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Primátor Šale Jozef Belický  a 
Petr Bláha generálny riaditeľ 

Duslo, a.s. Šaľa boli hostiteľmi 
večera „Spoločenské 

stretnutie predstaviteľov 
samosprávy s podnikateľmi, 

zástupcami štátnej správy 
a spoločenských organizácií 

v Šali“

„Nitriansky samosprávny kraj aj v 
roku 2019 výrazne podporí rozvoj 
vidieka cez projekty LEADER NSK“, 
hovorí Milan Belica, nitriansky župan

Marco Rajt 
– huslista 

z Veľkého Grobu, 
ktorého hudba 

vstupuje 
do ľudských sŕdc

„Občania musia 
vedieť, čo ich poslanci 
riešia, ako rozhodujú“, 
hovorí novozvolená 
poslankyňa 
Sládkovičova 
Eva Sudová.
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Šalianski potápači sa potápali 
v Červenom mori v Egypte

Za prítomnosti skúsených potápačov si vychutnávali začiatočníci a pokročilí potápači pobyt pod vodou nielen v sladkých 
vodách na Seneckých jazerách - na Gulaške, kde si môžu pozrieť Amforove pole, ale i v slaných vodách, konkrétne v Červenom 
mori v Egypte. Sú to nezabudnuteľné pohľady na korálové útesy, či amfory alebo živočíchy, ktoré obdivovali. Bolo to vyvrcho-
lenie prípravy kurzistov, ktorí si urobili základný a pokročilý kurz potápania v potápačskej škole Amfora Šaľa, a to Miroslava 
Jašša a Petra Tureniča, ktorí si osvojil praktiky v tak náročnom teréne, ktorý ponúka Červené more. Prítomnosť profesionálnych 
potápačov a inštruktorov potápania - Vladimíra Slišku a Jána Kostolanského, ktorí sa venujú aj prácam pod vodou, bolo z hľa-
diska odborného dozoru nad začiatočníkmi nevyhnutné a potrebné, zároveň  bola dodržaná bezpečnosť  a navyše sa doplnili 
aj praktické skúsenosti  pod dohľadom dlhoročných potápačov. Treba podčiarknuť skutočnosť, že tím skúsených potápačov 
Amfora Šaľa, ktorých poznajú nielen na Slovensku, je na scéne už viac desiatok rokov a pripravili do života nielen mnoho „pra-
covných“ potápačov, ale i stovky rekreačných potápačov, ktorí majú záľubu v tomto nádhernom športe.

- Peter  Turenič - 

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, 
lupy, mikroskopy...
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Som sám sebou, nemám záväzky voči
žiadnym spolkom či finančným skupinám.

Štefan Harabin, kandidát na prezidenta Slovenskej 
republiky, pochádza z podtatranskej obce Ľubica pri 
Kežmarku. Nikdy nespretŕhal korene a rodinné väzby, 
práve naopak, vianočné aj veľkonočné sviatky trávi vždy 
so svojou veľkou rodinou vo svojom rodnom kraji.

o Aké bývali Vianoce Vášho detstva?
- Rozprávkovo zasnežené. S koledníkmi a ďalšími tradíciami, 
ktoré im dodávali čarovnú atmosféru. Ráno na Štedrý 
deň sme išli so starším bratom do lesa po stromček, zatiaľ 
čo mama so sestrou naň pripravovali ozdoby. Robili figúrky 
z čokolády pomocou formičiek, pripravovali orechy, vianočné 
gule a všelijaké okrasy. Keď sme sa vrátili premrznutí so 
stromčekom, čo bolo okolo jednej - druhej popoludní, lebo 
do lesa bolo ďaleko, sestra ozdobila stromček a mama varila 
večeru. 
o Vy ako pravoslávni veriaci ste slávili Štedrý večer 
24. decembra?
- U nás v Ľubici, vzhľadom na to, že sme žili v katolíckom 
prostredí, sme sa neriadili Juliánskym kalendárom, 
prispôsobili sme sa katolíckej väčšine a svätili sme 
Vianoce spolu s ostatnými. Samozrejme, že sme oslávili aj 
pravoslávne Vianoce, ale to už skôr symbolicky. A v podstate 
to tak robíme dodnes, lebo manželka je katolíčka.
o Čím sú pre Vás Vianoce dnes?
- Vianoce sú výnimočným sviatkom. Ako dieťa som sa tešil 

na darčeky, hoci vtedy boli tie darčeky skromné, keďže mám 
deväť súrodencov. Peňazí nazvyš nebolo, lebo sme mali 
gazdovstvo a žili sme z toho, čo sme si vypestovali. Takže 
väčšinou som dostal nejaký sveter, šál, knižku a keď bolo 
pod stromčekom autíčko, tak som bol šťastný. A vnímal som 
tú výnimočnosť chvíle, všetci sme sa slávnostne vyobliekali, 
do kostola sme išli akýmsi iným, dôstojnejším krokom. 
Aj dnes sú pre mňa Vianoce čarovné, no vychutnávam si 
najmä pokoj a rodinnú súdržnosť. Čo ma však mrzí, že dnes, 
v tomto liberálnom duchu, ktorý panuje aj u nás, žiaľ, stratili 
Vianoce tú posvätnú atmosféru. Je to už len o darčekoch 
a konzume. Najmä v mestách. Na dedinách je to iné, tam, 
kde trávi Vianoce naša rodina, stále chodia koledníci, stále sa 
posväcujú domy, stále je to o príchode Spasiteľa. 
o Príhovor slovenských biskupov na začiatku Nového 
cirkevného roku sa zameral na otázku nenávisti medzi 
ľuďmi a spomenul aj nenávisť v médiách. Vy ste si zažili 
a stále zažívate s médiami svoje. Nedávno ste verejne 
povedali, že odpúšťate „všetkým, ktorí má roky lynčujú 
v mainstreamových médiách bez práva vyjadriť sa“...
- Nenávisť sa neprejavuje vždy násilne, niekedy to môže byť 
„iba“ výsmechom. Pluralita názorov v tomto liberálnom svete 
je zaručená za predpokladu, že máte mainstreamový názor a 
neobhajujete národ a kresťanstvo, ktoré má aj reálny odkaz 
a odmieta byť len romantickým folklórom, vďaka ktorému 
máme krásne koledy a vianočný stromček. Nehovoriac 

Štefan Harabin s najbližšou rodinou
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o tom, že sme svedkami dlhodobej koordinovanej snahy 
likvidovať kresťanskú cirkev, ktorá je nositeľom rodinnej 
tradície. Momentálne je na muške katolícka cirkev, ktorá je 
z kresťanských cirkví najsilnejšia. No príde aj na evanjelikov 
a pravoslávnych, ktorí akoby si to zatiaľ neuvedomovali. 
Hlavne od katolíckych biskupov by som preto očakával 
zásadnejšie stanoviská, ktorými by dokázali razantne brániť 
aj svojich kolegov ako napríklad Milana Chauturu či Mariána 
Kuffu pred vysoko rafinovanými a sofistikovanými útokmi.
o V novom roku Slovensko čakajú mnohé zmeny. Aj v 
prezidentskom paláci. Ste horúcim kandidátom na post 
prezidenta, čo máte v pláne urobiť v tejto funkcii ako 
prvé?
- Pustím sa tvrdo do práce. Prvé, čo urobím, nie za sto dní, 
ale za tri dni vypoviem Istanbulský dohovor, ktorý sa stal pre 
nás platným bez akejkoľvek diskusie. A ak by Andrej Kiska 
išiel do Marakešu a potvrdil svojou prítomnosťou právny 
účinok Globálneho paktu, tak ten vypoviem tiež. A okamžite 
prenesiem zahraničnú a obrannú politiku Slovenskej 
republiky opäť do portfólia právomocí prezidenta, aby 
príprava a uzatváranie zmlúv boli v rukách hlavy štátu, čo 

podľa Ústavy aj má byť. No a sadnem na zadok a budem 
robiť: kontrolovať legislatívny proces, kontrolovať prácu 
vlády, pretože prezident, čo mnohí ani nevedia, má možnosť 
zúčastňovať sa rokovaní vlády. Už teraz mám obrovský tím 
ľudí, ktorí chcú robiť hoci aj zadarmo. S takým potenciálom 
môžem a aj budem oponovať každý materiál, ktorý nebude 
na prospech Slovenska. V parlamente sa neobjavím iba raz 
za rok, vystúpim s analýzou každého zákona, ktorý by bol 
protiústavný alebo proti ľuďom. A urobím analýzu súčasných 
zákonov, ktoré sú v rozpore s deklarovaným bezplatným 
zdravotníctvom a bezplatným školstvom. Opätovne zriadim 
v prezidentskom paláci kanceláriu na prijímanie sťažností 
občanov. Čaká ma toľko práce, že minimálne prvé dva roky 
budem potrebovať 48 hodinový deň. Viem presne, čo treba 
urobiť, a presne to aj urobím. Som sám sebou, nemám 
záväzky voči politikom, žiadnym spolkom či finančným 
skupinám. A to mi umožňuje slobodne sa rozhodovať 
v prospech Slovenska. 
o Vianočné želanie pre našich čitateľov?
- Advent je časom radosti a nádeje.  Želám nám všetkým 
pokoj v duši, pokoj v rodine a pokoj vo svete. 

AJ PODNIKATELIA ZLEPŠUJÚ ŽIVOT V ŠALI
V Šali sa stretlo viac ako 
160 ľudí, ktorí tiež prilo-
žili ruku k tomu, aby sa 

v našom meste žilo lepšie, 
kvalitnejšie. Tohtoročné 
Spoločenské stretnutie 

predstaviteľov samosprávy 
s podnikateľmi, zástupcami 
štátnej správy a spoločen-
ských organizácií bolo o to 
výnimočnejšie, že hostiteľ-
mi boli dvaja. Mesto Šaľa a 

spoločnosť Duslo, a.s.
„Je neodškriepiteľné, že bez 
podnikateľov, ktorí tu dnes 
sú, by život v meste – či už 

spoločenský, kultúrny alebo 
sociálny, bol o poznanie 

chudobnejší. Takéto stretnu-
tie organizujeme preto, lebo 

počas roka sa stretávame 
výlučne pracovne. Niet 

času na to, aby sme sa na-
ozaj aj poďakovali týmto 

ľuďom,“ povedal primátor 
Šale Jozef Belický. Dôvod, 
prečo mesto a spoločnosť 

Duslo organizovalo stretnu-
tie spoločne, je jednodu-
chý. „Sme si veľmi dobre 

vedomí našej spoločenskej 
zodpovednosti. Nie len že 

zamestnávame obyvateľov 
mesta a chceme poskytnúť 
lepšie pracovné prostredie, 
ale sme sa rozhodli tú našu 

spoluprácu – ktorá historicky 
nebola najlepšia, zásadne 
zmeniť. Považujem sa za 
duchovného otca tohto 

stretnutia,“ vyjadril sa gene-

rálny riaditeľ Duslo, a. s. Petr 
Bláha.

Spoločnosť Duslo v tomto 
roku podporila okrem špor-
tových klubov aj kultúrno-
-spoločenský život v meste. 
Najvýznamnejšie sa pričini-
la o vybudovanie cyklotra-
sy. Podporila jej výstavbu 

sumou 60-tisíc eur, ktoré by 
malo zaplatiť mesto v rámci 
spolufinancovania projektu. 
Z ušetrených peňazí vznikla 

bežecká dráha v areáli ZŠ 
J. Murgaša. Na stretnutie 

prišiel aj zástupca rakúskej 
spoločnosti Swietelsky, kto-
rá realizovala rekonštrukciu 
cesty na Hornej ulici a tiež 

výstavbu cyklotrasy. „V za-
hraničí sú takéto stretnutia 
veľmi vítané a časté. Čo sa 

týka Slovenska, otvárame sa 
trhu. Aj preto som prišiel. Je 
našou veľkou snahou, aby 
sme sa podieľali na rozvoji 
tohto regiónu aj my, naša 
spoločnosť,“uviedol Juraj 

Marko. Zmysel v takýchto 
stretnutiach vidí aj Štefan 
Bartošovič, konateľ šalian-
skej spoločnosti ProCs. So 

svojou spoločnosťou je 
známy podporou rôznych 

športových či kultúrno-spo-
ločenských podujatí. Stále 

však vidí priestor na vý-
znamnejšiu podporu miest-

nych projektov. „Každý sa 
musí podeliť s tým profitom, 
čo vytvorí. Keď všetci k tomu 

takto nepristúpia a chcú si 
nechať len pre seba to, čo vy-
tvoria, tak sa to nepodarí. Tá 
masa podnikateľov, ktorá tu 
je, by vedela prispieť väčšou 

mierou, keby pre každého 
platil tento princíp,“ zhodno-
til otvorene Štefan Bartošo-
vič. V Šali zanecháva svoje 
pozitívne stopy v rozvoji aj 
nejedna galantská spoloč-

nosť. Na čele jednej stojí ko-
nateľ Zoltán Horváth, ktorý 

tvrdí, že Galanta má čo 
závidieť Šaľanom. „Závidím 

spoluprácu medzi samosprá-
vou a podnikateľmi v Šali. 

Bohužiaľ, na takejto úrovni, 
na akej to funguje v Šali, to 

v Galante prestalo fungovať. 
Som z toho smutný. Galanta 
trošku zaspala, Šaľa naozaj 
kvitne,“ porovnal Horváth. 

Zároveň dodáva, že veľkou 
výhodou Šale je aj prítom-
nosť Dusla v regióne, kde 

pracujú najmä Šaľania a ľu-
dia z blízkeho okolia.

Duslo sa rozhodlo pri tejto 
príležitosti oceniť tri sub-

jekty. Miroslava Wöllnera a 
spoločnosť Menert, Štefana 

Bartošoviča a spoločnosť 
ProCs a mesto Šaľa na čele 
s primátorom Jozefom Be-

lickým.
- EK -

Primátor Šale Jozef Belický  a Petr Bláha 
generálny riaditeľ Duslo, a.s. Šaľa boli hostiteľmi večera
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Na čo bolo dobré celé toto 
(ne)diplomatické divadlo?

Už pár týždňov rezonu-
je politická „minikríza“ na 
Slovensku, ktorá sa podľa 
môjho názoru nesmierne 
nafukuje najmä tým, že 
preceňujeme niektorých 
odborníkov, členov vlá-
dy a vytvárame pocit ich 
nenahraditeľnosti. Všetko 
sa začalo „Marakéšskym 
dohovorom“, ktorý vypra-
covala skupina expertov 
OSN – pod vedením náš-
ho ministra zahraničných 
vecí Lajčáka a ktorý tento 
dokument doslova „prijal“ 
za svoj s tým, že ho Sloven-
sko má, resp. musí prijať. 
Na nebezpečenstvo tohto 
dohovoru a jeho prijatia 
veľmi tvrdo upozorňuje 

už od začiatku roka Štefan 
Harabin... Sú v ňom totiž 
zakotvené predovšetkým 
práva migrantov a povin-
nosti, záväzky štátov voči 
nim – ale nikde sa nehovorí 
o povinnostiach migran-
tov v štátoch, kde sa usíd-
ľujú, alebo chcú sídliť.  Vy-
zerá to tak, že obyvateľstvo 
sa má s migrantmi bez rečí 
a solidárne deliť o sociálny 
program, na ktorý si oni de-
siatky rokov prácou prispie-
vajú a migrant príde k ho-
tovej veci a prestretému 
stolu. Napriek tomu, že ten-
to dohovor sa dal takmer 
dva roky pripomienkovať, 
nikto z kompetentných ho 
nejako podrobnejšie oby-
vateľstvu nepredstavil a ne-
vysvetlil. Ani médiá, ktoré 
sa inokedy pri iných menej 
dôležitých veciach predhá-
ňajú, ani naše ministerstvo 
zahraničných vecí, ani ľudia 
okolo Lajčáka, ale ani eu-
roposlanci! Aj preto ostal 
minister Lajčák doslova šo-
kovaný, že sa Slováci začali 
„stavať na zadné“ – a on sa 
dostal do „nediplomatickej 
pózy“, kedy ho až viditeľne 

pred kamerami a objek-
tívmi novinárov triaslo od 
nervov a použil slová ako 
„štandardný“ Slovák a nie 
kariérny diplomat. Že ide 
skutočne o nebezpečný 
a voči domácemu obyva-
teľstvu nečitateľný, ale do 
jeho práv hodne zasahujúci 
dokument, o tom svedčí aj 
to, že ho neprijal celý rad 
ekonomicky silných štátov 
(USA, Austrália, Rakúsko, 
Poľsko, Maďarsko, atď...). 
Lajčák dal „do hry“ násled-
ne svoju funkciu s tým, že 
podá demisiu, ak sa Doho-
vor neprijme, a aj ju podal. 
Nevedno, čo čakal...? Že 
všetci mlčky budú súhla-
siť a budú v pozore pred 
dokumentom len preto, 
že on si to želá, pretože on 
vypracoval domácu úlohu 
– na požiadavku niekoho? 
Ale Slovensko úlohu oceni-
lo na nedostatočnú a pána 
ministra to tým postavilo 
do pozície politického vy-
dierača. Bolo to na škodu 
jemu samému, pretože 
takto sa špičkový diplomat 
nechová, resp. nemal by sa 
chovať. Na druhej strane, 

aj iné štáty celý dohovor 
označili za veľmi nejas-
ný, ale principiálne veľmi 
destabilizačný voči štá-
tom, ktorí majú migran-
tov prijať, dokonca sa-
motné USA... že by predsa 
len nebol dokument až 
tak kvalitne spracovaný? 
Politické strany na Sloven-
sku sa predbiehajú jedna 
pred druhou ako sa urobiť 
tou najdôležitejšou v tom, 
že odhalili nebezpečenstvo 
Marakéšskeho dohovoru. 
Nikto  však ani len slov-
kom nespomenul, že práve 
Štefan Harabin neúnavne 
a hlavne odborne hovo-
ril o tomto dokumente 
na osobných stretnutiach 
s občanmi, ktoré organizo-
val celý tento rok.  A obča-
nia práve jemu ďakujú, že 
vôbec sa dozvedeli o takom 
niečom, že sa chystá, spra-
cúva a bude sa podpisovať 
ako záväzné nariadenie pre 
nasledujúce roky. Ako práv-
nik a človek znalý problé-
mov, ktoré môžu nastať, 
neúnavne hovorí o migran-
toch, možných problémoch 
a nástrahách, ktoré vznik-

?
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nú, keď sa presne neurčia 
hranice a pravidlá pre ich ži-
vot a prácu v Európe. Diplo-
mati a europoslanci podľa 
všetkého už tradične zľah-
čujú celý problém, koniec 
koncov - oni žijú veľmi ďa-
leko od bežného života a za 
obrovské platy... Aj minister 
Lajčák akosi zabudol, že bol 
síce pracovne v OSN, ale 
ako predstaviteľ Slovenska! 
Slovensko ho platí, aj všet-
ky jeho výhody a výhody 
jeho rodine. A to, že tak až 
nepragmaticky obhajoval 
kvalitu dokumentu – mno-
hých občanov núti špeku-
lovať, alebo minimálne to 
zvádza k dohadom - koho 
záujmy vlastne minister 
Lajčák týmto dokumentom 
chcel zastrešovať a zastu-
povať? Navyše – ak aj ex-
perti potvrdili, že predlo-
žené pripomienky nebude 
už nikto v Marakéši brať do 
úvahy, pretože pripomien-
kovať sme mali dokument 
uplynulé dva roky – teda 
v súčasnosti sú akékoľvek 
konštatovania irelevantné, 
lebo dokument je hotový 
a zúčastnené krajiny ho už 
iba 19.12.2018 v Marakéši 
prijmú! Do čoho chcel Laj-
čák svoju krajinu svojim 
postojom „vohnať“? Preto 
je tak dôležité vôbec sa ne-
zúčastniť zasadania a tým 
vlastne Slovensko ukáže 
negatívny postoj. Napokon 
Lajčák vo funkcii ostal, lebo 

demisiu stiahol - čo je však 
právne otázne, a do Mara-
kéšu Slovensko neposlalo 
žiadneho zástupcu. Ak to 
bol taký nevinný doku-
ment, ako Miroslav Lajčák 
tvrdil, prečo okolo toho 
v podstate on narobil takú 
hystériu? Na čo bolo dobré 
celé toto (ne)diplomatické 
divadlo, pán minister?
Osoba ministra Lajčáka 
rezonuje ešte v ďalšom zá-
ujme, o prezidentské kres-
lo.... Vraj môže byť víťazom, 
vyhral by to... Je naozaj 
zaujímavé sledovať, že ho 
podporuje ako ľavica, tak 
aj pravica – ale najmä ľu-
dia okolo „Kiskovej“ strany 
a Kiskovi radcovia..., a to je 
prinajmenšom zvláštne... 
Z pohľadu mnohých zain-
teresovaných ľudí je aj to 
preceňovanie schopnos-
tí samotného Lajčáka už 
nad mieru – ak hovoríme 
o Lajčákovi ako o najlep-
šom slovenskom diplo-
matovi v dejinách, nemali 
sme lepšieho, atď.... Takéto 
titulovanie určite práve 
v diplomacii nie je šťastné, 
lebo každý diplomat pra-
cuje inak, v inej dobe, iné 
konflikty rieši..., je viac vlas-
tenec, viac svetobežník... 
takže hodnotenia sú často 
subjektívne a majú nádych 
doby, aj toho, kto takéto 
hodnotenia vyslovuje. Ak 
prejdem k otázke preziden-
ta SR mne ako občanovi 

nejde do hlavy – prečo Laj-
čákovi naši politici neustále 
vnucujú tento post, keď on 
ho viditeľne nechce a tvrdo-
šijne ho odmieta...? Veď už 
z princípu – ak niekto nemá 
o funkciu  v práci záujem, 
tak ju ani nebude vykoná-
vať s láskou a oddanosťou. 
Bude ju zastávať z nútenia 
a nie presvedčenia! Ľudovo 
povedané, bude chodiť do 
práce – bude zamestna-
ný a dostávať plat, ale bez 
vnútorného odovzdania sa 
tejto funkcii. Chceme také-
hoto prezidenta, ktorý túto 
funkciu vlastne od začiatku 
nechcel? Veď v prvom rade 
musí on sám chcieť úprim-
ne zastupovať Slovensko 
a nie – aby ho do toho tlači-
li všetci naokolo.  Prezident 
musí mať rád svoju krajinu, 
musí za ňu položiť hoci ži-
vot, musí ju zastať a pohá-
dať sa za ňu až do krvi, ak 
treba. Alebo potrebujeme 
ďalšiu „bábku“, za ktorú 
budú rozmýšľať iní ako to 
teraz vidíme u súčasného 
slovenského prezidenta? 
A keď registrujem, akou 
manipulovateľnou bábkou 
sa stal Lajčák za rok pôso-
benia v OSN, tak sa desím, 
čo by nasledovalo vo funk-
cii prezidenta SR... Nepre-
ceňujme zbytočne teda 
ani špičkových diplomatov. 
Radšej si všímajme aj prácu 
tých druhých, možno nie 
tak vysoko postavených 

a preplatených politikov 

ako je Lajčák, ale ktorým 

úprimne leží na srdci osud 

Slovenska, ale ani zďaleka 

sa im nedostavuje takej po-

zornosti – ako by si zaslúžili 

– lebo úmyselne sa o ich ak-

tivitách nehovorí, keďže sú 

kriticky proti oficiálnemu 

smerovaniu svetovej, či eu-

rópskej politiky v mnohých 

oblastiach. 

Kto z vrcholovej politiky sa 

o Marakéšskom dohovore 

unúval vysvetľovať jeho 

podstatu radovým obča-

nom? Politika sa nerobí pre 

diplomatov a o diploma-

toch. Tí majú len to šťastie, 

že sú pri korytách a topia 

sa v „smotánke“, kým na 

ich nadštandardný spôsob 

života tvrdo robí bežný pra-

cujúci človek. Preto by mali 

mať k takémuto človeku 

aspoň elementárnu úctu 

a neklamať ho! Netlačiť ho 

do povinností, ktoré môžu 

zničiť nasledujúce generá-

cie a to len preto, lebo mo-

mentálne je to „trend“ a tak 

bolo dohodnuté mimo ľudí, 

mimo národy – o nich – bez 

nich! Úlisní a podplatiteľní 

politici a diplomati zrejme 

nikdy nevymiznú...

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  

šéfredaktorka
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Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 výrazne 
podporí rozvoj vidieka cez projekty LEADER NSK

V priestoroch Agrokomplexu v Nitre zorga-
nizoval Nitriansky samosprávny kraj v spo-
lupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka 
SR dňa 12. novembra 2018 tradičnú kon-
ferenciu za účasti viacerých odborníkov a 
socio – ekonomických partnerov z celého 
Slovenska. Sprievodným programom boli 
remeselné trhy malých podnikateľov z re-
giónu, ktorí prezentovali svoje produkty a 
výrobky ocenené regionálnou značkou kva-
lity. Medzi predajcami boli držitelia značiek 
Ponitrie, Nitrava a Pohronie.
Odbornú konferenciu počas celého dňa 
moderoval a viedol Mgr. J. Veteráni, vedú-
ci odboru strategických činností, ktorý na 
úvod privítal predsedu NSK doc. Ing. Mi-
lana Belicu PhD.. Nitriansky samosprávny 
kraj podporil v rokoch 2016 - 2018 v rámci 
programu LEADER NSK z vlastného rozpoč-
tu 402 projektov v celkovej sume takmer 1,2 
milióna EUR. V roku 2018 bolo podporených 
150 projektov, pričom 129 projektov vzišlo 
z neziskového sektora. Schválený rozpočet 
samosprávneho kraja na rok 2019 zahŕňa 
sumu 599 000,-EUR, čím chce výrazne pod-
poriť rozvoj vidieka a projekty LEADER NSK. 
Ako počas konferencie „Podporujeme roz-
voj vidieka v partnerstve“ povedal pred-
seda NSK, projekt zameraný na podporu 
vidieckeho územia kraja prístupom LEADER 
a na vybudovanie miestnych a odborných 
kapacít sa na území NSK naštartoval ešte 
v roku 2006. NSK bol vtedy jediný zo všet-
kých samosprávnych krajov Slovenska a 
úspešný dotačný program funguje dodnes. 
Podporené projekty boli zamerané najmä 
na rekonštrukcie verejných priestranstiev, 
parkov, detských ihrísk, drobnej architek-
túry, verejného osvetlenia, oddychových 
zón, chodníkov, cyklistických odpočívadiel, 
autobusových zastávok či zberných miest 

odpadov. Realizovali sa aj projekty občian-
skych združení, podnikateľov (držiteľov 
regionálnej značky kvality) a projekty regi-
onálnej spolupráce viacerých MAS. Podľa 
predsedu NSK patria k najväčším pozitívam 
programu podpora miestnej ekonomiky, 
tvorba pracovných miest na vidieku, nízka 
miera spolufinancovania projektov i pod-
pora podnikateľských subjektov - držiteľov 
regionálnej značky kvality. Výhodou je, ale 
najmä skutočnosť, že výber samotných pro-
jektov, ktoré MAS predkladajú Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju, je výlučne v kom-
petencii MAS, teda funguje princíp zdola 
nahor.
Nitriansky samosprávny kraj už 10 rokov 
finančne podporuje prostredníctvom vše-
obecne záväzných nariadení schválené 
MAS cez Nástroj 1 LEADER NSK a neschvále-
né MAS cez Nástroj 2 LEADER NSK. Miestne 
akčné skupiny sú vlastne akýmsi mostíkom, 
ktorý spája a zabezpečuje dialóg medzi 
všetkými aktérmi na danom území s cieľom 
riešenia ich problémov a iniciuje záujem 
miestneho obyvateľstva o rozvoj územia. 
Podľa vyjadrenia 
Mgr. J. Veteráni-
ho je na území 
N i t r i a n s k e h o 
kraja v rámci 
Programu rozvo-
ja vidieka SR na 
roky 2014 - 2020 
celkovo schvá-
lených 15 miest-
nych akčných 
skupín (MAS) a 2 
MAS sú neschvá-
lené. Pokrytie 
územia Nit-
rianskeho kraja 

schválenými miestnymi akčnými skupinami 
predstavuje až 78% a počet obcí v území 
pôsobnosti MAS je až 284. Z hľadiska fi-
nančného vyjadrenia je možné konštatovať, 
že na rozvoj vidieckych oblastí schválených 
MAS celková podpora z Programu rozvoja 
vidieka a Integrovaného regionálneho ope-
račného programu v programovom období 
2014 – 2020 bude predstavovať sumu 18 
440 800,-EUR. 
o V rámci konferencie odznelo niekoľko 

prednášok, týkajúcich sa problematiky 
miestnych akčných skupín, programu LE-
ADER a tiež tu boli predstavené úspešne 
uskutočnené projekty.  Prvý prednášajúci 
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka 
a priamych platieb z MP a RV SR Ing. Ja-
roslav Gudába informoval miestnom roz-
voji vedeným komunitou CLLD. Poukázal 
na modernizáciu práce, ktorá prispela 
k tomu, že prišlo k elektronizácii výziev, 
minimalizácii príloh v listinnej forme, za-
viedol sa formulár „unifikovanej výzvy“ a 
k dispozícii je aj automatizované dožiada-
nie informácií k preukázaniu splnenia da-

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



Advokát odpovedá na otázky, ktoré Vás trápia...
o V komunálnych voľbách uspela ako poslankyňa obce sta-

rostova dcéra. Je to v súlade so zákonom o obecnom zriadení, že 
môže vykonávať takúto funkciu? Môže takto fungovať vzťah dcéra 
– otec vo verejných funkciách? Navyše majú rovnaký trvalý pobyt, 
bývajú v spoločnej domácnosti. 
ODPOVEĎ:
- Skutočnosť, že dcéra je poslankyňa obecného zastupiteľstva 
a otec je starosta neodporuje „právu byť volený“, ktorý v prvom 
rade garantuje Ústava SR. Každá osoba má právo kandidovať vo 
voľbách ak spĺňa zákonné podmienky, resp. zákon nestanovuje 
prekážku práva byť volený. Podľa Ústavy SR čl. 30 ods. 1 prvá 
veta, každý má právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí 
priamo alebo slobodnou voľbou. Podľa Ústavy SR Čl. 30 ods. 
4, občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným 
a iným verejným funkciám. 
Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, 
stanovuje podmienky práva byť volený aj pre poslancov obecných 
zastupiteľstiev aj starostov obcí. Každý občan SR a cudzinec, ktorý 
má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň kona-
nia volieb dovŕši 18 rokov veku, má právo byť volený za poslanca 
obecného zastupiteľstva (podľa §164 zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu volebného práva). Za starostu obce môže 
byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr 

v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku (podľa §165 zákona č. 
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva).
 Prekážkou práva byť volený, podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie ne-
bolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

o Ako sa vypočítava výška alimentov pre rozvedeného (odíde-
ného) partnera, pokiaľ sa partneri nevedeli rozumne dohodnúť? 
Podľa akého „koeficienta“  príslušný súd  vypočíta túto povinnosť? 
Kamarátov syn platí z 850€  alimenty 280€. Má však už aj druhú 
rodinu, a je to pre neho veľmi náročné. Bývalá manželka sa navyše 
vyhráža, že keď bude syn na strednej škole, vypýta si ešte viac...
ODPOVEĎ:
- Podľa aktuálnej praxe sa výška výživného určuje v rozsahu 20-30% 
čistého mesačného príjmu rodiča, ktoré je povinný platiť na dieťa, s 
prihliadnutím na individuálne okolnosti každého konkrétneho prí-
padu (bližšie napr. uznesenie Krajského súdu Trnava zo dňa 30. 6. 
2016, sp.zn. 10CoP/15/2016). Pri určovaní výšky výživného súd po-
sudzuje príjem rodičov, majetkové pomery, výdavky rodičov, život-
nú úroveň rodičov, ďalšie vyživovacie povinnosti povinného rodiča, 
možnosti a schopnosti rodiča a v neposlednom rade vek, a náklady 
maloletého dieťaťa. Pri posudzovaní nákladov maloletého dieťaťa sa 
preukazujú bežné výdavky, výdavky na koníčky a záujmy, zvýšené 
výdavky napríklad z dôvodu zdravotného stavu maloletého dieťaťa. 
Každý prípad je individuálny a skutočne sa posudzujú rôzne faktory, 
ktoré môžu mať vplyv na to, v akej výške súd výživné stanoví. 
Najnižšou hranicou, v akej musí výživné poskytnúť každý rodič bez 
ohľadu na jeho majetkové pomery, je 30 % zo sumy životného mini-
ma na nezaopatrené dieťa. Výška tohto životného minima je stano-
vená zákonom č. 601/2003 Z.z., o životnom minime, a aktuálne dosa-
huje 93,61 EUR mesačne. Z uvedeného vyplýva, že aj keby ste nemali 
vôbec nijaký príjem, museli by ste na dieťa platiť aspoň 28,08 EUR.
V prípade, ak má povinný rodič druhú rodinu, prihliadne súd aj na 
túto skutočnosť, avšak súdy sa v tomto prípade zaujímajú aj o cel-
kový príjem do domácnosť, čiže príjem povinného rodiča + príjem 
jeho manželky/partnerky, alebo aj ďalších osôb s príjmom v spoloč-
nej domácnosti. 

§

nej podmienky na poskytnutie príspevku. 
o Účastníkom konferencie bol predstave-

ný projekt BIOREGIO, ktorý sa realizuje 
v rámci programu Interreg Europe a je 
financovaný zo zdrojov Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja. Koordinátorom 
projektu je Lahti University of Applied 
Sciences (Fínsko). Cieľom projektu je po-
silniť európsku cirkulárnu ekonomiku v 
oblasti biologických materiálov. Koordi-
nujú na ňom Slovenská poľnohospodár-
ska univerzita v Nitre a Nitriansky samo-
správny kraj.

o Regionálne rozvojové agentúry v Nit-
rianskom samosprávnom pôsobia už 16 
rokov a NSK systematicky podporuje svoj 
územný rozvoj práve prostredníctvom 
RRA. Dotácie NSK v oblasti podpory roz-
voja vidieka

o Jednou z priorít Oddelenia stratégie a 
programov regionálneho rozvoj je  agen-
da poskytovania dotácií na podporu in-
tegrovaného rozvoja vidieka, realizáciu 
projektov spolupráce miestnych akčných 
skupín, podpora projektov neziskových 
organizácií a držiteľov regionálnej značky 

kvality. Doteraz 
požiadalo o do-
táciu 11 MAS. 
Výška žiadanej 
dotácie spolu 
bola 382 454,80 
EUR a  výška 
schválenej do-
tácie činila 349 
078,80 EUR na 
142 projektov 
(z toho nezis-
kový sektor 129 
projektov, sú-
kromný sektor 
13 projektov)

o  Na konferencii bola predstavená Cen-
trálna jednotka Národnej siete rozvoja 
vidieka SR, ktorá sídli v Nitre a má osem 
decentralizovaných jednotiek pôsobia-
cich v rámci jednotlivých krajov SR.

o Miestna ekonomika je moderným tren-
dom a všetci vidíme silnejúci trend re-
gionalizácie, ktorý sa stáva modernou 
odpoveďou na všeobecnú globálnu kul-
túru. Tým pádom sa posilňuje  význam 

miestneho diania, miestnych kultúr a tra-
dícií, ktoré sa stávajú novou autentickou 
identitou dnešného človeka. Prirodze-
nou súčasťou tohto javu je rast významu 
miestnych ekonomík.

o  Poslednými prednáškami boli prezentá-
cia  MAS Cedron Nitrava a úspešného pro-
jektu národnej spolupráce „Spoznávame 
krásy našich regiónov“ MAS Svornosť z 
okresu Topoľčany.

- GAŠAŽURNÁL -
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Do vedenia mnohých slovenských urbárov a spoločenstiev vlastníkov pozemkov, lesov, pôdy... sa dostali zvlčilci, ktorí si potrebujú 
napakovať svoje vrecká. Niektorí mali kedysi holé zadky, podvodmi a falošou získali dôveru u starých vlastníkov pozemkov, aj ich 

plnú moc a teraz získali aj vládu nad ich majetkami. Platia ich pravidlá, ich pravda. Výdatne sa priživili aj mnohí naši politici.
Po roku 1989-1990 – 
keď nastala zmena 

politického systému 
a vlastníckych vzťahov 

v Československu 
– ako huby po daždi 

sa rozbehli reštitúcie a 
„navracačky“ majetkov 

mnohých občanov. 
K tomu patrili aj 

reštitúcie pozemkov, 
záhrad, lúk, polí aj 

lesov – ktoré sa spod 
štátnej správy lesov 
prinavrátili do rúk 

súkromných osôb. Dá 
sa povedať, že v tej 

dobe si prišli k 
„pekným majetkom“ 

rôzni šikovní 
špekulanti, ktorí boli 
pri zdroji informácií, 
alebo pracovali tiež 

v rôznych 
informačných 

službách štátu a tak sa 
dostali aj 

k nadčasovým informáciám. 
Mnohí si začali skupovať  

pozemky a lesné podiely od 
neznámych vlastníkov a od 

starých ľudí, ktorí nerozumeli 
veciam, právu... Došlo aj 

k mnohým prepisom a zmenám 
v okresných katastroch, kedy sa 

vlastníkmi nečakane stávali 
ľudia, ktorým išlo o podstatu, 

teda o získanie majetkov..., 
vedeli ľudí zmanipulovať, 

ohlúpnuť, alebo jednoducho 
okradnúť. Boli vo funkciách, 

vládol všeobecný chaos v štáte, 
likvidoval sa socializmus 

a nastupovali „zvlčilé“ vzťahy – 
„kto z koho“, tak sa ani nedalo 

dosť dobre  orientovať a takéto 
konania boli 

neukontrolovateľné. Do toho 
zlodejina storočia, páchaná na 

našich občanov – v podobe 
privatizácie štátneho majetku, 
na ktorej si namastili bruchá 

a svoje osobné kontá prívrženci 
Mečiarovej, či Dzurindovej 
vlády... Došlo k rozdeleniu 

republiky a opäť sa vyplavili 
staré a nové krivdy v osobných 
vzťahoch, v pracovných, ale aj 

v majetkoch, (nabalili sa zlodeji 
a tí, ktorí boli skutoční vlastníci, 
obišli s prázdnym bruchom ....). 

Po celom území Slovenskej 
republiky sa diali, aj sa dodnes 

dejú, doslova nehorázne veci, čo 
sa týka životného prostredia, 

majetku, či už lesov, pasienkov, 

lúk a úrodných polí! Ani jedna 
krajina – to  si dovolím tvrdiť, sa 
nestavia tak macošsky k svojmu 

prírodnému bohatstvu, ako 
Slovensko.  Odkedy sa akože 

majetok dostal do rúk 
súkromníkov, súkromných 

spoločenstiev – môžeme vidieť 
nevídaný rozsah ničenia prírody 

okolo nás.... Do spoločenstiev 
vlastníkov lesov, pôdy sa dostali 

ľudia, ktorí si tam „naťahali“ 
svojich známych, rodiny... a vo 
funkciách urbárov zastupujú 
v podstate iba svoje záujmy – 

osobné a podnikateľské...! Čo je 
najhoršie, mnohí si zaplatili 

dobrých advokátov, ktorý sa 
vedia orientovať v spektre 

paragrafov. Síce v medziach 
zákona vystupujú mnohí 

majitelia pozemkov a lesov 
navonok – akože v záujme 
bežných občanov týchto 

spoločenstiev, ale v postate si 
urobili z činnosti v združení, či 

spoločenstve,  zárobkovú 
činnosť, „dojnú kravu“. Mnohí 

doslova oklamali starých 
vlastníkov pozemkov, (myslím 
starých vekovo), ktorí im verili 

a zverili im svoj majetok, 
dokonca mnohí v dobrom 
úmysle podpísali so šéfmi 

urbárov plnú moc na 
zastupovanie ich záujmov... 
Poznám prípad z južného 

Slovenska, kde jeden politik, 
primátor, skupoval pôdu od 

starých ľudí, chorých ľudí, 

samozrejme za smiešne nízke 
ceny, ale urobil to bez nátlaku, 

zahralo sa sociálne divadlo, 
posedenie, darček... a keď sa 

dostal k plochám, ktoré chcel, 
zmenili sa tieto odrazu ako 

„šmahom  paličky“ na stavebné 
pozemky a odpredal ich za 

vysoké ceny rôznym 
súkromným firmám 

a investorom, ktoré tam 
postavili obchodné centrá, 

bytové domy – atď.... Resp. ich 
štát odkúpil kvôli novým 

cestám. Slušne sa nabalil tento 
špekulant! A takýchto zlodejov 
duší a majetkov našich starých 
otcov a materí máme veľa na 

celom Slovensku, celý problém 
je však v tom, že psychologicky 

si vedia takíto „biznismeni“ 
spracovať „svoje ovečky“ 

k totálnej spokojnosti, ak nie k 
oddanosti a blaženosti a potom 
šafária s ich majetkom – lesmi, 

poliami, avšak ani stíhať ich 
nemožno, pretože je to v súlade 
so súhlasom členskej základne, 
keďže „ovečky“ podpísali plnú 
moc. Je hrozné pozerať aj po 

tých našich kysuckých 
pohoriach – ako sú vyklčované, 
doslova diery  medzi porastom. 

Takéto devastačné zásahy 
samozrejme prinášajú 

následky.... napríklad povodne 
sú stále častejšie... Zamysleli sa 
títo ľudia nad tým – koľko vlahy 

vie zadržať jeden strom?  
A koľko tisíc stromov? Desať 

tisíc?  Aj – ako 
stromy spevňujú 

pôdu? Ak 
nechávajú 

nenažratí urbárnici 
ničiť svoje lesy kvôli 

tomu, aby si 
nahrabali peniaze 
pre svoje rodiny,  

tak je to veľmi 
úzkoprsé.... Lesy 

treba aj zalesňovať, 
čistiť, starať sa 

o ne... nielen ich 
vyrubovať 

a doslova kastrovať.  
Ozaj, myslia šéfovia  
urbárov aj na to, že 
do majetku treba 
tiež investovať... ? 

Ako chcú 
zveľaďovať to, čo 

im do opatery 
zverili urbárnici? 

Kým sa „doja“ 
peniaze za výrub 
dreva – je dobre, 

ale čo bude potom? Pýtam sa, 
komu záleží na ochrane 

životného prostredia a lesov 
okolo nás? Aj keď ide 

o súkromné  spoločenstvo 
lesov.... pozemkov, pasienkov, 

polí, lúk.... som presvedčená, že 
aj štát by mal mať eminentný 
záujem na tom, aby sa naše 

životné prostredie 
nedehonestovalo 
a nevyrubovalo, 

nerozpredávalo.... Ale aby  aj 
prinútili takýchto vlastníkov 
k tomu, aby investovali do 
zveľaďovania, životného 

prostredia. Pôda, pozemky, lesy 
sú predsa základ každého štátu. 
Hmotný majetok sa dá dokúpiť 
– presťahovať, dosťahovať. Ale 

pôda je nehnuteľnosť...., ktorá je 
výsadou každého štátu. Nie 
donekonečna ju odpredávať 
cudzincom, aby na úrodných 

a životodarných poliach stavali 
a montovali železné a oceľové  
stavby, budovy, dokola zaliate 
asfaltom a dlažbami. Zničené 

lesy okolo nás, vyrúbané stromy, 
doničená lesná pôda, 

rozbagrované studničky 
a potôčiky zahádzané kamením 

a hlinou, znečistené vodné 
plochy,   umierajúce zvieratká, 

zničené rastliny...To je veľmi 
smutný pohľad!  Tak neľútostný, 

nenažratý a krutý dokáže byť 
len človek, lebo aj zviera vie, 

kedy má dosť. Ale, hlavne že je  
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Do vedenia mnohých slovenských urbárov a spoločenstiev vlastníkov pozemkov, lesov, pôdy... sa dostali zvlčilci, ktorí si potrebujú 
napakovať svoje vrecká. Niektorí mali kedysi holé zadky, podvodmi a falošou získali dôveru u starých vlastníkov pozemkov, aj ich 

plnú moc a teraz získali aj vládu nad ich majetkami. Platia ich pravidlá, ich pravda. Výdatne sa priživili aj mnohí naši politici.
spokojných pár jedincov a rodín, 
ktoré nemajú žiadne svedomie, 

ani empatiu – za budúce 
generácie. Im je teraz dobre, 
„napakujú sa“ a  zabezpečia 

svoje rodiny, to je dôležité. Keby 
však takto hospodárili naši 

dedovia a babky – tak určite by 
pre nás dnes po nich už nič 

neostalo. Ale oni mali vzťah ku 
všetkému živému, k rastlinke, 

k zvieraťu.  A pôda bola pre nich 
posvätná! Vedeli, že umrú, ak 

sa nepostarajú o zvieratá, 
o pole, o les.... Len sa tak 

zamýšľam, či môžu naozaj 
spokojne spávať všetci tí šéfovia 

a členovia výborov urbárov 
a spoločenstiev na Slovensku,  
keď vedia, že oklamali babky, 

dedkov, starých a chorých ľudí, 
ktorí nevedia „behať“ 

v zákonoch a ani nie sú 

špekulanti. Dať popodpisovať 
plnú moc na  zastupovanie 

všetkých úkonov, týkajúcich sa 
napr. urbáru je doslova 

hyenizmus, hrubé zneužitie 
dôvery starého človeka a právne 
nevzdelaného, neuvedomelého 

v tejto oblasti - v záujme 
osobného biznisu. Čo sú to za 

ľudia, ktorí nemajú štipku  
hanby a svedomia, keď 

v podstate zneužívajú dobro 
a oddanosť ľudí a viditeľne ich 
okrádajú? Je to o to zradnejšie, 
lebo vedia, že sa takto zneužití 

starí a chorí ľudia proti nim ani 
nepostavia, nebudú 

protestovať. Nakoľko im nič 
nikto nevysvetľuje a tak sú 

presvedčení, že tí, ktorým plnú 
moc podpísali, ich zastupujú 

pozitívne. A mnohí už aj zomreli 
a tak vlastne ostali ich majetky 
v rukách špekulantov. Poznáte 

aj vy takýchto judášov a 
špekulantov vo svojich 

urbároch a spoločenstvách? Tak 
– prečo to tak necháte? Len vy 

ako členovia môžete urobiť 
poriadok. Zvlášť ak ste zdravý, 
normálne rozmýšľajúci človek 

a máte prístup ku všetkým 
informáciám. Študujte veci, 
dokumenty nepodpisujte 

a nehlasujte za všetko, čo sa 
Vám predostrie! Kontrolujte 

uznesenia a pýtajte sa, ak 
niečomu nerozumiete. Je to Váš 

súkromný majetok ! Máte právo 
vedieť o ňom všetko. Tí, čo 
sú vo  funkciách  - sú Vaši 

služobníci, nie nadriadení! Oni 
Vám majú skladať účty a majú 

byť v predklone pred Vami, pred 
členskou základňou.... A nie aby 

ste sa ich Vy, radoví členovia, 
báli. Toto si treba uvedomiť, aj 

v takomto ponímaní treba 
vystupovať a veci riešiť. 

Chráňme si naše životné 
prostredie, lebo raz zistia – naše 

deti – že sú vo svojej krajine 
vlastne len v prenájme! Len 

pripomínam ako výkričník pre 
ľudí, že v dôsledku 

neorganizovanej a doslova 
surovej veľkoplošnej ťažby 

našich lesov sme si premenili 
Slovensko na zdevastovanú 

mesačnú krajinu. V lesoch nám 
vznikli stovky kilometrov 

rôznych ciest, ktoré natrvalo  
zjazvili odľahlé a prekrásne 

doliny, kotliny, pohoria a lúky. 
Práve staré horské lesy boli 

v minulosti bezpečným 
domovom stoviek lesných 

druhov, oázou ticha, oddychu 
a nasávania príjemnej 

atmosféry, ak sme si chceli 
oddýchnuť. V dôsledku 

drastickej ťažby lesov nám  
zanikajú tisíce hniezdnych 

lokalít rôznych druhov vtákov. 
Lesy však plnia aj ďalšie dôležité 
funkcie, zabraňujú tvorbe lavín 

a zadržiavajú v krajine vodu.  
Vidíte, koľko máme ročne okolo 
nás záplav? Aj toto je výsledok 

surového prístupu človeka 
k našim lesom. Vyrúbané lesy už 

nedokážu chrániť nižšie 
položené pozemky a tak budú 
povodne hroziť stále. Zničená 

a odplavená pôda sa bude 
obnovovať stovky až tisíce 

rokov! Doterajší neprofesionálny 
prístup svedčí aj 

o nekompetentnosti lesných 
hospodárov, ale aj štátnych 

úradníkov pri spravovaní našich 

lesov a dozore nad ochranou 
prírody. Jediným  riešením, 

ktoré by mohlo  zvrátiť 
negatívny trend a stále viac 
ohrozené lesné prostredie 

Slovenska ochrániť, je okamžité 
zastavenie nesystematickej 

a surovej ťažby lesov 
a absolútne vylúčiť akékoľvek 

neprofesionálne ľudské 
zasahovanie do života lesov 

a našej prírody. O lesy sa treba 
starať, treba ich vysádzať, 

čistiť, chrániť pred škodcami 
a v tomto smere by mal 

dozerať aj štát – keďže vidíme, 
ako sa k tomuto prírodnému 
bohatstvu stavajú súkromní 
majitelia lesov, pozemkov, 

urbáre! Vláda Slovenskej 
republiky by určite nemala 

ignorovať a prehliadať 
devastácie v našich lesoch, 
surové zaobchádzanie so 

stromami a výrubom stromov 
a mala by prijať účinné 

opatrenia a aj tresty – ak to 
bude potrebné. Krajiny naokolo 
v Európe si svoje lesy a prírodu 

chránia a tvrdo pokutujú aj 
návštevníkov, ak sa títo 

nechovajú v súlade so zákonom 
ochrany životného prostredia. 

Prečo sa Slováci stavajú 
k svojmu životnému prostrediu 

tak macošsky? Za vidinou 
získania peňazí do rodinného 
mešca alebo firmy dokážeme 

zradiť akékoľvek národné 
záujmy? Kto nemá rád prírodu 
a zvieratá, nie je dobrý človek. 

Tak ma to učili moji starí rodičia. 
A vyrubovať stromy, častokrát 
zdravé, krásne, to dokáže len 

sadista, ktorému život nič 
nehovorí. Čo sme to za ľudia??? 
Zviera vie, kedy má dosť a žerie, 

len keď je hladné. Nenažratý 
človek však žerie stále, zhŕňa, 
klame, ničí – len aby tá jeho 

pančucha bola viac natlačená 
peniazmi. Nuž, ešte stále nie je 

neskoro, aj keď sa už škody 
napáchalo doslova fatálne. A tí, 

čo po prevrate v roku 1989 
znevažovali socialistické 

vlastníctvo lesov a žiadali 
navrátenie svojich pozemkov, 
tak by bolo načase, keby ste sa 

– vážení vlastníci, konečne 
začali o svoj majetok aj starať 

a nie ho len užívať, rozpredávať 
a devastovať! 
- Mgr.  Alena JAŠŠOVÁ - 
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Marco Rajt – huslista, ktorého hudba vstupuje do ľudských sŕdc
Marcov otec pochádzal z Veľkého Grobu 
a mama z Mariánky, Marco sa narodil 
v Bratislave a detstvo prežil v Brezovej pod 
Bradlom, kde jeho otec učil v hudobnej 
škole a viedol veľmi úspešný folklórny 
súbor, s ktorým spolu so svojimi synmi pre-
cestoval Európu. Niet sa čo diviť, že hudba 
Marcovi učarovala a stal sa z neho husľový 
virtuóz. Po roku 2000 sa celá rodina vrátila 
do Veľkého Grobu, aby boli bližšie hudob-
nému dianiu, ktoré sa prirodzene koncen-
truje v Bratislave a okolí. Marco Rajt začal 
veľmi skoro koncertovať, učil hru na husle 
a hral s úspešnými cimbalovými kapelami. 
o Aká bola Vaša cesta hudobným bizni-
som?
- Na počiatku stála veľmi úspešná spolu-
práca s českým huslistom Pavlom Špor-
clom, ktorá sa začala koncertom v brati-
slavskom divadle Aréna a pre veľký úspech 
pokračovala niekoľko rokov. Zavŕšená bola 
platinovou platňou za CD Gypsy way, 
ktorú nám v pražskej Lucerne odovzdal 
majster Karel Gott. Žiaden projekt však 
netrvá večne a ja som sa musel zamyslieť, 
ktorým smerom sa posunúť. 
o Váš príbeh hudobníka má veľa spoloč-
ného s Vašim súkromným životom a vy 
ste sa rozhodli  pre rock-popovú tvorbu 
v husľovom prevedení. Pre slovenský 
hudobný trh je to novinka. Čo Vás inšpi-
rovalo?
- Začal som sa venovať rockovej hud-
be v husľovom prevedení v roku 2015, 
kedy som nahral CD Marco, ktoré som 
venoval svojmu synčekovi. Keďže, bohu-
žiaľ, nežijeme spolu, chcel som mu darovať 
niečo zo svojho umenia. Mal som v pláne 
natočiť mu pár skladieb aby mal na mňa 
spomienku. Keď som sa prvý krát stretol 
s mojim producentom Pavlom Šindlerom 
a zahral som mu prvú skladbu, len pokrútil 
hlavou a zhodnotil, že musím nahrať rovno 
celý album, s ktorým mi veľmi pomohol. 
Album Marco mal tak veľký úspech, že 
som sa rozhodol v tejto tvorbe pokračovať 
a hoci som mal rôzne iné ponuky zo zahra-
ničia. Zostal som na našom rodnom Slo-
vensku, aby som inšpiroval ľudí tu – doma. 
To bol ďalší odrazový mostík k väčšej 
popularite a moje koncerty sú dnes veľmi 
obľúbené. 
o Je to zásluhou médií alebo aj zmeny vo 
Vás?
- Ja som zmenil svoje myslenie, po ťažkom 
období, kedy som mal veľa súkromných 
problémov, som sa začal sústrediť na pozi-
tívne veci a to sa mi podarilo preniesť i do 
hudby. Akoby som lásku, ktorú dostávam 
z neba či z vesmíru, pretlmočil do tónov. 
Poslucháči to vycítili a dostávam od nich 
veľa krásnych a povzbudivých reakcií na 
moje vystúpenia. 
o Ako vnímate svoju mediálnu  popula-
ritu?
- Rozhodne mi pomohlo to, že sa veľmi 
často objavujem v televíznych reláciách. 
Umelec sa dnes bez publicity nezaobíde 
a tak som rád, keď môžem prezentovať 
svoje umenie širokej verejnosti. Má to však 
aj tienisté stránky a človek musí dávať 

veľký pozor, aby bulvár neublížil jemu 
a predovšetkým jeho blízkym. 
o Vaše klipy i vystúpenia sa niesli takpo-
vediac v ľahšom štýle, ostali ste pri tom?
- Ako umelec mám veľmi široký žánrový 
rozsah. V roku 2016 som vydal CD Master 
of Violin, na ktorom prezentujem rockové 
skladby, ktoré oslovilo aj mladších poslu-
cháčov. Moje najnovšie CD Anjelské husle, 
ktoré som venoval svojmu oteckovi, ktorý 
vlani zomrel, je zasa v trochu pokojnejšom 
rytme, ale každý si na ňom nájde skladbu, 
ktorá bude blízka jeho srdcu.
o Čo vlastne určuje smerovanie Vašej 
koncertnej práce?
- Riadim sa svojimi pocitmi, niekedy cí-
tim potrebu hrať niečo rockové, inokedy 
víťazí virtuózne podanie husľovej klasiky 
a potom zasa temperamentná cimbalová 
hudba. Dám aj na rady svojho tímu, ale 
často mi dobre poradia aj poslucháči, ktorí 

ma oslovia, aby som do repertoáru pridal 
tú alebo onú skladbu. Nejdem cestou 
komercie, ale snažím sa aby som poslu-
cháčom prinášal krásku i lásku. Často aj 
mňa samotného prekvapuje, aké pozitívne 
a emotívne sú ich reakcie. 
o Na pódiu občas vystupujete so svojim 
šesťročným synom. Aký je to pocit?
- Je krásne vidieť toho malého človiečika, 
ako dokonale kopíruje všetko, čo robím. 
S husličkami v rukách je úžasný a vo mne 
rastie zdravá rodičovská hrdosť. On dáva 
zmysel môjmu životu i mojej umeleckej 
práci. 
To je krásna bodka za naším rozhovo-
rom. Srdečne vám ďakujeme a pozýva-
me divákov na predvianočné turné, na 
ktorom Marco Rajt predstavuje svoje 
najnovšie CD Anjelské husle a tešíme sa 
na jeho ďalšie hudobné projekty. 

- Eva Sudová - 
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Osobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2017

15. novebra o 10-tej hodine privítala koncertná 
sála Župného domu pod majestátnym Nitrian-
skym hradom vo svojich priestoroch výnimoč-
ných laureátov, ktorí si právom prišli prebrať 
cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 
2017. Je to už osemročná tradícia, ktorá sa radí 
medzi najvyššie ocenia kraja. Rok 2017 priniesol 
so sebou množstvo osobností, ktoré pre celý kraj 
predstavujú obdivuhodný prínos, avšak ocene-
nie si prevzali na slávnostnom stretnutí priamo 
z rúk doc. Ing. Milan Belica, PhD. predsedu NSK 
len vybraní traja. 
Predseda NSK vo svojom príhovore vyzdvihol 
činnosť všetkých laureátov, ktorí sú pre nás 
priamym svedectvom výnimočných schopností 
a vedomostí. Viditeľné výsledky odzrkadľujú ich 
kvality, na ktoré môžeme byť všetci hrdí. Plody 
ich snaženia sú viditeľné i v širšom okolí, dokon-
ca i za hranicami našej rodnej vlasti. 
Podľa slov doc. Ing. Milana Belicu, PhD. „doká-
zali získať uznanie doma i vo svete, a tým aj zvýšiť 
prestíž Slovenskej republiky.“ Za čo im vyslovil 
v mene všetkých veľkú vďaku.
Ocenenie si prevzal prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., 
Ing. Miroslav Petrech, JUDr. Štefan Valent a pa-
mätnú plaketu získal PhDr. PaedDr. ThMgr. Štefan 
Kováč Adamov. 
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. právom získal toto 
uznanie, nakoľko sú jeho prínosy naozaj nemalé. 
Ide hlavne o oblasť vysokého školstva na území 
Nitrianskeho kraja, no zároveň i jeho propagáciu 
doma i v zahraničí. V súčasnosti je dlhoročným 
vedecko-pedagogickým pracovníkom a tiež rek-
torom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Ďalším oprávnene oceneným bol Ing. Miroslav 
Petrech za jeho mimoriadny osobný prínos v ob-
lasti prosperity vinohradníctva a vinárstva v kraji 
i na celom Slovensku. Významný slovenský vino-
hradník a vinár zo Château Belá už roky šíri dobré 
meno v danej oblasti aj v zahraničí, čím podporu-

je i spomínaný rozvoj cestovného ruchu. 
Tretím laureátom bol JUDr. Štefan Valent, ocene-
ný In Memoriam, je legendárnou postavou nitrian-
skej justície, kultúry a športu. Jemu patrí i veľká 
vďaka, nakoľko bol zakladateľom Nitrianskej galé-
rie. Ocenenie prebrala jeho dcéra, Mgr. Magdaléna 
Tapušíková (na snímke vľavo). 
Na záver stretnutia získal PhDr.PaedDr. ThMgr. 
Štefan Kováč Adamov pamätnú plaketu NSK 
spolu s ďakovným listom za mimoriadny osobný 
prínos k rozvoju duchovného a kultúrneho života 
v NSK a originálnu literárnu tvorbu.
Všetci menovaní si právom zaslúžili získané oce-
nenia NSK za rok 2O17, nakoľko svojou prácou 
obohatili mnohých obyvateľov nášho kraja a to 
v spoločensko-politických, hospodárskych a tiež 
v kultúrno-sociálnych oblastiach, za čo im patrí 
naša vďaka!

Galantský a Šaliansky Žurnál 
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Komunálne voľby 2018 prebehli a nastali 
prekvapenia na niektorých stolcoch sta-
rostov, ale aj poslancov. Mladá generácia 
sa tlačí o funkcií..., nič sa nedá robiť, ge-
neračné výmeny prichádzajú a vždy to 
tak bude... Ale aj osvedčené osobnosti sa 
vracajú, alebo skúšajú zarezonovať v ko-
munálnej politike. Takto je aj v Sládkovi-
čove. Eva Sudová, dlhoročná pracovníč-
ka kultúry, profesionálna regionálna no-
vinárka a grafička, autorka mnohých za-
ujímavých kníh. Rozhodla sa, že to skúsi... 
A vyšlo to. V oblasti kultúry a odkrývania 
histórie regiónu patrí Eva k neúnavným 
osobnostiam, ktoré chŕlia jednu zaujíma-
vú knihu za druhou. O knihy je záujem, 
čo ju teší a nadchýna do každej ďalšej 
aktivity. Eva Sudová touto činnosťou ne-
pochybne zanecháva po sebe viditeľnú 

stopu a odkaz pre nasledujúce generácie. 
o Čo bolo motívom pre Vás – vstúpiť do 
komunálnej politiky? Kedy padlo toto 
rozhodnutie? 
- Keďže som bola 25 rokov zamestnan-
com mesta (vedúcou mestského kultúr-
neho strediska a kultúrnou referentkou), 
nemohla som byť poslancom. Dnes, keď 
som na dôchodku, už dávno pred voľ-
bami som sa rozhodla, že budem kan-
didovať za poslanca mestského zastu-
piteľstva. Prvým dôvodom bolo, že ako 
zamestnancovi mesta sa mi nepodarilo 
realizovať niektoré svoje predstavy o jeho 
transparentnom fungovaní a tak som sa 
o to chcela pokúsiť z pozície poslanca. 
Po druhé, som úprimne zvedavá, ako za-
stupiteľstvo naozaj funguje, lebo v Slád-
kovičove sa všetko vždy rozhodovalo na 

„pracovných zasadnutiach“ a na tých ve-
rejných sa už iba hlasovalo. Občania ani 
len netušili, o čom poslanci hlasujú a už 
vôbec nie, čo ich k niektorým rozhodnu-
tiam viedlo. Verejnosť nemala šancu zapo-
jiť sa do procesu vedenia mesta a občania 
jednoducho rezignovali.   
o Ktoré programové body sú pre Vás 
prioritou, ako sa ich budete snažiť na-
pĺňať?
- Asi by sa očakávalo, že to bude kultúra, 
ale nie je tomu tak. Mojou prioritou je 
transparentnosť vedenia mesta a zapoje-
nie obyvateľov do rozhodovania. Sládko-
vičovo má vážne problémy s povinným 
zverejňovaním. Na mestskom webe ne-
nájdete informácie o verejných obstará-
vaniach ani súhrnné správy o nich. Návrh 
zmeny rozpočtu vo výške takmer milión 
eur sa nezverejnil, lebo občania by to, ne-
dajbože, rozoberali na facebooku. Ľudí už 
miestna politika nezaujíma a nechodia na 
zasadnutia zastupiteľstva. Keď sme však 
pripravili úspešné stretnutie s občanmi na 
tému revitalizácie parku, mestské noviny 
článok o tom neuverejnili, lebo niekomu 
sa vraj nepáčil jeho obsah. Chcem, aby 
sa verejnosť vždy včas dozvedela, o čom 
mestské zastupiteľstvo bude rokovať. Ku 
každej problematike, ktorá si vyžaduje 
širší konsenzus, sa budem snažiť zverejniť 
čo najviac informácií, aby občania prišli na 
zasadnutie zastupiteľstva a mali šancu sa 
vyjadriť. Považujem za potrebné zapájať 
do rozhodovania odborné komisie. Obča-
nia musia vedieť, prečo poslanci rozhodli 
tak alebo onak a preto považujem za po-
trebné zverejňovať záznamy zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Pokúsim sa, ak 
nájdem podporu u ostatných poslancov, 
preveriť aj niektoré sporné prípady z mi-
nulých období.         
o Už dlhšiu dobu sa o Vás hovorí, res-
pektíve je známa skutočnosť, že ste 
v súdnom spore s radnicou mesta Slád-
kovičovo..., je to niečo zásadné a váž-
ne? 
- Je to predovšetkým veľmi nepríjemná 
situácia. V roku 2015 som niekoľko dní 
pred nárokom na starobný dôchodok 
dostala výpoveď za hrubé porušenie pra-
covnej disciplíny, a to za údajné absencie. 
Paradoxom je, že v dni, označené zamest-
návateľom ako absencie, som na príkaz 
prednostky úradu čerpala nevyčerpanú 
dovolenku z predošlého roku, lebo tá by 
mi prepadla. Keďže som však mala veľa 
práce, ešte aj počas dovolenky som pri-
pravovala mestské noviny, Pán primátor 
to videl ináč. Dal mi výpoveď a podal na 
mňa i dve absurdné trestné oznámenia, 
ktoré však polícia aj prokuratúra samo-
zrejme zamietli ako nedôvodné. Po troch 

„Občania musia vedieť, čo ich poslanci riešia, 
ako rozhodujú“, hovorí novozvolená poslankyňa Sládkovičova Eva Sudová.
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rokoch Okresný súd v Galante rozhodol, 
že výpoveď je neplatná, ale primátor mes-
ta sa odvolal a tak čakám, ako rozhodne 
krajský súd. 
o Ako vy hodnotíte svoje mesto Slád-
kovičovo – ako sa vám v ňom žije a čo 
by bolo nutné akútne riešiť?
- Sládkovičovo má veľký potenciál – má 
veľmi výhodnú polohu, dobrú infraštruk-
túru, dopravné napojenie (vlak, autobus, 
letisko), termálne kúpalisko, kaštieľ, park, 
školy, hotely, reštaurácie, prosperujúce 
výrobné podniky,... len to všetko akosi ne-
vieme výhodne „predať“. Každý sa hrá na 
svojom piesočku a nikto nemá snahu to 
všetko spojiť, aby mesto lepšie „šlapalo“. 
Možno je to nereálny cieľ, ale ak nechce-
me stagnovať, musíme niečo zmeniť.
Problémov na riešenie je veľa. Rozhodne 
treba začať riešiť problematiku bývalej 
cukrovarskej kolónie, ktorá bola kedysi 
malebným sídliskom a dnes je rómskou 
osadou, kde medzi hromadami odpadkov 

a pobiehajúcimi krysami žijú nešťastní 
cukrovarskí dôchodcovia na ostrovče-
koch svojich udržiavaných domčekov 
a záhrad. Nie je to problém ani na rok, ani 
na dva, ale treba mať plán a postupne ten-
to zúfalý stav riešiť. 
o Ste spokojná s výsledkami komunál-
nych volieb v Sládkovičove?
- Po dlhom čase sa poslanecký zbor zá-
sadne obmenil. Z minulej zostavy boli 
zvolení iba šiesti poslanci a zo šiestich 
nových sú štyria mladí nadšenci, ktorí 
majú nielen určite iný pohľad na vec, ale 
predovšetkým „drive“. Rozhodne to bude 
„akčné“ a ja dúfam, že sa novej zostave 
podarí osloviť občanov a zapojiť ich do 
rozhodovania. Primátor bol zvolený už po 
piatykrát a všetci to musíme rešpektovať, 
hoci môj osobný názor je, že Sládkovičovo 
by potrebovalo mladého manažéra, ktorý 
by to poriadne rozhýbal. 
o Aké máte plány, čo sa týka vašej tvo-
rivej činnosti?

- Pred veľa-veľa rokmi som v Prahe vyštu-
dovala grafický dizajn a s nástupom po-
čítačov som sa ku grafickej práci vrátila. 
Spolu s mojim záujmom o regionálnu his-
tóriu to viedlo k vzniku prvých publikácií, 
ktoré boli ocenené nielen „domácimi“, ale 
aj cenou Najlepšia publikácia roku 2012. 
Uplynulé tri roky som sa v rámci OZ Pon-
vagli venovala edičnej práci a pripravila 
som spolu desať kníh zameraných na his-
tóriu nášho mesta a širšieho regiónu. OZ 
pripravilo i niekoľko seminárov, galériu 
osobností mesta a označenie kultúrnych 
pamiatok. Ešte potrebujeme doriešiť kva-
litnú webovú stránku, ktorá by toto všetko 
zastrešovala a prípadne mobilnú apliká-
ciu, pre návštevníkov regiónu. 
Ako poslanec by som chcela, aby mesto 
pripravilo kvalitné projekty na zaujímavé 
kultúrne podujatia, na vybudovanie ko-
munitného centra, muzeálnej expozície 
a realizovalo revitalizáciu parku.  

otázky: GaŠaŽurnál

POSLANCI A PRIMÁTOR V ŠALI
ZLOŽILI  SLÁVNOSTNÝ SĽUB

21 poslancov a staronový primátor Jozef Belický zložili 4. de-
cembra 2018 sľub, že svoju prácu budú vykonávať podľa naj-
lepšieho vedomia a svedomia. Na ustanovujúcom zasadnutí 
zastupiteľstva si všetci prevzali osvedčenie o zvolení do mest-
ského zastupiteľstva. Prioritou primátora bude dokončenie 
projektov z predchádzajúceho volebného obdobia a má aj 
ďalšie vízie. Poslancov vyzýva ku konštruktívnej spolupráci.
Jozef Belický zložil prvýkrát sľub po úspešných komunálnych 
voľbách 4. decembra 2014. Ustanovujúce zasadnutie po tohto-
ročných voľbách sa konalo presne po štyroch rokoch, 4. de-
cembra 2018. V úvode svojho príhovoru sa primátor poďakoval 
predchádzajúcemu poslaneckému zboru za ich prácu. Poslan-
ci podľa slov primátora investovali svoj čas a schopnosti do 
rozvoja tohto mesta. Zároveň zablahoželal každému, kto získal 
v novembrových voľbách podporu od svojich voličov. „Štyri 
roky sú krátky čas na veľké ciele. Ale už v minulom volebnom ob-
dobí sme začali projekty, ktoré smerujú k tomu, aby sme z nášho 
mesta vytvorili dobré miesto na život. Aby sme tu v Šali boli doma. 
Verím, že v nich budeme pokračovať. Za štyri roky sa nedá stihnúť 
všetko. Ale určite sa dá stihnúť jedno: nesklamať verejnosť mesta 
Šaľa,“ prihovoril sa primátor k poslancom.

Do poslaneckých lavíc zasadlo 15 staronových poslancov a 6 
„nováčikov“: Peter Szalay, Mária Farkašová, Tomáš Mészáros, 
Slavomír Kališ, Anna Torišková a Dominika Jarošová. V zastu-
piteľstve je v súčasnosti 16 mužov a 5 žien.
Poslanci sa po zložení sľubu zoznámili s hlasovacím zariade-
ním a pokračovali v pracovnom rokovaní. Zvolili sobášiacich 
a tiež predsedov jednotlivých komisií.                                   - EK -
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Týždeň aktivít „Hovorme o jedle“ na SOŠO a S Galanta
Aj v tomto školskom roku 
pri príležitosti Svetového 
dňa potravín vyhlásila Slo-
venská poľnohospodárska 
a potravinárska komora a 
Centrum rozvoja znalostí 
o potravinách n.o. šiesty 
ročník aktivít pre žiakov ZŠ 
pod názvom „Hovorme o 
jedle“. Cieľom vzdelávacích 
aktivít bolo podporiť:
spoluprácu školy pri vzde-
lávaní mládeže o potravi-
nách a správnych stravo-
vacích návykoch, aktívnu 
účasť detí pri budovaní 
spôsobilosti pre vhodný 
výber potravín i vhodný 
životný štýl, zodpovednosť 
detí za vlastné zdravie, 
povedomie o význame 
potravín pri podpore 
rozvoja regiónu, zamestna-
nosti a ochrane životného 
prostredia. Do aktivít sa 
zapojila aj SOŠO a S v 
Galante, ktorá v termíne 
od 17. do 19. októbra 2018 
poskytla žiakom galant-
ských základných škôl 
nielen zaujímavé informá-
cie o spôsobe spracovania 
potravinárskych surovín, 
o bezpečnosti potravi-
nárskej prevádzky a o 
prednostiach konzumácie 
miestnych potravín, ale 
aj  možnosť praktického 
vyskúšania si prípravy 
potravín v odborných 
učebniach pre hotelovú 
akadémiu.  Pre žiakov sme 
pripravili aktivity na tému 
zelenina a jej význam 
vo výžive. V úvode Ing. 
V. Kamenická  a Ing. A. 
Švancárová oboznámili žiakov základných škôl so zložkami zele-
niny a ich vplyve na ľudské zdravie. Žiakom poskytli informácie 
o jednotlivých druhoch zeleniny  a  ich využití v gastronómií.  
Následne  si žiaci získané poznatky o zelenine overili v súťaži s 
názvom „Riskuj“.  o skončení súťaže si žiaci v odborných učeb-
niach určených pre odbornú prax študentov študijného odboru 
hotelová akadémia vlastnoručne pripravili jednoduché pokrmy 
zo zeleniny. Pripravili si nielen netradičné zeleninové nátierky z 
červenej repy, cukety, zo zeleru, avokáda a mrkvy, ale aj chutné 
tekvicové, cuketové a mrkvové koláčiky. Nátierky použili na 
prípravu chuťoviek, pričom si vyskúšali rôzne spôsoby zdobenia 
pripravených jedál. Deti počas prípravy jedál spolupracovali 
so študentami hotelovej akadémie, navzájom si vysvetľovali 
problémy, vymieňali informácie a skúsenosti. Aktivity sa žiakom 

páčili, pracovali s nadšením.
Na záver si prezreli priestory našej školskej cukrárskej výroby. 
Majsterky odborného výcviku Mgr H. Királyová a Bc. S. Molnáro-
vá im predviedli prípravu ozdôb z cukrárskej modelovacej hmo-
ty na cukrárske výrobky. Následne si žiaci vymodelovali ružičky, 
lístočky na torty a zákusky. Na tejto vydarenej akcií sa podieľali aj 
študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka hotelovej akadé-
mie. Všetky pripravené pokrmy deťom chutili. Veríme, že spolu-
práca medzi SOŠO a S Galanta a základnými školami sa v ďalšom 
období prehĺbi a rozšíri. Dúfame, že do siedmeho ročníka aktivít 
„Hovorme o jedle“ sa zapoja viaceré základné školy i z okolia 
Galanty. Veľmi radi ich privítame nielen v priestoroch našej školy, 
ale aj na pôde jej praktických pracovísk.

Ing. Anna Švancárová, SOŠOaS v Galante

Pracovná atmosféra v školských kuchynkách

Prezentácia pripravených pokrmov
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Komlóšska gastronómia zasa v Podhájskej
 Na pozvanie Ing. Jozefa Barcaja, riadite-
ľa Termálneho kúpaliska Podhájska,  aj 
v tomto roku  sa zúčastnili  zastupitelia 
komlóšskych Slovákov na 2. ročníku  Pod-
hájskych dní klobás a tradičných špecialít. 
Spolu so zastupiteľmi čabianskeho regiónu 
4-ho októbra sa vybralo na cestu  4 deti a 
12 dospelých z Komlóša, aby na festivale 
reprezentovali komlóšsku gastronómiu. 
Prvý deň, v piatok, prebiehala súťaž pre 
deti.Náš komlóšsky detský team MASTNÉ 
RUKY (Levente Karkus,Emma Szpisáková, 
Hanna Klementová, Dominik Kun)  urobil 
naozaj chutnú klobásu, za ktorú im porota 
udelila striebornú medailu.
V sobotu súťažili dospelí. KOMLÓŠSKI BE-
ŤÁRI na čele s Jánom Ištvánom ešte chut-
nejšiu klobásu urobili ako v minulom roku, 
teraz získali zlatú medailu.Členom skupiny 

bol Michal Huszárik a Anna Ondrejová.
Do súťaže vo varení v kotlíkoch sa zapojili 
DOLNOZEMSKÍ OVČIARI. Hlavným kuchá-
rom bol František Zelman. Vo varení mu 
pomáhali Zuzana Lauková a Imre Tóth. Za 
chutný baraní paprikáš (perkelt) skupina 
dostala bronzovú medailu.  Múčne jedlá 
nesúťažili, ale bol o ne veľký záujem.Naše 
ženy, Anna Ištvánová, Mária Huszáriková, 
Alžbeta Venyercsanová a Aranka Tóthová 
nestačili hotoviť kvasienky pre maškrtní-
kov.Paleta múčnych jedál sa rozšírila so 
šprickami, ktoré vyhotovil Paľko Kmetyko s 
manželkou Ankou. Na veľkolepom festivale 
naše družstvá navštívili aj naši priatelia 
z Galanty a okolia, medzi inými Paed. 
Dr.Anka Piláriková s manželom Jankom a 
Michal Hronec, a ochutnali naše komlóšske 
špeciality. Na festival prilákali neuveri-

teľne veľa ľudí nielen jedlá, ale aj pestrý 
kultúrny program, v ktorom vystupovali 
hudobno-zábavná skupina ŠČAMBA, hu-
dobná skupina DESMOD, country skupina 
WEEKEND,ľudový zabávač Ander z Košíc , 
hudobno-zábavná skupina KANDRÁČOVCI 
a iní. Festival sa končil tanečnou zábavou, 
do tanca hrala ľudová hudba BOROVIENKA.
Po celodennej práce sme mali možnosť 
stráviť niekoľko hodín   vo wellness centre 
a vyskúšať vynikajúcu liečivú vodu.
Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili 
domov. V mene komlóšskych Slovákov 
a účastníkov aj touto cestou ďakujeme 
pánovi riaditeľovi Ing. Jozefovi Barcajovi 
za pozvanie, milé privítanie a podporu, a 
pánovi Jánovi Oláhovi, ktorý bol pomocní-
kom účastníkov z Maďarska. 
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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

   Stredná odborná  škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és 
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova  74, 927 01   Š a ľ a

Tel./fax  031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com

Stredná odborná škola chovu koní a služieb  - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74 Šaľa ako 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9)  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov: 
1. v budove Školského internátu, súp. č. 1058, na par. č. 2412, na ul. Kráľovská č. 48,k.ú. Šaľa a to: 4 priestory o výmere  
15m² , 1 priestor o výmere 27 m² (z toho 9 m² -ost. prísl.) vhodné ako kancelárske, obchodné s cenou nájmu minimál-
ne 33,- € /m²/ rok a 4 priestory o výmere 15m² vhodné ako garáž s cenou nájmu minimálne 24,- € / m²/ rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2.  v administratívnej budove súp. č. 1824, na par.č. 2418/5 a 5029/9, na ul. Štúrova 74, k. ú. Šaľa 1 priestor o výmere 12 
m² , vhodný ako kancelársky s cenou nájmu minimálne 37,- € /m²/ rok,  
Doba nájmu: na jeden rok.
3. v budove školy, súp. č. 1824, na p. č. 2418/5 5029/8, na ul. Štúrova 74, k.u. Šaľa o výmere 50 m²  vhodný ako učebňa, s 
cenou nájmu minimálne 21,- €/ m²/ rok
Doba nájmu: na jeden rok.
4. v areáli školy, par.č. 2418/1 na ul. Štúrova 74, 1 pozemok o výmere 10 m² vhodný na umiestnenie reklamného panelu 
s cenou nájmu minimálne: strednoplošné reklamné zariadenie  do 12 m² - 166,- € / rok, veľkoplošné reklamné zariade-
nie  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 chovu koní a služieb – Lótenyészté-
si és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do  21.1.2019 v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať“. 
Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno a priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, 
zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel využitia nájmu. K žiadosti je potrebné doložiť potvrde-
nie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Bližšie informácie na tel. 
č. 031 / 771 2983. 

                                                                                                                   Ing. Magdaléna Birnšteinová
                                                                                                                                 riaditeľka školy
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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.

NA PREDAJ!!!

GALANTA,  
2 izbový byt

62 000€

ŠA¼A,  
3 izbové byty 80m2, s lodžiou alebo terasou 

93 046 €
0902 625 115
0911 557 822

Mgr. Edita Vörösová – IntExReal 
925 07 Mostová 495
IÈO: 46 099 638
DIÈ: 1039413254

intexreal.sk
reality.intexreal.skinfo@intexreal.sk

GALANTA,  
pozemky

za 45€, 48€, 54€, 60€
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0903 700 649, 0903 226 922

60 € / m2
Puškinova ul.

obchvat

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 

Všetky inžinierske siete dokončené a  skolaudované!


