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JULO 
- VIRŠÍK -  
vynikajúci  
slovenský 
hudobný

moderátor
navždy 
odišiel...

Sympatický a  nesmierne tvorivý človek s  nadčasovým pohľadom na 
svet a spoločnosť, ktorý mal svoje vyhranené názory na vážne otázky ži-
vota, fungovania spoločnosti, ale aj medziľudských vzťahov, ale nikomu 
ich nasilu nevtesnával. Takto som si ho zapamätala ja, ale zrejme aj ďalší. 
Mne zostal v pamäti ešte z 90-tych rokov, keď nás navštívil v šalianskej 
redakcii čerstvo založených Šalianskych novín (ešte za primátora Ing. 
Šaniho Szabóa) a nasmiali sme sa ostošesť... Ja mladá 29-ročná žurna-
listka, ktorá sa čerstvo prisťahovala do Šale a po materskej dovolenke 
mi miesto šéfredaktorky ponúkol práve spomínaný primátor. Vtedy ma 
to veľmi ohromilo, ale zároveň oslovilo a bola to pre mňa obrovská česť, 
keď mi takúto ponuku Ing. Alexander Szabó dal. Musím aj pri tejto prí-
ležitosti spomenúť, že primátor Szabó bol skutočne výnimočný človek, 
ktorý sa stal prvým mužom v Šali po tzv. Nežnej revolúcii, a  teda ho 
zasiahli najťažšie roky fungovania samosprávy, keďže táto sa preorien-
továvala z režimu socialistického na trhovú formu, a teda to prinášalo 
množstvo nových zákonov, nariadení, prakticky zmeny o 360 stupňov 
v mnohých oblastiach. Ale on to zvládol na výbornú! Vráťme sa však 
k  Julovi Viršíkovi... Rock – FM rádio, v  ktorom Julo vysielal, malo 
skvelý hudobný výber a ja som pri jeho piesňach veľmi rada ako mladá 
žena cvičievala, keďže som „zhadzovala“ kilá po pôrode. Bol to príjem-
ný oddych, relax, večer po 18-tej hodine, keď som sa doslova vyšantila 
pri piesňach, ktoré vyberal práve on. V Rock – FM rádiu v 90-tych ro-
koch bol skvelý tím s  Paľom Chovancom, Ľubom Černákom, Jarkou 
Hargašovou. Bolo to prakticky úplne nové rozhlasové vysielanie – nová 
stanica, akú sme pred rokom 1989 nepoznali. Julo doslova „ohuroval“ 
vedomosťami z hudobného sveta a vyberal piesne, ktoré momentálne 
„frčali“ na celom svete a robil to tak „západne“. Chalani z Rock – FM 
rádia (preto hovorím chalani, lebo sme boli v rovnakom veku – pozn. 
redaktorky) boli pozývaní aj na spoločenské oslavy do miest a obcí, do 
firiem a robili tam disdžokejov z hudobných noviniek z práve hraných 
svetových piesní a  zábava pod ich taktovkou bola skutočne šťavnatá 
a príjemná. Takýchto nefalšovaných odborníkov na tú svoju danú ob-
lasť je skutočne veľká škoda, ak nám odídu zo života. Zvlášť dnes, keď 

sa tu okolo nás množia „odborníci na všetko“, ktorí svoju „odbornosť“ 
získali po dvojmesačnej stáži alebo po ročnom štúdiu niekde v zahra-
ničí a dostali aj certifikát! Okamžite si začnú títo rýchlokvasení odbor-
níci lichotiť, že majú patent na rozum a dávajú rady iným a nedajbože, 
keď ešte dostanú šancu prehovoriť v nejakom médiu, tak nevedia, čo so 
sebou. No a ak si ich náhodou ešte všimnú aj mimovládky a začnú im 
dávať priestor aj ony, tak stále nechápem, na čo vlastne máme univerzi-
ty a univerzitné vzdelanie, keď polročný stážista podporovaný kdekým, 
má väčšiu hodnotu so svojou výpoveďou ako skutočný expert. A bohu-
žiaľ, takýchto pseudoodborníkov ešte aj oceňujeme, resp. ich oceňujú 
rôzne organizácie, alebo ich bulvár dáva za príklad iným. Mnohí tým 
devastujú skutočnú kultúru, skutočné umenie, skutočnú odbornosť. 
Ale tiež skutočnú žurnalistiku a postupnosť dozrievania, ktorá je ne-
vyhnutná pri každom procese, ak chceme byť v tom, čo robíme, dob-
rí. A o médiách to platí obzvlášť. Julo Viršík bol tiež veľmi rád okrem 
svojej práce v rádiu Expres účastný aj pri ďalších tvorivých projektoch, 
rád navštevoval spoločenské stretnutia, akcie, plesy, kde zabezpečoval 
zábavnú časť – hudbu pre zabávajúcich sa a  ľudia si ho pochvaľovali 
a často pozývali na zorganizovanie zábavy.  Veľmi dobrú zábavu pred 
pár rokmi vyčaril napr. aj vo Veľkom Kýre pri Nitre na spoločenskej 
akcii. Dodnes na neho účastníci s úctou spomínajú. Nehral sa na celeb-
ritu a nikdy nepohŕdal jednoduchými ľuďmi. A možno práve preto mal 
práce nad hlavu.  Bol to poctivo vyštudovaný  novinár, moderátor, zna-
lec hudby a rôznych smerov hudby, ktorý robil poctivú prácu. Ohlasy 
na neho hovoria za všetko, ale najmä vyzdvihujem fakt, že svojej práci 
rozumel a bol v nej vynikajúci. Neuveriteľne sa ma dotklo, keď som sa 
dozvedela informácie o jeho nečakanej smrti, veď človek v 56 rokoch 
má ešte kopu plánov pred sebou, ktoré chce zrealizovať a  navyše má 
čo odovzdať aj mladším kolegom. Julo zanechal po sebe kus poctivej 
práce a dobré výsledky.  Škoda, že už nám nezahrá a ani nás nepobaví. 
Jeho hlas v rozhlasovom éteri v rádiu Expres, ale aj na spoločenských 
podujatiach, navždy stíchol...

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka GA-ŠA Žurnál
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Skončil druhý školský rok, 
ktorý sa aj s minulým zapíšu 
do histórie ako nie práve naj-
šťastnejšie, čo sa týka vzdela-
nia našich detí. Som za kaž-
dú aktivitu a  každú osvetu, 
ktorá smeruje k vzdelávaniu 
a výchove lepšieho a múdrej-
šieho „ja“. Ale to, čo sa deje 
posledné dva roky s  naším 
školstvom, je na zaplakanie. 
Mojimi životnými priorita-
mi sú vzdelávanie, znalosť 
dejín vlastného národa, ale 
aj ďalších štátov a  zdravá 
psychika. Preto mi nie je ľa-
hostajné, keď vidím, čo dnes 
„dorábajú“ tí, ktorí naše 
školstvo riadia. Je to všetko 
možné, len nie riadna vý-
učba a  poctivé vzdelávanie 
našich detí! Ryba smrdí vždy 
od hlavy a  tak to beriem aj 
ja. Je tragédiou, že minister-
stvo školstva na Slovensku 
sa dostalo do rúk mnohých 
takých ľudí, ktorí sa veľmi 
radi a  až nadmieru riadia 
príkazmi Bruselu a  chcú sa 
páčiť najmä mimovládnym 
organizáciám a zahraničiu 
a skutočne poctivé vzdeláva-
nie nahrádzajú alebo skúšajú 
nahrádzať – a  vychádza im 
to, bohužiaľ, rôznymi „ako-
že“ adekvátnymi náhradami 
štúdia a doučovaním. Toto 
však má veľmi ďaleko od 
vzdelávania. Čo však oča-
kávať od zodpovedných, ak 
samotný minister Gröhling 
je absolvent obuvníckej uč-
ňovky a  kaderník, a  bohvie 
ako vyštudoval vysokú školu, 
keďže záverečnú prácu vese-
lo odpisoval od iných a pre-
zentoval ju ako vlastnú? Čo 
je však najhoršie, v  školstve 
nepracoval, nemá dlhoroč-
né skúsenosti s  výučbou, so 
vzdelávaním a  chýbajú mu 
aj odborné pedagogické zna-
losti z tejto práce, takže nevie 
ani odborne poradiť podľa 
všetkého. Skôr sa za pocho-

du akoby učí, čo je aj vidno 
na jeho vyhláseniach, na 
jeho riadení školského živo-
ta a  pedagógov. Podľa ziste-
ných informácií sa obklopuje 
údajne viac ľuďmi, ktorí radi 
teoretizujú, ale praktických 
skúseností majú málo. Navy-
še, stále sa orientujú na rôzne 
novinky zo zahraničia a ina-
kosti, ktoré ešte ani tam nie 
sú poriadne odskúšané, resp. 
vykazujú slabšie výsledky 
a  brzdia riadnu výučbu. Za 
zmienku stojí aj fakt, že veľa 
dlhoročných odborníkov 
z  ministerstva školstva odiš-
lo. Údajne pre nezhody v ná-
zoroch na výučbu a  vzdela-
nie a  na priority v  riadnom 
prezenčnom vzdelávaní. Mi-
nister Gröhling až fanaticky 
totiž verí dištančnej online 
forme vzdelávania, ktorou 
by najradšej nahradil podľa 
všetkého riadnu výučbu. Pri 
tomto mu asistujú jeho naj-
bližší spolupracovníci, ktorí 
až nekriticky obdivujú všetko 
nové, ale zatracujú osvedčené 
a účinné metódy vyučovania 
z  minulých rokov. Nezabú-
dajme, že práve prezenčná 
výučba a priamy kontakt uči-
teľa so žiakom je to najlepšie, 
čo môže byť, pretože vzťahy 
medzi ľuďmi, priamy kontakt, 
je to najdôležitejšie v  kaž-
dej sfére, v  každom odvetví 
a v žiadnom prípade nemôže 
nahradiť virtuálny kontakt, 
kedy strácame dotyk so živo-
tom a  ľudia a  deti sa menia, 
ako keby na neživé tvory za 
počítačmi. Rôzne aktivity cez 
leto, ktoré majú doúčať naše 
deti, pretože látku podľa všet-
kého nezvládli, sú až trápne 
smutné. Mnohí učitelia po-
čas lockdownu totiž preniesli 
povinnosť učiť  detí na rodi-
čov. Povedzme si otvorene 
(aj podľa nášho redakčného 
prieskumu v  regiónoch Slo-
venska), veľa učiteľov neo-
vláda online učenie a výučba 
pod ich taktovkou sa zmeni-
la len na nadiktovanie, čo sa 
majú deti doma naučiť samé, 
príp. s rodičmi. Takto si zľah-
čiť prácu je vrchol! A navyše 
za takto odfláknutú prácu 
mnohým učiteľom ešte bežal 
celý neskresaný plat, dokonca 
aj odmeny! Slovenský minis-
ter školstva Gröhling sa začal 
riadiť vo svojej práci podľa 
všetkého aj listami detí a  tí-
nedžerov, ale aj menej schop-
ných učiteľov, ktorí mu vypi-

sujú, lichotia a „radia“, čo by 
sa mohlo a čo by sa nemohlo 
v školách robiť. Aj na základe 
listu niektorých tínedžerov 
totiž údajne v  podstate zru-
šil riadne maturity, pretože 
veľa maturantov sa vraj ma-
turít bojí, neboli dostatoč-
ne pripravení na normálny 
priebeh maturít, a  preto ho 
prosili v liste aj za svojich ka-
marátov, ktorí majú rovnaké 
obavy, aby prezenčnú for-
mu radšej zrušil. A  minister 
namiesto odbornej diskusie 
s riaditeľmi škôl a ďalších od-
borníkov na výchovu a vzde-
lávanie riadne maturity aj 
zrušil...! Následne zrušil aj 
monitoring deviatakov, pre-
tože mu viacerí učitelia zo 
Slovenska napísali, aby sa 
nekonal povinne, aby sa žia-
ci nebáli, keďže boli tak dlho 
doma a niektorí mali s látkou 
problém. Môj názor je ten (a 
aj mnohých rodičov), že mo-
nitoringu na základných ško-
lách sa viac báli samotní uči-
telia ako deti, a to preto, lebo 
deti riadne neučili, zanedbali 
ich prípravu a pri monitorin-
gu by to vyšlo najavo, tak je 
lepšie monitoring odsunúť 
úplne. Samozrejme, Gröhling 
aj v tejto oblasti vyhovel (aby 
sa zapáčil, veď voľby sú tu 
čoskoro a potrebuje voličov) 
a  monitoring sa uskutočnil 

len na vybraných školách. 
Čo je však vrchol, výsledky 
monitoringu na vybraných 
školách neboli určené verej-
nosti, ale len pre internú po-
trebu ministerstva, aby sa tak 
posúdila kvalita výučby v úz-
kom kruhu bez nahliadnutia 
ďalších. Pýtam sa, je toto 
normálne? Prečo nemáme 
vedieť o úrovni našich devia-
takov, o  úrovni našich škôl, 
kde by sme zároveň aj videli 
úroveň práce našich učite-
ľov počas dištančnej formy 
a  mohli by sme tak posúdiť, 
či je lepšia, ako tá prezenčná 
a  či mnohí učitelia neflákali 
robotu? Učitelia totiž na jed-
nej strane neustále vyplaká-
vajú, že majú malé platy, ale 
o  skvalitňovaní svojej práce 
hovoria už menej. A  tento 
vybuchnutý monitoring de-
viatych ročníkov, ktorý sa 
tento rok nekonal, hovorí tiež 
za veľa. Dokedy bude minis-
trovi Gröhlingovi rozkazovať 
ulica a riadiť prácu v školstve 
neschopný učiteľ alebo laj-
dácky študent? A do tretice! 
Nie je pravda, že sa neučilo 
aj v  iných štátoch kvôli pan-
démii, ako nám to neustále 
médiá predhadzovali a  ako 
sa na to ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky odvolá-
valo. Práve naopak – učilo sa 
všade viac ako na Slovensku! 

Minister školstva 
Gröhling viditeľne 

svoj rezort nezvláda...  
vzdelanie našich detí 

sa degraduje na  
najnižšiu úroveň za 

posledné roky
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Deti sa učili na smeny alebo 
mali skrátené vyučovania, 
v štátoch boli vytvorené re-
gionálne semafory, a  podľa 
toho sa školy striedavo v de-
partmentoch zatvorili, ale po 
prestávkach znovu otvorili. 
Nikde neboli žiaci v  kuse 
doma od októbra do apríla, 
teda polroka, ako na Sloven-
sku. Rovnako tiež maturity 
sa vo veľa  štátoch uskutoč-
nili riadnou formou, aj na-
príklad v  susednom Česku. 
Čudujem sa krátkozrakosti 
mnohých politikov, keď tvr-
dia klamstvá v médiách, pre-

tože mnohí máme v zahrani-
čí rodiny, známych a aj naše 
deti, a tak sa navzájom vieme 
informovať, a to aj o tom, ako 
fungujú školy a vzdelávanie. 
Keď sa blížili maturity, mi-
nister Gröling vyhlásil, aj na 
základe listov spomínaných 
niektorých detských lajdá-
kov, že, citujem: „nestíha-
me vytvoriť podmienky pre 
riadne maturity, a tak sa zru-
ší pre tento rok prezenčná 
forma maturít a  maturovať 
sa bude v online podobe. Kto 
má záujem o riadnu maturi-
tu, môže si ju, samozrejme, 

urobiť v  prezenčnej forme 
na základe žiadosti.“ Takto 
nejako znelo približne vy-
hlásenie pohodlného minis-
tra školstva Gröhlinga, ktoré 
povedal na začiatku marca 
v  médiách. A  čo ste robili, 
pán minister, od októbra 
2020? Veď ste mali dosť času 
na to, aby ste aj s ďalšími 
odborníkmi v  spolupráci 
s  riaditeľmi škôl pripravi-
li podmienky pre priebeh 
riadnych maturít dostatoč-
ne skoro, a nielen pohodlne 
vyčkávať... však nejako bude. 
Minister Gröhling a  päto-

lízači okolo neho na minis-
terstve akosi prestali počúvať 
a sledovať tých, ktorí dvíhajú 
varovný prst, a to aj z radov 
firiem a rôznych inštitúcií, že 
vzdelanie našich potomkov, 
či skôr nevzdelanie počas 
týchto dvoch rokov bude 
mať veľmi vážne následky na 
nás všetkých v  budúcnosti, 
pretože dva roky riadneho 
neučenia sa niekde odzr-
kadlia. Niekedy mám pocit, 
akoby súčasné riadenie Slo-
venskej republiky v  mno-
hých oblastiach riadili ľudia, 
ktorí v danej oblasti nemajú 
absolútne žiadne skúsenosti, 
chýbajú im podľa všetké-
ho aj adekvátne vedomosti, 
a  vlastne len tápajú. Je však 
na obrovskú škodu, že takýto 
amatérizmus máme aj v ria-
dení ministerstva školstva, 
ktoré ja považujem za jedno 
z  najdôležitejších. Práve tu 
niet času na to, aby sa jeho 
šéf v práci hľadal, resp. niečo 
objavoval, dohadoval a  skú-
šal a  aby mu radila „ulica“. 
To mal radšej ostať pracovať 
v tom, čo vyštudoval a v čom 
mal celkom dobré výsledky... 
v kaderníckom salóne.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, 
šéfredaktorka, 0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Pohodlný minister alebo tápajúci amatér?
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„Toľko negatívnych emócií z pohľadu občana na Slovensku som 
ešte nezažil ako počas pandémie,“ hovorí starosta obce Veľký Grob Viliam Rigo.

• Covidový rok potrápil 
aj našich starostov. Za-
skočil ich a  mnohých aj 
vyviedol z  miery, lebo 
nie všetky rozhodnu-
tia z  vlády boli vždy 
v  súlade s  tým, ako sú 
nastavené samosprávy. 
Viliam Rigo je staros-
tom obce Veľký Grob už 
viac volebných období. 
Prvá otázka pre neho, 
ako hodnotí ubehnutý 
„covidový“ rok, keď sa 
pozerá do spätného zr-
kadielka.
- Prvé signály zo zahraničia nám 
naznačovali niečo, o čom sme 
nemali ani potuchy. Myšlienko-
vé pochody nám nepripustili, že 
sa to vôbec môže týkať aj nás. 
S pribúdajúcimi mesiacmi sme si 
začali uvedomovať, že to neostá-
va len na kontinentoch mimo 
Európy.  Počas jarných prázdnin 
prichádzali zmiešané informácie 
o niečom, čo mnohí z nás ne-
chápali a len ťažko prijímali ako 
fakt. Ľudia sa predčasne vracali z 
prázdninových lyžovačiek, well-

ness pobytov, či už to bolo z opa-
trnosti, zo strachu alebo z dôvo-
du objavujúcich sa symptómov 
ochorenia. Aj keď sa ešte stále 
na sociálnych sieťach objavovali 
humorné statusy akoby sa nás 
to netýkalo, začali sa objavovať 
reálne prípady. Neustále sme sle-
dovali tlačové besedy a čakali na 
usmernenia krízového štábu štá-
tu. Nakoľko opatrenia z  vyšších 
orgánov neprichádzali operatív-
ne som zvolal krízový štáb obce 
a prvé opatrenia sme si zaviedli 
sami s  tým, že ďalšie opatrenia 
z vyšších orgánov môžu byť, len 
prísnejšie.

• Samospráva nie je podria-
dená vláde, ale veľakrát to tak 
vyzeralo, akoby z  vlády prika-
zovali a  určovali starostom a 
samosprávam, čo treba robiť, 
a to často aj v šibeničných ter-
mínoch. Ako ste to vnímali Vy?

- Chaos? Poviem to takto, každá 
obec má metodiku pre civilné 
núdzové plánovanie pri akej-
koľvek mimoriadnej udalosti. 
Každý zakladač má svoje pome-
novanie s  určením rôznych ne-
predvídateľných situácií. Zakla-
dač „PANDÉMIA“ ale bohužiaľ 
doteraz neexistoval, keďže nebol 

potrebný. Takže všetky opatre-
nia sa vytvárali za pochodu, na 
kolene a  inšpirácia prichádzala 
z prostredia iných štátov, kde to 
začalo skôr.

• Hektický rok sa prejavoval 
aj v živote školy. Naše deti boli 
pomaly najdlhšie doma zo 
všetkých krajín Európy, čoho 
negatívny dôsledok sa určite 
prejaví v  neskoršom období 
a  nie sme tomu radi, hlavne 
tí, ktorým vzdelanie spolu so 
zdravím staviame na najvyššie 
priečky v  živote človeka. Aký 
bol váš pohľad na tieto skutoč-
nosti a ako ste vzdelávanie za-
bezpečili vo Vašej obci?

- Nakoľko materská škola a zák-
ladná škola ma právnu subjekti-
vitu, riaditeľka školy bola prizý-
vaná na krízové štáby a spoločne 
sme tvorili scenár vo vzniknu-
tej situácii. Aj keď sa výučba 
operatívne preniesla do online 
priestoru, rodičia žiakov prvého 
stupňa museli byť aspoň zo za-
čiatku súčasťou výučby. Neskôr 
sa ukázalo, že efektivita výučby 
sa stráca a okrem iného, sociál-
ny kontakt deťom veľmi chýbal. 
Nakoniec tu boli dva tábory ro-
dičov, tí, ktorí chceli nedočkavo 

poslať deti do školy pri zlepšu-
júcich sa pandemických číslach 
a tí, ktorí trpezlivo čakali na ofi-
ciálne vyjadrenia RÚVZ, podľa 
ktorých sme sa riadili aj my. Bolo 
umenie nepodľahnúť tlaku rodi-
čov, pretože každý z nás chápal, 
že sa chceli čo najskôr vrátiť do 
normálneho pracovného života.

• Odsunul Covid a  pandémia 
aj plány a  riadnu prácu vašej 
obce? Čo sa musí riešiť urých-
lene, ktoré úlohy má samo-
správa najvypuklejšie a  ak sa 
uvoľnia opatrenia, musí ich ih-
neď riešiť? Čo sa týka rozpočtu 
Vašej obce, ako na tom obec 
v tomto roku je? Čo Vás vie naj-
viac vytočiť, pokiaľ ide o nejaké 
nariadenia štátu, vlády, ktoré 
nie sú v súlade so skutočnosťa-
mi, lebo niektorí štátni úradní-
ci žijú akoby mimo reality?

- Povedal by som to takto. Začali 
sme inak rozmýšľať a  plánovať. 
Napriek vyhláseniu núdzového 
stavu sme chod obce nezastavili. 
Úrad síce pracoval v  obmedze-
nom režime, ale stránky sme 
dokázali vybaviť  telefonicky či 
mailom. Robili sme si poradov-
ník a  občanov sme vybavovali 
aj pred úradom, keď to bolo po-
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trebné.  Finančné prostriedky na 
dezinfekciu či ochranné pomôc-
ky pre seniorov, zamestnancov 
obce a taktiež pre pracovný tím 
ľudí pri prvom celoplošnom tes-
tovaní riadené štátom sme ope-
ratívne vyčlenili z rozpočtu tak, 
aby plánované veci utrpeli čo 
najmenšiu ujmu. 
V tomto roku sme sa už zariadili 
aj s prihliadnutím na túto sku-
točnosť. Celoplošné testovanie 
v  našej obci trvalo 16 týždňov 
celkovo sme vykonali 11  903 
testov z  toho za uvedené obdo-
bie bolo 34 osôb pozitívne testo-
vaných s priemernou pozitivitou 
0,29%. Nemalé finančné pros-
triedky síce suploval štát, ale už 
pri konci sme šetrili, kde sa dalo 
aby nám stačili kompenzované 
financie.  
Mne osobne vadili mediálne vy-
jadrenia, ktoré veľakrát neboli 
v súlade s uzneseniami hlavného 
hygienika čo pre nás bolo a vždy 
bude alfou omegou.  Jednodu-
cho povedané najprv vypoveda-
né potom napísané. 

• Celkovo by ma zaujímal Váš 
názor ako kompetentnej osoby 
na celkové fungovanie Sloven-
ska v  súčasnosti, akú máme 
spoločensko-politickú a  vzťa-
hovú klímu, ako sa zmenil ale-
bo nezmenil život Vašich spo-
luobčanov a ľudí všeobecne na 
Slovensku – z  Vášho pohľadu, 
filozofický názor.

- Myslel som si, že spomalíme 
a  vstúpime si do svojho vnút-
ra. Opak je pravdou. Veľa ľudí, 
v  kritickej situácii ako je táto, 
ukázalo svoju pravú tvár.  Toľko 
negatívnych vyjadrení a emócií 
z pohľadu občana na Slovensku 
som ešte nezažil. Sociálne siete 
majú veľkú moc.  

• Podľa  mnohých Slovákov 
sme nikdy nemali taký cha-
os v  štáte, aký je momentálne, 
a nie je to len vinou pandémie. 
Tento chaos má však negatív-
ny vplyv aj na životy bežných 
ľudí..., večer veľakrát neplatí to, 
čo sa povedalo ráno, deti boli 
takmer rok doma, odsunuli sa 
preventívne prehliadky, ope-
rácie, zubná starostlivosť bola 
na absolútnej nule. Prakticky 
sme si zničili gastro priemy-
sel a  malých podnikateľov. Na 
druhej strane obrovské finanč-
né prostriedky vláda vynakla-
dá do testovania, ktoré nemajú 
žiadaný účinok, a  keby sa pe-
niaze vyhodené na testy použili 
napríklad do priamej pomoci 
najviac zraniteľných skupín 
obyvateľstva, malo by to určite 
lepší úžitok, pretože účinnosť 
testov sa preukázala za posled-
né mesiace ako veľmi nízka..., 

až má človek pocit, či tu naozaj 
nešlo o nejaké obchody a zisky 
určitým skupinám. Ako to vní-
mate Vy ako starosta? 

- V  bežnom živote žijeme pod 
neustálym zhonom a zrazu sme 
zistili, že to môže byť aj inak. 
Sme svedkami toho, ako sa zo 
dňa na deň môže všetko zme-
niť. Pozerám správy na rôznych 
kanáloch takpovediac z  celého 
sveta. Scenáre sú všade rovnaké, 

jednoducho povedané obľúbe-
ná sušienka, len v  inom obale. 
Pandémia zasiahla celý svet bez 
výnimky. V každej sfére je to boj, 
improvizácia,  hľadanie rôznych 
možnosti ako sa udržať pri živo-
te a súkromný sektor dostal ďal-
šiu facku. Pandémia preukázala, 
že určité rezorty sa zanedbávať 
neoplatí. Situáciu nie len u  nás 
na Slovensku, ale na celom svete 
by som opísal jedným slovom – 
sklamanie. 

• Prakticky o rok tu máme opäť 
volebné obdobie, stihli ste všet-
ko, čo ste si naplánovali pre ak-
tuálne volebné obdobie, alebo 
máte čo dobiehať?

- V tomto prípade platí, že nie-
čo zlé je na niečo dobré. Veď za 
uplynulé obdobie sme vymenili 
strešnú krytinu na základnej 
škole a  zároveň sa vymaľovalo 
podkrovie školy. Zrekonštruo-
vali sme obecný rozhlas, ktoré-

ho súčasťou je aj hybridný kábel 
s  optickou sieťou, ktorá umož-
ňuje občanom využívať bez-
platné Wi-Fi pripojenie v  obci. 
Fasáda zdravotného strediska 
dostala nový šat a v  požiarnej 
zbrojnici sa spravilo nové kú-
renie. Svojpomocne boli vyma-
ľované všetky objekty v  správe 
obce. Vyšší územný celok nám 
po dlhoročných žiadostiach 
obnovil kryt vozovky za čo im 
patrí veľká vďaka. Zároveň sa 

pripravuje rekonštrukcia mostu 
v obci a ďalšia výmena krytu vo-
zovky na ceste III. triedy. Ďalší 
plánovaný rozvoj obce záleží od 
finančných prostriedkov z dotá-
cii nakoľko máme podaný pro-
jekt na zateplenie škôlky a kana-
lizácie. 

• Život v  obci sa v  kultúrnej 
a  športovej oblasti prakticky 
zastavil, ľudia sedeli viac-me-
nej doma, môžete nám po-
vedať, či aspoň niečo obec za 
uplynulé mesiace pre občanov 
urobila z  hľadiska zábavy, re-
laxu? Situácia sa však už mení 
k  lepšiemu, takže čo všetko sa 
v obci pripravuje? 

- V  roku 2020 sme mali naplá-
novaných 20 kultúrno-spolo-
čenských akcií v  spolupráci s 
občianskymi združeniami. Po-
darilo sa z  nich uskutočniť asi 
päť. V  tomto roku sme urobili 

ako prvé oneskorený deň detí 
pod patronátom DHZ. Malí 
športovci z  Veľkého Grobu pri-
pravili pre deti Indiánske leto 
na mieste tak zvanom „pod Vŕ-
bami“ s  rôznymi športovými 
disciplínami, plánovaný je aj fut-
balový turnaj pre deti či tradič-
ný piknik na lúke pri obecnom 
úrade. 

• Už viac rokov ste šéfom sa-
mosprávy, zároveň ste aj prezi-
dentom Európskej a Slovenskej 
naturálnej kulturistiky, veľa ste 
sa predtým venoval aj športu, 
ste trénerom naturálnej kultu-
ristiky, vo fitnes, poznáte ľudí 
z  rôznych oblastí Slovenska, 
máte priateľov aj v zahraničí... 
Ako celkovo Vy pozeráte na 
fakt, že tu bola covidová pan-
démia, do akej miery zasiahla 
do našich životov... Myslíte, že 
jej vplyv bol negatívny alebo 
aj v niečom pozitívny? A mys-
líte si, že medziľudské vzťahy 
sa trochu vylepšili v  prospech 
ľudí, alebo naopak?  

- Keď som spomínal, že pandé-
mia zasiahla celý svet bez vý-
nimky myslel som aj na športové 
odvetvia. V prvom počiatku som 
mal najviac informácií od ko-
legov zo zahraničia. Navzájom 
sme sa informovali a  čakali čo 
bude. Veľká časť športovcov pre-
rušila niekoľko mesačnú trénin-
govú prípravu na podujatia, no 
niektorí až do poslednej chvíli 
držali diétu, dúfajúc, že sa prete-
kať bude, predsa ich to stálo veľa 
fyzickej námahy a nemalé fi-
nančné prostriedky. Nehovoriac 
o  organizátoroch súťaží, ktorí 
pripravovali európske a  sveto-
vé podujatia a všetko ich úsilie 
vyšlo na zmar. V  júni 2020 sme 
mali naplánované majstrovstvá 
sveta v  Bukurešti. Organizátor 
mal pripravené všetko do bodky, 
vyrobené medaile na zákazku, 
poplatené zálohy oficiálneho 
hotela, miesto konania a  všet-
ko mu pretieklo medzi prstami. 
Verím, že aspoň medaile pou-
žije tento rok na jeseň. Bola by 
ich škoda, sú jedinečné so vsa-
denými Swarovski kameňmi.  
Netreba zabudnúť, že športovci 
sa nevzdávajú, idú za svojím 
cieľom. Videl som tú vzájomnú 
podporu, najmä vtedy, keď bol 
šport zakázaný. Sme jedna ro-
dina, súpermi sme len na pódiu. 
V medziobdobí, keď sme nesme-
li organizovať športové kempy, 
sme im pripravili rôzne online 
semináre. Napríklad edukácie 
o dopingu a zakázaných látkach, 
tej nie je nikdy dosť. 

pýtala sa: Alena Jaššová
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Mária a Eva sa Optike v Šali upísali pred takmer  
30 rokmi a stále spoľahlivo fungujú...

Patria k stáliciam na šalianskom pre-
dajnom poli. Ich optiku si za desiatky 
rokov obľúbilo mnoho zákazníkov. Má-
ria Bereczkiová a Eva Mojžešová svoje 
podnikanie rozbehli v roku 1992. „Sme 
vyučené očné optičky, takže pre to prá-
ve tento odbor. Predtým sme pracovali 
spoločne ako kolegyne v štátnej optike. 
Ja pracujem v Šali od roku 1972,“ objas-
ňuje pani Bereczkiová. Proste optika sa 
im zapáčila, tak sa jej nadobro upísali a 
začali ponúkať dioptrické i slnečné oku-
liare pre deti aj dospelých, proste pre 
každého. „Okrem predaja okuliarov ich 
aj opravujeme. Najradšej sa lámu rámy, 
takže tie treba dať dokopy,“ hovoria sym-
patické optičky. Ak by ste potrebovali 
miniatúrne súčiastky, aby vám okuliare 
opäť parádne slúžili, v šalianskej Optike 
Eve vám predajú aj chýbajúce skrutky a 
rovno ich aj nasadia. Priamo v ich  krá-
ľovstve na ulici P. Pázmáňa im pomáha 
syn pani Mojžešovej. I šikovným optič-
kám narobila pandémia tiež problémy. 
Keďže sú klasickou predajňou, vlani 
mali zatvorené. Eshop nemajú zriadený, 
nakoľko ani oni osobne nemajú radi ná-
kupy cez internet. Zostávajú teda verné 

klasickému spôsobu predaja, keď si zá-
kazník môže tovar poriadne poobzerať, 
aj sa popýtať na všetko, čo ho zaujíma. 
Okuliare sú fajn pomocníkom pri ocho-
reniach zraku, ale zároveň aj estetickým 
doplnkom. V 21. storočí už pomenej uvi-
díme takzvané „popolníky“ s hrubými 
sklami, fičia ľahké dioptrie, ktoré nepo-
kazia celkový vzhľad. A v tomto období 
vás nalákajú na multifokálne sklá. V tejto 
šalianskej optike totiž platí totiž zľava 
1+1 ZADARMO. Ak si kúpite jeden pár 
drahších skiel, druhý dostanete grátis. A 
akí sú ich zákazníci? Dajú si poradiť, ale-
bo majú iba pohodových zákazníkov, čo 
nevymýšľajú? „Máme takých aj takých. 
Niektorí si dajú poradiť, iní vôbec,“ tvr-
dia optičky Mária a Eva. Myslíte si, že v 
malej optike ponúkaj len klasiku? Ste na 
omyle, aj šalianske optičky frčia na sve-
tových trendoch. „Zo slnečných okulia-
rov sú teraz hitom tie so svetlými skla-
mi-dioptrickými a na ne sa dajú spredu 
„nahodiť“ magnetické čierne, tzv. slneč-
ný predväz a razom máte slnečné okulia-
re. Takže získate dva v jednom,“ hovorí 
pani Mária. Čo sa týka ďalších trendov, 
nosia sa vraj aj slnečné dioptrické, umelé 

rámiky. Zrkadlovky už vraj 
veľmi neletia i keď, každý 
je verný svojmu vkusu a i 
dnes ich vídať, pôsobia svie-
žo a luxusne. Najmä ženy 
si okuliare vyberajú podľa 
nálady a aby boli šik. Tieto 
„chrániče očí“ sú predsa aj 
módnym doplnkom. Tren-
dy sa pri nich však nemenia 
tak často, ako v móde. Kva-
litné okuliare aj niečo stoja. 

Dajú dnes ľudia viac peňazí za kvalitu 
alebo ich cena obmedzuje? „Myslíme si, 
že cena ich neobmedzuje. My ani nemá-
me veľmi drahé značkové rámy,“ tvrdí 
pani Eva.
Okrem predaja a opravy okuliarov si 
v tejto optike môžete dať zmerať svoje 
oči. Optometristky vám zmerajú veľkosť 
dioptrí. S očným tlakom a inými očnými 
ochoreniami však musíte zájsť k očnému 
lekárovi. Optičky radia, že spozornieť 
je dobré vtedy, ak máte vyše 40 rokov a 
nemáte okuliare do diaľky. No spoznáte 
to aj podľa toho, že by sa vám zišli pre-
dĺžené ruky známej filmovej čarodejni-
ce Saxany, aby ste si niečo prečítali. A čo 
radia Mária a Eva v rámci starostlivosti 
o slnečné okuliare v lete?:„Nesmiete ich 
dávať na priame slnko, ak ich nemáte 
na očiach, taktiež nie je dobré, nechávať 
ich v interiéri auta, pretože môže dôjsť k 
deformácii okuliarov. Je iné, ak ich máte 
na očiach a iné, ak sú položené na prí-
strojovej doske, kde na ne neprestajne 
svieti pečúce slnko.“ Netreba zabudnúť 
ani na ich ošetrovanie v podobe sprejov 
alebo špeciálnych handričiek. Šalianske 
optičky sú za roky v tomto podnikaní 
najviac hrdé na svoju stálu klientelu. Ak 
aj ich zákazníkov niekto pošle inde, prí-
du vždy do svojej obľúbenej optiky Eva 
v Šali. Dbajú totiž na osvedčené trendy, 
ktoré majú ich zákazníci radi. Svoju prá-
cu robia takmer tridsať rokov neprestaj-
ne s veľkou láskou a chcú v nej i naďalej 
pokračovať.

Bc. Zlatica Gregorová

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, 

lupy, mikroskopy...
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Advokát odpovedá:
V prvom rade si Vy musíte zodpovedať na otázku, či sa chcete rozvá-
dzať alebo nie. Od tohto rozhodnutia sa bude odvíjať Váš ďalší postup.  
Zákon o rodine Vám umožňuje podať návrh na zverenie maloletého 
syna do Vašej starostlivosti a určiť výživné, pred tým ako bude podaný 
návrh na rozvod. Podanie nie je spoplatnené súdnym poplatkom. Ak 
nie ste rozhodnutá pre podanie návrhu na rozvod, tak toto by bola 
cesta pre Vás. V rukách by ste mali rozhodnutie súdu, ktoré by bolo 
exekučným titulom, pokiaľ by Váš manžel výživné prestal platiť, po-
hľadávku môžete vymáhať v exekučnom konaní.  V prípade, ak sa roz-
hodnete podať návrh na rozvod, tak súd v tom istom konaní upraví aj 
výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po 
rozvode.  Podľa §24 ods. 1 Zákona o rodine, v rozhodnutí, ktorým sa 
rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich 
rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po roz-
vode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, 
kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má 
rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, 
prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživ-
ného. Podľa §24 ods. 3 Zákona o rodine, rozhodnutie o úprave výko-
nu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. 
Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. Pokiaľ sa 
viete s manželom dohodnúť na úprave práv a povinnosti k maloleté-
mu dieťaťu, tak takúto dohodu môžete predložiť súdu, ktorý ju schváli, 
ak je v záujme maloletého dieťaťa.  Súd pri rozhodovaní o výkone ro-
dičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov 

rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obi-
dvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä 
na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného 
prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostli-
vosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo 
dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby 
bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovno-
cenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Stre-
távame sa v praxi, že podanie návrhu na súd sa môže dotknúť druhej 
strany. V prvom kroku odporúčame aby rodičia uzatvorili rodičovskú 
dohodu, ktorá je v záujme maloletých detí a následne takúto dohodu 
schváli súdi. Ak k rodičovskej dohode nedôjde, tak nezostáva nič iné 
iba podať na súd ná-
vrh o úpravu práv a 
povinností k malo-
letým deťom. Po vy-
konaní dokazovania 
súd rozhodne aj bez 
toho aby došlo k ro-
dičovskej dohode. 
Súdy sa snažia aj na 
pojednávaní naviesť 
rodičov k tomu aby 
sa dohodli a vzájom-
né práva rešpekto-
vali.    

§ Keď vám partner dlhuje alimenty... §
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, resp. usmernenie, 
ako mám postupovať. Nie som rozvedená, ale žijeme s partnerom 
oddelene už viac rokov. Máme spoločného 7-ročného syna, kto-
rého vychovávam ja. Manžel žije s inou priateľkou a majú spolu 
ďalšie dieťa. Celkovo sme si vychádzali doteraz v ústrety, aj máme 
slušné vzťahy. Manžel mi na syna prispieva dohodnutou čiastkou, 
ako sme si povedali, a keď niekedy treba niečo väčšie kúpiť syno-
vi, tak nerobí problém. V poslednej dobe (asi posledný polrok) 
sa však začína trošku kopiť medzi nami stres, nakoľko ešte stále 
manžel prestáva dodržiavať stanovené termíny, kedy mi posielal 
peniaze na syna, ale aj zmešká stretnutie so synom, nezoberie si ho 
vtedy, kedy zatelefonuje, ale následne zasa ho chce navštíviť vtedy, 
keď to nevyhovuje mne. Za posledné tri mesiace sa mi nakopili 
dlhy, nakoľko mi ešte nezaplatil dohodnutú čiastku na syna. Stále 
sľubuje, tvrdí, že aj on má problémy, že koronavírus zasiahol aj 
do jeho firmy veľmi vážne, bol chorý, jeho partnerka tiež atď. atď. 
Sľúbil, že mi to vyplatí čo najskôr, ale zatiaľ sa tak nestalo a ja ako 

samoživiteľka nemám veľký príjem a alimenty, ktoré by som mala 
od manžela dostať, mi naozaj veľmi chýbajú pri výchove syna. 
Nechcem zbytočne ešte viac vyhrocovať situáciu medzi nami, aj 
chápem okolnosti, ale dostávam sa do problémov finančných aj ja. 
Rodičia mi nemôžu donekonečna pomáhať, žijú len z dôchodku. 
Už som mu pohrozila aj súdom, ale moji rodičia ma strašia, že 
keď nie som rozvedená, tak to bude veľký problém. Nie som práv-
ne zdatná, mám len stredoškolské vzdelanie, prosím Vás pekne, 
poraďte mi, ako z tohto začarovaného kruhu preč, a ako docieliť 
bezbolestne alebo menej bolestne to, aby môj manžel (s ktorým 
nežijem), pravidelne na dieťa prispieval a pritom aby sme nemali 
nejaké narušené vzťahy. Ja už som mu o rozvode spomínala, ale 
on mi tvrdí, že však to nenaháňa. Tak nerozumiem ani tomu, čo 
vlastne on chce do budúcna v živote. Možnože ma správne nasme-
rujete, možnože mi ukážete cestu, ako ďalej, lebo nemám sa s kým 
fundovaným poradiť.                        /Petra, Sládkovičovo
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Letná sezóna plná vody, slnka a pohody je v plnom prúde

Vodné areály so službami sú obľúbenými 
miestami, poskytujúcimi návštevníkom 
dokonalý relax. V našom horúcom južnom 
regióne ich je niekoľko. Niektoré prechá-
dzajú stavebnými úpravami, iné už napl-
no odštartovali „pekelnú“ letnú sezónu. 
Medzi vychytené letniská patrí Vincov les. 
Toto termálne kúpalisko nájdete v okrese 
Galanta, blízko Sládkovičova a je obľúbe-
ným miestom letnej vodnej rekreácie. Náv-
števníkom ponúkajú plavecký 50-metrový 
bazén, ktorý susedí s menšími relaxačnými 
bazénmi s rôznymi teplotami. V areáli je 
k dispozícii aj detský bazén s toboganom. 
Na svoje si tak prídu všetky vekové ka-
tegórie. Zaujímalo nás, či a aké následky 
na nich zanechala pandémia a ako sú pri-
pravení na letnú sezónu, ktorú odštartova-
li 25. júna. „Tým, že sme letná prevádzka, 

nepocítili sme to tak, ako iné celoročné 
zariadenia. Leto bolo uvoľnenejšie, takže 
rovnakú situáciu očakávame aj tento rok. 
Samozrejme, je cítiť pokles zákazníkov, ale 
zase v iných vekových skupinách sme pan-
démiu nepocítili,“ priblížil konateľ mest-
ského kúpaliska Vincov les Viktor Janko. 
Bazény plné čistej vody sú už k dispozícii 
návštevníkom.Viete si predstaviť, ako dlho 
trvá naplnenie toho plaveckého? „Je to deň 
aj pol. Okrem toho do neho musíme do-
dať chlór a začneme s filtráciou, spolu to 
trvá približne 4 dni. Následne odoberieme 
vzorky a odovzdáme ich hygienikom. Celý 
proces s jedným bazénom trvá asi týždeň 
a pol,“ prezradil Viktor Janko. Možno bu-
dete prekvapení, ale samotná príprava na 
otvorenie letnej sezóny sa začína oveľa 
skôr a to už od februára, po rozmrazení 

snehu. Kapacita tohto mestského kúpaliska 
je 3500 návštevníkov. Tento rok ju navýšili 
na 3900 ľudí, pričom, počas tejto výnimoč-
nej doby, sa musia riadiť covid automatom. 
Denne do Vincovho lesa zavíta priemerne 
tisícka milovníkov vody a slnenia, o kto-
rých sa stará denne +- 15 ľudí. O bezpečné 
kúpanie sa netreba báť. Konateľ kúpaliska 
potvrdil, že hodnoty vody sledujú 6-krát 
denne. Ceny, ktoré návštevník nájde na 
webe kúpaliska, zostávajú na rovnakej 
úrovni ako vlani, zato však prišli s viacerý-
mi novinkami. „Máme nový vstup i sociál-
ne zariadenia, ktorých je viac. K bazénom 
pribudli vlastnoručne vyrobené slnečníky, 
ktoré sme si sami pozvárali. Natreli sme 
ich do našich farieb a natiahli objednaný-

„Keď si niečo zaumieniš, treba sa toho držať a výsledky sa časom dostavia.“ Tým-
to výrokom sa zaiste riadil aj zverenec Tomiho „Kida“ Kovácsa, boxer Andrej 
Csemez, ktorý urputne išiel za svojím olympijským snom a miestenku si po tvr-
dých boxerských súbojoch na kvalifikácii v Londýne a potom v Paríži aj skutočne 
vybojoval. Stane sa tak prvým Slovákom po 25 rokoch, ktorý okúsi olympijskú 
atmosféru na olympiáde v Tokiu. Hoci mu život pred štyrmi rokmi skomplikova-
la vážna dopravná autonehoda a po návrate z Londýna minulý rok mu športové 
ambície zasa prekazil pozitívny test na koronavírus, nikdy nepochyboval o tom, 
že sa na olympijské hry v Tokiu kvalifikuje. Napokon, po celý čas na tom tvrdo 
pracoval a iný scenár si ani nepripúšťal. Aj to svedčí o tom, že ak človek ide pevne 
a sebavedome za svojím cieľom, tak ho aj dosiahne. A 23-ročný rodák z Dolných 
Salíb má cieľ jasný – priniesť z Tokia medailu.

foto: Slovenská boxerská federácia

Slovenský boxer Andrej Csemez z nášho regiónu pocestuje  
na olympijské hry do Tokia
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Letná sezóna plná vody, slnka a pohody je v plnom prúde
mi plachtami,“ uviedol konateľ kúpaliska. 
Okrem toho sa môžu popýšiť aj informač-
ným systémom na skenovanie vstupných 
kariet. Domáci Sládkovičania majú 50% 
zľavy, ak si vytvoria vlastnú Vinco kartu 
s unikátnym číslom. Tú obyvatelia mesta 
obdržia v mestskom úrade.  A čo vízie do 
budúcnosti, môžu sa návštevníci tešiť na 
ďalšie novinky? „Chceme zrekonštruovať 
detský bazén a zlepšiť technológiu termál-
nej vody, aby sme vedeli zabezpečiť príjem-
nejšiu teplotu pre všetkých zákazníkov. Je 
viacero spôsobov, diskutujeme s odborní-
kom, aby sme našli čo najlepší spôsob pre 
našich návštevníkov,“ objasnil Viktor Janko 
z termálneho kúpaliska  Vincov les. Okúpať 
sa a prežiť príjemné letné chvíle môžete aj v Termálnom kúpalisku Diakovce. Galant-

ská spoločnosť ho začala prevádzkovať len 
nedávno a tak skúsenosti so sezónou na-
dobudnú až počas tohto leta. Kúpalisko 
pre verejnosť otvorili 3. júla 2021. „Nakoľ-
ko bola doteraz nejasná situácia ohľadne 
pandémie a podmienok prevádzkovania, 
na prípravu otvorenia sezóny mala naša 
spoločnosť veľmi krátky čas vzhľadom na 
roky zanedbané, neudržiavané kúpalisko. 
Naša spoločnosť však vyvinula maximálne 
úsilie na uvedenie zanedbaného kúpaliska 
do čo najprijateľnejšieho stavu pre náv-
števníkov,“ uviedla manažérka galantskej 
spoločnosti, ktorá prevádzkuje diakovské 
kúpalisko Lenka Weissabelová. Pred otvo-
rením majú plné ruky práce, pripravujú 

aj stránku na sociálnych sieťach, aby boli 
návštevníci kúpaliska vždy dokonale in-
formovaní. A na čo sa môžete tešiť okrem 
parádneho kúpania? „Ponúkame rôznoro-
dé občerstvenie formou viacerých bufetov, 
pre deti je k dispozícii kids zóna a možnosť 
sledovania prípadných športových preno-
sov v TV pri posedení v bare a na terase,“ 
objasnila Lenka Weissabelová, ktorá doda-
la, že „ceny vstupného sú adekvátne a cit-
livo prispôsobené vynaloženeným nákla-
dom na úpravu zanedbaného kúpaliska do 
prevádzkyschopného stavu a k spokojnosti 
návštevníkov.“ Zostáva teda už len nájsť si 
čas a vyraziť za skvelým letným oddychom 
do našich vodných areálov.

Bc. Zlatica Gregorová

Slovenský boxer Andrej Csemez z nášho regiónu pocestuje  
na olympijské hry do Tokia
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Mesto Sereď pandémia neochromila, kultúrne 
leto preto odštartujú s hudobnými legendami

Na rozdiel od iných samospráv sa počas pandémie mestu Sereď 
dobre darilo s investičnými akciami. Stavebné práce vo vysúťa-
žených projektoch napredovali a podarilo sa im ich aj dokon-
čiť. „Máme tu veľmi zaujímavé investičné novinky, od kórejskej 
spoločnosti sme darom dostali dve detské ihriská na Cukro-
varskej ulici a Fándlyho sídlisku, ďalej je to outdoor-ové ihris-
ko pre starších cvičencov, tri ihriská sú vynovené o zaujímavé 
prvky. Ďalšou významnou a finančne najnáročnejšou aktivitou 
je ukončenie Oddychovej zóny Mlynárska s trhoviskom a par-
kovaním,“ priblížil viceprimátor mesta Sereď Bc. Ľubomír Ve-
selický. Projekt prináša prekrytie predajných stánkov a ochranu 
predávajúcich, kupujúcich i predávaných tovarov pred nepriaz-
ňou počasia, pričom priestor, ktorý zabezpečuje pohodlný  po-
hyb zákazníkov,  zostáva naďalej otvorený. Pokračujú aj v oprave 
9 chodníkov na 6 uliciach. Novinkou je parkovisko pri kostole 
pre 28 áut, ktoré budú môcť vodiči využívať už počas tohto júla. 
Ako objasnil viceprimátor, priestor mesto po rokoch prenajalo 
od rímskokatolíckej cirkvi. Najväčšiu výhodu budú mať ľudia, 
navštevujúci miestny kostol. Naďalej sa zaoberajú revitalizáciou 
miestneho kaštieľa, kedysi Šintavského hradu, ktorý roky pust-
ne. Konečne vraj svitá na lepšie časy a našiel sa záujemca, ktorý 
má ambíciu vybudovať v kaštieli reštauračné zariadenie s uby-
tovaním. V Seredi majú aj atraktívnu novinku, ktorá by mohla 
podporiť cestovný ruch. Výletná loď Eleanor, patriaca šikov-
nému podnikateľovi, má svoj prístav pri Kaskádach. „Plaviť sa 
môžu záujemcovia po priehrade Kráľová. Nástup na loď je spred 
Bistra Raketa. Sú to úžasné výhľady, až tam si človek uvedomí, 
ako tá rieka meandruje, že je obrovským živým organizmom, 
je to také ozvláštnenie. Na priehrade nie je iný prevádzkovateľ 
takejto služby. Záujemcovia sa prihlásia, nastúpia na móle a 
môžu sa kochať pohľadmi na okolie počas jazdy týmto katama-

ranom. Dúfam, že takéto služby sa budú viac rozvíjať v našich 
končinách,“ hovorí seredský viceprimátor. Okrem tejto atrakcie 
mesto prichystalo pre domácich aj návštevníkov bohatý kul-
túrny program. V rámci kultúrneho leta sa 16. júla 2021 môžu 
návštevníci tešiť aj na koncert LEGENDY  s Beátou Dubasovou, 
Vašom Patejdlom, Pavlom Hammelom a Jankom Lehotským v 
seredskom amfiteátri. August načne Jarek Nohavica s hosťami, 
od 13.-14.8. to bude Pivný festival s malým jarmokom a o deň 
neskôr vystúpi Lukáš Latinák so svojou talk show. V nej vystú-
pi Barbora Švidraňová, Milo Kráľ i Jozef Vajda spolu so živými 
sochami BIG NAMES. Ľubomír Veselický sa veľmi teší na vystú-
penie Radošinského naivného divadla s hrou Malý strom dňa 
20. 8. 2021 a pána Štepku, ktorý je podľa neho mimoriadnym 
zjavom v divadelníctve. Ako zástupca primátora tvrdí, “každá 
jeho hra má čo povedať človeku. Od jeho prvých hier sú všetky 
klenotmi našej dramatickej tvorby.“ 28. august bude v znamení 
muzikálu Báthory a 3.-4. septembra vypukne Rodinný festival. 
A ako je mesto pripravené v rámci protipandemických opatre-
ní? „Mnohí umelci bažili po vystúpeniach, až toto leto vyzerá 
byť uvoľnené. Stále sú však limity počtu návštevníkov, pre mňa 
nepochopiteľné. Sezóna sa napriek tomu rozbieha. Návštevnosť 
ani zďaleka nebude, ako po iné roky, kedy sme mali aj 4000 náv-
števníkov na koncertoch,“ uviedol Ľubomír Veselický. Vysoká 
koncentrácia divákov však bola, podľa viceprimátora, veľkou 
dopravnou záťažou, kedy bolo mesto zaplavené vozidlami. Sa-
mospráva bola vďačná za spoluprácu galantských dopravných 
policajtov so seredskými mestskými policajtmi. A tak veria, že aj 
leto 2021 dopadne podľa predstáv organizátorov a spokojných 
návštevníkov.

Bc. Zlatica Gregorová
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Spojená škola, Nivy 2, 927 05  Šaľa,
s organizačnými zložkami Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia,  Stredná odbor-

ná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola technická

hľadá učiteľov na pozície: 
učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania (1 voľné miesto)

učiteľ strednej školy – odborné predmety strojárskeho zameranie (1 voľné miesto) 

Náplň práce: 
výchovno-vzdelávacia činnosť

Pracovný úväzok: 
100%

Termín nástupu 
01.09.2021

Miesto výkonu práce: 
Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa

Kvalifikačné predpoklady 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  
vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických  

zamestnancov a odborných zamestnancov – VŠ 2. stupeň

Zoznam požadovaných dokladov 
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom 

- profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí) 
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Ďalšie požiadavky 
Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.  

Požadované doklady stačí zaslať aj emailom

Funkčný plat stanovený vo výške minimálne 
998,50 €

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi 
Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa - požadované doklady stačí poslať aj emailom na  

sps@salamon.sk

Žiadosť odoslať do 31.07.2021

Kontakt :
031/770 8768, 0903228568 (Ing. Anna Keseliová, riaditeľka školy) 

031/7708887 Ing. Zuzana Tóthová (zástupkyňa riaditeľky)
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Pandémia zúri naďalej, vycestujú naši 
krajania napriek tomu za hranice?

Dovolenková sezóna sa aj vďaka 
tropickému počasiu rozbehla naplno 
a mnoho z nás dostalo chuť kamsi 
vycestovať. Zbaliť kufre či batohy a 
vybehnúť po našej krajine alebo rovno 
za hranice „všedných dní“. Ako to vyzerá 
s výletnými plánmi počas stále trvajúcej 
pandémie? Chystajú sa ľudia z nášho 
regiónu vycestovať alebo zostanú radšej 
v bezpečí svojich záhrad?
„Po minuloročných obmedzeniach by 
som túto sezónu chcela ísť na dovolenku. 
Rada by som išla do zahraničia,“ uviedla 
Janka Majová zo Sládkovičova. Ako 
nám potvrdila, stihla už absolvovať   
očkovanie, pričom verí, že to bude na 

vycestovanie do zahraničia v Európe 
stačiť. „Teším sa na dovolenku, takže 
mierne obmedzenia mi neprekážajú. 
Nemám obavy z cestovania. Myslím, 

že v Európe by to malo byť celkom 
bezpečné....,“ dodala na záver 
Sládkovičanka Janka. Výlety a cestovanie 
sú vášňou seredskej spisovateľky 
Ruženy Scherhauferovej. Plánuje sa v 
tejto pohnutej dobe vybrať za hranice a 
užívať si more, slnko a všetko, čo k tomu 
patrí? „Som rada, že sa pandémia trochu 
upokojila, ale napriek tomu riadim sa 
pokynmi, kde všade musím nosiť rúško. 
Chystám sa na wellness do kúpeľov, tu na 
Slovensku, ale počas leta by som chcela 
navštíviť aj dcéru v Nemecku. To už je 
zahraničie, takže budem opatrnejšia a 
najskôr budeme chodiť na turistické 
prechádzky, keďže okolie, kde žije, je 
hornaté. Nevynecháme ani prechádzku 
mestom a obzrieme si kultúrne pamiatky 
aspoň zvonka,“uviedla spisovateľka. 
V rámci prípravy na odjazd musela aj 
ona vybaviť viacero náležitostí. „Mám 
za sebou druhé očkovanie, takže si 
pozorne prečítam pokyny, ktoré musím 
dodržať na hraniciach a pri vstupe do 

krajiny. Ak bude treba, samozrejme, 
že sa podrobím akýmkoľvek testom. A 
nakúpim si ďalšie rúška do zásoby, keďže 
sú zatiaľ potrebné,“ priblížila Ružena 
Scherhauferová, ktorá prezradila, že je  
poslušnou občiankou, ktorá neporušuje 
zákony a vyvaruje sa akejkoľvek nákazy, 
keďže „nie sme ešte za vodou“. Obavy 
z koronavírusu nemá a dezinfekcia 
s rúškom sú jej stálym kabelkovým 
doplnkom. „Dá sa to zniesť. Stále si 
hovorím, že je potrebné robiť všetko 
tak, aby sa korona, nedajbože, nevrátila, 
hoci tlač nás neustále upozorňuje, že 

môže prísť tretia vlna pandémie. No 
pevne dúfam, že sa tak nestane,“ dodala 
Ružena Scherhauferová. Ďalšou našou 
respondentkou je Dajana Hanesová zo 
Sládkovičova. „Chystám sa tento rok na 
dovolenku. Vybrala som si Slovensko. 
Obavy z cestovania nemám. Popravde, 
nevybavovala som si to ja, ale moja 
rodina, keďže som na to nemala čas. 
Ak by som mala ísť do zahraničia, asi 
by sa mi nechcelo vybavovať papiere, 
ktoré sú potrebné na to a nemám ani 
platný pas,“ uviedla Dajana. Ako tvrdí  
nadšená cestovateľka, obavy by aj tak 
nemala i keď nie je zaočkovaná. Čo sa 
týka opatrení, tie jej nebudú prekážať. 
„Bola som aj počas korony na liečebnom 
pobyte, kde bolo potrebné dodržiavať 
opatrenia, čo sa týka jedla i rúšok, takže, 
keď ich musíme dodržiavať, budem to 
robiť aj ja,“ objasnila Dajana Hanesová.
„Na dovolenku sa chystáme do zahraničia. 
V auguste ideme do Španielska. V rámci 
prípravy sme už zaočkovaní druhou 
dávkou vakcíny proti Covid-u. Máme 
to vykryté,“ uviedla Karmen Vavrová 
zo Serede. Z vycestovania žiadne obavy 
nemá. „Španielsko je zelená krajina, 
plánujeme ísť na ostrovy, takže by to 

malo byť bez problémov. Iste sa budeme 
vyhýbať hromadným akciám a dávať 
si pozor,“ priblížila Karmen. Trochu 
nepokojná je len z návratu z dovolenky, 
ktorého scenár je zatiaľ len vo hviezdach, 
pevne však verí, že si užije parádne letné 
dni a šťastný návrat domov. A ako ste 
na tom Vy? Ak už plánujete dovolenku 
doma či pri mori, želáme Vám šťastné 
návraty.

Bc. Zlatica Gregorová 

Janka Majová

Ružena Scherhauferová

Dajana Hanesová

Karmen Vavrová
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PRIKLOŇTE SA 
K SKÚSENOSTIAM

sa stavajú domy na pozemkoch s výmerou minimálne 680 m2, v Galante.
Financovanie Vám pomôžeme vyriešiť.  Bližšie info: 0915 956 771

PRÁVE PRE VÁS 

2 izbový byt 65 m2 v tehlovom
bytovom dome s balkónom
75 000 €
 0903 423 200         ID: 265640

PREDAJ - Šaľa, Budovateľská 

zrekonštruovaný 4 izbový byt, 7
5 m2, 3/3, na ulici Nová Doba
cena na požiadanie
 0905 554 369         ID: 265147

PREDAJ - Galanta, Nová doba

rodinný dom s krásne upraveným
pozemkom vo veľkosti 1025 m
185 000 €
 0903 423 200         ID: 165133

PREDAJ - Galanta, Mostová

priestranný, 3 izbový byt v tehlovej
bytovke v centre mesta Galanty
99 000 €
0905 554 369          ID: 265269

PREDAJ - Galanta, 3-IZB. byt

Vajanského 2385/20, 924 01 Galanta   l   partner@directreal.sk   l   www.directreal.sk/partner
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Tragikomická situácia!?  
Ďakovný list za podporu bytovej výstavby  

v Šali vystriedala mastná pokuta
Pandemický rok bol pre mesto náročný. 
Najprv v rámci covidovej mapy viedli, 
potom zase skĺzli na samé dno. V Šali sa 
rozmohol nebezpečný vírus a atmosféra 
nebola veselá. Zasiahla každú sféru ži-
vota. Avšak, vďaka prijatým opatreniam, 
testovaniu a disciplíne občanov je mesto 
zase na piedestáli a darí sa mu držať ví-
rus pod kontrolou. Dokonca už majú 
i očkovacie centrum, kde cez víkend 
stihnú zaočkovať 2200 ľudí. Hovorí sa, 
že žiadna radosť vraj nemôže byť úplne 
dokonalá.  Vrásky na tvárach vedeniu 
samosprávy robí totiž trojročný spor 

ohľadom výstavby nájomných bytov. Tie 
vyrástli na Kráľovskej ulici v Šali. Vďaka 
šikovnému ťahu radnice, spoľahlivému 
investorovi a príspevku zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania sú už mestské nájom-
né byty obývané spokojnými občanmi. 
Radosť z úspechu však vystriedala pre 
mesto nepochopiteľná pokuta 339-tisíc 
eur od  Úradu pre verejné obstarávanie 
(ÚVO) ohľadom tejto výstavby. Ako sa s 
ňou samospráva vysporiadala a považu-
je ju za oprávnenú?„V čase, keď sme sa 
rozhodovali o tom, že by bolo dobré zís-
kať nájomné byty, lebo my sme nájomné 

byty nestavali, my sme ich kúpili, zákon o 
verejnom obstarávaní (VO)  umožňoval 
výnimku z VO na kúpu nehnuteľností. 
Na základe toho Štátny fond rozvoja bý-
vania (ŠFRB) umožnil financovať stav-
by, ktoré sú získané do majetku kúpou s 
podmienkou uzatvorenia Zmluvy o bu-
dúcej zmluve. ŠFRB Vám urobí prísľub 
na financovanie, niekto stavbu na vlastné 
riziko a za vlastné financie postaví a po 
vybudovaní ŠFRB stavbu zaplatí a mesto 
ju získa do svojho majetku. Tento spô-
sob sa nám páčil z viacerých dôvodov, 
už len preto, že eliminuje podvodníkov,“ 
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priblížil primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef 
Belický. Podľa primátora výstavba ná-
jomných bytov prebiehala bez prieťahov 
ako sú práce naviac, predlžovanie termí-
nov, proste stavalo sa podľa plánu. „Zís-
kali sme 150 bytov, v ktorých nájomcovia 
bývajú a začala sa kalvária z ÚVO, ktorý 
dospel k názoru, že sme vraj obišli zákon. 
Mysleli sme, že sme jedineční a stala sa 
nám chyba, v skutočnosti pokutu dostalo 
ďalších 45 samospráv za tento postup,“ 
hnevá sa hlava šalianskej samosprávy. 
Mesto chcelo občanom poskytnúť čo 
najskôr nový domov a takto sa im poda-
rilo získať byty za dva a pol roka. Keby 
stavali byty svojpomocne, trvalo by im 
to možno aj 5 rokov. Jozef Belický s ko-
legami nemá pre pokutu ani po rokoch 
pochopenie. „Nerozumiem, prečo úrad 
toto neriešil v čase, keď sa pripravovala 
zmluva o budúcej zmluve /ktorej vzor 
sme si mimochodom stiahli z portálu 
ŠFRB/, ale až potom, čo boli byty dobu-
dované a kúpené. Kde je v tomto plus 
pre niekoho? My sme pokutu neuznali, 
argumentovali sme, že ich dôvody sú ne-
pravdivé, keďže my sme nikdy nevlastnili 
projektovú dokumentáciu, čo je jedným 
z pilierov ich odôvodnenia. Bránili sme 
sa na rade ÚVO, odvolali sme sa, neuspe-
li sme,“ priblížil šaliansky primátor. Vec 

posunuli na Krajský súd, no ten prehrali 
a tak bojujú na Najvyššom súde. Súdny 
proces sa ťahá už tretí rok. Primátor si za 
slovom stojí a tvrdí, že mesto má pravdu. 
Pokuta pre ÚVO bude totiž ich jediným 
výdavkom za nájomné byty. Kvôli veľké-
mu úsiliu, ktoré podľa Jozefa Belického 
mesto vyvíja, pokutujúci úrad prišiel s 
ďalším riešením. „Okrem pokuty, ÚVO 
podal žalobu na 14 miest pre zneplatne-
nie zmluvy, pretože bola uzavretá bez ve-
rejného obstarávania. Tu sa môže stať, že 
súd uzná pravdu sporiaceho sa úradu a 
rozviaže kúpne zmluvy. Vtedy by boli, sa-
mozrejme, postihnutí obyvatelia, ktorým 
by hrozilo vysťahovanie a prišli by o svoj 
domov. To mi príde cez čiaru! Chceme, 
aby bol uzákonený generálny pardon na 
pokuty za výstavbu bytov v rokoch 2016-
2021,“ približuje šaliansky primátor. Zá-
kon podporili mnohí poslanci, prerokú-
vali ho aj v koaličnej rade, kde ho však 
zablokovali traja poslanci z jednej strany. 
Primátor Šale ale verí, že v septembri 
2021 na zasadnutí parlament rozhodne v 
ich prospech. Vyzerá to tak, že pokutujú-
ci úrad si protirečí a aj vedenie mesta Šaľa 
trvá na tom, že chybu nespravilo. V kaž-
dom prípade chce mesto chrániť svojich 
obyvateľov a nedopustiť ich vysťahova-
nie. Vyše tristotisícovú pokutu šalianska 

samospráva nezaplatí až do rozhodnutia 
súdu, pričom využije všetky dostupné 
možnosti ako spor vyhrať. Jozef Belický 
verí, “že proces sa v krátkej dobe vyrieši. 
Budú musieť odsúhlasiť novely zákona, 
aby mali samosprávy rozviazané ruky k 
transparentnej kúpe hotových nájom-
ných bytov v obciach. Verím, že bytová 
výstavba sa potom opäť v našom meste 
rozbehne.“ Podľa primátora by mesto 
znieslo ďalších dvesto nájomných bytov. 
„Ak chceme prispieť k mobilite pracov-
nej sily, najideálnejší spôsob bývania je 
nájomný byt. Ak chceme pomôcť ľuďom, 
nájomné bývanie bude potrebné vždy. 
Keď máme príležitosť byty ekonomicky 
a hospodárne kúpiť, príde štátna inštitú-
cia a rozdáva pokuty,“ dodáva na záver 
primátor. A práve to je na celej veci tragi-
komické a protichodné, že mesto dostalo 
Ďakovný list za podporu rozvoja bytovej 
výstavby v meste Šaľa (2018) a druhý bol 
adresovaný primátorovi Jozefovi Belic-
kému za dlhoročnú spoluprácu a osobit-
ný prínos v oblasti nájomného bývania 
v meste (2019). Radosť z vyznamenaní 
však narušil fakt, že po nich nasledovala 
čudná pokuta, ktorá stále ťaží v  neľahkej 
dobe šaliansku samosprávu.

Bc. Zlatica Gregorová

Žiadne predlžovanie dohodnutého term
ínu

Kvalitné kuchyne na mieru 

Montáž u vás doma je hotová do 48 hodín!

Tel.: 0903 768 932
dsdesignsro@gmail.com

www.facebook.com/DSdesignsro/

návrh a vizualizácia hotová kuchynská linka
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V rámci výstavy „Kôň 2021“ sa v Trenčíne  - Nozdr-
kovciach konal  ďalší ročník projektu Zväzu chovate-
ľov koní Slovenska  so strednými odbornými školami, 
ktoré vzdelávajú žiakov v odboroch so zameraním 
na chov koní a jazdectvo.  25.6.021 to bol seminár na 
tému „Teória a prax v predvádzaní koní“  a následne  
26. 6. 2021 žiaci svoje teoretické poznatky získané po-
čas štúdia a seminára predviedli v praxi pri hodnotení 
koní počas výstavy. Vo vypísanej súťaži sa posudzo-
valo predvedenie koňa jednotlivými žiakmi, pričom 
sa hodnotilo: ustrojenosť predvádzajúceho žiaka, po-
stavenie koňa v základnom zootechnickom postoji, 
predvedenie koňa v kroku a kluse. Podmienkou účasti 
v súťaži bolo denné štúdium na SOŠ a vek od 15 do 19 
rokov. Kone do súťaže si jednotliví žiaci losovali. 
Celkovou víťazkou súťaže  v predvádzaní koní štu-
dentmi SOŠ v rámci výstavy „Kôň 2021“ sa stala 
žiačka 3. ročníka študijného odboru 4210 M 17 ag-
ropodnikanie – chov koní a jazdectvo zo SOŠ chovu 

koní a služieb v Šali Miriam Kmeťová. V konkurencii  
stredných odborných škôl ( SŠ Ivánka pri Dunaji, 
SOŠ veterinárna Nitra, SOŠ rozvoja vidieka Dunaj-
ská Streda, SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica,  SOŠ 
hotelových služieb a dopravy Lučenec, SOŠ chovu 
koní a služieb Šaľa) výborne prezentovali svoje te-
oretické vedomosti a praktické zručnosti  nadobud-
nuté počas doterajšieho štúdia aj ďalšie naše žiačky-  
Sara Birošová - 4.miesto a Sára Duvačová 5. miesto, 
takisto žiačky 3. ročníka študijného odboru 4210 M 
17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo.
Celkovo sa družstvo našich dievčat umiestnilo na 
1. mieste! Nielen účasťou na športových jazdeckých 
podujatiach, ale aj predvedením konštitúcie a esteti-
ky jazdeckého koňa sa rozvíja komplexná osobnosť 
jazdca a chovateľa koní, čo je jedným z hlavných vý-
chovno-vzdelávacím cieľov na SOŠChKaS Šaľa.
Ing. Lívia Szabóová, SOŠ chovu koní a služieb, Šaľa

Družstvo našich dievčat sa umiestnilo na 1. mieste

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473
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Právny zástupca rodiny Gauliederových 

Ján Foltán samovraždu vylučuje

Firma WIKUS 

z nemeckého 

Spangenbergu je 

najväčším výrobcom 

pílových pásov na 

svete od roku 1958 

a práve v Mojzesove 

má svoje výhradné 

zastúpenie pre 

slovenský trh. V roku 

1999 totiž vznikla 

firma WIKUS SK, 

s.r.o., ktorej konateľ 

Branislav Zlatinský 

sa predaju strojov 

a technológií na 

rezanie kovov a dreva 

venuje naplno, str.11.

DO POZORNOSTI!

Navštívili 
sme 

Supermarket 
COOP 

Jednoty 

Galanta v 

Trnovci nad 

Váhom, str.6.
V Košútoch vďaka Eve Kmeťovej 

zažívajú atmosféru spartakiády, 

teší sa tomu aj starostka obce 

Zdenka Mačicová, str.10.

Ako sa 
podniká 

sklenárovi 

Vladimírovi 

Bednárovi 

z Dolných 

Salíb?, str.13.

Okolnosti Gauliederovej smrti 

stále nie sú jasné... , str.14.

zurnal_04_2017.indd   1

2017. 08. 01.   18:29:55

Chcete aj vy zviditeľniť 
vašu firmu, živnosť?

Staňte sa inzerentom v našom 
Galantskom a Šalianskom Žurnále!

0903 516 499
gszurnal@gmail.com
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Na Veterinárnej 
poliklinike Nové Zámky 

už vyše tridsať rokov 
poskytujú kvalitnú 

lekársku a chirurgickú 
starostlivosť všetkým 
zvieracím pacientom, 

rozprávame sa s jej 
majiteľom MVDr. 

Vladimírom Serafínom  
str. 12.

Na turnaji vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta 
2019“ súťažilo 15 škôl str.19.

3.
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Šermiarsky 
majster 
Peter Koza 
z Veľkého 
Grobu v 
aktuálnom 
rozhovore 
str.10.

Penzión 
DORI v 

Diakovciach 
je ako 

balzam na 
dušu, skryje 

vás pred 
stresom a 

ešte budete 
mať aj 

„nebíčko v 
papuľke“, to 
potvrdzujú 
aj majitelia 

Bukovskí 
str.6.

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

4.

Ročník XXIV.    •    SEPTEMBER 2020    •    časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Žiaci sú  po 
mesiacoch opäť 
v laviciach. Svoje 
brány otvorila aj 
Spojená škola v 
Šali. Jej riaditeľka 
Ing. Anna Keseliová 
v aktuálnom 
rozhovore pre náš 
Žurnál /str.8

Šintavanka 
Natália skončila 

v súťaži Miss 
Slovensko 2020 

s parádnym 
titulom, chcela 

by študovať 
medicínu, ale aj 

veľa cestovať  
/str.4

Súkromná stredná 
odborná škola v 

Sládkovičove mladým 
grafikom 

pomáha ku skvelej 
kariére. O tom, s akými 

novinkami prichádza, 
nám porozprával riaditeľ 

PhDr. PaedDr. Attila 
Takács /str.5

Klub potápačov AMFORA 
Šaľa, ktorý desiatky rokov 

vedie Vladimír Sliška, 
pomohol šalianskym 

rybárom, a tým aj občanom 
regiónu... /str.3
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ZAČÍNAL AKO 26-ROČNÝ... 
DNES VEDIE  ÚSPEŠNE SVOJU DEDINU 

UŽ DVANÁSTY ROK 
Starosta z Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček

str.10.

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.

2.
Ročník XXIII. • APRÍL 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Študenti SOŠ 
obchodu a 

služieb Galanta 
v 41. ročníku 

krajského kola 
SOČ boli veľmi 

úspešní str.3

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

6.

Ročník XXIV.    •    DECEMBER 2020    •    časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

5.

Ročník XXIV.    •    NOVEMBER 2020    •    časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Riaditeľka Ing. Magdaléna 
Birnšteinová si želá, aby jej 
žiaci prinášali osoh najmä 

Slovensku /str.6

Stredoškolská 
riaditeľka 
Anzelma 

Bolová verí, 
že ešte aj dnes 

má remeslo 
zlaté dno /str.10

pplk. Mgr. Roman Révay a  
Mgr. Peter Krokavec šéfujú šalianskym 

štátnym a mestským policajtom  /str.4

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka Tešedíkova, 
Ing. János Restár, starosta Vlčian, Igor Mandák, starosta Selíc,

Mariana Hrachalová, konateľka SPV Dálovce 
v aktuálnom rozhovore s našou redaktorkou o plazmovej spaľovni  

v šalianskom okrese /str.8

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

4.

Ročník XXIV.    •    SEPTEMBER 2020    •    časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Žiaci sú  po 
mesiacoch opäť 
v laviciach. Svoje 
brány otvorila aj 
Spojená škola v 
Šali. Jej riaditeľka 
Ing. Anna Keseliová 
v aktuálnom 
rozhovore pre náš 
Žurnál /str.8

Šintavanka 
Natália skončila 

v súťaži Miss 
Slovensko 2020 

s parádnym 
titulom, chcela 

by študovať 
medicínu, ale aj 

veľa cestovať  
/str.4

Súkromná stredná 
odborná škola v 

Sládkovičove mladým 
grafikom 

pomáha ku skvelej 
kariére. O tom, s akými 

novinkami prichádza, 
nám porozprával riaditeľ 

PhDr. PaedDr. Attila 
Takács /str.5

Klub potápačov AMFORA 
Šaľa, ktorý desiatky rokov 

vedie Vladimír Sliška, 
pomohol šalianskym 

rybárom, a tým aj občanom 
regiónu... /str.3

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

3.

Ročník XXIV.    •    JÚL 2020    •    časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Letné radovánky 
Šaľanom zmarila 
odstavená 
plaváreň. 
Čo si o jej 
budúcnosti myslí 
primátor Jozef 
Belický? /str.4

Kňaz Ján Sucháň 
z Veľkého 

Grobu povedal, 
ako on a jeho 

farníci prežívali 
koronakrízu 

/str.3

Šopornianske predavačky „z Jednoty“ to s ľuďmi vedia, poradili si aj 
počas krízy... /str.8

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

2.

Ročník XXIV.    •    APRÍL 2020    •    časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Právnik vám poradí 
- na čo máte nárok 

v súvislosti s následkami 
koronavírusu /str.10.

• vyhotovíme okuliare na mieru  z rôznych druhov materiálov• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky, lupy, mikroskopy...

Poďakujme sa policajtom a opatrovateľkám, ale aj všetkým 
tým našim spoluobčanom a zamestnancom, ktorí počas 

koronavírusu stoja v prvej línii a pomáhajú, zachraňujú /str.4.

„Ľudia a ich úsmevy 
sú našou chodiacou 
reklamou,“ hovorí 
zubná technička zo 
Šale Adriana Kováčová 
str.15.

Veterinárka Petra 
Michalíčková 

založila 
občianske 

združenie, ktoré 
chráni mačky 

pred krutosťou 
ľudí /str.8.

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

1.

Ročník XXIV. • FEBRUÁR 2020 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

ŠALIANSKE 
STREDNÉ ŠKOLY 

PONÚKAJÚ SVOJE 
ODBORY ŽIAKOM 

ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

NÁRODNÁ RADA 
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 
SCHVÁLILA 

DÔLEŽITÚ NOVELU 
BYTOVÉHO 

ZÁKONA

PRÁVNA RADA 
O DEDIČSTVE 

PO ZOSNULOM 
SÚRODENCOVI

PARLAMENTNÉ 
VOĽBY DO NR SR SA 

USKUTOČNIA
29. februára 2020

„Lieková politika musí 
byť taká, aby pacient 

nemusel doplácať  
za lieky,“  

hovorí MUDr., Mgr. Regan BELOVIČ, odborník 
na zdravotníctvo, ktorý kandiduje 

na  poslanca Národnej rady SR   /str.3

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

6.

Ročník XXIII. • DECEMBER 2019/JANUÁR 2020 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

53.

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

„Predstavujeme 
Súkromnú strednú 
odbornú školu  
v Sládkovičove,“ 
hovorí riaditeľ  
PhDr. PaedDr. 
Takács Attila  /str. 10.

MUDr., Mgr. Regan Belovič kandiduje 
v parlamentných voľbách 2020 za „Sme 
rodina“ pod č. 53

Roman Porubský je právnikom na 
Mestskom úrade v Šali a zároveň 

pracuje ako poslanec mesta Šurany...,   
str. 4.

Vinári z Veľkého Grobu držia 
pri živote zvyky svojich dedov  /str. 13.

Parlamentné voľby 2020
Z dôvodov konania sa parlamentných volieb, vychá-
dza nasledujúce číslo časopisu už 10. februára 2020.  
Záujemcovia, kandidáti politických strán – môžu  
využiť priestory nášho časopisu na svoju prezentáciu.   
Informácie o cenách a možnostiach politickej reklamy  

na tel. č. 0903 516 499.

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

5.

Ročník XXIII. • OKTÓBER 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Spevácky zbor  Krédo 
pri Evanjelickom 

a. v. cirkevnom zbore 
v Diakovciach vyhral 

Zlaté pásmo  str. 3.

Aktuálne 
hovoríme  

so starostkou  
v Šintave  

Bc. Stanislavou 
Režnákovou  

str. 4.

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!

Mestská polícia Šaľa tento rok oslávi 
už 28. výročie svojho založenia  str. 6.

Peťka a Vojtík  
už majú spoločné 

priezvisko 
Kollároví!

Napísali 
nám 

čerství 
mladomanželia, 

aby 
sa podelili 

o svoju radosť  
str. 14.

mladomanželia 
Mgr. Andrea 

Malko 
Gombosová  

a Michal Malko

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk 

ŽURNÁL
vychádzame

už od r. 1996!GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

PREDNOSTKA  OKRESNÉHO  ÚRADU  ŠAĽA 
ING. PETRONELA  VIŽĎÁKOVÁ  NÁM  BLIŽŠIE 
PREDSTAVILA  KLIENTSKE  CENTRUM  
V ŠALI,  KTORÉ  POSKYTUJE  KOMPLEXNÉ 
SLUŽBY  OBČANOM  UŽ  ŠTYRI  ROKY  str. 4.

4.

Ročník XXIII. • AUGUST 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

Na Veterinárnej 
poliklinike Nové Zámky 

už vyše tridsať rokov 
poskytujú kvalitnú 

lekársku a chirurgickú 
starostlivosť všetkým 
zvieracím pacientom, 

rozprávame sa s jej 
majiteľom MVDr. 

Vladimírom Serafínom  
str. 12.

Na turnaji vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta 
2019“ súťažilo 15 škôl str.19.

3.
Ročník XXIII. • JÚN 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Šermiarsky 
majster 
Peter Koza 
z Veľkého 
Grobu v 
aktuálnom 
rozhovore 
str.10.

Penzión 
DORI v 

Diakovciach 
je ako 

balzam na 
dušu, skryje 

vás pred 
stresom a 

ešte budete 
mať aj 

„nebíčko v 
papuľke“, to 
potvrdzujú 
aj majitelia 

Bukovskí 
str.6.

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

ZAČÍNAL AKO 26-ROČNÝ... 
DNES VEDIE  ÚSPEŠNE SVOJU DEDINU 

UŽ DVANÁSTY ROK 
Starosta z Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček

str.10.

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.

2.
Ročník XXIII. • APRÍL 2019 • časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Študenti SOŠ 
obchodu a 

služieb Galanta 
v 41. ročníku 

krajského kola 
SOČ boli veľmi 

úspešní str.3

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Ročník XXII.   DECEMBER 2018 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

6.

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.

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Ročník XXII.   OKTÓBER 2018 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

5.

Starostovia z Galantského a Šalianskeho regiónu 
hodnotia uplynulé volebné obdobie 2014-2018

Lucia  
Galambosová 

kandiduje  
za  

primátorku  
v Galante.
Podporia  

občania  
vo funkcii  

túto mladú,  
energickú 
dámu a jej 
program?

/str.45

Svojou prácou 
v uplynulých rokoch ako primátor Jozef Belický 
presvedčil zrejme aj opozíciu..., na post primátora 
Šale v novembri 2018 totiž kandiduje ako JEDINÝ!  
Opozícia žiadny tromf nevytiahla /str.48

Alajos Baranyay
ŽIHÁREC str.20

Mikuláš Tončko
VOZOKANY str.12

Jozef Matušica
HÁJSKE str.8

Adrián Kubica
VÁHOVCE str.4

Viliam Rigo
VEĽKÝ GROB str.16

Ľuboš Šúry
DOLNÁ STREDA str.28

Štefan Lancz
VEĽKÁ MAČA str.40

Zoltán Horváth
TOMÁŠIKOVO str.36

František Hontvári
MALÁ MAČA str.32

... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Ročník XXII.   AUGUST 2018 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

www.zurnaly.sk
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!

4.

34 mestských 
nájomných 
bytov v Šali 
čaká na svojich 
obyvateľov str.14.

OZ Templars Slovakia z Galanty sa riadi 
mottom: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto 

nechce, hľadá dôvody...“ str.4.

Olivér Szabó zo základnej 
školy v Kráľovej nad 

Váhom (vľavo) si prevzal 
ocenenie z rúk ministra 

obrany SR Petra Gajdoša 
str.16.

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

„Chcete, aby malo vaše 
dieťa pocit, že je v škole, 
kde je to ako v dobrej 
rodine?
Vyskúšajte základnú školu 
s vyučovacím jazykom 
slovenským v Kráľovej nad 
Váhom“, pozýva rodičov 
do tejto školy jej riaditeľka 
Mgr. Jana Poláčeková, 
str.12.

Ľuboš Šúry 
obhájil post 
poslanca v 
Trnavskej župe 
ako jediný 
starosta z 
galantského 
regiónu, str.8.

Primátor Šale 
Jozef Belický sa 

teší, že ihriská 
vo Veči dostanú 

nový vzhľad, 
str.6.

Dovoľte, aby som Vám, 
milí čitatelia, na prahu roka 
2021, zaželala najviac zo 
všetkého zdravie a konečne 
opäť žiť normálnym bežným 
životom, bez strachu z následkov 
koronapandémie. Želám Vám, aby ste vo svojich rodinách 
našli opäť pohodu a mohli sa pravidelne stretávať aj s 
priateľmi. Tento rok vstupujeme do 25. roku vydávania 
Galantského a Šalianskeho Žurnálu, budeme preto venovať 
priestor aj spomienkam. Dúfajme, že plány sa podaria aj 
Vám, pri dobrom zdraví a duševnej pohode. Ďakujeme 
občanom nášho regiónu za priazeň, naďalej sa budeme 
snažiť prinášať čitateľom zaujímavé čítanie. Nech sa nám 
všetkým darí!

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka

- 19 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 24 rokov...



Milan Uhrík
Nezaradený poslanec Európskeho parlamentu

VŽDY NA STRANE SLOVENSKA

Z
a 

uv
ed

en
é 

ná
zo

ry
 z

o
d

p
o

ve
d

á 
vý

lu
čn

e 
ic

h 
au

to
r.

 T
ie

to
 n

áz
o

ry
 n

ev
yj

ad
ru

jú
 

b
ez

p
o

d
m

ie
ne

čn
e 

o
fic

iá
ln

e 
st

an
o

vi
sk

o
 E

ur
ó

p
sk

eh
o

 p
ar

la
m

en
tu

.
Z

a 
uv

ed
en

é 
ná

zo
ry

 z
o

d
p

o
ve

d
á 

vý
lu

čn
e 

ic
h 

au
to

r.
 T

ie
to

 n
áz

o
ry

 n
ev

yj
ad

ru
jú

 
b

ez
p

o
d

m
ie

ne
čn

e 
o

fic
iá

ln
e 

st
an

o
vi

sk
o

 E
ur

ó
p

sk
eh

o
 p

ar
la

m
en

tu
.

www.milanuhrik.sk

Odmietam protiruské štvanie liberálov. 
V európskych hlasovaniach 
aj rokovaniach presadzujem 

mier medzi Slovanmi.

ZA DOBRÉ VZŤAHY S RUSKOMZA SLOBODU
V Bruseli vystupujem 

vždy razantne za ochranu 
zvrchovanosti a záujmov 

Slovenskej republiky a proti 
prílivu imigrantov z Afriky.

Európa prechádza turbulentným obdobím. Na jednej strane sú európske štáty 
decimované hospodárskou krízou, na druhej strane sú v rámci geopolitických 

hier rozoštvávané proti sebe - sused proti susedovi, západ proti východu. 

Práve v týchto ťažkých časoch si musíme zachovať chladnú hlavu a vytrvalo 
chrániť vlastenecké, demokratické a konzervatívne hodnoty. 

Budúcnosť a prosperita sú len v dobrých vzťahoch.

prílivu imigrantov z Afriky.prílivu imigrantov z Afriky.

ZA SEBAVEDOMÚ
ZAHRANIČNÚ 

POLITIKU.

ZA SUVERÉNNE 
SLOVENSKO!

Sledujte ma

na FacebookuSledujte ma

na Facebooku
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