viete 
vyhovieť aj takej požiadavke 
klientov?
- Samozrejme, to nie je 
žiadny problém. Všetky naše 
„vlastné“ autobusové zájazdy 
sú s odchodom z Galanty 
– a podľa požiadaviek – aj 
z blízkeho okolia, pretože 
našimi zákazníkmi sú nielen 
ľudia z okolitých dedín, 
ale aj z okolitých okresov. 
Organizujeme pútnické zájazdy, 
detské tábory, školské výlety, 
wellness pobyty – a odchod sa 
vždy prispôsobuje požiadavkám 
našej klientely.
o Ste na trhu už viac ako 
20 rokov. Určite máte 
svojich verných zákazníkov. 
Zvýhodňujete ich nejakým 
spôsobom za vernosť, ktorú 
vám preukazujú?
- Naša CK má pre svojich 
zákazníkov zavedený vernostný 
program, v rámci ktorého 
poskytuje pre držiteľov 
vernostných kariet zľavy z 
cien zájazdov, ktoré sama 
organizuje.
o Čo by ste chceli ešte 
zdôrazniť pre svojich klientov, 
pani Bosáková?
- Veľmi rada by som zdôraznila 

fakt, že naša CK GITA je poistená 
zákonným poistením proti 
úpadku v zmysle platného 
zákona, čo zaručuje našim 
klientom bezpečné cestovanie 
bez rizika. Má okrem rôznych 
ocenení od touroperátorov, 
aj  certifikát „dôveryhodná 
firma“, nakoľko spĺňa všetky 
podmienky tohto prísneho 
prieskumu kvality činnosti. 
Chcela by som upriamiť 
pozornosť  cestujúcich, aby sa 
presvedčili, s akou „cestovnou 
kanceláriou“ chcú cestovať 
a preverili si ich zákonné 
garancie ešte skôr, ako uzavrú 
zmluvu. Nemáme problém 
s oficiálnou konkurenciou 
a sme zástancom férovej 
súťaže, pretože nás to nabáda 
k lepšiemu výkonu a núti nás 
skvalitňovať naše služby. No 
v poslednom čase rastú ako 
huby po daždi aktivity rôznych 
súkromných osôb, dopravcov 
aj iných organizácií, združení, 
ktoré nemajú právo na výkon 
tejto, živnosťou podmienenej 
činnosti. Neponúkajú pre 
svojich zákazníkov žiadnu 
garanciu, a ich činnosť 
zameraná na organizovanie 
zájazdov je v konečnom 
dôsledku neoprávnené 
podnikanie. O odbornosti 
a o úrovni  ponúkaných 
služieb ani nehovoriac. Tieto 
subjekty“ vyvíjajú tlak na 
zákazníka v podobe nižšej ceny, 
s ktorými naša CK nemôže 
konkurovať. Táto ich činnosť 
je teda v podstate nelegálna 
a nekontrolovateľná. Môžu byť 
zaujímavé z hľadiska ponúkanej 
ceny pre klienta, no ten by 
mal zvážiť, či bude riskovať 
svoju cestu do zahraničia 
práve s takým subjektom,  
ktorý  mu nič nezaručuje a 
peniaze v prípade akéhokoľvek 
problému nevráti. Tu by sme 
uvítali aj dôslednejšiu prácu 
kompetentných orgánov, 
pretože takéto subjekty  
ponúkajú svoje služby verejne, 
cez rôzne sociálne siete, 
oficiálnou cestou aj napriek 
tomu, že ide o neoprávnenú 
činnosť. Napriek týmto 
negatívnym javom na trhu 
cestovného ruchu sa snažíme 
udržať si úroveň poskytovaných 
služieb a naďalej pracovať 
podľa svojich osvedčených 
zásad seriózneho obchodu. 
Pevne verím, že naši klienti si 
cenia  túto  serióznosť a čestnosť 
nášho prístupu k nim a budeme 
sa môcť tešiť ešte dlho ich 
dôvere a priazne.  Tešíme sa na 
Vašu návštevu v našej Cestovnej 
kancelárii GITA, vážení klienti!

pýtala sa: Dáša Líšková
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So starostami obcí nášho galantsko-šalianskeho regiónu  
hovoríme o PRIORITÁCH  POLČASU  volebného  obdobia  2014-2018.

V redakčnej ankete sme dali 
starostom dve otázky:
1. Polčas volebného 
obdobia (2014-2018) 
je za nami... Čo bolo 
najdôležitejšou udalosťou 
vo Vašej obci v roku 2015?
2. A čo bolo prioritou 
v roku 2016?

Odpovedá  
Jozef Matušica,  starosta 
obce Hájske

Keď sme hovorili v predchá-
dzajúcom období o vízii obce 
na budúce volebné obdobie, boli 
to výzvy a plány, ktoré som si 
postavil pred seba so snahou ich 
zrealizovať. Po dvoch rokoch mô-
žem konštatovať, že sa podarilo 
zrealizovať takmer všetko, čo som 
si vtedy predsavzal. Ak by som ich 

mal vymenovať, potom hlavnými 
prioritami v roku 2015 boli:
kúpa obecných nájomných bytov 
v bytovom dome 6 bytových 

jednotiek,  ktoré boli financované 
z úveru ŠFRB a dotácie z MDVRR 
SR v celkových nákladoch  282 220 
€ . Z vlastných zdrojov na technic-
kú vybavenosť k bytovému domu 
obec uhradila 44 556  €, výstavba 
multifunkčného ihriska  s rozmer-
mi 33x18m s umelým trávnikom 
a osvetlením v hodnote 40 000 € 
ktoré obec získala  z Úradu vlády 
SR a 18 000 €  z rozpočtu predse-
du vlády SR, obnova  verejného 
osvetlenia v obci Hájske. V rámci 
rekonštrukcie a modernizácie 
verejného osvetlenia bolo vyme-
nených 179 ks svetelných bodov 
a 114 ks doplnených svetelných 
bodov,  clkové náklady na obnovu 
verejného osvetlenia boli 227 523 
€, z vlastných zdrojov na VO obec 
uhradila 19 569 €.  Oddychová 
zóna, pokračovanie v úprave 
stredu obce  z vlastných zdrojov 
v hodnote 5 852 €. Od Slovenskej 
sporiteľne sme sponzorským da-
rom dostali dve zostavy vybavenia 
detského ihriska. 
Prioritou v roku 2016 bola vý-
mena okien a dverí na základnej 
škole, kde obec získala dotáciu 
v celkovej sume 95 036 € a je 
predpoklad, že v roku 2017 do-
staneme poslednú časť dotácie 
vo výške 9 036 € na  schodis-
kové okna. Ďalej je to získanie 
finančných prostriedkov vo výške 

340 116,66 € na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy MŠ 
a OcÚ. Finančná spoluúčasť obce  
je 17 005,83€. Okrem tohto roz-
siahleho projektu by sme chceli 
v budove MŠ zrekonštruovať 
umyvárky a sociálne zariadenia 
v oboch triedach, na ktoré sme 
dostali dotáciu z MF vo výške 
6 000 €. V roku 2016 obec odkú-
pila pozemok na 5 stavebných 
pozemkov IBV a v prípade záujmu 
o výstavbu vlastných domov 
máme pripravenú lokalitu na 
ďalších 20 stavebných pozemkov. 
V súčasnej dobe sa dokončuje 
projekt nadstavby starého OcÚ na 
6-bytový nájomný dom a existujú-
ce priestory starého OcÚ zrekon-
štruovať z vlastných nákladov  pre 
potreby obce. Cez program Minis-
terstva vnútra sme získali dotáciu 
vo výške 10 000€ na vybudovanie 
kamerového systému v obci, kto-
rého realizácia bude v roku 2017. 
Z mojich plánov sa mi nepodarilo 
získať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu kultúrneho domu 
a čakáme len na vhodnú výzvu, 
aby sa obec mohla uchádzať 
o dotáciu. Celkovo sme svojou 
prácou za dva roky tohto volebné-
ho obdobia z fondov a verejných 
zdrojov v prospech obce získali 
a preinvestovali 450 697 €.

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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Odpovedá Ing. Ľudovít Kovács, 
starosta obce Dolné Saliby
- Keďže som starostom obce prvé volebné 
obdobie, koniec roka 2014 a začiatok roka 2015 
bolo predovšetkým o analýze finančnej situácii 
obce, kontrole administratívnych úloh a riešení 
nedokončených a problematických vecí. 
Podarilo sa nám naštartovať činnosť zvoleného 
obecného zastupiteľstva a novovytvorených 
komisií. Za dva roky môžeme povedať, že sa 
nám podarilo zorganizovať viac tradičných, 
nových a inovatívnych podujatí: spoločné 
privítanie novorodencov a poskytnutie im 
malého finančného daru, po 27-ich rokoch 
zorganizovanie oslavy jubilantov, Mikuláš na 
koči navštívil všetky deti v obci a rozdával 
im darčeky, organizovanie medzinárodných 
záprahových pretekov, privítanie Nového roku 
s vareným vínom a ohňostrojom.
Nové vedenie obce sa od januára 2015 už 
môže prezentovať viacerými realizovanými 
investíciami. Ide najmä o nasledovné 
dôležitejšie rozvojové aktivity:
•	 Rekonštrukcia miestnych komunikácii Alszer 

a Sóspuszta v dĺžke 800 m. 
•	 Vytvorenie a predaj nových stavebných 

pozemkov v obytnej zóne Pótlék II.
•	 Finančnou a technickou podporou 

Trnavského samosprávneho kraja v roku 
2015 bola úplne zrekonštruovaná hlavná 
cesta vedená cez obec. 

•	 Paralelne s  rekonštrukciou hlavnej cesty,  
boli zrekonštruované aj chodníky, prechod 
cez hlavnú cestu a cyklotrasa.

•	 30-40 ročné sociálne miestnosti,  vrátane 
archívu obecného úradu a obradnej sieni 
boli úplne zrekonštruované.

•	 V roku 2015 sa nám podarilo zrekonštruovať 
a dať do prenájmu pekáreň, ktorá ponúka 
veľmi chutné pekárenské výrobky. 

•	 Pomocou fondov EÚ sme začali vybudovávať 
kamerový systém. V súčasnosti pre verejnú 
bezpečnosť slúži 7 kamier.

•	 V zdravotnom stredisku vykurovací systém 
s uhlím v novembri 2015 sme vymenili za 
plynový, ktorý plynule zabezpečí teplú 

čakáreň pre chorých pacientov.
•	 V roku 2015 sme kúpili nové fekálne vozidlo, 

pre zimnú údržbu rozmietač soli,  za traktor 
a koncom roka 2016 mulčovacie zariadenie, 
ktoré by mohlo v roku 2017 pomôcť pri 
udržiavaní verejnej zelene. 

o Čo bolo prioritou v roku 2016?
- V roku 2016 prioritou pre obec bola 
pokračovanie dôležitých investícií, príprava 
nových projektov, resp. príprava návrhu 
programov a publikácií, keďže Obec Dolné 
Saliby v roku 2017 oslavuje 800. výročie prvej 
písomnej zmienky. V roku 2016 boli realizované 
nasledovné najdôležitejšie aktivity, práce:
Pri nájomných bytoch sa podarilo vybudovať 
závlahový systém, resp. sa pokračovalo 
aj  s výsadbou verejnej zelene v celej obci. 
Bohužiaľ, v obci niekoľko desaťročí nebolo 
riešené odvodnenie dažďovej vody. Za dva 
roky sa nám podarilo vyriešiť problémy na 
troch úsekoch, a to: v ulici Žellérska, Sóspuszta 

a v strede  obce. Ďalej boli odvodnené dažďové 
vody od budov materských škôl, základnej 
školy a čiastočne od kultúrneho domu.
Modernizácia školskej jedálne: Vývarovňu 
sme dali na jedno miesto, bola úplne 
zrekonštruovaná aj kanalizačná prípojka 
a bolo nakúpené osobné auto na rozvoz 
jedál. Popri veľkom počte investícií (bez 
úveru) asi najväčším úspechom obce bola, 
že po 40-ich rokoch sa  na verejnej dražbe 
podarilo kúpiť do vlastníctva obce rybník 
Kandia, pozemky vedľa futbalového ihriska 
a cintorín, staré záhradníctvo a ornú pôdu 
za Dudváhom, v celkovej rozlohe 9,5 ha. 
S týmto nákupom samospráva získala naspäť 
pre Dolnosalibčanov jeden z  najväčších 
prírodných klenotov obce. 
•	 V neposlednom rade obec je hlavným 

sponzorom futbalového klubu, ktorý 
v roku 2016 dosiahol historické úspechy, 
a to postup dospelých do IV. ligy, spoločné 
fungovanie dorasteneckých mužstiev z obce 
Dolné Saliby a Horné Saliby a založenie 
mládežníckych mužstiev (prípravka a U13). 

Modernizácia školskej jedálne: Vývarovňu 
sme dali na jedno miesto, bola úplne 
zrekonštruovaná aj kanalizačná prípojka 
a bolo nakúpené osobné auto na rozvoz 
jedál. Popri veľkom počte investícií (bez 
úveru) asi najväčším úspechom obce 
bola, že po 40-ich rokoch sa  na verejnej 
dražbe podarilo kúpiť do vlastníctva 
obce rybník Kandia, pozemky vedľa 
futbalového ihriska a cintorín, staré 
záhradníctvo a ornú pôdu za Dudváhom, 
v celkovej rozlohe 9,5 ha. S týmto 
nákupom samospráva získala naspäť 
pre Dolnosalibčanov jeden z  najväčších 
prírodných klenotov obce. 

•	 V neposlednom rade obec je hlavným 
sponzorom futbalového klubu, ktorý 
v roku 2016 dosiahol historické úspechy, 
a to postup dospelých do IV. ligy, spoločné 
fungovanie dorasteneckých mužstiev z obce 
Dolné Saliby a Horné Saliby a založenie 
mládežníckych mužstiev (prípravka a U13). 

Az önkormányzati választások időszakának (2014-2018) 
felében járunk... Mely események voltak a legjelentősebbek a 
község életében 2015-ben? 
Kérdeseinkre Alsószeli polgármestere, Ing. Kovács Lajos 
válaszol. 
Polgármesterként ez az első választási időszakom. A 2014-es év 
vége, valamint a következő év eleje leginkább a falu pénzügyi 
helyzetének elemzéséről, ellenőrzéséről és az elmaradt dolgok 
megoldásáról szólt. Sikeresen nekikezdett munkájának a község 
újonnan megválasztott képviselő-testülete és a szakmai bizottságok. 
Két év elteltével elmondhatjuk, hogy több hagyományos, új és 
innovatív rendezvényt sikerült megvalósítanunk: újra megvalósult 
az újszülöttek köszöntése, mely kisebb pénzbeli támogatással 
is párosult. 27 év után újra megrendezésre került jubilánsaink 
köszöntése, ellátogatott falunkba hintóján a Mikulás és csomagokat 
osztott a gyerekeknek. Megrendezésre került a nemzetközi 
fogathajtó verseny és az új évet lakosainkkal közösen köszöntöttük a 
község központjában forralt borral és tüzijátékkal.
Az új önkormányzat 2015 januárjától már több sikeres beruházást 
tudhat maga mögött. A legjelentősebb fejlesztések között 
említhetjük:
- Az alszeri és sóspusztai út felújítása 800 méter hosszú szakaszon.
- Új építkezési telkek kialakítása és értékesítése a Pótlékban.
- 2015-ben a községen átvezető főút teljes felújítása Nagyszombat 

megye anyagi támogatásával és szakmai felügyeletével.
- Ezzel egyidőben a község elkezdte a főút melletti járdák 

rekonstrukcióját, illetve a kerékpárút javítását.
- A községi hivatalban és az esküdtető teremben található 30-40 

éves szociális helységek felújítására is sor került.
- 2015-ben sikerült újraindítani a pékséget, ahol nagyon finom 

pékárut kínálnak.
- Európai Únios támogatás segítségével elkezdtük 

a kamerarendszer kiépítését. Jelenleg 7 kamera segíti falunkban 
a közbiztonságot.

- 2015 novemberében felújítottuk az egészsegügyi központ 

fűtésrendszerét -  a korábbi szénfűtéses rendszert gáztüzelésre 
cseréltük, biztosítva ezzel a meleget a betegeknek.

- 2015-ben új szennyvízszállító-tartálykocsit és téli útkarbantartásra 
használt szórót sikerült vásárolni. 2016-ban pedig fűkaszát 
vettünk, ami ez évtől elősegíti a község zöldterületeinek 
karbantartását. 

Mely célok voltak prioritások 2016-ban?
2016-ban elsődleges célunk volt folytatni a fontos beruházások 
megvalósítását és újabb projekteket készíteni. 2017-ben községünk 
első írásos emlékének 800. évfordulóját ünnepeljük, az ünnepi év 
keretén belül rendezvényeket és kiadványokat készítünk.
2016-ban sikeresen megvalósítottuk az alábbi munkálatokat, 
feladatokat:
A bérlakások mellett öntözőrendszert sikerült telepítenünk és az 
egész faluban folytattuk a parkosítást. Községünkben sajnos több 
évtizeden át nem volt megoldva az esővíz elvezetés kérdése. Két 
év lefolyása alatt három szakaszon sikerült megoldanunk ezt a 
problémát is – a Zsellér utca, Sóspuszta és a faluközpont. Továbbá 
elvezettük az esővizet az óvodák, az alapiskola és részben a 
kultúrház épületeitől.
Az iskolai konyha felújítása: az iskolák és óvodák menzáját sikerült 
egy helyre telepítenünk, felújítottuk a szennyvízredszert és 
személygépkocsit vásároltunk, mely az étel hordozására szolgál. 
A sok beruházás mellett (hitel nélküli) talán a község legnagyobb 
sikere, hogy közel 40 év után árverésen sikerült megvárásolnunk 
a Kandia halastót, a futballpálya mögötti és melletti, illetve a temető 
melletti területeket, továbbá a régi kertészetet és a Dudvág 
folyón túli szántóföldet, melynek összterülete 9,5 hektár. Ezzel 
önkormányzatunk visszaszerezte az alsószeliek egyik legértékesebb 
természeti kincsét. 
Nem utolsó sorban a község a helyi futballcsapat fő támogatója, 
mely 2016-ban történelmi sikereket ért el – a felnőtt futballcsapat 
IV. ligába való továbbjutása. Továbbá a felsőszeli és alsószeli ifjúsági 
csapatok egy csapatként küzdenek a pályán és további fiatal 
csapatokat sikerült megalakítani (felkészítő és a U13).  
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Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak 
jedine s dobrotami od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473
Duslo Šaľa poskytuje študentom vybraných odborov finančné 

benefity, čo podstatne prispieva k zatraktívneniu štúdia

V súčasnosti sú mnohé technické odbory 
ako chemik operátor, elektromechanik sil-
noprúdovej techniky, mechanik strojov a 
zariadení a ďalšie medzi študentmi „neatrak-
tívne“,  nedostatočne obsadzované. Rozvoj 
technológií a technických zariadení si však 
vyžaduje stále viac kvalifikovaných odbor-
níkov vzdelaných v technických smeroch. Aj 
v súčasnosti je po stredoškolsky vzdelaných 
absolventoch takýchto odborov veľký dopyt 
zo strany zamestnávateľov. 
Duslo, a.s. a  Spojená škola v Šali – Veči v zá-
ujme „vyváženia dopytu a ponuky“ začali 
v minulom roku novú formu spolupráce pri 
získavaní žiakov do vybraných učebných 
a študijných odborov.
Na Spojenej škole sa koncom februára stretli 
zástupcovia Dusla, Spojenej školy, základ-
ných škôl a médií. Na stretnutí diskutovali 
o aktuálnych témach stredného a základné-
ho školstva, o problémoch zamestnávateľov 
so získaním kvalifikovaných absolventov, 
o duálnom vzdelávaní, o  postavení Spojenej 
školy, ktorá má v regióne vybudované dobré 
meno a stabilné postavenie.

Ing. Anna Keseliová, riaditeľka Spojenej 
školy, predstavila zameranie školy, možnosti 
štúdia i mnohé mimoškolské aktivity pre 
žiakov. Škola každoročne organizuje široké 
spektrum odborných exkurzií a aktivít a za-
hraničné pobyty a stáže v rámci projektovej 
činnosti. Okrem teoretického vzdelávania 
poskytuje škola aj praktický odborný výcvik, 
a to nielen na svojich pracoviskách, ale aj 
u partnerských zamestnávateľov, medzi 
nimi aj v Dusle. Vzájomná spolupráca vychá-
dza aj z historickej tradície; tí skôr narodení 
si pamätajú, že škola v minulosti patrila 
Duslu a mnohí zo  súčasných zamestnancov 
Dusla sú jej absolventmi.  
JUDr. Silvia Karásiková, personálna riadi-
teľka Dusla, otvorila tému pripravovaného 
zákona o duálnom vzdelávaní, čo je vlastne 
návrat k modelu, ktorý už v minulosti dobre 
fungoval. Duálne vzdelávanie – spojenie 
teórie a praxe v Dusle prebieha nezávisle od 
existencie či neexistencie zákonnej normy.
Mgr. Mária Fejesová, učiteľka chémie zo 
základnej školy vo Vlčanoch, zdôraznila, že 
výchova k technickému smerovaniu detí 

začína v prvých ročníkoch základnej školy, 
ale vzťah detí k technike, k technickým vy-
moženostiam sa vytvára už od útleho veku. 
Dôležitý je vplyv rodičov, ale rozhodujúce je, 
ako dokážu učitelia zatraktívniť napr. výučbu 
chémie.
Ing. Aneta Šebeňová už niekoľko rokov ve-
die Krúžok mladých chemikov na Základnej 
škole Ľ. Štúra v Šali. So žiakmi pripravili aj na 
toto stretnutie niekoľko ukážok zaujímavých 
chemických pokusov. 
Spojená škola, organizačná zložka Stredná 
odborná škola v šk. roku 2015/16 ponúka 
štúdium v odboroch: Chemik operátor, 
Mechanik elektrotechnik, Programátor obrá-
bacích a zváracích strojov a zariadení, Me-
chanik strojov a zariadení, Elektromechanik 
silnoprúdová technika a Strojný mechanik.
Duslo poskytne študentom týchto odborov 
finančné benefity, ktoré môžu podstatne 
prispieť k zatraktívneniu štúdia spojeného 
s odborným výcvikom u toho najväčšieho 
zamestnávateľa v okolí Šale. Študenti môžu 
získať mesačné štipendium od 9 do 45 €, 
príspevok na stravovanie do výšky 40 € 
mesačne, hodnotné odmeny za vynikajúce 
koncoročné vysvedčenie, odmenu za prá-
cu počas odborného výcviku 80 až 100 € 
mesačne. Cez letné prázdniny na brigáde 
v Dusle môžu zarobiť 2,50 €/hod. Najväčším 
bonusom je však zaručené zamestnanie po 
skončení štúdia.
Obdobie podávania prihlášok na strednú 
školu a čas rozhodnutia sa blíži. Odveká 
múdrosť „ Remeslo má zlaté dno“ stále platí. 
Rodičia, zamestnávatelia, celá spoločnosť 
- my všetci potrebujeme kvalifikovaných 
absolventov škôl, ktorí sa po skončení štúdia 
spojeného s odborným výcvikom  zapoja 
do pracovného procesu a spravia prvý krok 
k osamostatneniu sa a k začiatku svojej pra-
covnej kariéry. Pomôžme im v tom!

- vedenie Spojenej školy Šaľa-Veča - 
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Vážení Šaľania,
za sebou máme už vyše 

dvoch rokov volebného ob-
dobia, počas ktorých sa nám 
v našom meste aj spoločný-

mi silami podarilo zrealizovať 
mnoho zmien, nápadov, 

vyriešiť množstvo podnetov. 
Týmto sa s Vami podelím 

o všetko dôležité, čo sme aj 
spoločnými silami dosiahli 

a čo nás ešte čaká.
Základom je príjemné 

prostredie
Od začiatku funkčného ob-
dobia sme začali pracovať 
na modernizácii verejného 
osvetlenia na energeticky 
úspornejšie led svietidlá. 
V súčasnosti sa chystá už 

tretia etapa a mojou snahou 
je zmodernizovať osvetlenie 

aj v niektorých budovách 
materských a základných 

škôl. Prvý rok pôsobenia sa 
vyznačoval aj prípravami na 

dobudovanie nového do-
mova dôchodcov. Tento bol 
slávnostne otvorený vo feb-
ruári 2016 a v súčasnej dobe 
má takmer úplne plné kapa-
city s vynikajúcim ohlasom 
od samotných ubytovaných 
dôchodcov. Aj vďaka vašej 

podpore pribudlo seniorom 
koncom roka 2016 dvanásť 

potrebných polohovateľných 
postelí. Pre našich seniorov 

nielen 
v „domo-

ve“ sa 
celoročne 

koná 
množstvo 

akcií, 
posedení 
a večier-

kov, mno-
hé práve 
s organi-
začnou aj 
finančnou 
podporou 

mesta. 
Rozvíjanie 

vzťahov 
medzi dô-
chodcami 
a mladými 

je nevyhnutné. Je dôležité 
vyzdvihnúť nutnosť spolu-

patričnosti v medzigenerač-
ných vzťahoch a pre našich 
seniorov zabezpečiť atrak-
tívne podmienky pre život 

v meste. V tomto trende bu-
deme naďalej pokračovať.

Deti, naša budúcnosť, 
radosť, zodpovednosť
V prvom roku funkčného ob-
dobia sme vynovili štyri det-
ské ihriská a dve úplne nové 

vybudovali, jedno z nich 

v Hetméni. Aj v roku 2016 
sme slávnostne prestrihli 

niekoľko pások – prvú na no-
vom multifunkčnom ihrisku 
na ZŠ J. C. Hronského, druhú 
na spoločnými silami vybojo-
vanom modernom detskom 
ihrisku Žihadielko. V priebe-
hu roka nám pribudli hracie 
prvky aj v Pribinovom parku 
vo Veči a začali sme s obno-
vou priestoru v nemocnič-
nom parku. Ten sa nám po-

darilo získať do dlhodobého 
prenájmu v septembri 2015. 
Počas uplynulých mesiacov 
pribudla v parku nová zeleň, 
posedenie na pikniky, nové 

detské prvky ako trampolína 
alebo hrad so šmykľavkou. 
V najbližšej dobe chystáme 

zníženie plotu, čím zvýrazní-
me veľkorysý krásny priestor 
a lepším rozhľadom zvýšime 
aj bezpečnosť detí a rodičov. 
Na jar 2017 pribudnú do pri-
pravených kotercov aj prvé 
zvieratká. Detičky aj rodičia 

sa tak môžu tešiť na „Babičkin 
dvor“, ktorý predovšetkým 
mnohým starším Šaľanom 

pripomenie krásy starej Šale, 
kde bol nemocničný park so 
srnkami či rybičkami jedným 
z prvkov, ktoré dotvárali ko-

lorit mesta.
Podporovať naše ratolesti sa 
snažíme aj prostredníctvom 
spríjemňovania ich pobytu 
v školských a predškolských 

zariadeniach. Za najväčší 
úspech môžeme považovať 

obnovu ZŠ Hollého, ktorá 
bola ukončená v decembri 

2016. Škola sa dnes pýši 
kompletne novými oknami, 

obnovenou strechou na 
dvoch pavilónoch, komplet-

ne obnovenou fasádou aj 
príjazdovou cestou. V pozor-

nosti centra mesta stoja aj 
ďalšie dve budovy škôl. Zák-
ladná škola s MŠ P. Pázmanya 
s VJM a Základná umelecká 

škola dostali v lete 2016 nový 
vzhľad obnovením fasády. 
Spojením síl vás, občanov, 

sa na benefičnom koncerte 
vyzbierali ďalšie prostriedky 
pre obnovu maďarskej školy. 
V neposlednom rade treba 
spomenúť ZŠ s MŠ Bernolá-
kova, ktorú sa nám podarilo 
udržať a v septembri 2015 
sme dokonca v priestoroch 
otvorili materskú školu aj so 
špeciálnou triedou pre deti 
s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými 

poruchami. Našou víziou do 

pokračovanie na str. 10.

Primátor Šale, Mgr. Jozef Belický hodnotí dva roky volebného obdobia 2014-2018

Šaľa opäť po rokoch „vstala z popola“... 
V meste sa vo veľkom buduje  

a modernizuje, skrátka - Šaľa žije naplno

Primátor Belický s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
prestrihujú pásku dokončeného Domova dôchodcov
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budúcnosti je pre deti v tejto 
triede zabezpečiť kvalitné 

špecializované, aj základné 
vzdelanie.

Využitie štátnych  
dotácií

Stretnutie s ministrom do-
pravy a výstavby SR Árpa-
dom Érsekom v novembri 
2016 nám prinieslo ďalšie 
riešenia v súvislosti s vý-

stavbou nájomných bytov. 
Minister nám vo veci vyslovil 
podporu. ŠFRB nám nedáv-

no potvrdil financovanie 
časti bytov, ktoré plánujeme 

a na zvyšok sme už podali 
opakovanú žiadosť. Okrem 
toho máme potvrdené fi-

nančné prostriedky vo výške 
takmer 2 mil. € z eurofondov 

na rekonštrukciu budovy 
mestského úradu. Občanom 
uľahčí vybavovanie záležitos-
tí potrebný výťah aj novo-vy-

tvorené klientske centrum.
Významnú aktivitu sme tak 
začali vyvíjať aj v oblasti zís-
kavania dotácií. Zo štátneho 
rozpočtu na rok 2015 nám 

poskytla Rada vlády pre pre-
venciu kriminality prostried-

ky na financovanie rozšírenia 
monitorovacieho systému 
mestskej polície, Minister-

stvo vnútra SR tiež prostried-
ky na projekt inovatívnej 

ochrany majetku syntetic-

kou DNA. Na pokračovanie 
v modernizácii a rozširovaní 

kamerového systému sa nám 
podarilo získať dotáciu aj 

koncom roka 2016, projekt 
sa bude realizovať v roku 

2017.
Dotácia pomohla aj telocvič-
niam troch základných škôl, 

ktorým pribudli cvičebné 
pomôcky, ale zrekonštruo-
valo sa aj kúrenie a sociálne 
zariadenia, inžinierske siete 

telocvične na ZŠ Ľ. Štúra 
v Šali. Prostredníctvom získa-
nej dotácie cez miestnu ban-
ku sa pomohlo najprv našim 
malým futbalistom a miku-
lášsky darček dostali v roku 
2016 aj mladšie žiačky há-

dzanej. V roku 2015 sme zís-
kali príspevok na vybavenie 
a zariadenie chránenej diel-
ne, súvisiace stavebné úpra-
vy hradilo mesto. V oblasti 
sociálnej starostlivosti sme 

dostali dotáciu na zakúpenie 

špeciálneho motorového 
vozidla na rozvoz jedál pre 

viac ako 100 seniorov a zdra-
votne ťažko postihnutých 
ľudí v našom meste. Dom 

kultúry sa vďaka ďalšej dotá-

cii teší novej audiovizuálnej 
technike, prispeli sme k ob-

nove kaplnky sv. Jozefa, ľudia 
v mestskom útulku dostali 

nové vybavenie, zriadili sme 
krízové centrum. V roku 2015 
sa nám podarilo skolaudovať 

pešiu zónu, ktorá v letných 
mesiacoch mohla konečne 
ožiť vďaka letným terasám. 

Rozbehli sme aj úspešné 
Farmárske trhy, ktoré sa stali 
obľúbeným zdrojom tradič-

ných výrobkov. Do mesta 
sa po plánovanej zimnej 

prestávke vrátia v priebehu 
jari. Na podporu propagácie 
mesta sme vydali nové po-
hľadnice a brožúru o meste, 

pripravuje sa nová kniha.
V uplynulom roku sme re-
alizovali aj urbanisticko-ar-

chitektonickú súťaž návrhov 
pre športovo-rekreačný areál 

s riešením návrhu letného 
kúpaliska s wellness centrom 

pre celoročné využitie a s 

využitím zdroja termálnej 
vody, ktorý sa nachádza 

priamo v areáli, s penziónom 
a návrhom zimného štadió-
na. S týmto zámerom sme 
sa zapojili do výzvy SZĽH 

v rámci projektu Revitalizácie 
a prestavby zimných štadió-
nov na multifunkčné centrá 

pre rodiny.
Ocenenia a úspechy 

mesta Šaľa
Podarilo sa nám získať aj štyri 

významné ocenenia – v pr-
vom roku to bolo ocenenie 

za vzdelávacie aktivity v rám-
ci projektu Slovensko bez ba-
riér za rozbehnutie predškol-
skej výchovy detí s autizmom 
v priestoroch materskej školy 
na Bernolákovej ulici. V roku 

2016 sme boli poctení ďalším 
významným celoslovenským 
ocenením, tentokrát za naše 
aktivity v prospech ľudí v se-
niorskom veku. Poctení sme 
boli aj ocenením za najkrajší 

web samosprávy na Slo-
vensku, ktorý sme vo svojej 
vynovenej podobe spustili 
práve na jar 2016. Treba ale 
poukázať aj na významný 
posun v znížení ekologic-
kého zaťaženia mesta, čo 

v súčasnej modernej dobe 
považujem za nesmierne 

dôležité. Mestskí policajti od 
októbra 2015 začali ako prvé 
mesto na Slovensku využívať 

na svoju prácu výhradne 
elektromobily a koncom 

roka 2016 sme rozmiestnili 
po meste a jej mestskej 

časti niekoľko kontajnerov 
na drobný elektroodpad. 
Užívaním elektromobilov 

mestskej polície mesto ročne 
usporí 7,40 tony CO2, za čo 

sme z rúk ministra životného 
prostredia prijali ocenenie 

v celoslovenskej súťaži zele-
ného verejného obstarávania 

GPP Award. Zároveň som 
zástancom nového elektro-
busu mestskej autobusovej 

dopravy, ktorý bude v našom 
meste jazdiť už od druhej 

polovice roka 2017 a bude 
spĺňať nielen najvyššie eko-
logické kritériá, ale aj vysoký 
štandard modernej, komfort-

nej a bezpečnej prepravy.
Bezpečnejšie cesty pre 

Šaľanov
Mojou najväčšou snahou 
a prioritou bolo a stále aj 
zostáva zrealizovanie ob-
chvatu mesta Šaľa a zno-
vuzrodenie polikliniky. Za 

Ministerské návštevy sa v Šali uplynulé dva 
roky striedajú tak ako nikdy predtým, čoho 

výsledkom sú rôzne schválené projekty a 
konkrétne činnosti, ktoré modernizujú Šaľu 

a občania to môžu vidieť na každom kroku..., 
buduje sa, opravuje sa, Šaľa žije kultúrnym 

a spoločenským životom, podporujú sa 
školy, mesto nezabúda na seniorov, váži si 
podnikateľov mesta, ktorí Šaľu pravidelne 

podporujú pri rôznych príležitostiach.  
Aktuálny dynamický obraz súčasnej Šale, 

ktorá začala zase po dlhých rokoch napre-
dovať..., musia vidieť a rešpektovať aj „veční 

kritici“.

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



rovnako dôležité pokladám 
aj vybudovanie nájomných 

bytov predovšetkým pre 
mladé rodiny, ale aj zrealizo-
vanie cyklotrasy. V priebehu 
roka 2016 sa nám aj vďaka 

občianskym aktivitám a 
poslancom mesta podarilo 

dosiahnuť viacero úspechov. 
Naše mesto navštívil minister 
dopravy a výstavby SR Árpád 
Érsek, ktorý nám potvrdil, že 
obchvat mesta bude jednou 

z jeho priorít. Nasledovalo 
stretnutie s ministrom fi-

nancií Petrom Kažimírom, 
ktorý našu iniciatívu privítal 
a prisľúbil riešenie problému 

s financovaním obchvatu. 
Aktuálne sa spracováva štú-
dia realizovateľnosti a po zís-
kaní 8 miliónov eur na výkup 

pozemkov sa posunieme 
výrazne vpred, čo nám v feb-

ruári 2017 potvrdil aj pod-
predseda vlády Peter Pelle-
grini. Začiatkom roka 2017 
bolo zároveň podpísané aj 
Memorandum o spolupráci 
pri presadzovaní výstavby 

obchvatu všetkými obcami 
šalianskeho okresu, generál-
nym riaditeľom spoločnosti 
Duslo Petrom Bláhom, Mi-
lanom Belicom v zastúpení 
NSK a samozrejme našou 

samosprávou.
Pre pohodlie obyvateľov sa 
nám podarilo opraviť a ob-
noviť množstvo miestnych 

komunikácií a chodníkov 
v meste. V roku 2015 na-

príklad časť Váhovej ulice, 
Murgašova ulica, SNP, časť 
Budovateľskej, alebo vjazd 
na P. Pázmaňa. V roku 2016 
sme investovali do opravy 
Komenského ulice vo Veči, 

Robotníckej, Orechovej, 
alebo prepojovacej medzi 

Budovateľskou a Vlčanskou. 

Opravy sa dočkali aj nie-
ktoré chodníky, napríklad 

prepoj medzi ulicou Gen. L. 
Svobodu a Hollého, chodník 
vo vnútrobloku Nešporova, 
Vajanského, Horná a ďalší 
na Nešporovej, či Dolnej 

ulici. V roku 2017 sa chceme 
zamerať aj na opravu niekto-

rých chodníkov v mestskej 
časti Veča – v prvom rade na 

Lúčnej a Cintorínskej ulici. 
So svojimi žiadosťami sme sa 
opakovane obracali aj na Slo-

venskú správu ciest. V roku 
2015 pracovníci opravili 

chodníky vedúce cez cestný 
most a dostali sme prísľub na 
výmenu zničeného skorodo-

vaného zábradlia. 
Podujatia v Šali

Významne sme podporili 
rozmach kultúry a kultúrno-

-spoločenských podujatí. 
MsKS pravidelne organizuje 

akcie pre malých aj veľ-
kých, naša divadelná sála sa 

teší bohatému programu 
divadelných a filmových 

predstavení, v meste závrat-
ným tempom ožil folklór. 
V novembri 2015 sme Vás 

potešili koncertom skupiny 
Desmod, v roku 2016 zaví-
tala do nášho mesta snáď 

najznámejšia slovenská 
hudobná skupina Elán, na 
šalianskych slávnostiach 

zahrali Iné Kafe. Nezabudnu-
teľné vystúpenie previedol 

SĽUK a hlavne mladí sa tešili 
z vystúpenia Adama Ďuricu 
alebo Majka Spirita. Na jar 

tohto roku s netrpezlivosťou 
očakávame príchod Tubla-
tanky a súčasťou tohtoroč-

ného programu večianskeho 
podujatia bude ďalšia veľmi 
známa slovenská skupina. 
Som nesmierne rád, že aj 

šaliansky jarmok či večianske 
slávnosti a vianočné trhy sa 

tešia veľkej obľube všetkých 
nás, Šaľanov. Počas leta 2016 
sa uskutočnil už druhý roč-

ník Kinofestu a s príchodom 
zimy ste mohli byť uchvátení 
filmami Snowfilm festu. Som 

hrdý aj na zorganizovanie 
už druhého ročníka súťažnej 

prezentácie a výstavy vín 
Terra Wag, ktorá sa opäť ko-
nala pod záštitou aj takého 

významného profesora vína, 
ako je Fedor Malík. Pre obča-
nov sme v roku 2016 zaviedli 
aj pravidelné súťaže o lístky 
na kultúrne a iné podujatia, 
ktorými mesto disponuje. 
Zlepšovaním kultúrnych 

podmienok sa zvyšuje atrak-
tivita nášho mesta.

Okrem spomínaných kul-
túrnych aktivít sa ako mesto 
zapájame aj do celosloven-

ských akcií ako „Do práce 
na bicykli“, alebo „Pýtajme 
si slovenské“. Ožila aj naša 

webová stránka, kde občania 
s prehľadom nájdu všetky in-
formácie a zaujímavé správy 
z mesta. Novinkou na našej 

novej, proobčiansky oriento-
vanej stránke je podnet pre 
primátora, kde môžete klásť 
otázky priamo mne. Snaží-
me sa byť neustále aktívni 

aj v našej FB skupine Mesto 
ŠAĽA. Od jari 2016 funguje 
na mestskom úrade aj nová 

služba mediácie. Každú 
stredu môžete svoje rôzno-

rodé problémy riešiť osobne 
s mediátorkou, pričom prvé 

sedenie máte bezplatné. 
Koncom roka 2016 sme zača-
li s pasportizáciou cintorína 

v Šali. Výsledkom bude spre-
hľadnenie evidencie nájmov 
k hrobovým miestam, ale aj 
virtuálny cintorín dostup-
ný v kiosku na cintoríne, 
na webe alebo mobilnej 

aplikácii. Na rok 2017 sme 
vyhradili finančné prostried-

ky na úpravu plochy pre 
nový mestský cintorín v Šali. 
Rok 2017 bude zlomový aj 
v novom systéme zbierania 

triedeného odpadu a dôraze 
na skvalitnenie vykonávania 
odborných prác pri kosení 
a úprave mestskej zelene. 

Zároveň, pre zlepšenie infor-
movanosti Vás, občanov, sme 
začali písať online spravodaj-
stvo zo zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.
Základom sú dobré 

vzťahy
Som veľmi rád, že sa nám 
podarilo atmosféru medzi 

poslancami a vedením mesta 
zlepšiť, môžem konštatovať, 
že spolupráca je v súčasnosti 

skutočne konštruktívna. 
Vzniknutú dôveru poslancov 
si vážim a vnímam ju naďalej 
ako motiváciu. Avšak nie je 

to len o vzťahoch  medzi po-
slancami  a mestom, rozvoju 
mesta a atraktívnejším pod-

mienkam pre jeho obyva-
teľov pomáhajú aj podnika-
teľské subjekty a občianske 

združenia.
Naše družobné mestá

Zároveň sa nám darí pod-
porovať partnerské vzťahy s 

našimi družobnými mestami, 
čoho dôkazom sú mnohé 

oficiálne návštevy, ale aj prí-
jemné stretnutia napríklad 

pri futbalovom turnaji. Pre 
deti z partnerského mesta 
Mohyľov Podolskij, ktorých 

rodiny pocítili, čo sú vojnové 
nepokoje, sa naše mesto na 

pár dní stalo v roku 2015 prí-
jemným útočiskom. Partner-
stvo preto pre mňa nie je len 
o udržiavaní si priateľských 
vzťahov, ale aj o podpore, 
pomoci a spolupatričnosti. 

Prvý muž Šale si veľmi váži a ctí seniorov, ktorých často navštevuje.  
A hlavne, nezabúda na nich pri rôznych príležitostiach...

pokračovanie na str. 12.
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Tábor ukrajinských detí sa 
uskutočnil aj vďaka podpore 

miestnych podnikateľov. 
Mesto si váži miest-
nych podnikateľov
Na jeseň 2016 sme uspo-

riadali stretnutie podnika-

teľov na podporu športu, 
v predsviatočnom období sa 
opäť konalo veľké stretnutie 

podnikateľov, poslancov 
a predstaviteľov mesta a ve-

rejnej správy v Dome kultúry. 
Podnikateľské subjekty majú 
neoceniteľný vplyv na kva-
litu života v meste a ich po-
moc a prístup si nesmierne 

vážim.
Cudzinci v našom  

meste
Naše mesto sa musí vyspo-
riadať aj s novými výzvami. 

Máme tu robotníkov z Bul-
harska, Rumunska s najmä 

zo Srbska. Naša verejnosť to 
vníma väčšinou žiaľ, nega-

tívne. Kriminalita týchto cu-
dzincov je však v skutočnosti 
nižšia ako u našich občanov. 

Nehovoriac o tom, že v súvis-
losti s budovaním novej pre-
vádzky v Dusle sú tu stovky 

pracovníkov z celého Sloven-
ska. Zahraniční zamestnanci 

sem prichádzajú najmä za 
prácou v Samsungu a dôvo-
dy majú rovnaké ako Slováci, 
ktorí odchádzajú do zahrani-
čia – zarobia podstatne viac 
ako doma. Tento trend bude 
pokračovať aj v nadväznosti 
na britskú investíciu v Nitre. 
Historicky v Šali už boli za-
hraniční robotníci a nikdy 

nebol s nimi problém. Na-
príklad Poliaci u nás žili 15 
rokov a bolo ich tu asi de-

väťsto.  V rámci kompetencií 
mesta sme  rozbehli proces 

zmien a doplnkov územného 
plánu mesta s cieľom obme-

dziť možnosti nekontrolo-
vaného budovania ubytovní 

v našom meste. 
Dôležité priority Šale 

v tomto roku
V roku 2017 naďalej zostáva 

mojou najväčšou výzvou 
obchvat a poliklinika, ktorá 
je podľa slov predsedu NSK 

na dobrej ceste k navráteniu 
jej statusu polikliniky mini-

málne v takom významnom 
rozsahu, ako má poliklinika 

v Štúrove. Zastupiteľstvo 

Nitrianskeho samosprávneho 
kraja zaradilo našu poliklini-
ku na rokovanie zastupiteľ-
stva VÚC v marci - cieľom je 

prijať štatút, prevádzkovať aj 
pohotovosť a investovať do 
polikliniky. Verím, že sa nám 

už čoskoro podarí zrealizovať 
aj projekt cyklotrasy z mest-

skej časti Veča smerom k 
spoločnosti Duslo, ale aj zre-
vitalizovanie predstaničného 
priestoru.  V riešení je aj prí-

prava rekonštrukcie komuni-
kácie na Hornej ulici spojená 
s vybudovaním parkovacích 
miest, kde sme zapojili aj ve-
rejnosť. Dokončuje sa aj do-

kumentácia na rekonštrukciu 
mestských jaslí a pripravuje-
me aj žiadosť o NFP na vybu-
dovanie odborných učební 

na základných školách, s kto-
rými sa chceme uchádzať 

tiež o zdroje EÚ. Očakávame 
pozitívne správy ohľadom 

vyhodnotenia už podaných 
projektov na rekonštrukciu 

a rozšírenie kapacít MŠ Druž-
stevná  a výstavbu tematic-

kého ihriska, ktoré by mohlo 
byť postavené ako replika 

historickej pamiatky Majk z 
nášho družobného mesta 

Oroszlány. Dôležitými výzva-
mi v tomto roku bude určite 
rekonštrukcia budovy Mest-

ského úradu, ktorá prinesie aj 
zriadenie klientskeho centra 

pre občanov aj chýbajúci 
výťah. V tomto roku zároveň 
plánujeme výstavbu nájom-

ných bytov na Kráľovskej 
ulici. Aktuálnou novinkou 
je, že mesto sa zapojí do 

výzvy OP životné prostredie 
s projektom rekonštrukcie 

kultúrneho domu vo Veči, ale 
aj Domu kultúry v Šali. Našim 
cieľom je komplexná rekon-
štrukcia oboch kultúrnych 

stánkov. 
V prvej polovici volebného 

obdobia sme množstvo ener-
gie venovali príprave projek-
tov, rokovaniam na získanie 
podpory a ďalším aktivitám, 

ktoré nám do budúcnosti 
uľahčia realizáciu našich 

cieľov. Do roka 2017 sme tak 
vstúpili s ešte väčším odhod-
laním a nasadením priniesť 
všetkým nám, Šaľanom, čo 
najviac pozitívnych zmien.

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta Šaľa

Mesto Šaľa podporuje deti, rekonštruuje školské zariadenia  
a spríjemňuje prostredie predškolských zariadení

texty k foto, titulok a redakčná úprava 
materiálu - Regionálny Žurnál

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



UNIVERSAL 
Váš profesionálny partner

Odpovedá: 
Iveta FÁBIKOVÁ - regionálna riaditeľka 
spoločnosti UNIVERSAL, so sídlom v Šali  

telefón: 0902 980 105;   
email: fabikova@universal.sk; 

web: www.universal.sk
Spoločnosť sídli pri Reštaurácii RICO  

(budova  bývalého okresného súdu), Jarmočná 224/3. 

Rok 2016 bol mimoriadne priaznivý pre ľudí, ktorí investovali do kúpy 
nehnuteľnosti. Historicky najnižšie úroky a dostupnosť  hypotekárnych 
úverov, ale aj nízke ceny nehnuteľností dopomohli klientom za 
výhodných podmienok a relatívne jednoducho získať hypotéku na byt 
alebo rodinný dom.
Realitný trh sa vďaka tomuto kroku naštartoval tak, že v niektorých 
regiónoch stúpli ceny nehnuteľností až o viac ako 20%. Ak 
zoberieme do úvahy, že od 1. 3. 2017 bude v platnosti nový Zákon 
o úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou, ktorého cieľom je 
zastaviť, alebo minimalizovať podiel rizikových úverov (znížiť počet 
potenciálne nesplácaných úverov v prípade zvýšenia úrokových 
sadzieb), môžeme predpokladať, že v roku 2017 už bude mať 
hypotekárna nálada klesajúcu tendenciu.
Čo teda môžeme očakávať v roku 2017? Pri hypotekárnych 
úveroch budú najpodstatnejšie úpravy kritérií LTV (percento, ktoré 
vyjadruje pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti) a prepočet 
disponibilných zdrojov klienta.
Hypotéky s LTV nad 90% (všeobecne ich nazývame stopercentné 
hypotéky) bude môcť získať len 10% klientov, teda len jeden 
z desiatich klientov. Hypotéku s LTV nad 80% bude môcť získať 
len 40% klientov, teda len štyria z desiatich klientov, pričom banky 
budú preferovať bonitných klientov s dobrými „demografickými“ 
parametrami (vzdelanie, zamestnanie, vek……), takže 
predpokladáme, že takúto hypotéku budú môcť dostať prevažne 
klienti z väčších miest.
Pri výpočte disponibilného príjmu klienta budeme musieť počítať 
s vyššou finančnou rezervou klienta, stresovým testovaním nového 
úveru (výpočet splátky pri úrokovej sadzbe o 2% vyššej), ktoré už 
banky v súčasnosti aplikujú, ale aj rovnakým stresovým testovaním 
splátky existujúceho hypotekárneho úveru (v prípade, že ho nebude 
vyplácať novým úverom). Od príjmu budeme odrátavať aj 3% 
z výšky limitov kreditných kariet, alebo kontokorentných úverov, bez 
ohľadu na to, či ich klient čerpá, alebo nie. 

Takže prakticky, ak má klient, ktorý žije sám, napríklad čistý príjem 
700,- EUR, tak jeho disponibilný príjem budeme počítať nasledovne:

Klient si pri tomto prepočte môže zobrať úver cca 62 tis. eur, keď 
berieme do úvahy úrokovú sadzbu 1,49% a výpočet pri stres 
teste +2%, takže výslednej úrokovej sadzbe 3,49%. Reálne sa ale 
pri stanovení maximálnej výšky úveru zohľadňujú ešte ďalšie, už 
spomínané parametre, takže prepočet je len informatívny.
Ak mám predpovedať vývoj trhu v roku 2017, tak očakávam rast 
cien nehnuteľností, úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch už 
pravdepodobne klesať nebudú, skôr naopak. Klientom odporúčam 
uzavrieť sporenie, ideálne pravidelné investovanie do fondov, 
prípadne stavebné sporenie, aby v čase, keď budú brať úver, mali 
našetrené vlastné zdroje, pretože dostupnosť hypoték bude na 
základe zavedenia nového zákona do praxe nižšia. Predpokladám, 
že predaj úverov sa spomalí, čo ale neznamená, že realitný trh 
nebude zdravo rásť.

Pýtame sa odborníkov - Budú v roku 2017 dostupné hypotéky?

Stredná odborná  škola - Szakközépiskola, Štúrova  74, 927 01   Š a ľ a
Tel./fax  031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com

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 pre-
bytočných priestorov: 
1. v budove Školského internátu, súp. č. 1058, na par. č. 2412, 
na ul. Kráľovská č. 48, 1 priestor o výmere  15m²  vhodný ako 
kancelársky, obchodný  s cenou nájmu minimálne 33,- € / m²/ 
rok a 2 priestory o výmere 15m² vhodné ako  garáž s cenou 
nájmu minimálne 24,- € / m²/ rok.
Doba nájmu: na jeden rok
2.  v hospodárskej budove SOŠ, súp.č. 7096, par. č. 2418/3, na 
ul. Štúrova 74,  priestor o výmere 14 m² vhodný ako sedlovňa 
s cenou nájmu minimálne 16,-  €/ m²/ rok
Doba nájmu: na jeden rok
3.  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 16 m²  vhodný ako kancelária s cenou náj-
mu minimálne 37,- € /m²/ rok,  plochu o výmere 16  m² na fasá-
de  budovy, na umiestnenie reklamného  nápisu s cenou nájmu 
minimálne 332,- € /rok.

Doba nájmu: na jeden rok
4. v areáli školy, par.č. 2418/1 na ul. Štúrova 74,  tri  pozemky 
o výmere 10 m² vhodné 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 10.04.2017 v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať“
Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno a priezvisko, adresu 
fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastú-
penie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel vyu-
žitia nájmu. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchá-
dzač nie je osobou v zmysle § 9a odst. 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. čís. 031 / 771 29
83.                                                                                                                    

Ing. Magdaléna Birnšteinová, riaditeľka školy
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„Ľudia budú mediátorov  
potrebovať čoraz viac,  
pretože mediácia je  
osobnejšia ako súdny  
proces, a hlavne,  
ušetrí v spore veľa peňazí“,  
hovorí certifikovaná mediátorka  

Mgr. Ildikó Veronika Regendová.
Často počujeme termíny 
mediácia, mediátor, pomáhajú 
občanovi pred súdom, urýchľujú 
riešenie sporov... Inštitút mediácie 
už platí na Slovensku 12 rokov, 
ale stále veľa ľudí ho nevyužíva – 
lebo veľakrát presne ani nevedia, 
čo to je - mediácia, ako pracuje 
mediátor. Čuduj sa svete, mnohí 
to dokonca spájajú s médiami? 
„O mne budú písať médiá? Budú 
riešiť naše veci? Určite nie...“ aj 
takéto otázky trápili istú pani, 
trošku nižšieho vzdelania. Chvíľku 
sa jej muselo vysvetľovať, že to je 
iná parketa..., ale najmä to, že táto 
pomoc je lacnejšia ako riešiť spor 
cez právnika alebo súd. Napokon 
si nechala všetko vysvetliť a že to 
skúsi..., na súd rozhodne nemá 
peniaze. Ale – čo keď to inakšie 
nejde? Preto som nesmierne rada 
privítala možnosť porozprávať 
sa s profesionálom v tejto 
oblasti, s mediátorkou, ktorá túto 
prácu vykonáva pre región od 
Galanty až po Nové Zámky. Mgr. 
Ildikó Veronika Regendová je 
certifikovanou mediátorkou. 
o Preto prvá bezprostredná 
otázka redakcie je smerovaná 
práve týmto smerom: čo 
znamená certifikovaný 
mediátor? 
- Už v dávnej minulosti - v časoch 
Feničanov, v rozvinutom 
Babylone, antickom Grécku 
a neskôr aj v rímskej civilizácii 
ľudia poznali a využívali mediáciu. 
Rimania mali pre mediátorov 
rôzne mená ako internuncius, 
philantropus, interpolator, až 
napokon mediator. Mediátor 
sa v minulosti považoval za 
posvätnú osobu a preukazovali 
jeho osobe značný rešpekt. 
V súčasnosti CERTIFIKOVANÝM 
MEDIÁTOROM v zmysle zákona 
môže byť každá fyzická osoba 
zapísaná v registri mediátorov, 
na ktorej sa osoby zúčastnené 
na mediácii dohodnú a ktorá 
funkciu mediátora príjme. Register 
mediátorov vedie Ministerstvo 
spravodlivosti SR. Zoznam 
mediátorov, mediačných centier 

a mediačných vzdelávacích 
inštitúcií je zverejnený na stránke 
Ministerststva spravodlivosti 
SR – www.justice.gov.sk. 
V zmysle zákona ministerstvo 
do registra mediátorov zapíše 
toho, kto je spôsobilý na 
právne úkony v plnom rozsahu, 
získal vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa na vysokej 
škole v Slovenskej republike, je 
bezúhonný a má osvedčenie 
o úspešnom akreditovanom 
absolvovaní odbornej prípravy 
mediátora. Samotné slovo 
Mediácia (z lat. mediare=byť 
uprostred) označuje spôsob 
pokojného riešenia konfliktov 
a sporov, ktorého cieľom je 
dohoda. V širšom zmysle slova 
je mediácia aktivita, v ktorej 
neutrálna tretia osoba, mediátor, 
pomáha dvom, prípadne viacerým 
stranám v konflikte dospieť k 
dosiahnutiu cieľa. Je to efektívna 
a alternatívna forma riešenia 
konfliktov mimosúdnou cestou.
o Čo je vlastne úlohou 
mediátora?
- Úloha mediátora v procese 
mediácie slúži ako „komunikačný 
most“ medzi stranami sporu. 
Mediátorovou úlohou nie je 
o samotnom konflikte medzi 
stranami rozhodnúť. To ale 
neznamená, že mediátorovi 
nezáleží na tom, ako sa strany 
dohodnú. Mediátor by nemal 
mať voči  stranám predsudky, 
nemal by byť zaujatý a nijakým 
spôsobom by nemal podporovať 
žiadnu zo strán. Zároveň by 
mal dohliadať na to, aby sa obe 
strany na riešení sporu podieľali 
rovnakým dielom. Snaží sa 
pochopiť stanoviská oboch 
strán, ako nazerajú na konflikt, 
aké emócie prežívajú. Pomáha 
stranám pochopiť a objasniť 
ich vzájomné potreby a záujmy 
a vedie ich k tomu, aby sa 
navzájom počúvali a odovzdávali 
si potrebné informácie. Mediátor 
dbá o to, aby bola komunikácia 
rovnomerne rozdelená a vyvážená 
medzi obomi stranami sporu, 

dozerá na to, aby každá strana 
získala dostatok informácií 
k danému sporu, na základe 
ktorých sa bude rozhodovať pri 
navrhovaní  riešení. Mediátor 
nie je kritikom sporu, ani strán, 
nikoho nesúdi a ani nehľadá 
vinníka. Naopak, mediátor 
pomáha stranám dosiahnuť 
také riešenie, aby výsledná 
dohoda nebola uzavretá na úkor 
jednej zo strán, aby dohoda 
nebola uzavretá pod nátlakom, 
aby bola založená na dobrej 
informovanosti strán, aby bola 
dohoda vecná a predovšetkým 
reálne splniteľná. Pri výkone 
svojej činnosti mediátor stranám 
poskytuje aj sociálnu podporu, 
pomáha im zvládať emocionálne 
náročnú situáciu, počúva ich, 
prejavuje pochopenie a snaží sa 
strany povzbudiť. Dobrý mediátor 
je schopný sťažnosti strán 
prekvalifikovať na požiadavky a 
v spleti emócii sprevádzajúcich 
väčšinu sporov nájsť jadro 
problému – sporu. Takto dokáže 
byť stranám účinne nápomocný 
pri hľadaní riešenia.
o Prečo je mediácia „ľudskejšia“ 
než samotný súdny proces?
- Samotný proces mediácie 
je oproti direktívnemu a 
autoritatívnemu súdnemu 
procesu viac flexibilný, menej 
formálny, podstatne rýchlejší, 
finančne menej nákladný a ťažisko 
rozhodovacej moci sa presúva na 
samotných účastníkov sporu, čím 
sa stávajú priamo zodpovední za 
výsledok. 
o Pani magisterka, povedzte 
nám trošku o sebe..., čo všetko 
predchádzalo tomu, kým ste 
začali vykonávať mediátorskú 
prax? 
- Som rodená Šaľanka, tu som 
aj vyrastala a navštevovala 
základnú školu. Strednú školu 
som navštevovala v Galante, 
kde som maturovala v obore 
Obchod a podnikanie. Po 
skončení strednej školy som 
začala pracovať v Bratislave 
v jednej celoslovenskej firme 

predávajúcej pneumatiky 
a prevádzkujúcej pneuservis 
ako asistentka obchodného 
oddelenia. Po skončení prvej 
materskej dovolenky som sa 
opäť zamestnala v Bratislave 
v jednej dizajnovej nábytkárskej 
firme ako asistentka officu. Po 
vyše roku som bola povýšená 
na ekonomické oddelenie. 
Počas tohto zamestnania som 
sa prihlásila na štúdium na 
vysokej škole. Pár mesiacov 
pred magisterskými štátnicami 
som sa stala dvojnásobnou 
maminou. Ešte počas materskej 
dovolenky som sa aktívne 
zúčastnila akreditovanej 
odbornej prípravy mediátora 
a úspešne získala osvedčenie/
certifikát mediátora. Po skončení 
druhej materskej dovolenky sa 
situácia v mojom zamestnaní 
výrazne zmenila k horšiemu 
a ja som stála pred dilemou, 
akým profesným smerom sa 
vyberiem.  Po dôkladnom 
zvážení všetkých negatív aj 
pozitív som sa nakoniec rozhodla 
pre mediáciu a výkon činnosti 
mediátora. Po starostlivom 
plánovaní som si otvorila vlastnú 
mediačnú kanceláriu a výkonu 
činnosti mediátora sa naplno 
venujem doteraz.
o Kedy skočila tá povestná 
„iskra“, že by ste mohli skúsiť 
mediáciu? Čo bolo spúšťačom?  
- Povestná iskra preskočila 
už  počas štúdia na vysokej 
škole počas prednášok, kedy 
sa mi myšlienka mediácie 
páčila a hovorila som si, že 
je to veľmi zaujímavá oblasť 
a vedela by som si takú prácu 
predstaviť. Nikdy som nebola 
technický typ, s matematikou 
a fyzikou som sa nikdy nejako 
zvlášť nekamarátila. Vždy som 
inklinovala skôr k „humánnejším“ 
smerom. Považujem sa za človeka 
s rozvinutým sociálnym cítením 
(nie, nie takým ako politické 
strany), vysokou mierou empatie 
a snahou pomáhať. Takže už 
pri výbere samotnej vysokej 
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školy som mala jasnú voľbu. Po 
skončení materskej dovolenky 
som uvažovala  „čo teraz ďalej“? 
Keďže mediácia je do veľkej mieri 
aj o pomoci a pomáhaní,  voľba 
padla na ňu. Spúšťačom okrem 
iného bol princíp mediácie, všetky 
jej výhody, systém fungovania,  
jednoduchosť, prehľadnosť, 
dostupnosť, rýchlosť, spôsob 
a jej využitie v praxi a všetky 
možnosti, ktoré ponúka. Mediácia 
sa mi zdala ako ten správny 
smer.  Je to pre mňa blízka oblasť, 
mediáciu považujem za veľmi 
perspektívnu voľbu, ktorú ľudia 
budú čoraz častejšie vyhľadávať 
pri riešení sporov. V mediácii 
vidím veľký potenciál. Ľudia sa 
ma zvyknú pýtať, prečo som sa 
rozhodla práve pre mediáciu 
(hlavne, ak je to u nás zatiaľ 
pomerne nová oblasť). Nuž, 
v skratke asi pre toto.
o Poviete aj nejaké zaujímavé 
prípady? 
- Väčšina prípadov je niečím 
zaujímavá. Každý rieši niečo iné, 
každého trápia iné veci, každý 
má svoje vlastné prežívanie. 
Počas svojej praxe som sa stretla 
s viacerými úsmevnými prípadmi, 
bola som svedkom aj silných 
emočných stavov, výkyvov nálad, 
kriku, plaču, smútku, ale aj vďaky a 
radosti. Medzi zaujímavé prípady 
v mojej praxi radím napr. spor 
medzi lekárkom a pacientom, 
kedy došlo k verejnému 
ohováraniu. Prípad sa riešil 
prostredníctvom mojej mediačnej 
kancelárie a dovolím si tvrdiť, že 
práve vďaka výhodám mediácie sa 
spor vyriešil veľmi rýchlo (cca do 2 
týždňov), jednoducho,  výhodne 
pre obe strany, a v neposlednom 
rade podstatne lacnejšie. 
Ďalším zaujímavým prípadom 
bol jeden susedský spor, ktorý 
jeho účastníkov trápil niekoľko 
rokov. Za zaujímavý, ale zároveň 
psychicky náročný prípad, 
považujem aj spor medzi matkou 
a dcérou, kedy sa z dôvodu 
silných emočných stavov musela 
konať oddelená mediácia. Počas 
samotného mediačného procesu 
vždy poskytujem účastníkom 
dostatočný priestor na to, aby 
sa mohli zo svojich problémov 
a pocitov vyrozprávať. Viem, že to 
pomáha.
o Prečo by mali ľudia 
viac využívať schopnosti 
mediátorov?
- Ako som už spomínala, 
mediátor je okrem iného 
dobrým poslucháčom. Klienti 
a záujemcovia za  mnou častokrát 
prichádzajú s tým, že majú 
pocit, že ich nikto nepočúva 
a nikto im nevie pomôcť. 
Mediátor je tiež odborníkom 
na komunikáciu a riešenie 
konfliktných situácií, taktiež má 
zručnosti z interpersonálnej 
komunikácie, teórie konfliktov 
a ovláda psychologické aspekty 
riešenia konfliktov. Pri riešení 
svojho sporu sa klienti nemusia 
obávať, že ich mediátor bude 
kritizovať, súdiť, karhať. Okrem 
vyššie menovaných schopností 
mediátora je to aj súčasný stav 
nášho súdneho systému, kedy 

súdy sú mimoriadne preťažené, 
súdnictvo je preplnené prípadmi, 
ktoré tam končiť nemusia a tým 
pádom sa čas „vyriešenia sporu“ 
zbytočne predlžuje, problém 
prehlbuje a v konečnom 
dôsledku sa stráca samotný 
efekt odstránenia problému. 
Súd sporiace sa strany stavia do 
nepriateľskej pozície a určuje, 
ktorá strana má pravdu.  Výhra 
jednej strany znamená prehru 
pre stranu druhú. V mnohých 
prípadoch dokonca spor ani nie je 
vyriešený alebo sporiace sa strany 
robia rôzne prieťahy, len aby bolo 
konečné rozhodnutie čo najviac 
oddialené. Výsledné rozhodnutie 
súdu je záväzné a priamo 
vykonateľné. Od strán sa vyžaduje, 
aby rozhodnutie súdu akceptovali 
a dodržiavali, nezávisle od toho, 
či sú s výsledným verdiktom 
súdu spokojní alebo nie. Pri 
súdnych procesoch treba rátať 
s dlhou časovou náročnosťou, 
vysokými finančnými nákladmi 
a formálnosťou procesu. Myslím 
si, že všetci, či už teoreticky alebo 
z vlastnej skúsenosti, dobre 
poznáme súdny systém.  Existuje 
však mnoho takých prípadov, keď 
sporiace sa strany môžu svoj spor 
vyriešiť aj mimosúdne. Bráni im 
v tom ale problém so vzájomnou 
komunikáciou, schopnosť 
počúvať druhú stranu a vedieť 
prijať názor protistrany. V takom 
prípade sa môžu obrátiť na 
tretiu, nezainteresovanú stranu, 
MEDIÁTORA.
o Myslíte, že ľudia  budú 
medtiátorov potrebovať stále 
vo väčšej miere?
- Ľudia sa budú so spormi 
a konfliktami potýkať stále. Budú 
vznikať aj naďalej. Tak prečo pri 
ich riešení nevyužiť mediáciu 
a schopnosti mediátorov? Isto, 
súdy a právnikov budeme 
potrebovať vždy. Ich úloha 
a funkcia je nezrušiteľná. Ale ak 
existuje jednoduchšia, ľahšia, 
rýchlejšia a lacnejšia možnosť, 
ľudskejšia alternatíva, akou 
je mediácia, prečo sa pre ňu 
nerozhodnúť? Podľa môjho 
názoru mediácia má veľmi silný 
potenciál a perspektívu. Som 
presvedčená, že je to vynikajúca 
možnosť, ako pomôcť ľuďom 
s riešením ich sporov, s ktorými 
si nevedia sami rady a spôsobujú 
im v živote stres a trápenie. 
Preto som rada, že klientom pri 
riešení ich konfliktov a sporov 
ako mediátorka môžem efektívne 
pomôcť nájsť vhodné riešenie a 
svojou činnosťou zároveň prispieť 
k portfóliu služieb v našom 
regióne.
o Kedy ste boli na seba  - ako 
mediátorka najviac pyšná?
- Bolo to teraz na prelome 
mesiacov december/január. 
Prostredníctvom mediácie som 
riešila vyporiadanie majetku 
manželov viac ako 10 rokov po 
rozvode. Napriek takému dlhému 
odlúčeniu boli vzťahy medzi 
bývalými manželmi ešte stále 
emočne napäté. Preto som volila 
oddelenú formu mediácie. Do 4 
týždňov od začatia mediácie sa mi 
podarilo prípad úspešne ukončiť, 

kedy boli spokojné obe strany. 
Na začiatku bol  navrhovateľ 
mediácie v zlom psychickom 
stave kvôli nedoriešenej situácii. 
Na konci, po úspešnom doriešení 
prípadu, odchádzal navrhovateľ 
viditeľne oslobodený od ťaživého 
problému a s nekončiacou vďakou 
mne, ako mediátorke. Bola som 
na seba skutočne pyšná, že spor, 
ktorý bývalí manželia nevedeli/
nedokázali za viac ako 10 rokov 
vyriešiť, sa mne podarilo úspešne 
doriešiť v priebehu 4 týždňov. 
A k spokojnosti oboch strán.  
Som pyšná, keď môžem aj vďaka 
takýmto prípadom povedať, že 
som mediátorkou.
o Ako pracujete pri konkrétnom 
prípade, koľko sa (myslím 
časovo) klientom venujete, 
aké zvyknete používať metódy 
práce? 
- Každý prípad je individuálny, ku 
každému klientovi pristupujem 
inak, podľa jeho potrieb. 
Niektorí potrebujú viac času 
na vysvetlenie, čo to vlastne 
mediácia je, ako funguje, aká je 
jej postupnosť. Iní klienti sa zas 
viac zameriavajú na samotný 
problém. Niekto dokáže podstatu 
problému vysvetliť v 30.-tich 
minútach, niekto potrebuje aj 
dve hodiny. Inak riešim s klientmi 
napr. otázku úpravy rodičovských 
práv a výživného na maloleté deti 
a inak riešim napr. susedské spory. 
Niekedy je na stretnutí len jeden 
účastník, niekedy obaja naraz 
a niekedy je účastníkov viacero. 
Spôsob a prístup sa snažím 
vždy voliť podľa charakteru 
a náročnosti prípadu, ako aj 
podľa naturelu klienta/klientov. 
Medzi najčastejšie metódy, 
ktoré pri svojej práci využívam, 
patrí aktívne počúvanie, 
parafrázovanie, všímam si 
na klientoch ich neverbálnu 
komunikáciu a reč tela, ktoré mi 
tiež veľa napovedia.
o Kde máte svoju kanceláriu? 
(tel. číslo, web, email...) Kde Vás 
môžu nájsť občania? 
- Klienti a záujemcovia ma nájdu 
priamo v mojej kancelárii so 
sídlom v Šali na Hlavnej ulici (v 
budove Allianzu). Taktiež ma 
nájdu každú stredu od 13,00h 
aj na Mestskom úrade v Šali, 
kde v spolupráci s mestom Šaľa 
a primátorom mesta prinášam 
občanom „Mediačnú poradňu“. 
Záujemcom a klientom som 
k dispozícii na telefónnom čísle 
0944/369 517 a kontaktovať 
ma môžu aj prostredníctvom 
e-mailovej adresy 
info@mediatorsala.sk . Viac 
informácií sa môžu dozvedieť 
aj na webovej stránke 
www.mediatorsala.sk 
o Máte aj rodinku, dávajú 
Vám zázemie? Podporuje Vás 
partner? Pretože ide o psychicky 
náročnú prácu...., a ako to 
viete všetko skĺbiť? Zosúladiť 
povolanie s rodinnými 
starosťami...? Zámerne sa 
pýtam, lebo  niektoré dnešné 
ženy „stíhajú“ maximálne 
naplniť práčku bielizňou 
a potom presedieť hodiny 
pred počítačom...dieťa hodia 

do škôlky, mužovi objednajú 
pizzu – a ešte sú strááááaaaašne 
vyčerpané... Vy iste nemáte čas 
na nudu...?
- Bez podpory manžela by som 
túto prácu asi nevykonávala. 
Manžel je mojou veľkou oporou, 
mojim pomocníkom, mojim 
partnerom, mojim kritikom, 
mojim radcom. Možno to 
znie trochu ako klišé, ale aj 
vďaka manželovi môžem byť 
plnohodnotnou mediátorkou. 
Niekedy je to náročné, či už 
z časového alebo psychického 
hľadiska skĺbiť rodinu a kariéru, 
keďže v hlave si domov odnášam 
aj starosti mojich klientov 
a zároveň v nej mám aj starosti 
moje.  Ale napriek tomu, že 
niekedy, keď mám v práci náročný 
deň a doma ma čaká „druhá 
práca“ v podobe domácnosti 
a detí, je pre mňa rodina 
najdôležitejšia. Dcérka je ešte 
malá, ona zatiaľ tak nevníma moju 
prácu. Zato syn má už takmer 14 
rokov a plne vníma, čo a akú prácu 
jeho mama vykonáva. Pravidelne 
sa mi od neho dostáva pochvaly 
a uznania.  Manžel aj deti ma 
v mojej profesii podporujú a ja 
som im za to veľmi vďačná. 
o A teraz trochu testovania.. 
Vaše životné heslo?
- Sny sú na to, aby sa plnili J
Srdcom mediátor J 
o Vaše obľúbené jedlo? 
Zemiakové placky J
o Ako najradšej relaxujete?
- Veľmi rada čítam, počúvam 
hudbu a snažím sa pri tom 
„vypnúť“. Veľkým relaxom je 
pre mňa v poslednom čase aj 
kreslenie, resp. vymaľovávanie si 
s dcérkou. Ona má svoje obľúbené 
postavičky z rozprávok, tiež 
kvietky, vianočné a veľkonočné 
motívy. Ja vymaľovávam väčšinou 
to, čo mi ona povie. Ja si pri tom 
s dcérkou oddýchnem a ona je 
rada, že som pri nej a s ňou.
o Čo je pre Vás dôležité v práci 
a čo v živote vo všeobecnosti?
- Pre mňa je dôležité, aby ľudia 
mediácii, ako aj samotnému 
mediátorovi dôverovali, nakoľko 
mediátor im môže byť skutočne 
v mnohých veciach nápomocný. 
Taktiež je pre mňa dôležité, aby 
klienti odchádzali odo mňa 
spokojní, s dobrým pocitom 
a odporúčali mediáciu ďalej. 
V živote vo všeobecnosti je 
dôležitá pohoda. Práca mediátora 
je náročná na psychiku, preto 
mediátor potrebuje pohodu, 
aby mohol svojim klientom byť 
k dispozícii a plnohodnotne sa im 
venovať.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Mgr. Ildikó Veronika Regendová
Certifikovaný mediátor  
Ministerstva spravodlivosti
Hlavná 39/20 (budova Allianz)
927 01 Šaľa
Mobil: +421/944 369 517
E-mail: info@mediatorsala.sk
Web: www.mediatorsala.sk
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Stredoškolská odborná činnosť v SOŠO a S Galanta

Stredoškolská odborná činnosť je záujmová činnosť žiakov stred-
ných škôl, ktorej sa venujú v škole počas vyučovacieho procesu ako 
i mimo vyučovania - vo svojom voľnom čase. Účasť žiakov v súťaží 
SOČ je dobrovoľná. Prácu riešia pod vedením odborného konzul-
tanta individuálne alebo kolektívne a predkladajú k posúdeniu 
odbornej komisií. Vyvrcholením stredoškolskej odbornej činnosti sú 
súťažné prehliadky, v ktorých súťažiaci prezentujú výsledky svojej 
dlhodobej práce.  15. februára 2016 v priestoroch SOŠO a S Galanta 
prebehlo školského kola stredoškolskej odbornej činnosti. Do 
súťaže sa zapojilo spolu 62 študentov študijných odborov hotelová 
akadémia a obchodná akadémia. Spolu bolo odprezentovaných 59 
prác v 5 kategóriách: 01-problematika voľného času, 03 - chémia a 
potravinárstvo, 07 - pôdohospodárstvo a životné prostredie,  08 - 
hotelierstvo a cestovný ruch, 15- ekonomika a riadenie.  
Víťazom v kategórií 03- chémia a potravinárstvo sa stala práca s 
názvom „Výroba čerstvých syrov s rozmarínom“ Evelin Bučkovej, štu-
dentky druhého ročníka hotelovej akadémie. V kategóriíí 07- pôdo-
hospodárstvo a životné prostredie zvíťazila práca Dominiky Gálovej, 
študentky druhého ročníka hotelovej akadémie, s názvom „Rakytník 
rešetliakovitý – zázrak prírody“.  kategórií 08- hotelierstvo a cestovný 
ruch bola najúspešnejšia práca „Metropoly na Dunaji“ Kristíny Taká-
čovej, ktorá je študentkou štvrtého ročníka obchodnej akadémie. V 

kategórií  15- ekonomika a riadenie najviac oslovila odbornú komi-
siu práca študentky štvrtého ročníka obchodnej akadémie, Vivien 
Mrisóovej, s názvom „Účinnosť reklamy na internete“.
Všetkým účastníkom školského kola SOČ ďakujeme za aktívny a 
tvorivý prístup pri riešení úloh SOČ. Víťazom blahoželáme a zároveň 
želáme veľa šťastia a úspechov v 39. ročníku krajského kola SOČ na 
Strednej odbornej škole technickej v Galante.

Ing. Anna Švancárová

Účastníci školského kola SOČ

Víťazi školského kola SOČ

MUDr. Regan BELOVIČ
odborný garant pre plastickú 

chirurgiu 

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;  

85105 Bratislava
www.ulk.sk

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Chceš byť trendy?
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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.2-apríl 2017

Rodinný dom 
5 izieb, 

Trnovec 
nad Váhom, 

kozub,  
terasa, 

okrasná  
záhrada,  

garáž,  
pivnica: 

150.000€

Pozemok 
13ár 

Diakovce, 
všetky IS, 

tichá ulica: 
26.500€

Stavebný 
pozemok 

9 ár  
v Trnovci 

nad Váhom: 
26.500€

Rodinný dom 
4-izbový, 
Kráľová 

nad Váhom 
kompletne 

podpivniče-
ný, bazén: 
129.000€

Novostavba 
Diakovce 
– bez in-

vestícií, už 
zariadený !!: 

150.000€

2-izbový 
byt na Čsl.

armády 
v Šali

s komorou 
a špajzou: 
57.000€

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

/

Z mojej ponuky vyberám

Galantský a Šaliansky žurnál 
Už 21 rokov na regionálnom  

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

www.zurnaly.sk
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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
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

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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V  školskom roku 2017/2018 otvárame tieto odbory:
4-ročný študijný odbor s maturitou

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

3-ročné učebné odbory  Nadstavbové štúdium
4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní 
a jazdectvo
6444 H čašník / servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník

4512 L poľnohospodárstvo
6421 L spoločné stravovanie

6403 L podnikanie v remeslách a službách
O škole:
Naša škola má vedúce postavenie vo vzdelávaní v chove koní a jazdec-
tve na Slovensku, ktoré vyplýva predovšetkým z dlhoročnej tradície a 
kvalite vo vzdelávaní a odbornej príprave študentov. Na škole sú vytvo-
rené podmienky pre kvalitnú prípravu budúcich jazdcov a chovateľov 
koní, ktorých kľúčové odborné kompetencie sú obohatené predovšet-
kým v rámci študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní 
a jazdectvo o vedomosti v oblasti všeobecného poľnohospodárstva 
(živočíšnej a rastlinnej výroby, mechanizácie), ekonomiky, podnikania 
a úzko špecializovaných odborných predmetov, ako sú napríklad dosti-
hový a súťažný poriadok, hipoterapia, sedlárstvo a remenárstvo, hygie-
na a prevencia či teória jazdy.
Zabezpečenie odbornej a racionálnej výučby na škole ojedinelého typu 
na Slovensku si vyžaduje sústredenie vyučovacie priestory pre teore-
tickú výučbu, chovateľského prostredia pre vlastný chov koní a trénin-
gového prostredia pre budúcich jazdcov z celého Slovenska v rámci 
jedného  areálu, preto môže SOŠ Šaľa ponúknuť pre študentov školský 
internát, školskú jedáleň, telocvičňu, posilňovňu, krytú a otvorenú jaz-
diareň, dostihovú dráhu, vlastný chov koní, dielne a vysokokvalifikova-
ných pedagógov, ktorí sa starajú o odbornú úroveň žiakov.
V rámci diverzifikácie orientácie absolventov bola ponuka učebných 
odborov v poslednom desaťročí rozšírená o odbory služieb, o ktorých 
absolventov je u zamestnávateľov trvalý záujem. Rovnako aj absolventi 
základných škôl vítajú ponuku atraktívnych odborov kuchár, čašník, 
kaderník a na nich nadväzujúce nadstavbové štúdium. Na škole sa 
v priebehu desaťročia vytvorili podmienky pre kvalitný odborný výcvik 

v týchto oblastiach, škola má plne vybavené odborné učebne pre od-
bory kuchár a čašník, rovnako ako aj školský kadernícky salón. Škola 
úspešne prešla pasportizáciou, ktorá potvrdila kvalitnú materiálnu 
vybavenosť pre teoretickú i praktickú prípravu študentov.
Najbližšie akcie na SOŠ Šaľa v 2. polroku školského roku 
2016/2017:
Marec – apríl 2017 – mobilitné stáže programu Erasmus+ - dostihový tréning žiakov 
v partnerskej škole RACING ACADEMY, KILDARE - ÍRSKO, a odborná stáž žiakov v národnom žrebčíne 
BÁBOLNA – MAĎARSKO
1. máj 2017 – Tradičné Prvomájové parkúrové preteky s celoslovenskou účasťou 
profesionálnych jazdcov
6. máj 2017 – Slovenský voltížny pohár – súťaže vo voltíži jednotlivcov, dvojíc 
a družstiev
20.– 21. máj 2017 – Memoriál Heraldika – súťaž všestrannej spôsobilosti zahŕňa 
parkúr, drezúru a military
Máj 2017 – Medzinárodné žiacke dostihové preteky o pohár pred-
sedu NSK s účasťou žiakov z ČR, MR a Írska
1. jún 2017 – Školské parkúrové preteky, Deň detí pre žiakov zo základných škôl zo Šale a okolia
Dlhoročnou vytvorenou spoluprácou s partnerskými organizáciami 
v rámci odborných mobilít Erasmus+ sme identifikovali a rozvíjame 
prienikové oblasti v rámci odbornej prípravy študentov na ich bu-
dúcu profesiu. Každoročne sa študenti zúčastňujú mobilitných stáží 
v Írsku, Taliansku (Sicília), Maďarsku, Českej republike, v školskom roku 
2017/2018 plánujeme rozšíríť ponuku mobilít o partnerské organizácie 
vo Veľkej Británii a v Portugalsku

KOPÍROVANIE A SKENOVANIE DOKUMENTOV
• kopírujeme a skenujeme čiernobielo aj farebne, dokumenty do veľkosti A0
PREDAJ KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
• poradíme Vám s výberom najvhodnejšej kancelárskej techniky pre Vašu firmu,
    spoločnosť ale aj súkromnú osobu
PREDAJ SPOTREBNÉHO MATERIÁLU
• predaj tonerových a atramentových náplní do kopírovacích strojov, tlačiarní a plotrov
PREDAJ KANCELÁRSKYCH POTRIEB
• papiere a firemné tlačivá
• tlač a viazanie bakalárskych a diplomových prác
PREDAJ PC A PC DOPLNKOV
• predaj výpočtovej techiky a počítačových doplnkov
SERVIS A PROFILAKTIKA
• zabezpečujeme záručný a pozáručný servis a profilaktické prehliadky
PRENÁJOM KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
•bez ďalších investícií a žiadnych nepredpokladaných nákladov
Zabepečujeme opravy všetkých druhov kancelárskej techniky.
 

SERVIS
PORADENSTVO
PREDAJ
PO-PIA 08.00 - 17.00 hod.
tel.: +421 31 770 2014
        +421 910 405 007
szaly@szaly.sk
www.szaly.sk
Štúrova 1
927 01 Šaľa

TLAČOVÉ A KOPÍROVACIE
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