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JUDr. Štefan 
Harabin 
navštívil v 
máji okres 
Nové Zámky 
a besedoval 
s občanmi a 
starostami 
regiónu v 
Komjaticiach 
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Študenti SOŠOaS Galanta pripravovali súťažné minútky str.18.

Trnavský župan Jozef 
Viskupič sa stretol s 
ministerkou kultúry SR 
Ľubicou Laššákovou str.17.

Psom v útulku v Šali 
môžete pomôcť aj vy str.16.

JUDr. Lýdia 
Botorče 
bude so 
svojou 
kanceláriou 
opäť radiť 
čitateľom 
v právnej 
poradni str.14.



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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Keď vidím a počúvam od 

známych, čo všetko sa dnes 

deje na sociálnych sieťach, 

ale aj na internete... napĺňa 

ma to niekedy smiechom, ale 

aj rozhorčením... Ale - ak sa 

„virtuálni hrdinovia“, ktorí o 

všetkom vedia, všetko videli, 

počuli, všetko by robili inak a 

lepšie, predháňajú v dobrých 

radách..., tak mi je na „grc“. 

Prepáčte, že takto hovorím 

– ale viem prečo. Mnohí 

krikľúni a „všeodborníci“ 

si častokrát totiž  nevedia 

urobiť poriadok ani so 

sebou, svojimi rodinami, 

deťmi, dokonca si nevedia 

upratať pred vlastným 

domom. A keby ste pozreli 

do kuchyne pani „odborníčky 

na všetko“ – ktorá mudruje 

na facebooku a kritizuje 

všetko – čo sa dá, videli by 

ste  tri dni neumytý riad, deti 

váru nevideli od nedele a 

je piatok a chudák manžel 

nepoužil spálňu a nevykonal 

manželské radovánky 

pekných pár mesiacov... 

Najviac totiž chytračia práve 

tí, ktorí nestačia ani na seba. 

Aj preto – ja osobne doslova 

neznášam dorozumievanie 

sa a vypisovanie si na 

sociálnych sieťach.... Podľa 

mňa, normálny, realistický 

človek potrebuje človeka 

vidieť, alebo aspoň počuť. 

Zo srdca neznášam, ak 

niekto hodnotí a kritizuje 

„ z utajenia“. Tak mi totiž 

chytračenie na sociálnych 

sieťach pripadá. Osobný 

kontakt – alebo telefonát by 

som za emailovú komunikáciu 

určite nevymenila. Snáď len 

– ako následné doručenie 

korešpondencie. Aj preto, 

ak hľadám fakty – radšej sa 

hrabem v starých knihách 

a spisoch.... milujem vôňu 

starých dokumentov – pravdu 

histórie.... Niekto povie – 

„nájdeš to na internete...“. 

Áno – nájdeš, ale už to môže 

byť podľa môjho názoru – tak 

poprekrúcané – že to je až iné. 

Starý dokument, ktorý držím 

v ruke, je konkrétny dôkaz a 

„pravda“. Rovnako tiež nič 

nenahradí osobný kontakt 

s priateľom, priateľkou – 

objatie, ale aj priamy pohľad 

do očí. Virtuálna realita je v 

poriadku, ak máme dieťa v 

zahraničí – alebo rodiča, a 

chcem ho aspoň „cez internet“ 

vidieť. Ale vypisovať si v 

noci emaily s pohárikom 

vedľa seba a chytračiť alebo 

vyznávať si lásku s inými, kým 

váš partner, dorobený po 

celodennej makačke, spí – je 

vrcholom cynizmu, úbohosti, 

ale najmä zakomplexovanosti 

dotyčného. Ukáž sa a 

povedz to zoči voči, to už 

je iný level! To zvládnu 

len tí, ktorí nepotrebujú 

machrovať akurát zo svojho 

bytu od počítača, ale ani sa 

neskrývajú za kolektívnu 

silu na námestiach, či vo 

vyhláseniach, kde však 

nefiguruje jediný konkrétny 

podpis.  

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  - 

šéfredaktorka

0903/516 499

e-mail: gszurnal@gmail.com

Neznášam virtuálnych „všemudrcov“, 
ktorí chytračia od počítačov

„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“

KOMUNÁLNE  VOĽBY - november 2018
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Už po tretíkrát sa 12. mája 2018 v Košútoch ko-
nalo krásne športové podujatie Gymnaestrá-
da, ktorú organizovali Sokolská únia Slovenska 
v Bratislave, Obecný úrad v Košútoch a košútsky 
športový klub Harmónia. Divákom predstavilo 
242 žien cvičeniek zo Slovenska i Českej repub-
liky, ktoré nacvičili hromadnú skladbu s názvom 
Spolu, ktorá je venovaná 100. výročiu vzniku 
Československa a bude prezentovaná 804 cvi-
čenkami a cvičencami na 16. Všesokolskom 
slete v Prahe v dňoch 1.–7. júla 2018. 
Ústrednou myšlienkou autoriek skladby – Emílie 
Fialovej, Dariny Kučerovej, Jitky Hejtmánkovej, 
Jany Kosařovej a Zdenky Šafářovej, bolo vyjad-
renie myšlienky spolunáležitosti našich dvoch 
národov, ktorú stále cítime aj napriek tomu, 
že už 15 rokov žijeme v dvoch samostatných 
štátoch. Spoločné dejiny, v ktorých mali svoje 
dôležité miesto i sokolské obce, stále spájajú 
športovcov z Čiech i Slovenska. Spoločné telo-
výchovné aktivity ako sokolské slety, ktoré boli 
v časoch socializmu nahradené spartakiádami 
a dnes sú opäť súčasťou hromadnej telovýcho-
vy, boli vždy krásnymi stretnutiami cvičencov 
z rôznych kútov Československa. Tento odkaz 
bol i hlavným mottom stretnutia slovenských 
a českých žien od malých slečien do i sedem-
desiatročných dám, ktoré divákom predviedli 
úžasnú dynamickú skladbu. Ako hudobný pod-
klad si autorky vybrali osvedčené hity. 
Najkrajšia bola záverečná časť skladby, v ktorej 
sa celá plocha štadiónu zaplnila krásnymi mo-
týlími krídlami v národných farbách, ktoré sa 
vlnili v rytme ako rozvitnutá lúka. Hlavné slovo 
mala obdivuhodná pani Mgr. Emília Fialová, 
ktorá cvičenky dirigovala, ako dobre zocvičený 
orchester. 
Na záver vyzvala divákov, aby sa pripojili k cvi-
čenkám a spoločne si zacvičili. Vyznamenali 
sa zvlášť košútski skôr narodení chlapi, ktorí 
odcvičili jednoduchú krátku skladbičku v sviž-
nom rytme. Občas trocha netrafili smer, občas 
im nevyšiel krok, ale ich nadšenie a zápal boli 
obdivuhodné.   
Ing. Eve Kmeťovej, ktorá je hlavnou cvičiteľkou 
košútskych žien a hlavnou organizátorkou to-
hoto stretnutia, sme i tento rok položili niekoľko 
otázok.
o Z ktorých miest Slovenska boli cvičenky na 
tohoročnej Gymnaestráde?
- Zišli sme sa naozaj z rôznych koncov, z Ko-
šíc, Prievidze, Trenčína, Brezovej pod Bradlom, 
Trenčianskych Stankoviec, Pobedíma, Trnavy, 
Skalice, Holíča, Gajar, Bratislavy a Košút a sa-
mozrejme aj ženy z Českej republiky, presnejšie 
z južnej Moravy. Prišli ženy z veľkých miest, ale 
aj malých obcí. 
o Koľko žien z Košút nacvičovalo túto sklad-
bu?
- Košútska skupina má 12 cvičeniek, ktoré 
v spoločnej skladbe vytvárajú jeden segment 
z obrovského množstva cvičencov, ktorí sa di-
vákom predstavia na spoločnom vystúpení na 

Košútska Gymnaestráda 2018 
príprava na 16. Všesokolský slet v Prahe

Košútske cvičenky

Pani Fialová na tribúne

Starostka z Košút Zdenka Mačicová 
a europoslanec Nagy József v rozhovore s občanmi
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16. Všesokolskom slete, 
kde vystúpi trikrát viac 
žien a aj mužov.  
o Aké úspechy už ko-
šútske cvičenky do-
siahli v poslednom 
roku?
- Asi najzaujímavejšie 
bolo vystúpenie na fes-
tivale v Taliansku, ktorý 
bol pre všetkých cvičen-
cov i divákov veľkým zá-
žitkom.
o Keďže išlo takpove-
diac o poslednú spo-
ločnú generálku pre 
všesokolským sletom, 
poprosím vás o malé 
zhodnotenie. Boli ste vy i ostatné cvičiteľky spokojné s vý-
konmi svojich cvičeniek?
- Všetky cvičiteľky boli s výkonmi svojich zvereniek spokojné, 
ale to neznamená, že už iba so založenými rukami čakáme na 
cestu do Prahy. Veľmi pozorne sme analyzovali videonahrávky 
zo spoločného vystúpenia a posledné detaily dolaďujeme na 
svojim pondelkových nácvikoch.
Poďakovanie za toto krásne podujatie patrí i starostke obce 
Košúty, pre ktorú je šport srdcovou záležitosťou. Svedčí o tom 
i skutočnosť, že v klubovni futbalového štadióna OCF Košúty 
na čestnom mieste visí dres s nápisom „Starostka“. Košútsky fut-
balový štadión bol vďaka nej už po tretíkrát miestom spoločné-

ho nácviku slovenských 
i českých sokoliek. Krás-
ne priestory na vyno-
venom futbalovom šta-
dióne poskytli zázemie 
i takejto obrovskej akcii. 
Šikovné ženičky z Jedno-
ty dôchodcov Slovenska 
v Košútoch sa na toto 
podujatie výborne pri-
pravili a mali pre cvičen-
cov i divákov pripravené 
občerstvenie i stánok, 
kde si mohli na pamiatku 
kúpiť ich veľmi vkusné 
výrobky.

Podujatie navštívil i euro-
poslanec József Nagy, ktorý cvičenkám poprial veľa zdravia do 
ich ďalších športových aktivít a spomenul i možnosti podpory 
podobných športových podujatí z fondov EÚ, ktoré sa v nasle-
dujúcom období budú viac orientovať na rôzne dobrovoľnícke 
aktivity. Vystúpenie sa jemu i početným divákom veľmi páčilo 
a s obdivom sa vyjadril o športových výkonoch všetkých žien.
Prajeme Košúťankám veľa úspechov na pražskom všesokol-
skom slete, aby tam dobre zacvičili a reprezentovali nielen svo-
ju obec, ale aj Slovensko. 

pripravila: Eva Sudová

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

Košúťania cvičia so ženami
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„Ak štát riadne funguje, občan by sa nemal báť vysloviť názor, 
že má z niečoho obavu, že sa bojí o budúcnosť svojej rodiny – alebo, 

že sa mu nepáči, keď nezamestnaný cudzinec (migrant) 
má zo sociálneho systému väčšie výhody ako občan, ktorý pracuje, 

odvádza dane a riadne sa stará o svoju rodinu“ , hovorí JUDr. Štefan Harabin.
Posledný májový deň sa 
v Komjaticiach v okrese Nové 
Zámky – niesol v znamení 
stretnutia občanov regiónu 
a starostov obcí so Štefanom 
Harabinom, sudcom Ústavného 
súdu SR a bývalým ministrom 
spravodlivosti SR (na snímke). 
Prišiel tu predstaviť svoju knihu 
„Súdnosť“ o jeho životných 
osudoch a skúsenostiach, 
a aby sa zároveň porozprával 
s občanmi o súčasnej situácii vo 
svete aj vo vrcholovej politike 
na Slovensku, ale aj o bežných 
starostiach, ktoré občanov 
trápia. Obec poskytla priestory 
kultúrneho domu a na koniec 
besedy aj občerstvenie. 
Prítomných občanov zaujímali 
najmä otázky okolo migrantov, 
ku ktorým sa JUDr. Harabin 
vyjadril jednoznačne ako o 
organizovanej invázii pod 
„niekoho“ taktovkou. Jeho 
slová potvrdili aktuálne aj slová 
českých politikov (vysielané 
na ČT24, 11. júna 2018), že 
nemecké mimovládky doslova 
„zbierajú“ utečencov na 
Stredozemnom mori a ďalších 
nahovárajú, aby sa nalodili na 
ich lode a vozia ich k európskym 
hraniciam. Práve 11. júna – 
Taliani takto odmietli spolu 
s Maltou loď so 600 utečencami 
(prevažne Afričanov) a prijalo 
ich Španielsko – čo vyvolalo odpor a nesúhlas lídrov 
viacerých štátov Európy – ale zároveň uznanie bežného 
obyvateľstva Taliansku a Malte – že takto sa to má robiť, že 
treba vracať lode s migrantmi naspäť do krajiny pôvodu, 
keďže nejde o utekajúcich z vojnových území. 
Otázka znie, kto platí spomínané mimovládky 
a aktivistov? V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý 
prezident Českej republiky a uznávaný ekonóm Václav Klaus 
v relácii Partie, vysielanej na PRIMA PLUS  12.júna tohto 
roku. JUDr. Štefan Harabin ďalej hovoril o tzv. „Marakéšskom 
protokole“ – ktorý je veľmi závažný dokument a hovorí o tom, 
že krajiny, vrátane Slovenska, budú musieť „organizovane“ 
prijímať migrantov z Afriky. Naše ministerstvo zahraničných 
vecí tvrdí, že zo Slovenska v Marakeši nikto nebol, a že 
Slovensko nič nepodpísalo. Harabin odporuje ako uznávaný 
právnik – že medzinárodný právny záväzok môže byť prijatý  
aj tak, že záväzok odobrí slovenský veľvyslanec. Podľa 
najnovších správ urobil tak slovenský ambasádor v Bruseli 
Stanislav Vallo. Zdá sa teda, že súčasná slovenská vláda 

svojich občanov zavádza na rozdiel napríklad od maďarskej, 
keď maďarský minister zahraničných vecí jednoznačne 
protokol odmietol podpísať. 
JUDr. Štefan Harabin pokračuje: „Ak sa celkovo nezastaví 
príval migrantov, bude to genocída európskeho pôvodného 
obyvateľstva... už aj tým, že každý migrant má podľa 
dohody EÚ dostať okolo 800€/mesiac a ubytovanie!“ 
Táto informácia značne pohoršila prítomných občanov 
v Komjaticiach, pretože si veľmi dobre vedia prepočítať, aké 
sú naše slovenské dôchodky po celoživotnom odpracovaní, 
ale aj mnohé súčasné platy, a niekto, kto tu príde a ničím sa 
nezaslúžil za to, aby požíval výhody sociálneho systému, má 
dostať takúto „podporu“? „Je to neúcta k našim občanom 
a jasná genocída pôvodného obyvateľstva, treba sa k tomu 
jasne postaviť a odmietať“, hovorí Harabin.
Tvrdé stanovisko zaujal Štefan Harabin aj k tvrdeniu, že „... 
nemáme dostatok pracovnej sily a preto musíme prijať aj 
cudzincov, migrantov,“ čo pomaly pripúšťa aj nový predseda 
vlády Peter Pellegrini. Hovorí opäť JUDr. Štefan Harabin: 
„Zaplaťme našim ľuďom normálne platy za ich prácu 
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a zostanú na Slovensku a nepôjdu do zahraničia. 
Veď koľkí by s otvorenou náručou prijali spomínanú 
podporu migrantov ako mzdu za svoju prácu a nešli 
by od rodín a problém s nedostatkom pracovnej sily 
by bol vyriešený!“ Pripomenul, že „čo sa týka väčšiny 
migrantov, nie sú naučení pracovať ako Európania, 
väčšina z nich sú absolútne nevzdelaní a idú tu, lebo 
boli „nabaláchaní“, že v Európe na nich čakáme, aj 
s tým operujú – že sa máme o nich postarať“. 
Tu len doplníme, že aktuálne v relácii „Téma dňa“ na 
TA3, vysielanej 12. júna 2018 vystúpili naši poslanci 
Klus a Blanár a potvrdili, že problém  s migrantmi 
vlastne spôsobila kancelárka Merkelová, ktorá 
pozvala v roku 2015 migrantov do Nemecka, za 
účelom pomoci, ale celý problém sa Nemecku vymkol 
z rúk, a teraz ho chce riešiť tak,  že žiada, aby si štáty 
EÚ utečencov prerozdelili. Nemecko teda nesie plnú 
zodpovednosť za uvedený stav a malo by si problém 
aj zodpovedne vyriešiť. Český prezident Zeman sa 
k problému migrácie vyjadril vtipne, ale zároveň 
veľmi trefne. Pokúsim sa ho približne odcitovať: 
„Kancelárka Merkelová si pozve na návštevu hostí 
a následne ich pošle k susedom na obed.“ 
Ďalším problémom, o ktorom sa prítomní ľudia 
rozhovorili aj so Štefanom Harabinom – je 
obmedzovanie slobody vyjadrovania sa. Ak sa 
niekto u nás otvorene a kriticky vyjadruje k témam inak, 
ako je to „slušné“ či „demokratické“, ako to odznieva 
v mainstreamových médiách a ako počujeme z úst 
„klasických“ politikov, tak je takmer automaticky označený 
za konšpirátora – extrémistu, ktorý nedostane ani priestor 
v médiách, aby sa vyjadril a mohol vysvetliť svoj postoj. 
Ešte môže aj čakať trestné oznámenie. Štefan Harabin 
zdôraznil, že on sa nebojí a nebude báť hovoriť o týchto 
veciach pravdu, že bude poukazovať na najväčšie hrozby: 
nekontrolovanú inváziu a záplavy migrantov, ktorí 
nemajú výchovu, vzdelanie, sú možnými šíriteľmi rôznych 
infekčných chorôb, mnohí sú násilníci a koľko je medzi nimi 
infiltrovaných teroristov – ktorí sa majú spolu s ostatnými 
do Európy dostať a tu napĺňať posolstvo tých, ktorí ich tu 
poslali?
O zvýšenom reprodukčnom a populačnom „apetíte“ 
u tejto etnickej skupiny  už radšej ani nehovoríme, ale je to 
taktiež nebezpečné, ak porovnáme reprodukčné praktiky 
pôvodného európskeho obyvateľstva. Takéto otázky trápia 
veľmi veľa občanov – a nielen v novozámockom regióne. 
Prečo sa ich boja vysloviť nahlas -  prečo sa o obavách  
otvorene nepovie aj v médiách? 
Reč bola aj o Mečiarových amnestiách a ich zrušení – čo 
z hľadiska práva – bolo a je neprípustné! „Tu nejde o Mečiara, 
alebo niekoho iného, ale ak niekto ruší právne doktríny, 
jeho inštitúty, ruší fakticky štát. Prečo si nikto nedovolí 
zrušiť Havlove amnestie? A tiež sa nemusia každému páčiť“, 
počuli sme od Štefana Harabina. „Nebezpečenstvo súčasnej 
geopolitiky, riadenej z USA a z Bruselu je – že títo mocní páni 
sveta chcú doslova idiotizovať európske národy a ľudstvo 
stratou kritického myslenia, postupne zrušiť štáty ako také – 
urobiť jeden veľký multikultúrny subjekt, centralizovať celú 
Európu a ovládať ju. A k tomu má poslúžiť aj organizovaný 
prílev migrantov“, pokračoval Harabin.
Témou bola aj súčasná démonizácia Ruska. Znevažovanie 
Ruskej federácie a slovanskej myšlienky vôbec, je už veľmi 
trápne v očiach súdnej verejnosti. Počuli sme, že naši ľudia 
nechcú byť nasilu vťahovaní do nenávisti voči ruskému 
národu, nakoľko nás spájajú spoločné korene, ale aj história 
a dlhoročné spolunažívanie. A preto aj túto skutočnosť 
považujú Slováci za vážny problém, kde by Slovensko 
malo presne povedať, kam patrí a ako sa chce aj ďalej 
uberať. Skrátka, aj tu sú potrebné pravdivé informácie, a nie 
vytrhávanie informácií z dejinných súvislostí, tak ako to 

niekomu dnes vyhovuje. 
Tu je odpoveď Štefana Harabina na otázku „Ako sa 
dá brániť dezinformáciám? A dá sa vôbec brániť?“ – 
„Príkladom nech je pre nás Maďarsko, Viktor Orbán, ktorý 
vie nahlas povedať čo sa mu nepáči, chráni si svoj štát, 
svojich ľudí – nie je v predklone ako naši politici. Aj my, 
Slováci si musíme uvedomiť, že jediná možnosť malej 
krajiny ako prežiť, je dodržiavať zmluvy a rozvíjať politické 
a ekonomické vzťahy s každým, kto hrá fér. Štát je tu predsa 
pre svojich občanov, má povinnosť chrániť svojich občanov, 
aby sa vo svojej krajine cítili bezpečne – a nie ako cudzinci 
v prenájme. Predsa nie je normálne – aby rôzne cudzie živly 
a migranti, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, mali sa 
ekonomicky lepšie ako naši občania, ktorí do sociálneho 
balíčka štátu prispievajú každodennou prácou, a ešte aby 
sa báli povedať, čoho sa boja? Tak to je čo za spravodlivosť 
a za štát?“
JUDr. Štefan Harabin po skončení oficiálnej besedy, ešte 
dlho diskutoval len tak s občanmi, ktorí mu dávali aj mnohé 
osobné otázky, gratulovali mu a vyslovili želanie, že naša 
krajina potrebuje práve v tejto zložitej dobe na čele štátu 
politika, ktorý nie je úplatný, ktorý má svoj zdravý názor na 
veci, ale ktorý má v prvom rade rád Slovensko. Nenechá 
ho zničiť, rozkradnúť, štvať proti iným štátom. Mať rád to 
neznamená len sa búchať do pŕs a hovoriť o láske. Mať rád 
svoj štát, to znamená aj prijať nepopulárne stanovisko proti 
mocným sveta, nedať sa vtiahnuť do ich geopolitických 
záujmov a bojov, kedy si určia svoj cieľ a dôvod – a ty, malý 
štátik – pridaj sa – alebo inak si náš nepriateľ. Hrdý a statočný 
môže byť ako človek – tak aj malý štát. A na toto posolstvo 
nezabúdajme, rovnako tiež na myšlienku, ktorú ste si mohli 
prečítať v titulku tohto článku. 
POZNÁMKA: JUDr. Štefan Harabin je jedným 
z možných kandidátov na funkciu prezidenta 
Slovenskej republiky. Voľby na slovenského 
prezidenta sa uskutočnia na jar roku 2019. 
Záujemcovia si v tejto súvislosti môžu pozrieť 
webovú stránku www.harabinnahrad.sk.

 Z verejného stretnutia občanov  
a z dostupných mediálnych informácií spracovala:  

Mgr. Alena Jaššová
foto z akcie: Eugen Paľcev
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COOP Jednota Galanta - 65. výročie (1953 – 2018)
Podporujme naše obchodné reťazce – buďme hrdí na COOP Jednotu Slovensko!

 V tomto roku slovenský ob-
chodný reťazec COOP Jednota 
Galanta, spotrebné družstvo 
oslavuje už 65. výročie od 
svojho založenia. Život ob-
chodných spoločností je veľmi 
rôznorodý. Niektoré vzniknú a 
zaniknú v priebehu pár rokov, 
niektoré žijú a rozvíjajú sa 
aj viac ako storočie.  Mnohé 
obchodné spoločnosti, ktoré 
dlho existovali na obchodnom 
trhu po boku COOP Jednoty 
Galanta už dnes neexistujú a 
na trhu ich vystriedali nové, 
najmä zahraničné reťazce, 
ktoré väčšinou tiež majú svoju 
bohatú históriu a tradíciu.
 O myšlienku družstevníctva sa 
zaslúžil predovšetkým Samuel 
Jurkovič, ktorý už v roku 1845 
inicioval založenie Gazdov-
ského spolku v Sobotišti. K 
výraznému rozvoju spotreb-
ného družstevníctva na tomto 
území však došlo po roku 1918 
v novo vytvorenej samostatnej 
Československej republike.
V našom regióne najstaršie 
informácie o družstvách 
nájdeme v roku 1900, kedy 
v Tomašíkove vzniklo prvé 
potravné družstvo na území 
neskoršieho Galantského 
okresu. Potom sa pridali ďalšie 
obce v Horných Salibách a 
Jelke /1903/ , Dolných Salibách 
/1904/, Mostovej /1905/, 
Veľkých Úľanoch /1906/, Ga-
lante /1920/ a napokon v Šali 
/1922/.
Zrodu Galantskej Jednoty, 
rovnako ako aj ostatných Jed-
nôt na území Československa, 
predchádzali v rokoch 1949 
– 1950 systémové politické 
kroky vlády a socializácia 
vnútorného obchodu. Jednota 
spotrebné družstvo Galan-
ta (v tom čase sa používal 
tento názov) vzniklo spojením 
štyroch mestských spotreb-
ných družstiev Galanta, Šaľa, 
Sereď a Senec 24. mája v roku 
1953.  (za 3 dni)
Najväčší rozvoj spotrebného 
družstva Jednota Galanta bol 
v období rokov 1960 až 1989.  

Za toto obdobie sa z Jednoty 
Galanta stalo jedno z najväč-
ších družstiev na Slovensku 
a predstavovalo jeden z 
najvýznamnejších subjektov 
z hľadiska zamestnanosti ako 
aj počtu členov. Rozsiahla 
investičná výstavba bola orien-
tovaná do obcí, budovanie 
veľkých nákupných stredísk, 
ktoré zahŕňali nielen predaj-
ňu potravín, ale aj predajne 
priemyselného tovaru, textilu, 
obuvi, reštaurácie a pod. V 
tomto období boli vybudo-

vané obchodné domy aj v 
mestách Galanta, Šaľa a Sereď.
Družstvo rozšírilo okruh svojej 
činnosti o ďalšie oblasti a 
to veľkoobchod, predajne 
stavebnín, nákup poľnohospo-
dárskych produktov, výrobu 
potravín, cukrárska, mäsová a 
lahôdkárska výrobňa, pekáreň, 
hotely, reštaurácie a taktiež 
prevádzkovalo učňovské stre-
disko na výchovu budúcich 
predavačov.Tento intenzívny 
rozvoj spotrebného družstva 
trval až do konca roku 1989, 
kedy prišlo k výrazným politic-
kým a hospodárskym zmenám 
v spoločnosti. 
Udalosti, ku ktorým došlo po 
novembri 1989 zmenili všetko. 
Nikto nebol pripravený. 
Prechod na trhové hospo-
dárstvo negatívne ovplyvnil 
hospodárenie družstva. Nárast 
úrokových sadzieb na neuve-
riteľnú 30 % výšku pôsobil na 
družstvo  likvidačne. 
Napriek neprajným hlasom sa 

podarilo po prvých piatich ro-
koch realizovať projekt zoštíh-
lenia družstva, ktorý  spočíval 
v likvidácií činností, z ktorých 
družstvo vykazovalo stratu 
a to najmä pohostinských a 
reštauračných zariadení a prie-
myselných predajní. Jednota 
Galanta sa začala orientovať 
výlučne na potraviny s dopln-
kovým sortimentom. 
Zákazník sa stával  zo dňa na 
deň náročnejší, začal poža-
dovať širší sortiment, väčšie 
plochy a moderné prostre-

die. Aby sa zabezpečili jeho 
potreby, začali sa zväčšovať 
predajné plochy na úkor skla-
dových priestorov. Do konca 
roku 2000 bolo vytvorených 6 
predajní kategórie SUPERMAR-
KET nad 500m2. Celkový počet 
prevádzkových jednotiek sa 
postupne stabilizoval a v roku 
2000 ich bolo 67. 
Po roku 2000 sa družstvo sta-
bilizovalo, začalo rásť a stalo 
sa silným hráčom na trhu.  V 
roku 2001 Jednota Galanta 
odkúpila sedem predajní 
Zdroj Marketu a posilnila svoje 
postavenie na trhu vo svojom 
regióne.
V priebehu tohto obdobia ale 
prišla ďalšia nová výzva a tou 
bol extrémne silný nástup 
zahraničnej konkurencie vo 
všetkých mestách. Začali sa 
masovo otvárať nové, moder-
né, veľké zahraničné hyper-
markety a supermarkety a 
okolo roku 2004 na trh vstúpil 
diskontný reťazec, ktorý 

zákazníkov lákal na extrémne 
nízke ceny. To donútilo všetky 
regionálne spotrebné druž-
stvá na Slovensku, aby ešte 
viac spojili svoje sily a založili 
spotrebné družstvo COOP 
Jednota Slovensko, ktoré ich 
zastrešovalo a uzatváralo do-
hody s dodávateľmi. Družstvá 
sa nezľakli a začal sa tvrdý boj 
o každého zákazníka. Aby aj 
názov jednotlivých družstiev 
bol rovnaký, prijal sa komplex-
ný názov COOP Jednota s pri-
druženým sídlom konkrétneho 
družstva. V tomto prípade 
Jednota Galanta zmenila ná-
zov na COOP Jednota Galanta, 
spotrebné družstvo.
V priebehu tohto obdobia sa 
napriek tvrdým podmienkam 
modernizovali predajne a roz-
širovala sa sieť o úplne nové 
moderné prevádzky v mestách 
a obciach  ako napríklad v 
Sládkovičove, v Diakovciach, v 
Matúškove, v Pate, vo Vinohra-
doch nad Váhom, v Dolnom 
Chotári, v Zemianskych 
Sadoch a ďalších okolitých 
obciach. Dnes so svojimi 74  
modernými prevádzkami 
má COOP Jednota Galanta 
v tomto regióne dôležité 
postavenie a veľkú zodpoved-
nosť voči svojim zákazníkom a 
okolitému prostrediu nielen v 
mestách, ale i na vidieku. Silno 
sa investuje do modernizácie a 
rozvoju obchodnej siete, čoho 
výsledkom sú aj vynovené 
alebo úplne nové predajne 
v Košútoch, Dvorníkoch, 
Chorvátskom Grobe, Novej 
Dedinke, Eliášovciach, Kaplnej 
a v plánoch sú ďalšie projekty.
COOP Jednota Galanta je slo-
venský reťazec, ktorý napriek 
zmenám v spoločnosti bol 
schopný postaviť sa na vlastné 
nohy a vzoprieť sa veľkým 
zahraničným reťazcom. To 
iba dokazuje, že myšlienka 
spotrebného družstevníctva 
na našom území je nadčasová 
a efektívna.

spracoval: odbor marketingu
COOP Jednota Galanta  s.d.
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Unikátne ihrisko - zmenšenina orosláňskej pamiatky v Šali
Šaľa sa stala jedným z devia-
tich miest, ktoré sa zapoja do 
projektu „Cultplay – vytvore-
nie interaktívnych tematických 
parkov, inovatívne použitie 
kultúrneho dedičstva“. Vďaka 
tomu vyrastie v budúcnos-
ti v našom meste tematické 
ihrisko historickej pamiatky 
Majk. Ide o repliku historic-
kého kláštorného komplexu, 
ktorý sa nachádza v meste 
Oroszlány. V partnerskom 
meste sa zas budú môcť 
deti zahrať na „zmenšenine“ 
šalianskeho renesančného 
kaštieľa. Tematické parky 
CULTPLAY budú využívané 
najmä ako detské ihriská, av-
šak ich súčasťou budú aj roz-
šírené informácie o ostatných 
atrakciách v partnerských 
obciach. Dostupné budú for-
mou internetovej aplikácie v 
troch jazykoch, slovenskom, 
maďarskom a anglickom. 
Každý z parkov bude do po-
zornosti návštevníkov od-
porúčať iný park, lákajúc tak 
návštevníkov z jednej strany 
Dunaja na druhú. Výstavba 
ihrísk a sprievodné podujatia 
budú realizované postupne v 
každom zo zapojených miest, 
plánovaný termín ukončenia 
projektu je do konca budú-
ceho roka. Ihrisko, ktoré hra-
vou formou priblíži históriu 
partnerského mesta, vznikne 
v Šali v areáli zimného šta-
dióna. Projekt získal v rámci 
programu spolupráce INTER-
REG V-A Slovenská republika 
– Maďarsko nenávratný fi-

nančný príspevok z prostried-
kov Európskej únie. Hlavným 
partnerom projektu, do kto-
rého sa zapojí aj naše mesto, 
je mesto Nové Zámky. Part-
nermi projektu sú ďalšie štyri 
mestá zo Slovenska (Komár-

no, Hurbanovo, Kolárovo, 
Svodín) a štyri z Maďarska 
(Komárom, Tata, Oroszlány, 
Kisbér). „Cieľom projektu je 
zatraktívniť región a pútavou 
formou priblížiť deťom históriu 
partnerského mesta na ma-

ďarskej strane,“ píše sa v opise 
projektu. Tento projekt je spo-
lufinancovaný z Európskej únie 
vo výške 85% z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

(ek) 

PRIMÁTOR ŠALE O (NE)RÝCHLEJ ZDRAVOTNEJ POMOCI
Na sanitku čakali vyše hodinu! V po-
slednom čase sa v našom meste udialo 
niekoľko podobných prípadov. O prob-
lémoch s dlhým čakaním na rýchlu zdra-
votnú pomoc informoval primátor mesta 
Jozef Belický na májovom zasadnutí za-
stupiteľstva. 
Na stôl primátora sa dostali štyri konkrét-
ne prípady. Jeden z nich sa týkal mestské-
ho policajta, ktorý potreboval urgentne 
pomoc. Sanitka k nemu dorazila po ho-
dine a pol od prvého telefonátu. Medzi-
tým boli dve urgencie, že kde sa sanitka 
nachádza. V ďalšom prípade išlo o dieťa, 

ktorému sa zhoršil zdravotný stav v škole. Učiteľka zavolala RZP, ná-
sledne rodičov. Tí prišli do školy, zdravotná pomoc však neprichá-
dzala. Rodičia sa po dlhšom čakaní rozhodli naložiť dieťa do auta 
a odviezť do galantskej nemocnice. O prevoze dieťaťa informovali 

RZP. Rodičia neskôr podali sťažnosť na postup operačného strediska. 
Odpoveď ich nepotešila. Operačné stredisko vraj nepochybilo, lebo 
telefonický rozhovor bol vedený profesionálne a empaticky. „Odpo-
vedali na všetko okrem toho, prečo tá sanitka neprišla včas. Zdôrazňu-
jem, že nie je problém s prístupom a profesionalitou posádky RZP, ale 
s organizovaním ich výjazdov,“ opisuje primátor.  „Pýtam sa, je tento 
systém vyhovujúci? Z pohľadu našich občanov určite nie. Budeme sa 
sťažovať na to, ako je organizovaná celá RZP, s konkrétnymi prípad-
mi sa obrátime na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
Počkáme na ich vyhodnotenie a aj s ich stanoviskom sa obrátime na 
ministerstvo zdravotníctva, aby prijali primerané opatrenia. Aby ľudia, 
ktorí si riadne platia za zdravotnú starostlivosť a majú na ňu nárok, aby 
sa im dostávala včas,“ hovorí primátor Jozef Belický. List na Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol odoslaný. Veríme, že pre-
šetrenie prispeje k organizačným zmenám, ktoré zaručia občanom 
nášho regiónu, že aj v najťažších zdravotných problémoch sa im do-
stane záchrany včas.

(ek)
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„Ja osobne vytesňujem zo svojho okolia skazených ľudí“, 
hovorí MUDr. Regan Belovič - lekár, podnikateľ, predseda strany SME RODINA – Boris Kollár v okrese Šaľa.
MUDr. Regan Belovič, 

rodák zo Šale, uznávaný 
odborník, lekár, 

podnikateľ. Veľmi pozorne 
sleduje celoštátne, 

ale aj regionálne 
celospoločenské dianie, 

politiku. Je okresným 
predsedom strany SME 

RODINA – Boris Kollár. Má 
vlastné názory na život, 

podnikanie, politiku... Je 
za ním kus práce, ktorú 

odviedol v prospech 
pacientov, ale aj ako 

podnikateľ. Je vzdelaný, 
sčítaný, precestoval 

kusisko sveta a preto sa 
s ním dobre rozpráva 

o rôznych témach. Nie je 
skrátka „zaškatuľkovaný“ 

a nerozpráva podľa 
„naučeného manuálu“, 

tak ako to dnes 
vidíme u mnohých 
pseudopolitikoch 

a odborníkoch „na všetko“. 
Zo stretnutia vznikol 
nasledujúci rozhovor.

o Situácia v štáte sa 
neustále mení, vyvíjajú sa 
vzťahy medzi ľuďmi, medzi 
politickými stranami, 
rozvíja sa ekonomika, 
podnikanie, ale aj kultúrne 
zväzy vykazujú bohatú 
činnosť... na druhej strane 
sa objavujú nové a nové 
kauzy, nepriateľstvá, útoky, 
viditeľne vykonštruované 
strety záujmov, alebo 
doslova „vyrábané na 
objednávku“ kauzy, keď 
jeden chce zničiť druhého, 
urvať si viac zo spoločného 
atď. Čo to za dobu žijeme? 
Ako Vy hodnotíte dnešný 
život?  
- Zažívame ohromnú krízu 
morálky, ktorá ide ruku 
v ruke s programovým 
znižovaním IQ obyvateľstva. 
Bez vzdelania niet 
slušného správania. Bez 
vzdelania ťažko možno 
hovoriť o charaktere, o 
spoločenských hodnotách 
a už vôbec nemožno hovoriť 
o kultúre, kultúrnosti 

a morálke. Ostávajú len pudy. 
Snaha o vytvorenie beztvarej 
hlúpej masy otvára obrovské 
možnosti vládnucej chunte 
na zdieranie vlastných 
národov. Po 1989 sme na 
krátko získali slobodu, 
ale nechali sme si ju vziať 
a diktatúra sa zakráda krôčik 
za demokraciou.
o Dá sa chrániť podľa Vás 
pred podrazmi a špinou? 
- Áno, dá sa. A začínam 
sledovať vo svojom okolí 
u ľudí, ktorí sú dnešnými 
30-40nikmi, že sa vracajú 
k pôvodným formám 
slušného správania a vedú 
k nim aj svoje deti. Mnohí 
sa vracajú ku kresťanským 
koreňom svojich predkov. 
Bez akejkoľvek diskusie to sú 
piliere, na ktorých vyrástla a 
stojí európska civilizácia.  Je 
ich ešte málo, ale sledujem 
stúpajúcu tendenciu. Ja 
osobne vytesňujem zo 

svojho okolia skazených 
ľudí. Nevyhľadávam ich 
spoločnosť a intenzívne 
sa snažím nemať s nimi 
spoločný ani len verejný 
priestor.
o Stretávate sa aj Vy, Vaša 
rodina, prípadne priatelia 
s takýmito javmi? 
- Áno, v spoločnosti, 
v ktorej žijeme, sa to ani 
inak nedá. Dali by sa 
rozprávať dlhé príbehy, ale 
v rámci zachovania pokoja 
nespomeniem ani jeden. 
Myslím, že aj to o mnohom 
vypovedá. Sloboda prejavu 
je už dávno len ilúziou.
o Ja som sa nedávno 
prichytila pri myšlienke, 
že keď som vychovávala 
deti v duchu zákonnosti 
a dodržiavania povinností, 
asi som ich moc 
nepripravila na tento 
„pokazený svet“, kde 
vyhráva nekorektnosť, 

zlodejiny a špekulácie. Veď 
koniec koncov – aj najväčší 
boháči sveta nezbohatli 
z poctivej práce, ale ak 
sledujeme i históriu a vývoj 
dynastií a rodov – vidíme, 
že počas života uskutočnili 
veľa obchodov nie práve 
férovo, a že vždy tam akosi 
figurovala prepojenosť 
na štát a jeho pokladnicu, 
ryžovanie z daní 
a z odvodov, ktoré platili 
bežní občania. Korupciu 
nevymyslel opravár obuvi, 
ani jednoduchý remeselník. 
Táto ide ruka v ruke už 
celé storočia s veľkými 
firmami, bankármi, ktoré 
ovládajú štát cez jeho 
úradníkov, politikov 
a štátnych zástupcov, 
podporujú rôznych 
politikov vo voľbách a tí 
im to potom „vracajú“ cez 
štátne zákazky. Táto prax 
beží celé storočia v celom 
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„Ja osobne vytesňujem zo svojho okolia skazených ľudí“, 
hovorí MUDr. Regan Belovič - lekár, podnikateľ, predseda strany SME RODINA – Boris Kollár v okrese Šaľa.

kapitalistickom svete 
a u nás po roku 1990 nie 
sme tiež výnimkou. Istý 
múdry človek povedal: 
„Za každým veľkým 
bohatstvom sa skrýva 
zločin“. Ja osobne s týmto 
názorom súhlasím. 
Táto pravda sa ukázala 
v plnom svetle  napríklad 
po roku 1990 aj u nás, 
keď v Československu 
došlo k zmene režimu 
a odrazu z včera  na 
ráno sa z bežných ľudí, 
ale aj funkcionárov, či 
socialistických riaditeľov 
a námestníkov podnikov, 
stali milionári a miliardári! 
Poctivou prácou sa 
k rozprávkovému 
bohatstvu určite 
nedostali... Dnes už títo 
zbohatlíci majú dospelých 
aj svojich potomkov a sú 
poprepájaní neviditeľnými 
väzbami na politiku, štát a 

ďalej hromadia a rozširujú 
svoje majetky, ku ktorým 
prišli mnohí naozaj len 
preto, že ich otcovia alebo 
matky sedeli za socializmu 
na prameni informácií, 
ktoré využili a uvoľnená 
situácia spôsobila 
všeobecný spoločenský 
chaos a tak sa dobre 
kradlo, pretože o štátnych 
obchodoch vedel len okruh 
„spriaznených duší“. Dnes 
sa mnohí rýchlozbohatlíci 
na Slovensku tvária 
a žijú ako majstri sveta, 
chvália sa majetkami, 
dovolenkami a tým, 
ako majú zabezpečené 
deti, rodinu, pritom sú 
to z môjho pohľadu len 
obyčajní zlodeji, ktorí si 
urvali po nežnej revolúcii 
zo spoločného štátneho 
majetku, ktorý budovali 
aj naši rodičia... Slogan 
„ja tebe – ty mne“ vždy 

platil v špekulatívnych 
spoločnostiach a v chaose 
sa vždy dobre vládlo aj 
kradlo... Aký je Váš názor?
- Žiaľ, to prinášajú revolučné 
zmeny v spoločnosti. A 
stačila by len poctivá daňová 
kontrola. Anarchia po páde 
socializmu bola živnou 
pôdou pre „zbohatlíkov“. Ale 
vládnucí politici urobili len 
veľmi málo pre to, aby to 
drancovanie potlačili, pretože 
sa na ňom sami zúčastňovali 
a naši občania namiesto 
toho, aby ich ukameňovali pri 
návšteve našich mestečiek, 
im naopak ako v tranze 
tlieskali a hostili ich zadarmo! 
Darmo teraz plačeme, keď 
sme sa toho sami zúčastnili 
podľa hesla z cudzieho krv 
netečie. Pod týmto heslom 
Slovensko vykrvácalo! 
Napriek tomu v tom nevidím 
až taký problém. Zdravá 
krajine dokáže straty rýchlo 
nahradiť. Bohatstvom 
krajiny je stredná 
vrstva podnikateľov 
a živnostníkov, ktorá je 
hlavnou ekonomickou 
silou. Žiaľ, u nás je cielene 
potláčaná práve táto vrstva 
a ľudia sú hnaní do fabrík 
k pásu. A opäť musím 
konštatovať, že sme vinní 
my sami, nie zlodeji, nie 
politici, ale my! Ako sme 
volili? Aká bola účasť vo 
voľbách? Koľkokrát sme 
sa nechali hlúpo oklamať 
politikmi a ich novinármi? 
Každá voľba, ktorú sme 
urobili alebo neurobili, 
lebo sme ani neboli voliť, je 
v našich peňaženkách. Je 
tam prázdno? Nuž? Koho je 
to vina, koho je to chyba? 
Ako je možné, že rozkrádači 
sedia v laviciach poslancov 
do dnešných čias? Niektorí 
berú poslanecké platy od 
1989. Ako inak to chápať 
ako súhlas občanov s ich 
rozkrádačkami?!
o Existuje podľa Vás 
spravodlivá spoločnosť? 
Z môjho pohľadu je 

najspravodlivejší ten 
systém, kde je spokojných 
a úspešných čo najviac 
ľudí. A pokiaľ nikto nemá 
pocit, že robí na druhého 
a nie je docenený. Ak 
hodnotím históriu, nielen 
mne vychádza, ale čerpám 
aj z našich sociologických 
a dlhoročných prieskumov 
vo verejnosti, že to bol 
práve socializmus, kedy to 
tak bolo.  Mal však krátke 
trvanie (štyridsať rokov), 
čo je pre režim detský vek, 
takže nevieme, ako by bol 
pokračoval, môžeme len 
hádať, určite by vyzeral 
postupne trochu inak aj 
vďaka vedecko-technickým 
výdobytkom, internetu 
a ďalším geozmenám, ale 
aj klimatickým  zmenám. 
A aj počas tohto krátkeho 
obdobia musel neustále 
čeliť a odolávať útokom 
neprajníkov, pretože 
kapitalizmus (súkromné 
vlastníctvo) sa nikdy 
nemôže dohodnúť 
s ľudovým vlastníctvom 
(socializmus) a kým 
v jednom platia väčšinové 
presné pravidlá, tak 
otvorená spoločnosť, 
založená na trhu, je 
dosť nekontrolovateľná 
v mnohých situáciách, aj 
oblastiach a vždy zaváňa 
špekuláciami - ako toho 
druhého dobehnúť. A to 
budem tvrdiť aj teraz, 
keď mnohí zástancovia 
západného systému nás 
presviedčajú o dokonalosti 
demokracie, podnikania 
a života v západných 
krajinách, ktorú nám 
tak stále podsúvajú 
a dávajú za príklad. Pritom 
sú to práve západné 
krajiny, ktoré si z našich 
východoeurópskych 
urobili odkladisko svojich 
odpadkov, degradujú našu 
národnú kultúru, vzťah 
k histórii, k tradíciám, 
zarábajú na našich ľuďoch, 
skrátka – nie sme pre nich 

Regan Belovič je aj  
vyhľadávaný plastický chirurg

pokračovanie na str. 12.
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rovnocenní. Viem, že je 
to zložitá otázka, skôr 
taká filozofická, ale rada 
by som počula Váš názor 
na vyššie uvedené slová, 
pretože naša generácia, 
teda aj Vy, zažila aj 
socializmus a mnohí 
teraz podnikáme..., 
niektorí aj z nutnosti, 
aby prežili, aby vychovali 
svojich potomkov. Malí 
podnikatelia sú však na 
Slovensku skôr chudáci, 
ako podnikatelia. Vy 
ste človek s vlastným 
názorom takže...? 
- Dávate mi veľmi široko 
postavené otázky. 
Neexistuje spravodlivá 
spoločnosť. Prírodné 
zákony sú dané. A v nich 
schopnejší potlačí 
menej schopného. Je tak 
zabezpečený pokrok. 
Ľudská spoločnosť 
má samozrejme svoje 
sociálne zákony, ktoré 
sú ale odvodené od 
prírodných. Fungujúca 
spoločnosť preto dokáže 
pomôcť aj slabým. Ale 
spoločnosť, kde je väčšina 
slabá, je odsúdená na 
zánik. Preto aj civilizácie 
zanikajú a vznikajú nové. 
Nesúhlasím, že socializmus 
je lepší. Socializmus u nás 
začal obrovskou krádežou 
a roky žil z toho, čo vzal 
iným. Združstevňovanie 
prebehlo násilím. Roľníci 
nechápali, prečo majú 
svoju stáročia dedenú pôdu 
odovzdať do družstva. Ak 
by komunisti boli počkali, 
tak by ľudia zistili, že keď 
si kúpia spoločne jeden 
traktor, tak im postačí 
viacerým a to by bol 

zárodok zdravého družstva. 
Spoločnosť založená 
na zlodejine a bezpráví 
nemá dlhé trvanie.  40 
rokov bolo viac ako dosť. 
V socializme sa lajdáci 
viezli na práci pracovitých. 
Socializmus zbedačil celý 
národ. A to, čo tu máme 
teraz, nemá nič spoločne 
s demokraciou. Zlodejstvo 
sme povýšili na štátnu 
doktrínu. A zbedačovanie 
pokračuje. Vládnu nám 
pohrobkovia socialistických 
aparátčikov a náš „sociálny 
štát“ nemá nič spoločné 
s kapitalizmom. Alebo máte 
pocit, že to u nás funguje 
ako za prvej ČS republiky? 
Súčasná demokracia je de 
facto diktatúra proletariátu. 
Treba si však uvedomiť, 
že v antickom Grécku si 
dobre uvedomovali riziká 
demokracie a preto tam 
mohli voliť len tí, čo boli 
ekonomicky aktívni, čiže 
patricijovia. Lebo aká je 
politika, taká je ekonomika. 
V dnešnom poňatí by to 
bola tak, že by mohli voliť 
len tí, ktorí platia dane. Čiže 
študenti, nezamestnaní, 
väzni a dôchodcovia by 
nemali možnosť voliť. Hneď 
by naša krajina vypadala 
inak. Nie je v tom nič 
nespravodlivého. To, že 
môžu dnes voliť všetci, nie 
je demokracia. Vyhovuje 
to najmä oligarchom, ktorí 
cez médiá manipulujú 
masy a výsledky volieb 
vydávajú za vôľu ľudu. Aby 
som sa vyjadril k tomu 
zahraničiu. Je to len zase 
naša chyba, presnejšie 
úplatných politikov, ktorí 
umožnili prijať pre nás 

nevýhodné medzinárodné 
dohody. Západ sa k nám 
chová ako k indiánom, ktorí 
predali ostrov Manhattan 
za korálky. Snažia sa 
nám vtláčať svoj spôsob 
života a u našich ľudí bez 
sebavedomia a povedomia 
o veľkolepej histórii 
nachádzajú živnú pôdu. Ale 
nás nikto nemusí učiť ako 
máme žiť. Naše ženy boli 
rovnoprávne a mali volebné 
právo dávno predtým ako 
na západe. Ešte desiatky 
rokov po tom, ako sme my 
umožnili voliť našim ženám, 
bola žena v západných 
vraj civilizovanejších 
krajinách len kusom 
nábytku. A to je len jeden 
príklad toho, v čom 
sme predbehli západné 
spoločnosti. Lenže my 
sme sa nechali zastupovať 
politikmi, ktorí im to na 
„západe“ nevysvetlili, 
lebo boli poslušnými 
ratlíkmi tým, ktorí nás 
prišli vypľundrovať. Ak 
by sme dnes mali štátne 
podniky ako elektrárne, 
telekomunikácie, plynárne, 
vodárne,  atď., tak 
nemusíme platiť žiadne 
dane! Boli by sme na tom 
ako Dubaj, či Bhután. Žiaľ, 
do dnešného dňa ľudia 
nepochopili, že nákupom 
v zahraničnom reťazci 
zvyšujú cudzie bohatstvo 
a prehlbujú svoju chudobu. 
A rovnako nepochopili, že 
slušný podnikateľ, ktorý 
riadne odvádza dane a váži 
si svojich zamestnancov nie 
je zlodej, ale chlebodarca. 
o Čo podľa Vás chýba 
dnes na Slovensku 
najviac? 

- Vymožiteľnosť práva, 
viac tolerancie, vzdelania 
a zdravého rozumu, trest 
smrti za korupciu a ťažké 
zločiny voči ľudskosti 
a štátu, 9% daň zo zisku, 
zrušená DPH, 100Km/h 
na cestách prvej triedy, 
odchod do dôchodku 
v 52 rokoch, zákaz vývozu 
surovej drevnej hmoty... 
Myslíte, že to je nereálne? 
Poznám veľa krajín, 
v ktorých to takto funguje. 
o Snažila som sa trošku 
predstaviť Vás aj, čo sa 
týka záludnejších oblastí, 
názorov na život, politiku, 
geopolitiku, aj tým človek 
priťahuje určitých ľudí 
k sebe a ďalších odháňa, 
ale o tom politika aj život 
je. Nemýlim sa? 
- Politika aj život by mali 
byť o vzájomnej úcte 
a zodpovednosti. Som 
založením konzervatívny. 
Preto vyznávam tradičné 
hodnoty. Rád by som 
videl našu krajinu takú 
bohatú, akou by mohla 
byť, keby sme vyhnali 
tých, ktorí nás každodenne 
okrádajú. Nebolo by vo 
svete lepšieho miesta 
na život. Ku geopolitike 
poviem len toľko, my si 
musíme uvedomiť, že sme 
mostom medzi východom 
a západom. Ako majitelia 
mostu môžme výhodne 
ťažiť z obidvoch brehov, 
ktoré tento most spája.  Ale 
musíme si uvedomiť, že je 
jedno, ktorá strana most 
bráni.  V prípade konfliktu 
sa mosty pália prvé.

pýtala sa:  
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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Víťazstvo Strednej odbornej školy v Šali  
v medzinárodnej dostihovej konkurencii

Memoriál Heraldika Šaľa

Po kvalitnom a svedomitom tréningu sú 
nadobudnuté znalosti a skúsenosti žiakov 
Strednej odbornej školy, Štúrova 74,  Šaľa 
overované na pretekoch v areáli školy, tí 
najlepší reprezentujú školu na celosloven-
skej a medzinárodnej úrovni. 
Pod patronárom predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a s organizačným 
zastrešením Strednej odbornej školy v Šali 
a Závodiska, š. p. sa každoročne uskutoč-
ňuje „Medzinárodné stretnutie žiakov o 
pohár predsedu Nitrianskeho samo-
správneho kraja“. 

Na tomto podujatí s dlhoročnou tradíciou 
súťažia jazdci so žiackou dostihovou li-
cenciou zo študijného odboru 4210 M 17 
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo 
a učebného odboru 4580 H 02 chovateľ 
so zameraním na chov koní a jazdectvo s 
mladými dostihovými jazdcami z part-
nerských škôl z Írska, Českej republiky a 
Maďarska.
V nedeľu 20. mája bolo na dostihovej 
dráhe v Starom Háji nádherné slnečné 
počasie. Medzinárodné stretnutie žiakov 
bolo zaradené ako druhé preteky dosti-

hového dňa. Ihneď po štarte sa vedenia 
ujala favorizovaná Ascalona zo stajne 
Autoopravovňa Strnisko v sedle s Natáliou 
Winterovou (žiačkou SOŠ Šaľa), ktorá svo-
ju pozíciu ustrážila až do cieľa a výborným 
finišom získala vynikajúce prvé miesto. 
Striebro a bronz patrilo účastníkom z 
Českej republiky. 
Každodenná športová a kondičná prípra-
va v dostihovej prevádzke pod vedením 
trénera Jána Cagáňa sa u Natálie Wintero-
vej pretavila v skvelý výsledok, skúsenosti 
načerpala aj počas účasti na mobilitných 
stážach Erasmus+ v Írsku a Veľkej Británii.
Veľkú radosť z úspechu znásobilo i ďalšie 
víťazstvo v dostihu miniklusákov pod ná-
zvom „Cena SOŠ Šaľa“. Na trati dlhej 350m 
štartovala pätica poníkov v sulkách. Z 
tuhého súboja v cieľovej rovinke nakoniec 
víťazne vyšla Miňa vedená Jurajom Reke-
ňom zo stajne SOŠ Šaľa, čím sa prebojova-
la na vrchnú priečku šampionátu.
Posledným dostihom v ten deň bola 
„Cena Slovenskej asociácie amatérskych 
dostihových jazdcov“, kde štartovala 
žiačka SOŠ Šaľa Marianna Foltínová, ktorá 
potvrdila taktiež svoje kvality v náročnom 
dostihu a obsadila krásnu tretiu priečku.

Ing. Magdaléna Birnšteinová
riaditeľka SOŠ Šaľa

Tradičné májové preteky v military vo 
svojom  11. ročníku privítali viac ako dve 
desiatky pretekárov z troch štátov. Podu-
jatie si od svojho vzniku okrem športové-
ho zápolenia kladie viacero dlhodobých  
cieľov. Pripomenutie si žrebca Heraldika 
ako niekoľkoročného celosvetového lídra 
v produkcii military  koní odchovaného 
v SOUP Šaľa, prezentácia disciplíny mili-
tary žiakom školy a širokej jazdeckej a la-
ickej verejnosti a medzinárodný rozsah 
podujatia.
V prvej súťaži stupňa Z po drezúrnej skúške 
jednoznačne dominoval výsledok Martina 
Maivalda s Tajfúnom - TJ Žrebčín Motešice. 
Rozdiely vo výsledkoch po prvej disciplí-
ne v rozmedzí 10 bodov však dávali mož-
nosť výrazne zamiešať poradím po ďalších 
disciplínach. V parkúrovej skúške preukázali 
všetky dvojice dobrú skokovú pripravenosť 
a o konečnom poradí rozhodla terénna skúš-
ka. Záverečný cross preriedil štartovné pole 
a výrazne zmenil poradie. Jediná chyba Mar-
tina Maivalda s Tajfúnom dvojicu posunula 
z prvého na deviate miesto, Sofia Petranová 
nedokončila túto časť ani s jedným koňom, rovnako aj János 
Kelemen na koni  Dévaszilay. Z víťazstva v tejto súťaži sa teši-
la Martina Výbohová  na koni Vineland - JK Masarykov Dvor so 
svojim trénerom Patrikom Eibnerom. Adriana Bajtayová s koň-
mi Patriot 4 a Savana - JK Limit obsadili druhú a tretiu priečku. 

V samostatnej súťaži žiakov odborných 
škôl  zvíťazila domáca pretekárka Alžbe-
ta Anteková na koni Hifi H. Druhá priečka 
patrí Márií Zvarovej s Perzeusom - JA SOŠ  
Lučenec. Je potešiteľné, že úspešnú premié-
ru v military súťažiach absolvovala v tomto 
ročníku aj bývalá žiačka SOŠ Šaľa Mária Gre-
šáková na plnokrvnom Irish Heroes.
V súťaži ZL – Memoriál Heraldika sa po 
drezúrnej skúške na čelo postavila dvojica 
Marián Midelka, Labeaume. Rovnako však 
ako v predošlej súťaži o výsledku rozhodli 
ďalšie skúšky. Profesionalitu v príprave po-
tvrdila víťazstvom zverenkyňa Patrika Eib-
nera Lucia Sláviková na koni Ebony B - JK  
Masarykov Dvor. Maďarský reprezentant 
János Kelemen  na koni Happines obsadil 
druhú priečku a tretí skončil Marián Midel-
ka so svojim druhým koňom Aiolos - JA SOŠ 
Lučenec.
Aj tohtoročné preteky v military v réžii SOŠ, 
Štúrova 74, Šaľa naplnili ambície usporiada-
teľa a pretekárov. Podujatie sa uskutočnilo 
za finančnej podpory Nitrianskeho sa-

mosprávneho kraja. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Ing. 
Magdaléne Birnšteinovej a organizačnému tímu SOŠ Šaľa. Ďalšie 
ročníky sa môžu stavať na vybudovanej tradícii a prijímaní  no-
vých výziev.

SOŠ Šaľa
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Predstavuje sa Advokátska kancelária 
BK ADVO PARTNERS, s.r.o.

Advokátska kancelária BK ADVO PART-
NERS, s.r.o. Šaľa poskytuje právne služ-
by v oblasti obchodného, občianskeho, 
rodinného, pracovného práva, korpo-
rátneho práva, konkurzného práva, 
právne služby týkajúce sa prevodov 
nehnuteľností. Pôvodne vykonávala 
advokáciu konateľka a advokátka JUDr. 
Lýdia Botorče samostatne od roku 
2013 a od roku 2017 poskytuje právne 
služby prostredníctvom spoločnosti 
s ručením obmedzeným, ktorá je pre 
prípad zodpovednosti za škodu, kto-
rá by mohla vzniknúť pri poskytovaní 
právnych služieb, poistená na poistné 
plnenie do výšky 1 500 000,- EUR. „Po-
skytujeme komplexné právne služby 
medzinárodným obchodným spoloč-

nostiam, ale aj fyzickým osobám ako 
jednotlivcom. Naši klienti sú spravidla 
naši dlhoroční obchodní partneri, ku 
ktorým máme individuálny prístup 

a lojálnosť. Cieľom našej advokátskej 
kancelárie je byť diskrétnym a spo-
ľahlivým obchodným partnerom, na 
ktorého sa môžu klienti kedykoľvek s 
dôverou obrátiť, nakoľko vedia, že im 
pomôžeme vyriešiť nielen každoden-
né záležitosti, ale aj tie najnáročnejšie 
právne problémy“, hovorí JUDr. Lýdia 
Botorče, konateľka spoločnosti. 
Odbornosť a profesionálny prístup k 
riešeniu problémov garantuje kance-
lária dlhoročnými skúsenosťami tímu 
v oblasti poskytovania právnych slu-
žieb. Pracovný tím pozostáva z práv-
nikov, ktorí sú pripravení riešiť právne 
problémy, právne stanoviská, pripravo-
vať zmluvy, zastupovať klientov pred 

súdmi a úradmi na celom území SR,  

vymáhať pohľadávky, exekúcie, zabez-

pečovať komplexné právne služby pre 

obchodné spoločnosti. Kancelária po-

skytuje aj služby v prípade, ak sú klien-

ti v zahraničí a potrebujú zabezpečiť 

napr.  prevody nehnuteľností  a podob-

ne. Svoje služby poskytuje advokátska 

kancelária v slovenskom, anglickom a 

maďarskom jazyku, čo patrí k benefitu 

spoločnosti. 

Odmeny advokátov sa riadia Vyhláškou 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 655/2004 Z. z. o náhradách 

a odmenách advokátov za poskyto-

vanie právnych služieb, pričom výška 

odmeny vždy záleží na konkrétnej do-

hode s klientom.

Kontakty:

BK ADVO PARTNERS, s.r.o.
zast. JUDr. Lýdia Botorče

konateľ, advokátka

Štúrova 884/24, Šaľa

Tel. 0944 290 909

Mgr. Attila Bogdány 
advokátsky koncipient

JUDr. Lýdia Botorče
konateľ, advokátka

JUDr. Pavol Kollár 
advokátsky koncipient

§
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Aktuálna otázka:
Nové nariadenie EÚ (o ochrane osobných údajov) 
platí od 25. mája 2018 a nahrádza súčasný zákon 
o ochrane osobných údajov. Do redakcie nám 
písalo veľa čitateľov a prispievateľov článkov 
z rôznych spoločenských akcií, ale aj inštitúcií 
a škôl, že či budú teraz mať ľudia na fotografiách 
čierne pásky cez oči, alebo ako sa budú zverejňovať 
fotky do kníh, časopisov....? Čo vlastne tento 
zákon hovorí, čoho sa týka v bežnej praxi? Ako 
sa bude realizovať napríklad v televízii, kde bude 
tancovať súbor, budú spievať detské talenty, 
tínedžeri, títo budú mať „prelepené“ oči počas 
celého vystúpenia? Skutočne si mnohí občania 
nevedia dosť dobre predstaviť tento zákonv praxi 
a opäť vystáva otázka z verejnosti, že „mudrlanti“ 
v Bruseli zase niečo múdre vymysleli. Ako vždy – 
po funuse a ďaleko odtrhnuté od života. Pretože 
ľudia takmer z celého sveta sa denne bavia na 
sociálnych sieťach, kde píšu o sebe prakticky 
všetko, zverejňujú doslova intímnosti zo svojho 
súkromného života, o svojich deťoch, dobre že nie 
z radovánok z posteli. Takže, aká ochrana a čoho, 
keďže sa píše rok 2018 a naše dáta lietajú roky po 
celej zemeguli. „Odborníci“ z EÚ si neuvedomili, 
že nový zákon v oveľa väčšej miere skomplikuje 
život najmä serióznym inštitúciám a serióznym 
vydavateľom kníh a časopisov. Vysvetlite prosím, 
veľmi stručne základnú pointu tohto zákona, aby ju 
pochopil bežný človek a na čo je hlavne zameraná. 

Odpoveď:
Dňa 25.05.2018 nadobudol účinnosť nový zákon č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len 
„zákon“), ktorý v plnej miere nahradzuje pôvodný 
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len „pôvodný zákon“). Nový zákon vychádza 
z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“), ktoré je priamo 
aplikovateľné aj na území SR. 
Čo tento zákon hovorí a čoho sa týka v bežnej praxi? 
Z hľadiska bežného občana v zásade žiadne zásadné 
zmeny oproti pôvodnému zákonu neprináša, avšak 
posilňuje jeho práva ako sú napr. „právo na prístup 
k informáciám o údajoch, ktoré sú o spracovávané o 

konkrétnej osobe“, právo na opravu spracúvaných 
osobných údajov“, „právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov“. Pri právnických osobách zákon 
kladie dôraz na zabezpečenie osobných údajov pri 
ich spracovávaní, zavádza povinnosť oznamovať 
bezpečnostné incidenty  Úradu na ochranu 
osobných údajov a osobám, ktorých údaje unikli. 
Zákon taktiež sprísňuje pravidla pri cezhraničnom 
spracovávaní osobných údajov. Napr. pri cezhraničnom 
spracovaní osobných údajov, sa bude musieť  určiť 
tzv. hlavná prevádzkareň, ktorá bude určovať účel 
spracúvania- podľa sídla tejto hl. prevádzkarne sa 
bude určovať vedúci kontrolný úrad. 
Budú teraz mať ľudia na fotografiách čierne pásky 
cez oči, alebo ako sa budú zverejňovať fotky do 
kníh, časopisov? Podľa nášho názoru sa v otázke 
zverejňovania fotiek po 25.05.2018 v zásade nič 
nemení.  Je treba rozlišovať medzi zverejňovaním 
fotografií, ktoré zachytávajú atmosféru verejnej akcie, 
na takéto druhy fotografií sa GDPR a zákon nevzťahuje. 
Iné to je v prípade fotografií, ktoré sú prepojované s 
identifikačnými údajmi odfotených osôb. V takomto 
prípade je na zverejnenie fotografie potrebný 
súhlas dotknutej osoby. Z hľadiska GDPR a zákona 
považujeme za vhodné o charaktery verejnej akcie a 
vyhotovovanej fotodokumentácií vopred informovať 
napr. piktogramami pri vstupe s odkazom na zásady 
spracovania osobných údajov a informáciami o tom, 
kde môžu účastníci uplatniť svoje práva. 
Vyššie v odseku sme sa venovali fotografiám na 
verejných akciách. Odlišné pravidlá platia pri 
súkromných akciách, akými môžu byť napríklad 
firemné večierky.  V takýchto prípadoch sa súhlas 
na zverejnenie fotografie vyžaduje. Takýto súhlas je 
možné udeliť aj takou formou, že pozvánka na firemný 
večierok bude obsahovať oznámenie, že z večierku 
budú vyhotovované fotografie, ktoré budú zverejnené 
tam a tam, pričom pozvaný hosť účasťou na večierku 
dáva súhlas s takýmto spracovaním fotografie z 
firemného večierku. 

KONTAKTY:
BK ADVO PARTNERS, s.r.o.

zast. JUDr. Lýdia Botorče - konateľ, advokátka
Štúrova 884/24

Šaľa 927 01 
Tel. 0944 290 909

Platí nový zákon o ochrane 
osobných údajov

- 15 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...



Psom v útulku v Šali môžete pomôcť aj vy
Občianske združenie Zatúlané psíky 
funguje už od roku 2011. Od svoj-
ho vzniku poskytol útulok pomoc 
takmer 2400 psom. Útulku môže-
te pomôcť aj vy. Nemusíte si nutne 
adoptovať zviera, pomôcť sa dá aj 
inými spôsobmi. 
Na báze dobrovoľníctva funguje ob-
čianske združenie Zatúlané psíky už od 
roku 2011. Až neskôr sa presťahovalo 
na súkromný pozemok, ktorý vedel po-
skytnúť útočisko pre väčší počet psov. 
V roku 2014 museli pozemok opustiť 
a presťahovať sa. Našli si rodinný dom 
na samote, ktorý zahŕňa aj pozemok 
s rozlohou 2000 m². Tento priestor za-
bezpečil kapacitu 50 miest. Od roku 
2017 pozemok poskytuje miesto až pre 
75 psíkov vďaka vybudovaniu nových 
voliér. V roku 2016 bol útulok oficiálne 
schválený Regionálnou a veterinárnou 
potravinovou správou Šaľa. 
O psov je postarané po každej strán-
ke. Psom v útulku je poskytnutá denná 
starostlivosť – čistenie kotercov a výbe-
hov, kŕmenie, napájanie, kontrola zdra-
votného stavu či socializácia. Je pre 
nich zabezpečená veterinárna starost-
livosť. Všetky psy nad 8 rokov povinne 
absolvujú tzv. seniorské vyšetrenie. Psy 
nie sú držané v koterci, ale dôraz sa kla-
die práve na to, aby si užívali život vo 
svorke. Ak je niektorý pes konfliktný, 
má k dispozícii vlastný výbeh.
Útulok má dve samostatné pracoviská 
– karanténna stanica a samotnú časť 
útulku. Pozemok, na ktorom útulok 
sídli je ďaleko od ľudských obydlí a je 
v súlade s prírodou. Energie si tu zabez-
pečujú z prírodných zdrojov. Výrobu 
a zdroj elektrickej energie zabezpeču-
je fotovoltaika, vodu majú zo studne 
a splašky ústia do žumpy. 
Spôsobov, ako pomôcť je niekoľko
Priemerné mesačné náklady na vede-
nie útulku sú 4 tisíc eur. Útulok príjme 
v priemere jedného psa denne. Nákla-
dy na jedného psa sú 120 eur mesačne. 
V súčasnosti majú na starosti približne 

100 psov – 80 v útulku a 20 v dočasných 
opaterách. Financií na vedenie útulku 
stále ubúda, preto je každá finančná 
pomoc zo strany verejnosti vítaná. 
Ak ste sa rozhodli pomôcť finančne, 
pomôcť môžu už vaše 3 eurá mesačne. 
Táto suma zabezpečí lepší život jedné-

mu psovi v útulku. Aj vďaka vašej sume 
môže útulok ďalej fungovať. Nižšie 
nájdete potrebné údaje k poskytnutiu 
finančnej podpory.
Formou pomoci je aj dobrovoľnícka 
činnosť. V útulku je stále veľa práce 
a pomoc je vítaná. Treba však prihlia-

dať na vaše schopnosti a vek. Treba 
mať minimálne 18 rokov.
Ak ste sa rozhodli, že si chcete adop-
tovať psíka, útulok môžete navštíviť 
osobne v čase návštevných hodín. Pred 
návštevou sa však musíte ohlásiť vo-
pred telefonátom. Adopcia či dočasná 
opatera nie je vhodná pre každého. 
Dopredu si treba dohodnúť stretnu-
tie, porozprávať sa s vedením útulku 
a zvážiť svoje schopnosti. Každý člen 
útulku je svojský a je zvyknutý na iné 
podmienky.  

spracovala: Alexandra Bednárová

Dôležité údaje:
Email: zatulanepsikysala@gmail.com
Tel. kontakt: 0903 280 997  
(Gitka Hanová)
Facebook: Zatúlané psíky Šaľa
Návštevné hodiny: týždeň: 12,30 - 
15,00 hod, víkend: 13,00-15,00 hod 
Účet: UniCredit Bank 
IBAN code:  
SK19 1111 0000 0011 2927 6002 
SWIFT code: UNCRSKBX 
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Trnavský župan rokoval s ministerkou kultúry o záchrane  
160 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel krajov SR

Trnavský župan Jozef Vis-
kupič sa dnes stretol s mi-
nisterkou kultúry Ľubicou 
Laššákovou. Keďže nové ve-
denie TTSK má eminentný 
záujem podieľať sa na mobi-
lizácii kreatívneho potenciá-
lu v regióne, Viskupič požia-
dal ministerku o spoluprácu 
pri optimalizácii podmienok 
eurofondovej výzvy pre pro-
jekt Kultúrno kreatívne cen-
trum tak, aby bol dosiahnu-
tý čo najvyšší efekt. Župan 
chce veriť, že proces v oblas-
ti kultúrno-kreatívneho prie-
myslu, ktorý bol za vedenia 
ministra Maďariča (Smer) 
vyslovene zanedbaný, sa no-
vému vedeniu ministerstva 
podarí zvrátiť.
„Len samotný Trnavský 
samosprávny kraj môže 
získať v rámci projektu 
Kultúrno kreatívne cen-
trum takmer 20 miliónov 
eur, celkovo pri všetkých 
samosprávnych krajoch 
hovoríme až o sume 160 
miliónov eur,“ upozornil J. 
Viskupič, ktorý je zároveň 
aj predsedom združenia sa-
mosprávnych krajov SK8. 
„Ministerku som navštívil, 
pretože v tejto veci už nao-
zaj horí, župy jednoducho 
o tieto obrovské peniaze 
môžu prísť. Verím, že naša 

dlhodobá snaha o zmyslu-
plné využitie prostriedkov 
pre kultúrno-kreatívne pro-
jekty konečne naberá reál-
ne kontúry. Ministerka La-
ššáková tvrdí, že tento bod 
si zaradila medzi vysoké 
priority, dokonca k tomu 

vytvorila aj operatívny 
tím, takže dúfam, že sa 
jej podarí napraviť chyby 
svojho predchodcu.“
Trnavský župan upriamil 
pozornosť aj na viaceré ne-
vyhnutné úpravy, napríklad 
na zmenu dĺžky realizácie 

projektu „Kultúrno kreatív-
ne centrum“ z plánovaných 
na piatich rokov na štyri. 
„V tejto súvislosti chcem 
upozorniť, že proces od 
vyhlásenia výzvy do pod-
pisu zmluvy o nenávrat-
ný finančný príspevok sa 
nestihne tak, aby sa táto 
podmienka mohla z časo-
vého hľadiska splniť. Tiež 
by sme mali zmeniť limit 
využitia kultúrno kreatív-
neho centra na komerčné 
účely počas realizácie pro-
jektu z 20% na 39% a po-
čas udržateľnosti projektu 
z 40% na 49%. Dôvodom 
je nielen zabezpečenie 
povinnej udržateľnosti in-
štitúcie počas 5 rokov, ale 
najmä zabezpečenie udr-
žateľnosti v dlhodobom 
horizonte.“
Zástupcovia TTSK upozor-
nili aj na potrebu zmeny 
metodiky výpočtu jedného 
z merateľných ukazovateľov 
- zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo verej-
ných budovách. „Nejde len 
o výpočet z energetického 
certifikátu, potrebujeme aj 
audit budovy. Dôvodom je, 
že pri historických budovách 
je získanie energetického 
certifikátu takmer nemož-
ne a energetický audit má 
lepšiu výpovednú hodno-
tu. Problém sa samozrej-
me dotýka všetkých žúp, 
keďže historické budovy 
máme po celom Sloven-
sku,“ doplnil Viskupič.
Aj s ohľadom na vyššie spo-
mínané pripomienky sa 
trnavský župan dohodol 
s ministerkou Laššákovou 
na intenzívnej a pravidelnej 
spolupráci nielen na bilate-
rálnej úrovni, ale aj na úrovni 
SK8, pri vytváraní priaznivé-
ho prostredia pre rozvoj kul-
túry a kreatívneho talentu. 
Zároveň sa pokúsia pripraviť 
aj okrúhly stôl za účasti prí-
slušných ministerstiev, SK8 
a Združenia krajských miest 
K8.

Patrik Velšic
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Študenti SOŠOaS Galanta pripravovali súťažné minútky

Minútkové pokrmy patria 
zvyčajne medzi špeciality 
podniku. Pripravujú sa vždy 
z čerstvých a kvalitných 
surovín a hneď po príprave 
sa podávajú. Tepelná úprava 
minútok je rýchla a pohybuje 
sa do 30 minút. Ich príprava 
si vyžaduje väčšie technolo-
gické vedomosti a skúsenosti 
ako pri hotových jedlách. 
Pokrmy majú mať svieži a 
pekný vzhľad, výbornú chuť 
i vôňu po použitých suro-
vinách a vysokú biologickú 

hodnotu vďaka krátkej tepel-
nej úprave. Pri ich príprave a 
úprave na tanieri sa uplatňuje 
fantázia a estetická zručnosť 
kuchára.
Aj v tomto školskom roku 
sme na našej škole dňa 11. 
apríla 2018 zrealizovali súťaž 
v príprave minútok. Odborné 
vedomosti a praktické zruč-
nosti si v praxi pred zrakom 
odbornej komisie a spolužia-
kov preverili študenti tretieho 
ročníka študijného odboru 
hotelová akadémia. Pred 
samotnou realizáciou súťaže 
si študenti pod odborným 
vedením pedagógov zvolili 
minútkový pokrm, ktorý pri-
pravia, vypracovali kalkulačný 
list a normovací hárok vybra-
ného pokrmu a premysleli si 

spôsob jeho dokončenia pred 
zrakom spolužiakov i odbor-
nej komisie.
Súťažilo 21 študentov. 
Úlohou každého súťažiaceho 
bolo pred zrakom odbornej 
komisie a spolužiakov v 
stanovenom časovom limite 
jedlo pripraviť, naservírovať, 
dekorovať, odprezentovať, 
rozdeliť na degustačné porcie 
a správne podávať. 
V súťaži sa hodnotila príprava 
kalkulačného listu a normo-
vacieho hárku pripraveného 
pokrmu, nápaditosť vlastné-
ho receptu, hygiena práce, 
kreativita, estetická a chuťová 
stránka pripravenej minútky. 
Všetky pripravené pokrmy 
boli chutné a pekne esteticky 
naservírované. V silnej konku-

rencií zvíťazili Evelin Bučková, 
ktorá pripravila „bravčovú 
panenku s čučoriedkovou 
omáčkou a batátovo - mrkvo-
vým pyré “ a Diana Deáková s 
pokrmom „bravčová panen-
ka s omáčkou demiglace a 
tekvicovým pyré “. Druhé 
miesto obsadil „teľací steak s 
batátovým pyré a zeleninou“ 
Daniely Vaškovej. Na treťom 
mieste sa umiestnila minút-
ka „krkovička s opekanými 
zemiakmi a zeleninovým 
šalátom“ Aničky Tokovicsovej.  
Víťazom i všetkým súťažiacim 
srdečne blahoželáme. Veríme, 
že aj nasledujúce roky sa 
budeme môcť tešiť z takýchto 
šikovných študentov!

Ing. Anna Švancárová
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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...
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0903 700 649, 0903 226 922

60 € / m2
Puškinova ul.
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Nábytok Czafík(sklad)

-----> Kolónia            Váhovce

<----- Galanta        Galandia 
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Základné informácie:
n pozemky majú rozlohu 6 árov
n voda, plyn, kanalizácia - skolaudované
n elektrika a verejné osvetlenie od 30. 4. 2018
n cesty budú ukončené do 30. 6. 2018
n stavať sa môže začať hneď po kúpe pozemku 


