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Novozvolení poslanci a 
starosta obce vo Veľkých 
Úľanoch hodnotia 100 
dní od komunálnych 
volieb 2018. Aj ďalší 
starostovia obcí z GAŠA 
regiónu nám napísali, 
ako sa rozbehlo nové 
volebné obdobie  
v ich obci... str.4.
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Peniaze získané späť z nákupov môžete dvakrát ročne
využiť vo forme nákupu. Okrem tejto výhody máte

možnosť lacnejšie nakúpiť vybraný tovar v rámci 
exkluzívnych akciových ponúk a taktiež si uplatniť 

zľavy u našich externých partnerov.

Od 4. 4. 2019 vyplácame držiteľom 
nákupnej karty zľavy za 2. polrok 2018. 

Zľavu si môžete uplatniť formou ďalšieho nákupu 
v predajniach COOP Jednota do 30. 6. 2019. 

Po uplynutí tohto termínu nárok na uplatnenie 
zľavy držiteľovi nákupnej karty zaniká.
Výšku zľavy a predajne, kde si môžete 

zľavu na nákup uplatniť, zistíte na 
www.coop.sk v časti „Moja nákupná 

karta“, alebo prostredníctvom 
mobilnej aplikácie COOP Jednota 

po registrácii a aktivácii 
digitálnej nákupnej karty.

Vyplacanie zliav karta A5 v2.indd   1 23.04.19   10:59

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



Objednávateľ - Megrendelő: Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja,
Čajakova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 00678163
Dodávateľ - Kivitelező: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., 941 04 Mojzesovo 56, IČO: 50410512

Študenti SOŠ obchodu a služieb Galanta v 41. ročníku 
krajského kola SOČ boli veľmi úspešní

Stredoškolská od-
borná činnosť je 
záujmová činnosť 
študentov stred-
ných škôl, ktorú vy-
hlasuje Ministerstvo 
školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR. 
Jej cieľom je pod-
poriť talentovaných 
študentov, rozvíjať 
odborné teoretické 
vedomosti, prak-
tické zručnosti a 
tvorivosť študentov 
stredných škôl. Štu-
denti našej školy sa 
pravidelne zapájajú do SOČ. 
V školskom kolo SOČ pod dohľadom odbornej komisie 
prezentovali vlastné práce študenti druhého a štvrtého 
ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Krajská 
prehliadka 41. ročníka SOČ sa uskutočnila 5. apríla 2019 
na SPŠS D. S. Jurkoviča v Trnave. Našu školu reprezen-
tovali tri práce. Všetci naši študenti boli krajskom kole 

SOČ mimoriadne 
úspešní a obsadili 
tie najvyššie prieč-
ky. Dominika Gálo-
vá s prácou „Zázrak 
prírody v jogurte“ 
obsadila 3. miesto. 
Tomáš Sekáč s prá-
cou „Oranžový po-
klad“ 2. miesto a 
Štefan Kadlečík s 
prácou „Dar prí-
rody pre zdravie“ 
1.miesto a obaja 
postúpili do celo-
slovenského kola 

SOČ. Zároveň prá-
ca Tomáša Sekáča získala v súťaži „Zelený Andel“  
mimoriadne ocenenie.   
Všetkým študentom, ktorí sa zapojili do SOČ ďakujeme 
za účasť. Víťazom krajského kola srdečne blahoželáme, 
ďakujeme za skvelý výkon a úspešnú reprezentáciu 
školy.

Ing. Anna Švancárová
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Od komunálnych volieb v novembri 2018 
ubehlo viac ako 100 dní...

Čo to znamená pre vybrané obce v našom GaŠa regióne, to sme 
sa opýtali ich starostov, položili sme im nasledujúce otázky...
1.  V novembri 2018 sa uskutočnili komunálne voľby, novozvolení alebo staronoví starostovia a po-
slanci nastúpili do ďalšej práce, a keďže ubehlo povestných „100 dní“, chceme sa opýtať, ako tento rok 
začala Vaša obec?
2.  Čo pre vašu obec znamená tento rok 2019, ale aj čo najdôležitejšie vo Vašom pracovnom pláne 
obce registrujete?
3.  Aké priority si Vaša obec stanovila na celé volebné obdobie? 

1. Tento rok sa začalo transparentne. Všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva sú nahrávané a zverejnené na 
internete. Spustili sme aplikáciu „Odkaz pre starostu“. O dôležitých udalostiach obce informujeme občanov aj ces-
tou SMS správ. Prvých 100 dní sa nieslo aj v znamení dokončenia verejného obstarávania, ktoré sa týkajú tých 
úspešných projektov, ktoré  sú už zo strany štátnych orgánov schválené. Verejné obstaranie máme zabezpečené pri prvej etape 
cyklotrasy, ktorá bude viesť od jazdeckého areálu  po kataster mesta Sládkovičovo. Firma, ktorá získala na základe verejného ob-
starania zákazku zaháji práce po veľkonočných sviatkoch. V našich obecných častiach, v Nových Osadách   sme vytvorili detské 
ihriská a vybudovali sme nové autobusové zastávky. 

2. Nakoľko problematika odpadového hospodárstva je naďalej pálčivá, v pláne práce na rok 2019 má prednostné miesto rozší-
renie separovaného zberu odpadu. Problémy nám však robí verejné obstarávanie a nekorektný prístup úspešných uchádzačov. 
Opätovne sme museli vypísať verejné obstarávanie na dodanie domácich kompostérov, nakoľko víťazný uchádzač odstúpil od 
zmluvy na poslednú chvíľu, keď už mal svoj záväzok plniť. Máme ďalšie úspešné projekty, ktoré sú v štádiu verejného obstaráva-
nia, z ktorých  je najväčšia prístavba materských škôl v hodnote 529 500 euro, II. etapy cyklistickej trasy, od lesoparku (jazdecké-
ho areálu) do Nových Osád, časť Sedín, ako aj vybudovanie zberného dvora v hodnote 1,5 milióna eur.
Zahájiť prevádzku v Lesoparku, ktorú sme obnovili koncom minulého roka (jazda na koni, skate park, detské ihrisko, bufet) 

3.  Vedenie našej obce si ako svoju najväčšiu výzvu vo volebnom období 2018-2022 dalo neľahké predsavzatie: zavedenie 
a zabezpečenie separovaného zberu na úrovni nad 50%  vytriedeného komunálneho odpadu. Takže s touto problematikou 
sa budeme zaoberať v ce-
lom volebnom období. 
Zabezpečenie tejto úlohy 
by sme chceli uskutočniť 
nielen dodaním kompos-
térov do domácností, ale aj 
s rekonštrukciou zberného 
dvora v miestnej časti Len-
čehel. Dôležitou kapitolou 
tohto volebného obdo-
bia bude aj rekonštrukcia 
miestnych komunikácií a 
chodníkov, rekonštrukcia 
domu smútku a vytvore-
nia urnového hája, úprava 
jarkov a vsakovacích jám z 
eurofondov, výmena sta-
rých autobusových zastá-
vok, zateplenie obecnej 
budovy v miestnej časti  
Hajmáš, vybudovanie in-
teligentných prechodov 
pre chodcov, vytvorenie 
nových zelených plôch v 
obci. Najväčším našim plá-
nom je však vybudovanie 
domu seniorov a športovej 
haly. 

Novozvolení poslanci a starosta obce vo Veľkých Úľanoch 
Horný rad zľava: Ing. Pavol Száraz, Kristián Sercel, Ľudovít Hanzel, Zoltán Máriš, Zoltán

Lencsés, Tibor Csemez, Kristián Lipták
Dolný rad zľava: Mgr. Ildikó Danišová, Mgr. Katalin Bózsing, 

Ing. František Gőgh, DBA - starosta obce,
Mgr Rita Bicsan Sztraka, Mgr. Ingrid Winklerová

Foto: Tibor Németh    

Obec Veľké Úľany - odpovedá Ing. František Gögh, starosta 
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1. Osobne sa nazdávam, že sme začali svižným tempom. Riešime všetky projekty
obce, ktoré sa tiahnu ešte z minulosti a došlo k ich zanedbaniu. Zároveň sme sa zapojili do rôznych výziev či už z 
Eurofondov, respektívne z dotačných zdrojov Slovenskej republiky. Zároveň sa nám podarilo spustiť inovatívne 
aplikácie na lepšiu informovanosť občanov obce, akými sú SMS rozhlas, aplikácia obce do 
smartfónov, modul podnet pre starostu na našej obecnej stránke a pod. Spoločnými silami 
spolu s poslancami a obyvateľmi obce sa boríme štandardnými problémami a výzvami obce, 
avšak veríme, že spoločnými silami sa nám to podarí všetko zvládnuť v prospech našej obce.

2. Rok 2019 je pre nás rokom zmien, či už v komunikácii s našimi občanmi alebo aj zložením a 
množstvom kultúrnych akcií v obci. Zároveň by sme radi v tomto roku začali reálne kroky na 
rekonštrukcii budovy starej fary a na jej prerobenie na kultúrno-spoločenské centrum obce, 
takisto by sme radi začali s výstavbou hasičskej zbrojnice. Pre mladé rodiny práve finišujeme 
s prípravou všeobecne záväzného nariadenia o príspevku pri narodení dieťaťa. Na základe 
tohto nariadenia plánujeme podporiť rodiny pri narodení dieťaťa za splnenia podmienok 
jednorázovou čiastkou 100 EUR. Máme rozpracovaných viacero projektov a takisto sa snaží-
me viacero nových projektov aj začať. Vzhľadom na skutočnosť, že pracovný plán obce ako aj 
starostu je veľmi hektický, je obtiažne v skratke určiť najdôležitejšie časti.

3. Jednoznačnými prioritami sú pozitívna komunikácia obce voči občanom, dotiahnutie 
množstva rozrobených a zanedbaných projektov obce. Takisto sme si stanovili ako prioritu 
konsolidáciu v nájomných bytoch obce, poskytovania služieb v sociálnej oblasti a pod. Z in-
vestičných akcií chceme podporiť mladých občanov našej obce a mladé rodiny vybudova-
ním detských ihrísk, workoutových ihrísk. Kultúrno-spoločenský život by sme radi obohatili 
zrekonštruovaním budovy starej fary na kultúrno-spoločenské centrum obce, naďalej plá-
nujeme rozvíjať dobrovoľníctvo v obci, starostlivosť o zeleň, zlepšenie „jesene“ života našich 
seniorov a celková modernizácia obce. Priorít v každej oblasti obce je mnoho, uvedomujeme 
si však, že nie všetky je možné okamžite realizovať a preto sa postupne zameriavame na zlep-
šovanie jednotlivých oblastí a systémovými krokmi plánujeme dlhodobú koncepciu našej obce.

1. Obec Dolné Saliby aj rok 2019 začala veľmi intenzívne, v podobnom duchu ako sme dokončili rok 2018. Pokračo-
vali sme s rekonštrukciou budovy obecného úradu z vlastných zdrojov (vnútorné zatepľovanie, sadrokartónovanie, 
maľovanie, výmena podláh v sobášnej sieni, zasadačke, atď.). Ďalej sme museli do konca januára dokončiť rekon-
štrukciu Domova dôchodcov Dolné Saliby, a to kvôli ustanoveniam vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z. v platnom znení. 
Táto vyhláška stanovuje metre štvorcové na jedno obytné miesto a kvôli 0,8 m2 sme museli 
zrekonštruovať 9 izieb a spoločenských miestností a vytvoriť novú márnicu v nevyužitej starej 
budove práčovne, aby sme nemuseli znížiť počet ubytovaných obyvateľov v domove dôchod-
cov o 10 lôžok.
 
2. V prvom rade chceme dokončiť začaté projekty a investície, ktoré boli spomenuté aj vyššie. 
Ďalej dokončiť tie projekty, ktoré boli schválené z rôznych dotácií a eurofondov. Ide napr. o: vý-
mena okien a dverí na budove základnej školy s VJM, vybudovanie vonkajšieho pódia a realizá-
cia cezhraničného projektu s českým partnerom Obce Řícmanice, vybudovanie obecnej pece 
vedľa kultúrneho domu a realizácia cezhraničného projektu s maďarským partnerom Mesta 
Pannonhalma, dokončenie projektu s názvom „Prezentácia miestneho prírodného a kultúr-
neho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí 
Dolné Saliby a Řícmanice“. Sú pripravené a podané aj ďalšie projekty, ktoré postupne budeme 
riešiť počas celého roka 2019, ako napr. v rámci Programu LEADER implementácia Stratégie 
CLLD územia MAS Stará Čierna voda. Asi najdôležitejšou úlohou bude vyriešiť navýšenie ná-
kladov za poplatok za odpad zo strany štátu, ktoré sadzobníky platia od 01.03.2019. Na základe 
zvýšených poplatkov za skladovanie odpadu bude musieť obec zaplatiť cca o 5000 EUR viac na 
skladovanie komunálneho odpadu a v roku 2020 to môže byť aj 15 000,00 EUR. So zavedenými 
separáciami za posledné 3-4 roky sme sa dostali konečne na nulovú hodnotu, resp. do mierne 
záporných čísiel a teraz musíme ešte viac zatlačiť na obyvateľov, aby sme separovali odpad 
efektívnejšie. Na to však nestačí len obec a obecné zastupiteľstvo, to už budeme musieť lepšie 
riešiť spolu s obyvateľmi obce. Ďalšou dôležitou úlohou bude zabezpečiť prevádzku obce a 
školských inštitúcií, keďže od 01.01.2019 boli zvýšené tarifné platy vo verejnom sektore, avšak štát nezaručil zvýšenie príjmov 
pre obce zo štátnej pokladne z podielových daní. Tieto zvýšenia môže spôsobiť aj to, že na konci roka obce nebudú mať na vý-
platy a odvody, preto je potrebné od začiatku roka účelne a hospodárne zabezpečiť denný chod obce. Dôležitými udalosťami 
v obci v roku 2019 budú aj kultúrno-spoločenské podujatia, keďže Dolnosalibský maďarský spevokol oslavuje v tomto roku 50. 
výročie, Základná organizácia Csemadok-u 70. výročie, Folklórna skupina Varsás 15. výročie a Medzinárodné kultúrno-spoločen-
ské podujatie Dolnosalibská jurta taktiež 15. výročie. Pri všetkých týchto oslavách a podujatiach obce je aj spoluorganizátorom.
 
3.  Najväčšími prioritami obce na celé volebné obdobie je, aby postupne podľa finančných možností obce, získaných dotácií a 
grantov mohla zrekonštruovať miestne komunikácie, chodníky a zlepšiť energetickú náročnosť verejných budov vrátane škol-
skej. Bohužiaľ po vybudovaní kanalizácie v rokoch 2010-2012 miestne komunikácie zostali vo veľmi zlom technickom, resp. do 
tejto oblastí za posledných 20 rokov bolo investovaných veľmi málo finančných prostriedkov. Niektoré úseky, ktoré boli už v 
havarijnom stave za posledné 4 roky sa nám podarilo zrekonštruovať a min. každý druhý rok plánujeme aspoň nejaký úsek dať 
do poriadku. Ďalšou prioritou je spolupracovať s miestnymi podnikateľskými subjektmi, organizáciami a obecnými inštitúciami 
vrátane domova dôchodcov, materských a základných škôl. Sú prioritou pre obec, aby tieto inštitúcie fungovali bez problémov, 
k tomu avšak v budúcnosti bude potrebné vyriešiť najmä finančné nedostatky, ktoré ročne dofinancuje obec z vlastných pros-
triedkov veľkým podielom. Na ďalšie roky máme veľa plánov, avšak ich realizácia záleží najmä od finančných možností obce a 
získaných zdrojov.  

Obec Trnovec nad Váhom - odpovedá Mgr. Oliver Berecz, starosta

Obec Dolné Saliby - odpovedá Ing. Ľudovít Kovács, starosta
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1. Nové volebné obdobie sme zahájili ešte v novembri 2018 slávnostným 
zložením sľubu starostu a  zvolených poslancov. Hlavným cieľom bolo mať 
funkčné zastupiteľstvo a prijať rozpočet pre rok 2019. Za uplynulých po-
vestných „100 dní“ sa nám podarilo sfunkčniť odborné komisie, a dohod-
núť  ďalšie smerovanie činnosti ohľadne života obce.

2. Hlavnou problematikou roka 2019 bude masová propaganda v oblasti zlepšenia 
triedenia odpadu vznikajúci v jednotlivých domácnostiach, zníženie množstva tvorby 
komunálneho odpadu čo by mal mať priaznivý dopad na financovanie zberu a odvozu 
TKO.  Do jednotlivých domácností sme  zabezpečili z prostriedkov EU dodávku malých 
domácich kompostární.

3. V ďalšom období sa budeme venovať  zabezpečeniu finančných prostriedkov na 
rozvoj obce v oblasti výstavby zberného dvora, zvýšenia bezpečnosti obyvateľov v ob-
lasti cestnej premávky, opravy miestnych komunikácií a chodníkov, zväčšenia kapacít 
predškolských zariadení, tvorbe miestnej zelene, odvedenia povrchových dažďových 
vôd. Sme naklonení aj k realizácii nad-obecných aktivít vo forme výstavby cyklotrás.

1. Začiatkom roka  2019 obec Mostová dokončuje projekt 
„Zberný dvor Mostová“. Od mesiaca apríl 2019  zberný dvor 
slúži obyvateľom obce. Dokončila sa rekonštrukcia vnútor-
ných priestorov OcÚ. 

2. Vládou SR prijaté rôzne  opatrenia  (bezplatné obedy, zvýšenie mi-
nimálnej mzdy, zvýšenie miezd vo verejnom sektore, ceny v odpa-
dovom hospodárstve a pod.) poznačili  najmä rozpočet obce na rok 
2019. Z uvedených dôvodov sme  veľmi opatrní a pozorne sledujeme 
vývoj situácie a čerpanie rozpočtu. 

3. Prioritou na toto obdobie  pre obec Mostová je výstavba nájom-
ných bytov, rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska a podľa 
možnosti rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov. 

1. Po komunálnych voľbách v novembri 2018 novozvolené poslankyne a poslanci, ako aj starosta obce zložili v 
10.decembra2018 slávnostný sľub a ujali sa svojich funkcií pre volebné obdobie 2019-2022. V poslaneckom zbore 
prišlo k čiastočnej obmene. Novými poslankyňami a poslancami sa stali 4 poslanci. Sedem poslankýň a poslancov 
pokračuje vo svojej práci v obecnom zastupiteľstve z predchádzajúceho obdobia. 
Obec mala schválený rozpočet pre rok 2019 ešte v mesiaci október 2018, preto sa 
mohlo vedenie obce, ako aj poslanci venovať prácam na projektoch, investičných 
akciách plánovaných pre rok 2019 - 2022.

2. Rok 2019 je rokom, v ktorom sme začali realizovať Projekt opatrovateľskej služby 
v Močenku, ďalej by sme mali do stavu realizácie mali priviesť projekty na zníženie 
tvorby BRO, ktorý bude zabezpečený pridelením kompostérov do každej domác-
nosti, projekt, ktorým vybudujeme verejne prístupnú WIFI sieť v našej obci, projek-
tom jazykové laboratóriá skvalitníme výučbu cudzích jazykov v technickej oblasti 
dvomi odbornými učebňami v základnej škole,  a v neposlednom rade by mal začať 
projekt na zníženie energetickej náročnosti združeného objektu obecného úradu v 
našej obci. Ďalej chceme pokračovať v množstve kultúrnych a spoločenských podu-
jatí. Niektoré sme už za prvých sto dní zrealizovali, ostatné zrealizujeme v priebehu 
hodnoteného roka.

3. Zodpovedné, transparentné a hospodárne využívanie verejných prostriedkov 
obce, realizácia rozpracovaných projektov, podávanie nových projektov, ktoré zlep-
šia stav obecných objektov, podpora a spolupráca s farnosťou obce, spolkami, zdru-
ženiami a športovými klubmi, ktoré pôsobia v našej obci a v neposlednom rade rea-
lizácia naplánovaných investičných akcií, ktoré zlepšia stav miestnych komunikácií, 
chodníkov, autobusových výbočísk, miestnych športovísk, obecných budov.

Obec Kráľová nad Váhom - odpovedá RNDr. Ferenc Bergendi, starosta

Obec Mostová - odpovedá JUDr. Tibor Rózsár, starosta

Obec Močenok - odpovedá PaedDr. Roman Urbánik, starosta
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Obj.: Agentúra 858, Bratislava, IČO: 36066338. 

Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.

Vážení občania, 
Slovenky, Slováci,
dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí ste ma podporovali 
počas volebnej kampane a ktorí ste v 1. kole prezidentských 
volieb vložili do volebnej urny lístok s mojím menom. 
Vážim si každý jeden z 307. 823 získaných hlasov, vážim si 
túto obrovskú podporu a vnímam ju ako silnú výzvu pre 
Slovensko. Možno mnohí cítite rozčarovanie z výsledkov 
volieb, mnohí sme si to predstavovali inak. No tieto voľby 
ukázali, že čoraz viac ľudí prestáva veriť mediálnym lžiam a 
že národné sily sú čoraz silnejšie. To vnímam ako pozitívnu 
správu a verím, že Slovensko sa prebúdza. 
To, že som nepostúpil do 2. kola, neznamená, že náš boj 
za Slovensko, tradície a právny štát končí. Budem naďalej 
vystupovať proti liberálnej, protirodinnej agende, budem 
brániť naše kresťanské tradície a dohliadať na dodržiavanie 
práva a Ústavy SR. 

Vážení občania, Slovenky, Slováci,
každému z vás želám veľa optimizmu a viery,  každý 
z vás má totiž moc meniť veci okolo seba už tým, že si 
všíma nespravodlivosť, klamstvo a účelovú propagandu 
zvrátených ideológií.  Viem, že vám rovnako ako mne 
záleží na tom, aby Slovensko ostalo také, aké ho poznáme 
a aké ho milujeme.  Sme opäť na začiatku, ale silnejší o 
skúsenosti. Slovensko vstáva, putá si strháva!

S úctou voči vám.... JUDr. Štefan HARABIN

1. Do nového volebného obdobia sme nastúpili plní odhodlania a chuti 
pokračovať v nastavenom tempe. Nové zoskupenie obecného zastupi-
teľstva prinieslo čerstvý vánok do zabehnutých procesov, priniesli nové 
nápady a inšpirácie ako posunúť obec ešte ďalej. Keďže predvolebný 
program berieme ako záväzok, počas nasledujúcich štyroch rokoch nás čaká množ-
stvo práce. Spoločne chceme pokračovať v úspešnom a všestrannom rozvoji Veľkého 
Grobu či už v oblasti infraštruktúry, služieb, kultúrno-spoločenského života, či v ob-
lasti ochrany a zveľaďovania životného prostredia. 

2. Tento rok sa nám podarilo zavŕšiť našu niekoľkoročnú snahu vybudovať v obci 
nové detské ihrisko. Slávnostné otvorenie ihriska, ktoré dostane symbolické meno 
„Grobček“, je plánované na 8.mája 2019. Zároveň úspešne ukončujeme rekonštruk-
ciu budovy požiarnej zbrojnice, ktorá bude slúžiť miestnemu združeniu Dobrovoľ-
ného hasičského zboru. Počas roka nás ďalej čaká pasport dopraveného značenia, 
či dokončenie fasády na Zdravotnom stredisku. Medzi nové projekty, ktoré tento rok 
vstupujú do fázy príprav, patrí rozširovanie kamerového systému a zateplenie bu-
dovy miestnej Materskej školy. Tešíme sa aj na množstvo kultúrnych a športových 
podujatí, ktoré pre nás pripravili miestne spolky a občianske združenia. 

3. Našim cieľom je dotiahnuť do úspešného konca projekty, ktoré sme rozbehli v 
predchádzajúcich rokoch. Patrí medzi ne napríklad projekt výstavby kanalizácie a čis-
tičky odpadových vôd, výstavba Zberného dvora, či oprava strechy na budove miest-
nej Základnej školy. Zároveň by sme sa radi venovali aj iným témam, ktoré sú pre nás 
dôležité. Medzi hlavné priority patrí rekonštrukcia Kultúrneho domu, vybudovanie 
chodníkov na úsekoch so zvýšenou premávkou motorových vozidiel, či zvýšenie 
miery recyklácie odpadu. 

Obec Veľký Grob - odpovedá Viliam Rigo, starosta
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Proti mne je vedená exekúcia. Nejde o veľkú sumu a chcela by 
som ju zaplatiť v splátkach. Chcela by som vedieť, či existuje 

niečo také, ako právo na splátky v exekúcii. 

Akým spôsobom si môžem uplatniť príspevok na rekreáciu 
u zamestnávateľa a ktorý zamestnávateľ je povinný rekreačný poukaz, 

prípadne príspevok na rekreáciu, poskytnúť?

Advokát odpovedá: 
V prebiehajúcom exekučnom konaní ste v postavení 
povinného, pričom Vaše práva a povinnosti 
upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). 
K Vašej otázke. Podľa §61g Exekučného poriadku máte 
právo požiadať exekútora, aby Vám bolo povolené splniť 
vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. 
Exekútor je povinný Vám povoliť splátky vždy, ak sú splnené 
nasledovné podmienky: 
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom 

konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a 

nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený 

najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s 
výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne 
rozvrhnuté,

f ) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 
15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a 
vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy 
ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s 
dňom zaplatenia prvej splátky.

Podmienky v bodoch a) až f ) musia byť splnené 
kumulatívne, čiže musíte spĺňať všetky tieto podmienky. 
Samozrejme, že aj keď nespĺňate tieto podmienky, môžete 
požiadať exekútora o splátky, avšak v tomto prípade, exekútor 
už nebude povinný povoliť Vám splátky, čo sa môže stať 
najmä v prípade, ak s tým nesúhlasí oprávnený (Váš veriteľ). 
Nesmiete zabudnúť a trvajte na tom, aby ste mali splátkový 
kalendár riadne spísaný. Často sa nám v praxi stáva, že 
povinný sa dohodne s exekútorom len telefonicky a exekútor 
pokračuje v exekúcií a nevydá upovedomenie o odklade 
exekúcie. Najväčšou výhodou splátkového kalendára je to, 
že v prípade riadne uzatvoreného splátkového kalendára 

dochádza k odkladu exekúcie. Odklad exekúcie znamená, že 
exekútor nebude vykonávať ďalšie úkony až do času, kedy 
splníte splátkový kalendár riadne a včas alebo neuhradíte 
niektorú zo splátok. Preto je dôležité, aby ste dohodnutý 
splátkový kalendár plnili načas a neomeškali ste sa so 
žiadnou splátkou. 
§61g ods. 4 Exekučného poriadku, ak sa plnenie v splátkach 
povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a 
upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad 
exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v 
exekúcii neprihliada.
§61g ods. 5 Exekučného poriadku, pri nesplnení niektorej 
zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie 
odkladu exekúcie neprihliada.
Každopádne, ak sa ocitnete v zlej finančnej situácií, vždy sa 
snažte v prvom rade dohodnúť s veriteľom (komu dlžíte) 
a navrhnite mu splátkový kalendár, ktorý dokážete plniť. 
Ušetríte si tým ďalšie náklady, ako napríklad trovy súdneho 
konania a trovy exekučného konania. Komunikácia medzi 
veriteľom a dlžníkom je veľmi dôležitá, nakoľko ak prestanete 
komunikovať s veriteľom, ten nemá inú možnosť ako využiť 
všetky zákonné prostriedky na ochranu vlastných práv 
a záujmov. 

Advokát odpovedá:  
Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. októbra 
2018 schválila novelami niekoľkých predpisov 
príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné 

poukazy“. Príspevky na rekreáciu a rekreačné preukazy sa 
stanú realitou od 01. januára 2019, od kedy nadobúdajú 
účinnosť zmeny schválených predpisov.
Príspevky na rekreáciu zamestnancov bude upravovať 
Zákonom novelizovaný  zákonník práce v §152a.
Podľa novely Zákonníka práce, bude povinný na žiadosť 
zamestnanca poskytnúť zamestnancovi príspevok na 
rekreáciu zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 

zamestnancov. Znamená to, že povinnosť poskytovať 
príspevky na rekreáciu zamestnancov bude mať len 
ten zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac 
zamestnancov. Zamestnancami sú však podľa Zákonníka 
práce nielen zamestnanci pracujúci na základe pracovného 
pomeru (na základe pracovnej zmluvy), ale aj zamestnanci 
pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. Takže napríklad aj zamestnávateľ, 
ktorý bude zamestnávať 20 zamestnancov na pracovnú 
zmluvu a 30 zamestnancov na dohodu, bude povinný 
zamestnancom poskytovať príspevky na rekreáciu.
Dôležité je zdôrazniť aj to, že zamestnávateľ bude povinný 

§

§
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príspevok na rekreáciu zamestnancovi poskytnúť na 
jeho žiadosť. Nie je potrebný súhlas zamestnávateľa – ide 
o nárok zamestnanca, ktorý je zamestnávateľ v prípade 
požiadania povinný splniť. Pre zamestnávateľov s 
počtom zamestnancov 49 a menej je teda poskytovanie 
príspevkov na rekreáciu dobrovoľné a pre zamestnávateľov 
s počtom zamestnancov 50 a viac je poskytovanie príspevkov 
na rekreáciu povinné.
Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prispievať 
len na rekreáciu, ktorá je spojená najmenej s dvoma 
prenocovaniami na území Slovenskej republiky. Rekreáciu 
spojenú s ubytovaním na jednu noc (napríklad zo soboty 
na nedeľu) zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi 
preplatiť. Oprávnené výdavky preplácané zamestnávateľom 
môžu v sebe zahŕňať rôznu formu rekreácie. 
Oprávnenými výdavkami zamestnanca sú:
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 

dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b)pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve 

prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace 
s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

c)ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území 
Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie 
služby,

d)organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia 
počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky 
pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo 
niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným 
vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje 
aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi 
do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné 
dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Medzi oprávnené výdavky sú aj preukázateľné výdavky 

na zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené 
zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do 
starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu 
žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so 
zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
Zamestnanec je povinný uplatniť si oprávnené výdavky 
do 30 dní od skončenia rekreácie, predložením účtovných 
dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca, 
prípadne manžela a dieťa zamestnanca. Ubytovacie 
zariadenia by už mali byť flexibilné a mali by vystavovať faktúry, 
ktoré budú obsahovať termín rekreácie + osoby, ktoré sú 
súčasťou účtovného dokladu. Bloček z registračnej pokladnice 
nemusí zamestnávateľovi stačiť, nakoľko tento neobsahuje 
všetky potrebné údaje a nepreukazuje splnenie zákonných 
podmienok na uplatnenie si príspevku na rekreáciu. V prípade, 
ak zamestnávateľovi predložíte len blok z registračnej pokladne, 
tak Vám nemusí príspevok na rekreáciu poskytnúť.
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Úspešní 
starostovia
z GA-ŠA 
regiónu
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ZAČÍNAL AKO 26-ROČNÝ... 
DNES VEDIE  

ÚSPEŠNE SVOJU DEDINU 
UŽ DVANÁSTY ROK  

Starosta z Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček
Všetko sa to začalo obyčajnou túžbou 

vylákať svojich rodákov z pohodlia 
svojho domova s cieľom, aby sa začali 

zaujímať o svojich susedov. 
Tomáš Nemeček (39) sa v obci 

Pusté Sady, kde žije 600 obyvateľov, 
stal starostom vo veku iba 26 rokov, 
dnes vedie samosprávu už dvanásty 
rok. Starosta so silným zmyslom pre 

komunitný spôsob života hovorí, 
že iba zanietení obyvatelia, 

ktorí spoja svoje sily, dokážu posúvať 
dedinu vpred. 

pokračovanie na str. 12.
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Pusté Sady ležia na Podunajskej nížine, 
malebný ráz tejto dedine dodáva okolitá 
Nitrianska pahorkatina. Vidiecky cha-
rakter obce a zmodernizované verejné 
objekty vytvárajú príjemnú symbiózu, 
ktorá napovedá, že sa tu býva veľmi prí-
jemne. Na úplnom začiatku sa Tomáš 
Nemeček ako mladý muž doslova vrhol 
do starostovania, pričom viac ako nároč-
ná legislatíva ho zaujímala spokojnosť 
miestnych obyvateľov. „Vždy som sa 
zapájal do veci verejných, v niektorých 
prípadoch som prevzal na seba aj lídrov-
stvo, aktívne som hrával futbal. V čase, 
kedy ma moji rodáci oslovili, aby som sa 
uchádzal o post starostu som pracoval 
v Seredi v miestnej firme, ktorá vyrába 
laminátové komponenty do automobi-
lového priemyslu. Hoci moja práca bola 
zodpovedná a náročná, mal som pocit, 
že už sa nemám kam profesijne posunúť. 
Mám rád výzvy, aj preto som začal diaľ-
kovo študovať na technickej fakulte Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre. Bol som práve v druhom ročníku, 
keď sa môj život úplne, ale v dobrom 
zmysle slova, obrátil na ruby. Vyhral 
som voľby, pričom sme sa o starostovskú 
stoličku uchádzali spolu piati kandidáti. 
Vedenie samosprávy je niečo úplne iné 
ako moje doterajšie zamestnanie. Mojím 
prvoradým cieľom bolo obec zveľadiť a 
zapájať do aktivít miestnych. Neodradili 
ma ani domnienky niektorých ľudí, kto-
rí sa nazdávali, že ako futbalista budem 
všetku svoju energiu investovať iba do 
športu. Reči typu – budeme mať futba-
lovú dedinu, som radšej ignoroval a sú-
stredil som sa na dôležité aspekty života 
našej dediny,“ spomína ako to bolo na 
úplnom začiatku. 
Ako úplný nováčik hľadal rozumy aj u 

svojich kolegov v susedných dedinách. 
„Úsmevne dopadla hlavne moja návšte-
va v susednej obci Pata. Vtedajší starosta, 
ktorý bol, čo sa jeho funkcie týka vete-
rán, veď obec viedol ešte v čase národné-
ho výboru, mi povedal – chlapče, ty nič 
nerob, aby si niečo nepokazil, len všetko 
sleduj a keď niečomu nebudeš rozumieť, 
príď sa opýtať. Zdesene som mu opono-
val – veď ľudia odo mňa očakávajú, že 
dedinu posuniem vpred, nemôžem iba 
sedieť so založenými rukami,“ smeje sa 
dnes pri tejto spomienke. Prvé pomoc-
níčky starostu – tak to boli zamestnan-
kyne na obecnom úrade. „Nemám rád 
také tie personálne čistky, ktoré zvyknú 
realizovať niektorí ľudia, keď sa ujmú 
novej funkcie. S mojimi kolegyňami sme 
našli spoločnú reč, v mojich začiatkoch 
mi boli nápomocné, ovládali agendu. 
Dnes tvoríme silný tím. Podobne to bolo 
s poslancami, je ich spolu sedem, a hoci 

sa počas štyroch volebných období ob-
menili, vždy nás spájala spoločná myš-
lienka – rozvoj obce. Nevedieme vzá-
jomné vojny, naopak, aktívne riešime, čo 
by sme mohli v Pustých Sadoch zlepšiť k 
lepšiemu a obecné zastupiteľstvá, tak to 
nie je iba sedenie za stolom a diskutova-
nie. Nie raz ideme spolu na tvár miesta, 
aby sme zistili skutočný stav záležitosti, 
o ktorej rokujeme.“ Predsa len, veľmi 
dobrou školou, bol paradoxne v jeho prí-
pade spomínaný šport. „Starostovia ma 
pozvali, aby som bol členom futbalového 
mužstva. Aktuálne sme úradujúci futba-
loví majstri Európy v kategórii staros-
tovia, tak dobre si počíname. Práve pri 
neformálnych rozhovoroch pri športe 
som postupne zisťoval viac o podávaní 
projektov, dozvedel som sa, na ktoré dve-
re treba klopať s tou či inou žiadosťou.“ 
Počas dvanástich rokov starostovania 
Tomáša Nemečka má obec veľmi bohatý 

Uvítanie do života 2018

Elegantná autobusová zastávka
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spoločenský kalendár. Do komunitného 
spôsobu života sa zapájajú deti aj senio-
ri, muži či ženy. „Nedávno pri základnej 
škole vznikol turistický krúžok. Naše ši-
kovné seniorky ale aj ženy v strednom 
veku sa pravidelne stretávajú, aby spolu 
tvorili rôzne ozdobné dekoratívne pred-
mety, hovoria si preto Motalinky. Neza-
búdame na obecnú zabíjačku, obecný 

ples, č veselý fašiangový sprievod plný 
všakovakých masiek. Potom je tu Deň 
otcov, Deň matiek či Deň detí, ktorý 
každý rok trávime veľmi kreatívne. Vla-
ni sme s najmenšími obyvateľmi obce 
oslávili ich sviatok v indiánskom tábore, 
v tomto roku prídu vojaci zo Serede, aby 
im predviedli ukážky svojej práce. To, čo 
sa v živote obce osvedčilo, s úctou pokra-

čujeme v tradícii. Zakomponovali sme 
však do nášho kultúrno – spoločenského 
kalendára aj nové akcie. Viem, že ľudia 
prichádzajú domov z práce unavení a 
chcú mať pokoj, ale aj tak sa ich pokúša-
me vylákať z pohodlia ich domova, aby 
sme v nich podporili entuziazmus a vôľu 
pre veci verejné.“ Už tradičným sa v Pus-
tých Sadoch stal júnový Družobný deň 
obcí. Za veľkej slávy sa stretnú predsta-
vitelia troch blízkych dedín – Pusté Sady, 
Zemianske Sady a Šalgočka. K svojim 
susedom prídu v slávnostnom sprievo-
de, pričom dominujú ich typické farby. 
Obyvatelia Pustých Sadov sa oblečú do 
červeného, je to ich farba, pretože boli 
dedinou kráľovských trubačov. Potom 
sa začína zábava ale aj súťaženie. Sily sa 
však merajú v zábavnom a humornom 
duchu, ide napríklad o súťaž v preťaho-
vaní lanom. Svoju šikovnosť v tento deň 
predvedú miestne spevokoly či tanečnú 
súbory. Celá dedina je na nohách, na 
zaujímavom podujatí sa stretnú stovky 
ľudí, je to viac ako obyvateľov dediny 
dokopy. Každý sa zabáva, nikto nechce 
v tento deň sedieť doma. Leto potom 
pokračuje dožinkovými slávnosťami, na 

pokračovanie na str. 14.

Obecné byty

Budova obecného úradu v Pustých Sadoch

Družobný deň obcí 2018
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jeseň miestni záhradkári organizujú vý-
stavu, na ktorej sa pochvália výsledkami 
svojej celoročnej práce. 
Tomáš Nemeček, ktorý začínal svoju éru 
starostovania ako jeden z najmladších na 
Slovensku, si počas budovania kariéry v 
samospráve založil aj rodinu. „Začínal 
som ako slobodný muž, po troch rokoch 
starostovania som spoznal moju terajšiu 
manželku,“ spomína. Matka jeho dvoch 
synov, vo veku 3 a 6 rokov, však dovtedy 
žila v atraktívnom kúpeľnom meste Pieš-
ťany, viedla tam kozmetický salón. Rušné 
Piešťany vymenila za príjemné prostre-
die malej dediny. „Vedela od prvej chvíle, 
aká je moja funkcia a úplne prirodzene 
súhlasila, že zmení doterajší spôsob ži-
vota a presťahuje sa ku mne. Dnes je 
spokojnou mamou na plný úväzok. V 
dedine sme si postavili aj dom, neviem si 
predstaviť, že by sme mali domov niekde 
inde ako v Pustých Sadoch. Tu som pre-
žil detstvo, žije tu moja blízka rodina aj 
priatelia či ľudia, ktorých mám rád.“ 
Bývanie pre mladé rodiny je jedna z ví-
zii, ktoré sa snaží aktívny starosta napl-
niť počas celých dvanástich rokov. A je 
to veru ťažký oriešok. „Nemáme totiž 
k dispozícii vhodné pozemky, ktoré by 
sme mohli premeniť na stavebné parcely. 
A pri tom nám nejde ani o veľké zóny, 

stačil by priestor pre desať či dvanásť do-
mov a určite by sme nechceli ako obec 
na takomto projekte zarábať. Oslovili 
sme architekta, ktorým nám zhotovil 
územný plán obce, aby sme spolu hľadali 
riešenie.“ Predsa len, túžbu po vlastnom 
príjemnom bývaní sa im podarilo splniť 
dvadsiatom rodinám. Žiadostí však evi-
dovalo viac ako 70. „Postavili sme dva 
bytové domy, bol to však desaťročný prí-
beh. Začali sme v roku 2007 vykupova-
ním pozemkov. Nebolo to jednoduché. 
Ako prvú sme oslovili cirkev, pretože 
bola vlastníkom najväčšej časti zóny, kde 
sme chceli stavať. Našlo sa mnoho ľudí, 
ktorí ma odhovárali, že tade cesta ne-
vedie a že to bude veľmi ťažké. Bol som 
s našim pánom farárom na audiencii u 
biskupa, všetko dobre dopadlo, predali 
nám pozemok za sumu vo výške 10 eur 
za meter štvorcový.“ Desaťročná snaha 
má veľmi príjemný výsledok, dva atrak-
tívne domy s dvadsiatimi bytmi. „Chceli 
sme niečo nové a moderné a ekologické 
zároveň. Našou snahou nebolo kopírovať 
iné dediny či mestá.“ Súčasťou bytoviek 
sú aj vlastné zelené plochy so zabudova-
ným zavlažovaním. Bytové domy však 
nie sú jediným stavebným pokrokom v 
dedine. Postupne tu vynovili všetky ve-
rejné objekty, niektoré boli už v havarij-

nom stave.„Vymenili sme strechy, okná, 
zateplili sme budovy. Zrekonštruovali 
sme takto materskú a základnú školu, 
kultúrny dom, obecný úrad. Teší ma, 
že sa nám podarilo dať do poriadku aj 
miestny kostol. Chceme totiž ľudí spájať 
a nedeliť ich podľa vierovyznania, koníč-
kov či aktivít, ktoré vyvíjajú. Obec preto 
prispela na obnovu miestneho chrámu. 
V tomto roku sme zase začali s postup-
nou rekonštrukciou miestnej kaplnky. 
Obyvatelia Pustých Sadoch svojmu sta-
rostovi každé štyri roky vystavujú stále 
lepšie a lepšie vysvedčenie. Ostatný raz 
mu prejavilo dôveru viac ako 80 percent 
voličov. Úplne prirodzene nastal v jeho 
kariére čas, kedy sa začal zaujímať aj o 
nadregionálne záležitosti, okrem iného 
aj v prospech obce. „Napríklad som v 
rade Združenia miest a obcí Slovenska. 
Je to pre mňa pocta, pretože som staros-
tom malej dediny. Z nášho regiónu sme 
v tejto rade iba dvaja, pričom druhým 
členom je pán primátor okresného mes-
ta Šaľa. Rokujeme o dôležitých záležitos-
tiach v rámci samospráv s rezortnými 
ministrami, riešime problémy, ako sa 
povie úplne zdola, pretože práve staros-
tovia a primátori sú pri jadre veci a vedia 
o nich najviac.“ 

- asza -

Dožinkové slávnosti 2018
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Sme dostatočne chránení proti infekčným ochoreniam? 
- Dlho očakávané závery imunologických prehľadov -

Každoročne sa Regionálne úrady verejného zdravotníctva zapájajú 
do Európskeho imunizačného týždňa, ktorý v roku 2019 prebieha 
v dňoch od 24.4. do 30.4.2019 pod heslom „Vaccine heroes“ / “Hold 
podporovateľom očkovania“.
Heslom kampane je vyjadrenie pocty všetkým, ktorí už pochopi-
li, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným 
spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam - a to 
očkovaním. 
V roku 2018 prebiehali Imunologické prehľady, ktoré sa pokladajú 
za prelomový krok, nakoľko kontrola stavu imunity populácie sa 
realizovala naposledy v roku 2002. V rámci Slovenskej republiky 
sa do nich zapojilo 322 praktických lekárov a 4 218 osôb, ktorým 
boli odobraté a vyšetrené vzorky krvi. Zisťoval sa stav imunity 
populácie na vybrané ochorenia: osýpky, ružienka, mumps (zá-
pal príušných žliaz) a žltačky typu A, B, C. Sérologické vyšetrenia 
boli ukončené v decembri 2018. Výsledky následne prešli suma-
rizáciou, analýzou, štatistickým spracovaním, vyhodnocovaním a 
formulovaním záverov a odporúčaní. 
Celkové zhrnutie:
- osýpky: Zistilo sa, že aj napriek povinnosti očkovania od roku 1969 
u detí, bol vo vekovej skupine 25 – 49 ročných osôb zaznamenaný 
znížený pokles imunity na toto ochorenie. Osobám, ktoré nemajú 
záznam v zdravotnej dokumentácii o  dvoch dávkach očkovania 
ako aj osobám v riziku nákazy (napr. zdravotnícki pracovníci alebo 
osoby, ktoré cestujú do krajín s epidemickým výskytom osýpok) sa 
odporúča preočkovanie jednou dávkou vakcíny. 
 - mumps a ružienka: V rámci zistených výsledkov, boli zaznamena-
né dostatočné hladiny protilátok u plne očkovaných osôb a preto 
z hľadiska účinnosti vakcíny nie je dôvod zmeny v doterajšej očko-
vacej schéme.

- žltačka typu A: Nakoľko ochorenie nespadá do povinného očko-
vania, z výsledkov vyplýva, že vnímavosť na žltačku typu A je v po-
pulácií vysoká. Podiel vnímavých osôb dosiahol hodnotu 73,8% čo 
zodpovedá epidemiologickej situácii vo výskyte žltačky typu A a 
nízkej zaočkovanosti populácie. Vysoká proporcia pozitívnych pro-
tilátok u očkovaných  (96,2%) potvrdzuje vysokú účinnosť používa-
ných vakcín. Pri žltačke typu A sa v plnej miere odporúča využívať 
možnosť očkovať 2 ročné deti z prostredia s nízkym hygienickým 
štandardom a posunúť vekovú hranicu na 2-5 ročné. 
- žltačka typu B: Vďaka povinnosti očkovania zavedenom v roku 
1998, proporcia chránených osôb výrazne stúpla v porovnaní s 
rokom 2002. V starších vekových skupinách proporcia pozitívnych 
protilátok klesá až na hodnotu 25,1%.
- žltačka typu C: Preukázalo sa nízke percento pozitívnych na žltač-
ku typu C. Boli zistené 4 pozitívne výsledky, čo zodpovedá aktuál-
nemu stavu chorobnosti na akútnu aj chronickú žltačku typu C. V 
tomto prípade však celoplošné vyhľadávanie ochorení v populácií 
nie je efektívne, treba sa zamerať na vyhľadávanie pozitívnych prí-
padov cielene na rizikovú časť populácie.
Touto cestou by sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Nitre chcel poďakovať všetkým účastníkom imunologic-
kých prehľadov za ochotu zúčastniť sa na vyšetrení spojenom s 
odberom krvi, ako aj zapojeným lekárom v Nitrianskom kraji, ktorí 
sa aktívne podieľali na ich realizácii. Rovnako ďakujeme aj za ich 
angažovanosť a ústretovosť počas celého úspešného priebehu 
Imunologických prehľadov. 

Mgr. A. Červená, Mgr. Z. Polačiková
odd. epidemiológie 
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PRÁVNE  INFORMÁCIE  Z INTERNETU  LAIK  NEVIE  VYUŽIŤ  V PRAXI 
Kedy by sme mali zvážiť pomoc advokáta?

Nie všetko, čo je lacné je aj dobré, 
na druhej strane ani najvyššia suma 
nie je zárukou najlepšej kvality. Pri 
využívaní služieb advokáta je dô-
ležitý správny pomer medzi skúse-
nosťami a cenou. Aj takýmito slo-
vami opisuje svoju prácu galantský  
advokát Arpád Barczi. 
Počas svojej dlhoročnej praxe pomáha 
klientom vo všetkých oblastiach práva. 
„Práca advokáta je v justičnej sfére najná-
ročnejšia. Musíme sa vyznať vo všetkých 
disciplínach, či je to trestné, rodinné, ob-
čianske alebo obchodné právo. Postup-
ne sa síce profilujeme, ale všeobecná 
znalosť a orientácia je veľmi potrebná.“ 
Potenciálny klient sa pri vyhľadávaní 
služieb advokáta zaujíma hlavne o to, za 
aký dlhý čas sa domôže spravodlivosti 
a hlavne či bude pred súdom úspešný. 
„Dokážete mi pomôcť? Tak je to asi prvá 
otázka, ktorú počujem v mojej kancelá-
rii, pri takmer každej návšteve. Pomeno-
vanie advokát je odvodený z latinského 
výrazu – prísť na pomoc. Sme tu na to, 
aby sme pomáhali a hájili práva ľudí aj 
firiem, ktorí sa ocitnú v spleti paragrafov  
alebo pred súdom. Dnešný spôsob živo-
ta prispieva aj k tomu, že pred súdom 
sa ocitne aj človek, ktorý si ctí morálne 
hodnoty. Napríklad stačí, ak vám počas 
jazdy autom vypadne mobilný telefón z 
držiaka, zohnete sa poňho a medzi tým 
vám do jazdnej dráhy vojde chodec…. 
a trestnoprávne problémy sú na svete,“ 
rozpráva Arpád Barczi. Kým trestný súd 
nevynesie právoplatný rozsudok, platí 
prezumpcia neviny, preto nie je namies-
te posudzovať a hodnotiť človeka, ktorý, 

obrazne povedané, uviazol v spleti pa-
ragrafov. Advokátsky sľub nás zaväzuje 
k uplatňovaniu práva na obhajobu a k 
ochrane ďalších práv ľudí a firiem.
V príjemnom prostredí kancelárie tohto 
galantského advokáta rozprávajú ľudia 
svoje životné príbehy, ktoré by stáli aj za 
knižné spracovanie. Aktuálne sa v praxi 
Arpáda Barcziho stále častejšie objavujú 
prípady, kedy ľudia z nevedomosti pri-
chádzajú o svoje domovy a nie raz hrozí 

riziko, že skončia na ulici. „Galanta, Se-
reď, Šaľa, Trnava. V týchto mestách pri-
búdajú prípady, kedy bytová mafia pri-
praví o byty či iné nehnuteľnosti hlavne 
seniorov. Vyhľadávajú ľudí, ktorí sa ocit-
nú v problémoch, napríklad finančných, 
ponúknu im pôžičku s tým, že pri zmlu-
ve podpíšu aj prevod vlastníckych práv 
svojej nehnuteľnosti,“ opisuje galantský 
advokát praktiky podvodníkov.
Častokrát nie sú dané podmienky na 

postup vyšetrovateľa na trest-
né stíhanie, pretože podvod-
níci rafinovane využívajú dô-
verčivosť obetí, ktoré podpíšu 
podsunuté zmluvy nevedomky. 
„Vymôcť v takýchto prípadoch 
spravodlivosť je ako beh na 
dlhé trate. Teší ma však, že spe-
jeme k úspešnému koncu aj v 
prípade jednej mojej klientky 
z Trnavy. Potrebovala peniaze, 
podstrčili jej vo forme úverovej 
zmluvy kúpnu zmluvu, neve-
dela čo podpisuje. Prišla tak o 
byt a zistila to až vtedy, keď jej 
z katastrálneho úradu  poslali 
rozhodnutie o zmene vlastní-
ka. Na osoby, ktoré ju podviedli 

Aktuálne sa v praxi advokáta 
Arpáda Barcziho stále 

častejšie objavujú prípady, 
kedy ľudia z nevedomosti 

prichádzajú o svoje domovy 
a nie raz hrozí riziko, že 

skončia na ulici. Galanta, 
Sereď, Šaľa, Trnava. V týchto 
mestách pribúdajú prípady, 
kedy bytová mafia pripraví 
o byty či iné nehnuteľnosti 

hlavne seniorov. 
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sme podali trestné oznámenie, trestný 
súd vyriekol ich vinu. Keďže moja klient-
ka chce získať svoj byt späť, pokračovali 
sme v rámci občiansko-právneho sporu, 
a som presvedčený, že budeme úspešní. 
Veľa ľudí robí tú chybu, že podpíšu rôz-
ne písomnosti, hoci úplne nerozumejú 
obsahu, napriek tomu zo šetrnosti ani 
nezvážia konzultáciu s právnikom. Je 
určite lepšie obetovať niekoľko desiatok 
eur na začiatku, ako sa potom domáhať 
spravodlivosti na súde dlhé roky. Súdy 
sú preťažené a iba rozhodnutie o odvo-
laní– o čom rozhoduje napríklad krajský 

súd – trvá približne jeden rok. Mnohí 
ľudia sa zase spoliehajú na informácie 
z internetu, ale nevedia ich aplikovať v 
praxi, preto je aj pre nich dôležitá po-
moc advokáta.“ 
Arpád Barczi v rámci svojej praxe vy-
konáva  obhajobu aj v ekonomických 
kauzách či už sa jedná o DPH alebo iné 
prípady. 
V rámci obchodného alebo rodinného 
práva pri jednotlivých prípadoch nie 
raz hrajú prím emócie, preto je oveľa 
lepšie aby pri týchto rokovaniach bol 
nápomocný advokát. „Veľmi náročné je 

dospieť k uspokojujúcej dohode hlav-
ne, keď je partner z iného štátu alebo z 
tretích krajín, kde dominujú úplne iné 
kultúrne hodnoty ako v našej krajine,“ 
upozorňuje skúsený advokát. „Hodnota 
človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, 
ale pre iných.“
Občania, ktorí by chceli využiť ad-
vokátske služby Arpáda Barcziho, 
ho môžu vyhľadať v jeho kancelárii 
na ulici T.Vansovej 225/3 v Galante, 
tel.: 031/7804118, 0905 718 949. 

- Szalayová - 

V rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie 
vzdelávania v chove koní a jazdectve sa už po deviaty krát sa štu-
denti Strednej odbornej školy chovu koní a služieb – Lótenyésztési 
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa zúčastnili mo-
bilitnej stáže v Írsku v rámci projektu Erasmus+. Partnerská organi-
zácia RACING ACADEMY & CEN-
TRE OF EDUCATION v Kildare je 
renomovanou vzdelávacou inšti-
túciou pre dostihových jazdcov 
s dlhoročnou tradíciou a výni-
močným menom v ostrovnom i 
celosvetovom dostihovom svete. 
Mobilitnej stáže sa v termíne 25. 
2. – 16. 3. 2019 zúčastňujú traja 
žiaci študijného odboru agro-
podnikanie so zameraním na 
chov koní a jazdectvo a jedna 
žiačka učebného odboru chova-
teľ so zameraním na chov koní 
a jazdectvo. Každoročne sa táto 
stáž vyznačuje predovšetkým 
intenzívnym športovým dostiho-
vým výcvikom. Denný pracov-
ný program študentov začína 
prácou v stajni, kde po rannej 
príprave boli každému jazdcovi pridelené dva dostihové kone zo 
školského chovu, ktoré postupne odjazdia. Dostihový tréning koňa 
a jazdca pozostáva z rozklusania v hale a cvalového tréningu na 
pieskovej dostihovej dráhe. Bezpečnosť jazdcov je zaručená vyba-
vením ochrannými jazdeckými pomôckami, tréneri vypracovali pre 
každého účastníka individuálny plán podľa jeho zručností a skúse-
ností. Tieto každodenné činnosti tvoria doobednú pracovnú náplň, 

poobede je súčasťou tréningu okrem iného jazda na dostihovom 
simulátore a fitness tréning.   V športovom areáli Racing Academy 
sú hlavnými garantmi odborného výcviku jazdcov školskí dostihoví 
tréneri Barry Walsh a Rory Hogan, ktorí svojimi radami a odporúča-
niami prispievajú k zlepšeniu jazdeckých návykov a prispôsobeniu 

sa jazdcov dynamickému prejavu 
anglických plnokrvníkov. Absolvova-
né aktivity a výcvik prinášajú našim 
žiakom nové možnosti uplatnenia 
a získané skúsenosti určite využijú 
vo svojej jazdeckej či chovateľskej 
profesii. Detailnú organizáciu stáže, 
športový a zážitkový program za-
bezpečuje kolektív pracovníkov pri-
jímajúcej organizácie pod vedením 
riaditeľa Keitha Rowa v súčinnosti 
so sprevádzajúcimi osobami z vy-
sielajúcej organizácie. Vyvrcholením 
spolupráce partnerských organizácií 
bude študentské dostihové poduja-
tie - Medzinárodné stretnutie žiakov, 
ktoré sa uskutoční v rámci dostihové-
ho dňa 19. 5. 2019 na Závodisku š.p.  
v Bratislave pod záštitou predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Milana Belicu.  V dostihoch si zmerajú svoje sily nádejní dostihoví 
jazdci nielen z Írska a Slovenska, ale aj z partnerských škôl v Českej 
republike (Praha- Velká Chuchle), či z Maďarska (Alagi Zsokéiskola, 
Budapešť). Na uvedenie podujatie Vás srdečne pozývame a veríme, 
že dosiahnuté športové úspechy budú pre študentov významnou 
motiváciou v ďalšom športovom tréningu a štúdiu.

SOŠ chovu koní a služieb, Šaľa

Šaľania na stáži v Írsku
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MUDr. Regan BELOVIČ
odborný garant pre plastickú 

chirurgiu 

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;  

85105 Bratislava
www.ulk.sk

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Chceš byť trendy?

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

marianmagdalik@gmail.com

MARIMONT s.r.o.

zateplenie fasád a striech, obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov, maliarske a stavebné práce
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Svadobná torta je najlepšia
 od  Kataríny  Filovej... 

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473

I Z O S T A P
PAVEL KUTAK
Pribinovo nám. 6, Šaľa
0905 796 340

Rekonštrukcie bytov a domov
Moderné technológie
Dodržiavanie termínov
Rozumná cena

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, 
lupy, mikroskopy...
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NA PREDAJ!!!

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,  

Byty na predaj s vlastným pozemkom, s terasou, so záhradou.

Cena v RK

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

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


