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už od r. 1996!

Zdravotne 
postihnutí 
Galantčania sa už 
tešia na spoločné 
stretávky /str.17.

„COOP Jednota 
Slovensko je 

tradičný dlhoročný 
a najmä národný 

potravinársky reťazec, 
ktorý si váži svojich 

zákazníkov,“ 
hovorí 

podpredsedníčka 
COOP Jednota 

Galanta, s.d.    
JUDr. Júlia Ančinová. 
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Starostka Čiernej Vody  
Mgr. Zuzana Csadyová

Starostka Tešedíkova  
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi

Starostka Košútov  
Mgr. Zdenka Mačicová

Starostka Diakoviec  
Ing. Kristína Jákocsová

Starostky z galantského a šalianskeho regiónu sú šikovné dámy /str.10
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MODERNÉ 4-IZBOVÉ RODINNÉ DOMY /DVOJDOMY/
 

S PARKOVACÍMI MIESTAMI VO VÝSTAVBE.
Počet izieb: 4.izbový, Celková úžitková plocha m2: 106, Plocha obytnej časti m2: 88, Výmera pozemku m2: 332.
 

Rezervujte si už teraz za najlepšie ceny 149 900 €.
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Galantskí mestskí policajti chránia svojich občanov, 
aj preto ocenia ich pokojné a slušné správanie

Mestskí policajti majú svoje nezastupiteľné 
miesto v našej spoločnosti. Príslušníci tohto 
útvaru dbajú na ochranu občanov, starajú 
sa o poriadok v meste a riešia rôzne delik-
ty. Vďaka ich záslužnej práci majú obyvatelia 
miest pokojný spánok. Aj v Galante si svoje 
poslanie vykonáva policajný tím pod vede-
ním náčelníka Miroslava Grella. Náčelník 
MsP v Galante prezradil o ich činnosti viac. 
Pán náčelník, priblížte, prosím, našim či-
tateľom, čo je hlavnou náplňou mestskej 
polície?
„Mestská polícia je poriadkový útvar mesta. 
Jeho náplňou je zabezpečovať verejný poria-
dok v meste a mestských častiach. Vykonáva 
dohľad a rieši priestupky v blokovom ko-
naní a oznamovaním príslušným orgánom 
na úseku cestnej dopravy i občianskeho 
spolunažívania. Chráni majetok občanov, 
vykonáva dohľad nad dodržiavaním VZN 
mesta, pôsobí na úseku prevencie, životného 
prostredia, ochrany zdravia a pod.,“ objasnil 

náčelník Miroslav Grell. Dva uplynulé roky, 
ktoré boli poznačené pandémiou koronaví-
rusu, urobili škrt i v činnosti mestských po-
licajtov. V náplni práce mali zrazu aktivity, 
ktoré donedávna nepoznali. Ako vyzerala 
ich činnosť počas tohto obdobia? „Špecific-
ké boli pre MsP predošlé dva covidové roky. 
Pre príslušníkov mestskej polície začala úpl-
ne nová práca. Bolo to hlavne o kontrolách 
dodržiavania protipandemických opatrení, 
asistencie pri testovaní, v zdravotníckych za-
riadeniach, vakcinačných centrách, kontroly 
dodržiavania karantény. Najviac priestupkov 
bolo v nedodržiavaní používania ochran-
ných prostriedkov,“ priblížil náčelník MsP 
Galanta. Do akej miery narušila pandémia 
ich bežnú pracovnú činnosť, v čom bola iná 
ako pred pandémiou? Podľa Miroslava Grel-
la im toto ťažké obdobie do značnej miery 
narušilo systém práce. Avšak ani to nebolo 
na škodu, pretože počas dvojročnej pauzy sa 
oveľa viac venovali prevencii a práci s deťmi.

A viete si predstaviť, ako vyzerá bežná práca 
príslušníka mestskej polície? Náčelník MsP 
Galanta prezradil: „Deň mestského policaj-
ta začína poradou pred začatím pracovnej 
zmeny. Potom pokračuje rozdelením práce 
a samotným výkonom /výjazdom/ policaj-
tov. Na konci pracovného dňa príde na rad 
zdokumentovanie a vyhodnotenie práce a 
zistených deliktov.“ Povolanie policajta je 
často veľkým snom malých chlapcov a tiež 
aj niektorých dievčat. V čom je ich práca 
vyčerpávajúca, a čo na nej má náčelník MsP 
Galanta najradšej? „Vyčerpávajúca na prá-
ci MsP je hlavne práca v noci a nekonečný 
príbeh neprispôsobivých občanov a návštev-
níkov mesta. Najradšej máme na našej prá-
ci, keď pri prejednávaní rôznych problémov 
nechýba slušnosť, pokoj a vzájomná úcta,“ 
dodal náčelník Miroslav Grell.

Bc. Zlatica Gregorová
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Už dva mesiace trvá vojnový konflikt 
na Ukrajine, v ktorom nepochybne naj-
viac trpia civilní obyvatelia a deti. Celý 
svet pomáha Ukrajincom, EÚ a USA 

sa doslova predháňajú v tvrdých a stále 
tvrdších sankciách na Rusko a dodávaní 

vojenskej techniky do Ukrajiny. Bežní 
ľudia organizujú zbierky potravín, hy-
gienických pomôcok, utečenecká kríza 

nadobudla obrovské rozmery. Mňa však 
zaráža fakt, kam sa podeli ukrajinskí 

oligarchovia? Tí najbohatší z najbohat-
ších hneď prvé dni po vypuknutí kon-
fliktu zobrali nohy na plecia a doslova 
zdrhli kade ľahšie. O svoju vlasť nepre-

javujú záujem, nepomáhajú, neposielajú 
peniaze... Kde vlastne sú? Apropo, Ukra-
jina je štát bohatý na nerastné suroviny, 

je jeden z najväčších pestovateľov a 
vývozcov pšenice, kukurice, ale je tiež 

tranzitnou krajinou, čo sa týka ruského 
plynu. Napriek tomu ľudia v tomto štáte 

sú chudobní. Podľa zistení dôchodok 
Ukrajinca je asi 57 eur. Pýtam sa ako 
novinár, ale aj ako človek. Kde idú pe-
niaze a zisky z obchodov tohto štátu? 
Komu končia na účte? Teraz sa riešia 

vojnové záležitosti, ale realita bežného 
života nepustí. Kto sa celé roky priživo-
val a priživuje na Ukrajine, teraz aj na 
ukrajinskom konflikte, a komu vlastne 
slúži ukrajinská vláda a prezident Ze-
lenskyj? Viete, čo ma pri Zelenskom 

zaráža? Že namiesto toho, aby sa denne 
snažil o mierové rokovania s Ruskom 

a žiadal neúnavne svetových lídrov, aby 
mu v tom pomohli, tak neustále ho vidí-
me na obrazovke televízie pýtať peniaze, 
zbrane a ustavične vyzýva krajiny sveta 

k stále väčším sankciám voči Rusku. 
Jeho vystúpenia sú už viac-menej pravi-
delné a zaráža ma aj to, že má toľko času 
sústavne  vystupovať v televíznych pre-

javoch a na sociálnych sieťach. Dokonca, 
ak mu niektoré štáty nechcú dodávať 

zbrane, tak ich tvrdo osočuje, kritizuje 
alebo sa nechce ani stretnúť s predsta-
viteľom takejto krajiny. Ako prezident 

štátu, ktorý  je vo vojne, by mal v prvom 
rade sledovať to, aby sa konflikt čo naj-
skôr skončil. Aby sa skončilo utrpenie 

bežných ľudí a detí. Ak však niekto 
neustále pýta milióny eur a dolárov na 

nákup vojenskej techniky, na druhej 
strane hovorí, ako má rád svoju krajinu 

a ako robí všetko preto, aby sa hrôzy 
vojny skončili, tak z môjho laického 

ľudského pohľadu mi tu niečo nesedí. 
Skúsim to preložiť do ľudskej reči: Ak 
mám so susedom konflikt viac rokov 

a tento konflikt sa neustále komplikuje, 
tak sa snažím, ak mám zdravý rozum, 

skúsiť konflikt ukončiť. Ak však budem 
suseda po dedine ohovárať, štvať ľudí 

proti nemu, predavačku huckať, aby mu 
nepredávala potraviny, a vymýšľať bu-

dem nezmysly, ale večer sa budem chcieť 
so susedom udobrovať, dá sa mi veriť, že 
mi ide skutočne o urovnanie konfliktu? 
Presne takto sa totiž chová ukrajinský 

prezident. V kuse sa 
predvádza v televízii 
(vidno, že je bývalý 
herec), nepretržite 
požaduje kvantá 

vojenskej techniky 
a miliardy eur. Ho-
vorí síce o ukončení 
vojny a mierových 
rokovaniach, ale na 
stretnutiach s dele-

gáciou Ruska reagu-
je údajne ukrajinská 
strana dosť arogant-

ne, čo sa však do 
našich médií nedostáva. Len nám novi-
nárom sa sem-tam podarí zistiť aj neja-
ké iné informácie, ako sú tie, ktoré šíri 
oficiálna západná propaganda, main-

streamové médiá, ktoré majú jedinú a tú 
správnu „pravdu“. Nikto z normálnych 
ľudí a rozumných jedincov neschvaľuje 

vojnový konflikt, pretože v ňom umiera-
jú predovšetkým nevinní ľudia a šéfovia, 
resp. lídri, si behajú v bielych golieroch 
a v drahých autách po rokovaniach, na 

ktorých sa častokrát nič nevyrokuje. 
Im beží čas rýchlo, avšak vo vojnovej 

situácii sa čas vlečie z minúty na minútu 
a je to hrozné utrpenie pre všetky cítiace 
bytosti vrátane zvierat. Je preto podivu-
hodné, že o mierové rokovania sa ukra-

jinský prezident usiluje z pohľadu aj 
iných objektívnych pozorovateľov a za-
interesovaných ľudí dosť málo. Okrem 
toho neustálym spôsobom ako keby 

umelo predlžoval celý konflikt. Žeby mu 
„niekto“ radil? Svojimi vyhláseniami aj 
hecuje svetové spoločenstvo nepretr-

žite proti Rusku, čoho by sa mal podľa 
môjho názoru zdržať. Zvlášť, ak chce 

konflikt uhasiť. Len tak mimochodom, 
nikdy sa nám tak nepreháňali americkí 

jastrabi po východnej Európe ako za 
posledné týždne, až s prehnanými sta-
rosťami o budúcnosť Ukrajiny... a ako 
jej pomôcť... a ako vytrestať agresora... 
a ako štáty majú byť jednotné hlavne 

v tom, ako sa čo najrýchlejšie odpojiť od 
ruského plynu... Vôbec ich nezaujíma 

osud bežných ľudí a firiem? Veď odpojiť 
sa od niečoho, čo tu je desaťročia, nie je 
vôbec ani technicky jednoduché, ale aj 
právne je to veľmi otázne. Tu naozaj je 

dôležitý rozum a nie emócie vybičované 
do najvyšších stupňov. 

Tiež ma prekvapuje veľká pomoc nášho 
štátu Ukrajine. Sme jedným z najmen-

ších štátov Európskej únie (5,5 mil. 

obyvateľov), ale naša pomoc Ukrajine 
je abnormálne vysoká voči nášmu štát-
nemu rozpočtu aj HDP. Sme v pomoci 
na 4. mieste v rámci krajín EÚ, a to je 
zarážajúce, vôbec nie až tak chvály-
hodné, lebo to bude na úkor našich 

obyvateľov a nášho sociálneho systému, 
do ktorého sa skladajú všetci pracujúci 
občania počas celého pracovného živo-
ta! Okrem toho naši predstavitelia bez 

mihnutia oka darujú vojenskú techniku, 
kým iné štáty ju len požičiavajú, resp. 
odpredajú za cenu, ktorá je primeraná 
predaju, a teda má štát z toho príjem. 

ktorý môže neskôr rozdeliť medzi oby-
vateľov. Naši vládni činitelia sa správajú, 
akoby rozdávali a pomáhali zo svojho. 
Vážení páni, vy ste správcovia štátne-
ho majetku, zodpovedáte za nákupy, 

predaje, prenájmy. Vy nevlastníte štát, 
len ho spravujete! Aby nám raz tieto 

peniaze nechýbali pre našich občanov! 
Tiež si nemyslím, že je vhodné, aby sa 
náš premiér tak horlivo a nesmierne 

aktívne angažoval ako tvorca svetového 
mieru spolu s našou prezidentkou. Vy-

zerá to totiž nielen smiešne, ale aj trápne 
a veľmi lokajsky. Jasne je vidieť, kto zo 
svetových lídrov im rozkazuje, aj ktoré 
štáty poctivo poslúchajú. Ak podrobne 
sledujem konania predstaviteľov iných, 
väčších štátov, tak majú veľmi opatrné 
vyjadrovanie a veľmi zvažujú aj návšte-
vy, či už Ukrajiny, alebo Ruska. O našich 
vládnych predstaviteľoch sa to povedať 
nedá. Šírením každodennej nenávisti 
voči Ruskej federácii iba zhoršujú cel-

kový stav vzťahov a rozhodne si nemys-
lím, že je to v tejto dobe diplomatické, 
pretože práve diplomacia je v takýchto 
kritických záležitostiach veľmi dôležitá 
a zdravý rozum je tu prvoradý. Sloven-
ská diplomacia sa v minulých mesia-

coch zaradila viac než očividne a uká-
zala, že SR je poslušným vykonávateľom 

Veci, ktoré mi nesedia, 
lebo nemajú logiku 
a sú proti zdravému 

sedliackemu rozumu. 
A to ma zaráža ako 

novinárku, ale aj ako 
človeka.
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príkazov iných. Aj čo sa týka pomoci 
utečencom a Ukrajine, mal by tu nastú-

piť určitý racionálny úsudok, pretože 
sa veľmi rýchlo môže stať, že keď naši 
občania budú potrebovať pomoc, tak 

bude štátna pokladnica prázdna – a som 
veľmi zvedavá, kto pomôže nám. Som 
za pomoc, ak niekto trpí, ale tá pomoc 
musí byť rozumná a nie na úkor vlast-

ného obyvateľstva a to akosi našim vlád-
nym predstaviteľom nedochádza. Zákon 

Lex Ukrajina sa prijal behom pár dní, 
pričom zákony na ochranu našich ľudí, 

sociálne zákony, pomoc ohrozeným 
skupinám, majú u nás zdĺhavé schva-
ľovanie a nakoniec sa často okrešú aj 

z toho mála. 
Sprievodným javom vojny je vždy 

utečenectcvo. Podľa posledných infor-
mácií je na Slovensku už vyše 330 000 
utečencov z Ukrajiny. V tejto súvislosti 
ma zaujal komentár investigatívneho 
novinára Štefana Nižňanského v me-

sačníku Extra plus v poslednom vydaní, 
v ktorom píše: „Pre všetkých divákov sú 

pohľady na utekajúce matky a deti, opus-
tené ženy, stratených a dezorientovaných 

seniorov srdcervúce. No tak, ako boli 
v prvých dňoch po vypuknutí vojnového 
konfliktu u našich východných susedov 

dôkladne vystrihnuté a utajované zábery 
na tisíce nelegálnych migrantov čiernej 
pleti z Ázie a Afriky (ktorých policajti 
ani len nelegitimovali), rovnako bolo 

dlho vidieť na záberoch takú ignoranciu 
aj u ostatných. A už vonkoncom žiadna 

kontrola obsahu batožiny utečencov! Veď 
ktože by už znervózňoval a zdržiaval 

chuderu ženu s dvoma, troma plačúcimi 
deťmi? Na záberoch televízií bolo vidieť, 

ako im v rámci ľudskosti, pochopenia 
i ústretovosti prenášali batožinu cez hra-
nice dobrovoľníci. Ba dokonca samotní 
policajti a vojaci! Lenže bezpečnostní 
experti upozorňujú, že takáto situácia 
je neopakovateľnou príležitosťou práve 

pre kriminálne živly. S jasným zámerom 
na Slovensko prepašovať peniaze, zlato, 
drogy, zbrane. Ukrajinka to všetko pre-
pašuje sem k nám vo svojej batožine, 

vyčkávajúcej spojke na Slovensku potom 
už len „zásielku“ odovzdá. Kto by ma 
chcel obviňovať, že si vymýšľam alebo 

preháňam... potom je naivný a neskúse-
ný. Čo opäť potvrdia bezpečnostní ana-
lytici, odborníci, ktorí takéto skutočnosti 

poznajú a roky sledujú.“  Áno, máloktorý 
bežný človek, ktorý žije usporiadaným 
životom, si takéto skutočnosti uvedo-

muje, ale živly, kriminálnici a mafia naj-
viac  vedia vyťažiť z práve neštandard-
ných situácií, z konfliktov a vtedy, keď 
sa hranica poctivo nekontroluje, a teda 
ani presuny batožín, tovarov, čo je pre 

nich absolútne výhodným prostredím, 
ako prepašovať cez hranicu to, čo za 

bežných okolností nedokážu. A opäť mi 
ako novinárku napadá otázka, tentokrát 
na ministra obrany – nášho až fanaticky 
proamericky aktívneho a zameraného 
Jaroslava Naďa, ktorý už niekoľkokrát 
verejnosť oklamal svojimi vyhlásenia-
mi, takže je nielen z môjho pohľadu 

už dávno nedôveryhodným politikom, 
avšak šéfuje nesmierne dôležitému 

rezortu, obrane štátu, a to je na obavu! 
Pán minister, hovorili ste, že potrebujeme 
posilniť vojensky Slovensko aj kvôli tomu, 
že utečenecká kríza nás veľmi zasiahne 

a že nám vojaci iných štátov prostredníc-
tvom NATO budú na východe Slovenska 
pomáhať. Podľa informácií z východného 

Slovenska, vojaci iných štátov pri ute-
čeneckej kríze na východe nepomáhajú. 

Ďalšia lož?
Tiež ma zaujala informácia, ktorú som 
postrehla vo večernom vysielaní televí-
zie 25. apríla 2022. V tento deň bol totiž 

tuším v Trenčíne vynesený rozsudok 
súdu nad Ukrajincami, ktorí cez našu 

republiku pašovali, ale aj vyrábali u nás 
načierno cigarety. Išlo teda o čierny 

obchod vo veľkom, realizovaný aj cez 
Slovensko, na ktorom boli účastné de-

siatky Ukrajincov, presne organizovaná 
skupina. Súd ich všetkých odsúdil, ale 
iba podmienečne, s odkladom na pár 

rokov. Týchto ukrajinských mužov mala 
slovenská polícia deportovať na hranicu 
a odovzdať ukrajinským orgánom, avšak 
cudzinci okamžite po vynesení rozsud-

ku požiadali Slovensko o azyl a naše 
orgány tento azyl aj okamžite začali 

vybavovať. Pýtam sa, ako je možné, že 
Slovensko dovoľuje odsúdeným zlo-
čincom z inej krajiny ostať u nás? To 

sa naša krajina naozaj stane „odložis-
kom“ pre každého, kto si tu potrebuje 

pofúkať rany, alebo sa jednoducho 
schovať pred zodpovednosťou a pred 
zákonmi svojho rodného štátu? Títo 
odsúdení Ukrajinci boli vo veku od 

20 do 40 rokov, mimochodom, dobre 
urastení a stavaní chlapi v najlepších 
rokoch, ktorí majú v súčasnosti bran-

nú povinnosť na Ukrajine bojovať 
proti ohrozovateľovi štátu. Prečo 

nešli domov – na Ukrajinu, plniť si 
túto brannú povinnosť? Lebo táto 
povinnosť je zo zákona povinná. Je 

v tejto súvislosti potom normálne, že 
Slovensko takýmto chlapom poskytuje 
azyl, keď  sa vyhýbajú zákonnej povin-

nosti svojho štátu a navyše sú u nás 
odsúdení? Takto chránime obyvateľov 
a zraniteľných obyvateľov pred krimi-
nálnikmi iných štátov, ktorí sa navyše 
vyhýbajú zákonným povinnostiam? 

Môj komentár ukončím slovami našej 
prezidentky, ktorá sa v posledných týž-
dňoch tiež až priveľmi angažuje v náv-
števe Ukrajiny a krajín okolo Ukrajiny, 
komentuje celosvetové politické dianie, 

a to dosť neopatrne, resp. je až príliš 
vidno, za koho hovorí a na koho strane 
stojí, čo by zvlášť u prezidentky byť ne-
malo. A keď už stojí na niekoho strane, 
tak by to malo byť Slovensko, slovenský 
občan, pretože je prezidentkou Sloven-
skej republiky. Nemôžem zabudnúť na 
jej slová: „Citlivo vnímam situáciu na 
Ukrajine, musíme pomôcť ukrajinské-

mu ľudu.“ V tejto súvislosti by som sa jej 
chcela opýtať ako novinárka, ktorá nie je 
zaťažená „mainstreamovými pravdami“ 

a stále má svedomie vyjadriť osobný 
názor na veci, ktoré sa okolo nás dejú, 

a je to navyše aj povinnosť každého zod-
povedného novinára, či citlivo vníma 

aj slovenského občana? Novinár sa má 
pýtať a vládni činitelia a predstavitelia 
štátu majú novinárom odpovedať. Po-

kiaľ sa novinári so stiahnutými žalúdka-
mi pýtajú len na to, čo im je dovolené, to 

nie je novinárska činnosť. To je naozaj 
iba šírenie nadiktovanej propagandy 

– a ak ju nebudeš šíriť, nebudeš pre no-
viny a redakciu pracovať. A tu potom aj 
končí demokracia a sloboda novinára 
písať o tom, čo sa skutočne deje. Mňa 
zaráža, ako veľmi sú mnohí novinári 
servilní na tlačovkách a ako sa vôbec 
nepýtajú závažné veci, resp. skôr mám 
dojem, že naozaj sa boja niečo tvrdšie 

opýtať. Tých naozaj slobodných a nezá-
vislých novinárov je na Slovensku stále 

menej a menej, a preto si vážim každého 
človeka, nielen novinára, ktorý chce po-
znať pravdu života z obidvoch strán, nie 
iba z tej nadiktovanej a usmerňovanej 

strany. Preto by som chcela dať na záver 
možno odkaz so skrytou otázkou našim 

vládnym a ústavným činiteľom: „Vy 
ste tu hlavne preto, aby ste pomáhali 
slovenskému ľudu a  našim občanom. 
S nimi máte cítiť a chápať ich potreby. 
Aj opodstatnený strach a vysvetľovať 
neistoty z existencie a budúcnosti, ale 
aj z pohybu vojakov a vojenskej tech-
niky po našom území, ktoré naozaj 

najmä v poslednom období sú vo zvýše-
nej miere, a vždy to v každom človeku 
vyvoláva strach. Občania Slovenska 

vás volili, im ste povinní skladať účty, 
neklamať ich a na nich máte myslieť 

v prvom rade. Tolerancia a pomoc má 
svoje hranice. Aj tá – pre Ukrajinu. Je 

veľmi zlý gazda ten, ktorý cudzím šted-
ro rozdáva a na svojich zabúda.“

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ 
e-mail: gszurnal@gmail.com
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„Kone boli od malička môj veľký sen, nakoľko som vyrastala 
v rodine hudobníkov a o mojom povolaní bolo rozhodnuté 

ešte pred narodením,“ hovorí Dominika Grigláková zo Šale.
Na koníčky nikdy nebol čas ani peniaze, 
naplno som sa venovala svojmu hudobné-
mu nástroju. Môj dedo mi často rozprával 
svoje príbehy z detstva o tom, ako vyrastal 
na dedine so zvieratami, ako miloval otcove 
ťažné kone, ako ich kúpal v rieke a podob-
ne. A vždy vravieval, že lásku ku koňom som 
zdedila po ňom, takisto moja mamina miluje 
kone a od malička snívala o konskom vajci, 
keďže sa takisto musela venovať svojmu hu-
dobnému nástroju, sen si naplnila až neskôr. 
V druhom ročníku úspešného štúdia huslí 
na konzervatóriu som si uvedomila, čo nao-
zaj chcem a čo ma robí šťastnou, a tak som zo 
dňa na deň zavesila husle na klinec a podala 
si prihlášku na Strednú odbornú školu chovu 
koní a služieb Šali. Po prijatí na školu som 
prvýkrát pocítila, že idem tým správnym 
smerom a môj sen bude mojím povolaním. 
Štúdium som si naplno užívala, vedomosti a 
skúsenosti uplatňujem dodnes. Počas štúdia 
som mala možnosť  zúčastniť sa na medzi-
národnom výmennom pobyte v Nórsku, čo 
bol obrovský zážitok a za čo som škole nes-
mierne vďačná. Ďalším úspechom boli má-
jovky, parkúrové preteky s koňom Samkom. 
Vďaka cenným radám majstrov a majsteriek 
a kvalitným tréningom som sa vypracovala 
na profesionálneho jazdca a svoje štúdium 
som zavŕšila čerešničkou na torte, výhrou 

Medzinárodných žiackych dostihov v Prahe. 
Po ukončení štúdia som pracovala v Rakúsku 
ako asistent trénera a jazdec v dostihovej 
stajni, po troch rokoch som sa rozhodla skú-
siť šťastie v Austrálii a hneď sa mi podarilo 
dostať do dostihovej stajne Godolphin v Syd-
ney, kde som strávila 6 rokov ako pracovný 
jazdec. V práci sa mi darilo a mala som na 
starosti veľa špičkových koní, ktoré vyhrávali 
grupové dostihy. Po šiestich rokoch som sa 
rozhodla presunúť do Godolphinu v Mel-
bourne. Po krátkom čase som stretla Karla 
Stryju, bývalého džokeja, a rozhodli sme sa 
dať naše skúsenosti a vedomosti dokopy a 
založili sme si vlastný business a aj rodinu. 
Prácu pre Godolphin som ukončila a začali 
sme sa naplno venovať vlastným klientom. 
Bývame v dedinke Devon Meadows kúsok 
od Melbourne, máme prenajatý domček s 
pozemkom, kde sme si vybudovali tréningo-
vé stredisko. Našou hlavnou prácou je obsa-
denie mladých dostihových koní a popritom 
sa ešte venujeme náprave problematických 
koní. Vozia nám kone z celej Austrálie, z 
Tasmánie a Nového Zélandu. Pripravujeme 
aj dostihové kone pre známych úspešných 
trénerov, pracujeme s nimi v kopcoch, na 
pláži a takisto im prospieva aj drezúra doma 
na našej jazdiarni. Momentálne sa chystáme 
odštartovať našu trénerskú kariéru, mame v 

tréningu 3 vynikajúce dostihové kone, kto-
ré pripravujeme na debut koncom januára. 
Pred mesiacom som požiadala o trénerskú 
licenciu, čo nie je jednoduchý proces, aby 
človek spĺňal všetky kritériá  a požadovanú 
kvalifikáciu a práve tu som uplatnila veľa 
vedomostí získaných na škole, napríklad 
som musela vypracovať podrobný business 
plán. Vďaka štúdiu na SOŠ chovu koní a 
služieb v Šali som sa dopracovala až sem a 
verím tomu, že z vedomostí získaných v Šali 
budem ešte veľmi dlho čerpať.  O takejto je-
dinečnej škole môžu v Austrálii len snívať a 
svoje rozhodnutie študovať na tejto úžasnej 
škole by som nikdy nezmenila. Ďakujem za 
4 roky vzdelania, zážitkov, úspechov, naplne-
nia snov, zábavy a priateľstiev na celý život. 
Ak by ste chceli o mne vedieť viac a sledovať 
našu prácu, nájdete nás na Instagrame aj na 
Facebooku pod názvom Phoenix Lodge.
Ak by mal niekto zo študentov záujem o skú-
senosti s austrálskym dostihovým športom, 
určite nás kontaktujte, radi privítame nieko-
ho nového do tímu.

Dominika Grigláková
absolventka  

SOŠ chovu koní a služieb v Šali

Hubertova jazda v Sali
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Žiaci SOŠ chovu koní a služieb v Šali na stáži v Race Academy 
v írskom Kildare v rámci programu Erasmus+

Adaptácii študentov Strednej odbornej školy chovu koní a služieb v 
Šali v európskom pracovnom priestore významne napomáha inter-
nacionalizácia vzdelávania, ktorá vyplýva z požiadaviek na rozvíja-
nie kvalifikačného profilu absolventov. Dlhoročnou úspešnou spo-
luprácou s partnerskými organizáciami v rámci odborných mobilít 
programu Erasmus+ sme identifikovali a rozvíjame prienikové oblasti 
v rámci odbornej prípravy študentov na ich budúcu profesiu. Ide pre-
dovšetkým o špecifické obohacujúce prvky, ktoré rozširujú vedomosti, 
zručnosti a skúsenosti účastníkov mobilít a tým prinášajú vyššiu kva-
litu do odborného vzdelávania vysielajúcej i prijímajúcich organizácií. 
O kvalitne pripravených absolventov našej školy s medzinárodnými 
skúsenosťami je aktívny záujem nielen na Slovensku, ale aj v zahra-
ničí. Účastníci mobilitných stáží sú odvážnejší a skúsenejší, lepšie sa 
adaptujú v pracovných kolektívoch, disponujú jazykovými a odborný-

mi zručnosťami a v praxi využívajú 
skúsenosti zo zahraničných stáží 
podporené znalosťou internacio-
nálnych postupov a technológií.
V rámci programu Erasmus+  sa 
naše žiačky v čase od 2. marca 
do 21. marca 2022  po dvojročnej 
nútenej pandemickej prestávke 
opäť zúčastnili študijného pobytu 
v Race Academy v írskom Kildare 
– akadémii špecializovanej na do-
stihové jazdenie a tréning dostiho-
vých koní. Stáž absolvovalo osem 
žiačok zo študijného odboru agro-
podnikanie – chov koní a jazdec-
tvo, a učebného odboru chovateľ 
koní – chov koní a jazdectvo. 
Počas 19 dní si naše žiačky vyskú-

šali prácu v dostihovej stajni, podieľali sa na 
výcviku dostihových koní a ošetrovaní ple-
mena anglický plnokrvník, ktoré bolo ciele-
ne vyšľachtené pre dostihovú a pretekársku 
kariéru.
Na zlepšenie sedu dostihového jazdca mali 
možnosť využiť trenažér a nacvičili si aj tech-
niku pádu z koňa. Kondičný tréning mali na-
stavený individuálne podľa svojich fyzických 
predpokladov. Hlavným cieľom tejto stáže 
bolo získať prehľad o tom, ako sa výcvik do-
stihových koní realizuje v krajine dostihovej 
veľmoci – Írsku.
Okrem získania nových vedomostí a zruč-
ností našim žiačkam nepochybne prospelo 
aj jazykové prostredie, v ktorom si precvičili 

praktickú aj odbornú angličtinu a overili si  úroveň svojich jazykových 
kompetencií. Vyskúšali si aj povestný írsky ‘character building’, čiže bu-
dovanie charakteru, čo v podstate znamená vedieť sa spoľahnúť sám 
na seba, ale zároveň byť tímový hráč a vyjsť zo svojej komfortnej zóny 
najmä vtedy, keď si človek myslí, že už viac nezvládne.
Po úspešne absolvovanej stáži programu Erasmus+ všetky žiačky ob-
držia tzv. Europass Mobility, ktorý popisuje ich vedomosti, zručnosti a 
kompetencie nadobudnuté v Írsku.
Napriek náročnému programu boli žiačky Írskom nadšené a veľkou 
odmenou im bolo dobré hodnotenie od tímu Race a pochvala za vý-
bornú reprezentáciu našej školy, nášho mesta, Nitrianskeho samo-
správneho kraja a Slovenska. 

Ing. Lívia Szabóová, riaditeľka školy
SOŠ chovu koní a služieb, Šaľa 

• vyhotovíme okuliare na mieru  
z rôznych druhov materiálov

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

lupy, mikroskopy...
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„COOP Jednota Slovensko je tradičný dlhoročný a najmä národný 
potravinársky reťazec, ktorý si váži svojich zákazníkov,“  
hovorí podpredsedníčka COOP Jednota Galanta, s.d.   JUDr. Júlia Ančinová.

COOP Jednota Slovensko má vybudovanú slušnú sieť marke-
tov, supermarketov, veľkých aj malých predajní v  slovenských 
mestách aj obciach. Aktuálne sa o výsledkoch práce porozprá-
vame s  obchodnou riaditeľkou a  podpredsedníčkou družstva 
COOP Jednota Galanta JUDr. Júliou Ančinovou.

• Ako by ste zhodnotili uplynulé náročné covidové roky, po-
kiaľ ide o predajnosť Vášho reťazca? 
- Situácia, ktorá vznikla v roku 2020 v dôsledku pandémie, nám 
priniesla nepredvídateľný vývoj ekonomiky a obrovské zmeny 
v správaní sa zákazníkov. Napriek tomu, že náš segment nebol 
výrazne zasiahnutý po ekonomickej stránke, naši zamestnan-
ci čelili veľkým výzvam a plnili dôležitú úlohu voči obyvateľ-
stvu krajiny v tejto ťažkej situácii. Hlavne vďaka nim sme počas 
prvej vlny pandémie nezavreli ani jednu prevádzku, dokázali 
sme zásobiť obyvateľstvo potravinami a plniť tak dôležitú úlohu 
v tomto boji. Ukázalo sa, že naše prevádzky a naše odvetvie zo-
hráva dôležitý význam pri krízových situáciách v krajine. 

• A pokiaľ ide o návštevnosť, čo sa najviac kupovalo a o čo je 
stále veľký záujem? 
- Zákazníci sa zmenili, zmenilo sa to, ako nakupujú a do istej 
miery sa zmenil aj ich nákupný košík. Na predajniach sme za-
znamenali menší počet návštev, ale popritom si do košíka vlo-

žili viac produktov. V tom prvom období išli na dračku hlavne 
trvanlivé potraviny, ako napríklad múka, soľ, cukor, kde v po-
čiatku zákazníci nakupovali tieto komodity do zásoby. Čo sa 
ukázalo nakoniec ako zbytočné, pretože sme počas celej krízy 
dokázali tieto produkty v dostatočnom množstve zabezpečovať 
a nenastávali výrazné výpadky. 

• Nastali počas tohto kritického obdobia aj nejaké nezvyčaj-
né situácie? 
- Áno, počas krízy sme sa stretli s  viacerými zaujímavosťami. 
Jednou takou bolo, že ľudia začali „kváskovať“ a v  istom oka-
mihu sa na celom území vypredali kvasnice. Tak sme zháňa-
li, kde sa dalo, nakoniec nám pekári vyšli v ústrety a kvasnice 
sme čoskoro mali na pultoch. Okrem toho, že ľudia doma varili, 
zvýšil sa aj dopyt po alkoholických nápojoch, čo bolo, samo-
zrejme, spôsobené uzavretím reštauračných a pohostinských 
prevádzok. Mám pocit, že ľudia sa naučili viac stravovať a po-
píjať doma. Zrejme potrvá ešte istú chvíľku, kým sa vrátia do 
normálu a či vôbec.

• Kto sú dodávatelia obchodnej siete COOP Jednota? S kým 
sú dlhoročné dobré skúsenosti? 
- U nás majú všetci poctiví dodávatelia dvere otvorené. Celo-
slovensky spolupracujeme s  vyše tisíckou regionálnych slo-
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venských dodávateľov. Pre nás región znamená región v rámci 
Slovenska, nie ako u zahraničných reťazcoch, kde za región po-
važujú časť Európy. Snažíme sa, aby bol tovar na pultoch sku-
točne regionálny, hľadáme najkratšie cesty, ako kvalitný tovar 
dostať na naše pulty a zabezpečiť spokojnosť zákazníka. Mäso 
a mäsové výrobky berieme napríklad z K&T Tešedíkova, Mik 
Šaľa, Mäsovýroba Pata, Top farm Topolnica. Pečivo z pekární 
Jánovce, Vapek Tešedíkovo, NagyPek Dolné Saliby, Pekáreň 
Majdy Diakovce, Vančo Dolná Streda a ďalší. Snažíme sa tiež 
zabezpečovať sezónne ovocie a  zeleninu od miestnych pesto-
vateľov. Toto je to naše, čo chceme ponúkať, to, v čom sa cítime 
iní ako konkurencia. Podporovať sa navzájom a budovať takú 
sieť, z ktorej budeme ťažiť všetci, aj dodávatelia, ale hlavne naši 
zákazníci, ktorí budú mať na pulte top produkciu v slovenskej 
kvalite.

• Ako spotrebitelia hodnotia ponuku Vašich tovarov a  ako 
COOP Jednota v  Galante vychádza v  ústrety ich požiadav-
kám? 
- Zákazníci sú každým dňom náročnejší. Hľadajú kvalitu a čer-
stvosť za rozumnú cenu. Uvidíme, ako a či sa zmenia ich požia-
davky počas tejto inflačnej krízy. Pravidelne prichádzajú požia-
davky od zákazníkov, či už cez sociálne siete, alebo priamo od 
vedúcich  prevádzok, ktorí sú s nimi v blízkom kontakte. U nás 
sa na pulty dostanú produkty iba cez komisiu odborníkov, ktorá 
zabezpečuje správny výber do nášho portfólia sortimentnej po-
nuky. Každý jeden tovar, ktorý zaradíme do sortimentu, kontro-
lujeme vizuálne, ochutnávame, študujeme zloženie, pôvod a až 
následne sa objaví na regáli našich obchodov. Pokiaľ vznikne 
požiadavka trhu na konkrétny výrobok, hľadáme možnosti, ako 
takéto požiadavky zo strany zákazníkov uspokojovať. 

• COOP Jednota Galanta je známa aj neustálym investova-
ním do skvalitňovania služieb predajní a tiež do rozširovania 
siete predajní v rámci svojho regiónu. Pribudli nejaké nové 
predajne v minulých rokoch v galantskom regióne? 
- Napriek celej tejto zložitej situácii sa nám podarilo v roku 2020 
zrealizovať niekoľko našich plánovaných modernizácií a zväč-
šení prevádzkových jednotiek. Najväčšou investíciou v  roku 
2020 bola prevádzka 075 Pusté Úľany, ktorá sa presťahovala do 
úplne nových moderných priestorov s predajnou plochou 615 
m2. Oproti pôvodnej predajni sa zväčšil predajný priestor o viac 
ako 300 m2. Z minulého roku spomeniem otvorenie novej pre-
dajne v  Kráľovej nad Váhom, ktorá je skutočne po vizuálnej 
stránke moderná a  s  top sortimentom. Na parkovisku je na-
inštalovaná aj nabíjacia stanica pre elektromobil. Nedá mi tiež 
spomenúť plánovanú investíciu do prevádzky v meste Šaľa. Ide 
o predajňu v NC Olympia, ktorú sme aktuálne začali rekonštru-
ovať. Bude to prevádzka s rozlohou 1 119 m². Prevádzka bude 
fungovať pod názvom nášho najväčšieho formátu TEMPO SU-
PERMARKET. Už teraz Vám viem povedať, že to bude najkraj-
šia a najmodernejšia prevádzka v šírom okolí. Kvalitný a široký 
sortiment, perfektné prostredie, pohodlnosť pri parkovaní pre 
60 zákazníkov. Jej otvorenie je naplánované na 30. 6. 2022. 

• Mnohé obchodné reťazce majú od nového roka povinnosť 
zálohovať PET fľaše a plechovky. Ako ste sa vysporiadali s to-

uto situáciou? 
- V  tejto oblasti treba spomenúť, že celé Slovensko začalo zá-
lohovať. Štát určil povinnosť všetkým prevádzkam nad 300 m² 
vykupovať PET fľaše a plechovky. My sme dobrovoľne rozhod-
li, že zriadime zálohovanie a výkup týchto obalov na všetkých 
miestach, kde nám to priestor umožňuje. Z  celkového počtu 
76 predajní budeme do augusta zálohomaty prevádzkovať na 
64 predajniach, z ktorých je povinných 33, ostatné zriaďujeme 
dobrovoľne. Chceme takto svojim zákazníkom uľahčiť a zjed-
nodušiť odovzdávanie fliaš priamo na miestach, kde nakupujú, 
a podieľať sa na zlepšení životného prostredia na Slovensku.

• Galantská COOP Jednota podporuje aj školy, rôzne cha-
ritatívne akcie, organizuje súťaže pre verejnosť. Ako to bolo 
v uplynulých náročných covidových rokoch? 
- Áno, máte pravdu. Pravidelne sa snažíme podporovať v  re-
gióne rôzne podujatia, organizácie a spoločenské akcie. Nie je 
jednoduché každému pomôcť, ale vždy sa snažíme nájsť cesty, 
ako podporovať našu komunitu a  tento región. Počas pande-
mického obdobia sme prostredníctvom Nadácie COOP Jedno-
ta a v  rámci vlastnej iniciatívy podporili projekty grantového 
programu podpory lokálnych komunít. V  rámci tejto aktivity 
sme vybrali v roku 2021 tri  najlepšie projekty z  mesta Šaľa.  Zá-
kazníci v našich predajniach vybrali jeden, ktorý nadácia pod-
porila grantom vo výške 6  000 €. Nakoľko sa nám do tohto 
programu prihlásilo rekordne veľa, až 50 projektov z  rôznych 
miest a obcí, kde naša COOP Jednota Galanta pôsobí, rozhodli 
sme sa v družstve, že podporíme ešte jeden z týchto projektov. 
Akciu sme nazvali 2. šanca a boli do nej zaradené tie najzaují-
mavejšie projekty. O víťazovi rozhodovali ľudia hlasovaním na 
špeciálnej webovej stránke, ktorú sme za týmto účelom zriadili. 
Víťazom sa nakoniec stalo veslárske združenie v  obci Šintava 
a podporili sme ich tiež sumou 6 000 €, aby si mohli zrekon-
štruovať nástupné mólo pre lode. Naďalej organizujeme akcie 
pri rôznych príležitostiach pre deti. Spomenula by som maľova-
nie na chodník pri príležitosti MDD, Snívajte s Jednotou, ktoré 
organizujeme už niekoľko rokov. Už sa stalo pravidlom, že Beh 
nočnou Šaľou a Beh Galantou podporujeme pitným režimom 
a balíčkami pre tých najmenších bežcov.

• Rútia sa na nás ťažké roky, ceny všetkých komodít a hlavne 
potravín prudko stúpajú... Dá sa tomu z Vašej strany neja-
kým spôsobom čeliť alebo je regulácia cien výlučne v rukách 
štátu? 
- Nie sme za reguláciu cien, myslíme si, že ceny by mal určovať 
trh a zdravá konkurencia. Naďalej budeme rokovať s dodávateľ-
mi o výhodnejších podmienkach a tovar promovať, aby sme ho 
ponúkli v čo najvýhodnejších cenách. 

- GaŠaŽurnál - 
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Starostky z galantského a šalianskeho regiónu sú šikovné dámy. Napriek chýbajúcim  
dotáciám odvážne plánujú projekty a potešia občanov atraktívnymi podujatiami

Na jar už tradične oslavujeme 
Medzinárodný deň žien. Úctu a rešpekt si 
zaslúži každá z nás. Venujeme svoju lásku 
rodine, pozornosť priateľom a chceme 
pre každého z nich len to najlepšie. 
Okrem toho vykonávame najrôznejšie 
povolania, pričom v niektorých už 
celkom úspešne konkurujeme mužom. 
Aj pri tejto príležitosti sme si na mušku 
zobrali ženy – starostky, z nášho regiónu. 
Ako to vidia ony a ako sa im darí v ich 
náročnom povolaní? Odpovedala nám 
Ing. Kristína Jakócsová, starostka obce 
Diakovce, Mgr. Zdenka Mačicová, 
starostka obce Košúty, Mgr. Zuzana 
Csadyová, starostka obce Čierna Voda 
a Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka 
obce Tešedíkovo. Rozhovor sme začali 
otázkou na telo.

• Myslíte si, že to má žena – starost-
ka – vo svojej funkcii ťažšie ako muž 
– starosta, a ak, áno, prečo?
Ing. Kristína Jakócsová nám prezradila, 

že žiaden starosta to dnes nemá ľahké: 
„V tomto neustále sa meniacom a stre-
sujúcom svete sa snažíme stále pohotovo 
reagovať na rôzne situácie, rozhodovať a 
neustále mať pred očami problémy na-
šich občanov, ako aj samotnej obci. My 
ženy tieto zložité a niekedy beznádejné 
situácie vnímame aj z toho empatického 
hľadiska. Sme ako matky všetkých našich 
občanov, ktorých problémy sú dôležité a 
snažíme sa pomôcť každému.“ 
Mgr. Zdenka Mačicová na túto otázku 
odpovedala: „Viete, všeobecne to podľa 
mňa majú ženy –starostky – oproti mu-
žom ťažšie, pretože na Slovensku stá-
le platí, že vedúce funkcie zastávajú vo 
väčšej miere muži, a preto sú pracovné 
očakávania od žien vyššie. Žena v pozícii 
starostky si musí postupne vybudovať aj 
určitú autoritu a rešpekt, ktoré sú priro-
dzenou vlastnosťou mužov. Na druhej 
strane ženy podľa môjho názoru doká-
žu citlivejšie vnímať a riešiť každodenné 
problémy a majú aj väčší zmysel pre de-

taily. Som starostkou už 5. volebné obdo-
bie a po týchto rokoch „starostovania“ už 
môžem povedať, že sa svojím konaním 
a vystupovaním mužom vyrovnávam. 
Keď je treba, viem aj zanadávať, viem byť 
rázna, ale, naopak, aj empatická, všetko 
záleží od konkrétnej situácie. Ale roz-
hodne tvrdím, že všetci starostovia, či už 
ide o mužov alebo ženy, si musíme plniť 
svoje povinnosti voči občanom rovnako 
zodpovedne.“
Že aj ženy môžu mať rozdielny pohľad na 
vec, potvrdzuje starostka Čiernej Vody 
Mgr. Zuzana Csadyová: „Nemyslím 
si, že žena – starostka – to má ťažšie vo 
funkcii ako muž – starosta. Podľa mňa je 
to vyvážené aj napriek tomu, že ženy sú 
v niektorých prípadoch zodpovednejšie. 
Myslím si, že organizáciu a chod obce k 
spokojnosti občanov máme všetci staros-
tovia rovnakú, a to je pre nás najdôležitej-
šie a prvoradé.“
To, že žena vo vedúcej pozícii stále nie je 
u nás samozrejmosťou, si myslí starostka 

Starostka Čiernej Vody Mgr. Zuzana Csadyová Starostka Tešedíkova Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
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Tešedíkova Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi. 
Vraví, že záleží na situácii. „V mnohých 
prípadoch majú muži všeobecne akúsi 
prirodzenú autoritu, ktorá plynie z ich 
postavenia, z ich fyzického vzhľadu a z 
ráznejšieho prejavu. Prirodzenej muž-
skej autorite prospievajú aj naše tradície 
a zvyklosti, predsa len muži vo vedúcich 
pozíciách sa v minulosti videli oveľa čas-
tejšie ako ženy. Hoci si spoločnosť čoraz 
viac zvyká aj na vedúce postavenie žien, 
mám pocit, že my ženy si našu autoritu 
musíme ešte stále viac vydobýjať, často-
krát aj väčším pracovným nasadením,“ 
tvrdí starostka Tešedíkova. Podľa  Mgr. 
Ildikó Agócs Kőrösi je vraj v samosprá-
ve veľmi veľa situácií, kedy je citlivý a 
empatický prístup žien veľmi užitočný a 
prospešný. „Ženský uhol pohľadu, naša 
trpezlivosť a mediačné schopnosti na-
príklad mnohokrát uľahčia prácu staros-
tu najmä v sociálnej oblasti, pri práci s 
deťmi, v susedských sporoch a nemalým 
prínosom je aj väčšia citlivosť žien na es-

tetiku a vizuálne prvky v obci,“ dodala 
starostka.

• Ako ste zvládli uplynulé „covidové 
roky“ vo Vašej obci? Čo robilo naj-
väčšie problémy a naopak, čo Vás 
potešilo, prekvapilo?
Starostka Diakoviec Ing. Kristína 
Jakócsová hodnotí volebné obdobie 
2018 – 2022 ako náročné, meniace sa a 
stresujúce. Všetko naplánované museli 
zrazu meniť alebo úplne zrušiť. „Samotné 
covidové roky boli pre každého veľmi 
náročné. Vírus bol pre každého veľkou 
neznámou a strašiakom. Neustále sme 
museli dbať na dodržiavanie opatrení 
a bezpečnosť ľudí. Občania boli takí 
vystresovaní, že túto chorobu vnímali 
ako veľkého nepriateľa, a preto bolo 
veľkou výzvou udržať poriadok v obci a 
upokojiť ľudí. V tomto bola nápomocná 
obecná polícia, ktorá dbala na 
bezpečnosť, pomáhala aj pri nákupoch 
pre seniorov, ale aj pri testovaní. Rovnako 

boli nápomocní naši hasiči z DHZ. 
Prvá vlna pandémie zmobilizovala 
obyvateľov našej obce. Na výzvu sa 
mnohí zapojili do práce a poskytli 
nám aj materiálnu pomoc. Veľká vďaka 
patrí zdravotníkom, dobrovoľníkom, 
zamestnancom obecného úradu, ako aj 
obyvateľom našej obce za disciplinovaný 
prístup. Obyvateľom, ktorí nám v tomto 
náročnom období pomáhali, patrí naše 
opakované poďakovanie,“ objasnila Ing. 
Kristína Jakócsová.
Aj v Tešedíkove sa museli popasovať 
s obdobím, na ktoré snáď nikto 
nespomína rád. Mgr. Ildikó Agócs 
Kőrösi tvrdí, že keď si spätne premietne 
uplynulé pandemické obdobie, tak 
negatívne emócie prevládajú nad 
pozitívnymi dojmami. „Samozrejme, 
hneď po vypuknutí pandémie občania 
prejavili naozaj veľkú súdržnosť, boli 
disciplinovaní a trpezliví, pomerne 
plynule zvládali aj pravidelné antigénové 

Starostka Tešedíkova Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi Starostka Košútov Mgr. Zdenka Mačicová Starostka Diakoviec Ing. Kristína Jákocsová

pokračovanie na str. 12
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testovania. Dva roky sú však dlhá doba, 
ľudia sa unavili, navzájom sa aj trošku 
odcudzili a odvykli si od osobného 
kontaktu, pozornosť sa upriamila viac 
na sociálne siete a online komunikáciu. 
Chaos v jednotlivých pandemických 
opatreniach, množstvo obmedzení, 
zrušené podujatia, nekonečné 
zatváranie škôl a škôlok a ťažkosti pri 
realizácii našich cieľov zanechali stopu, 
ktorá v nás ešte dlho zostane,“ vyhlásila 
starostka Tešedíkova.
Starostka Čiernej Vody Mgr. Zuzana 
Csadyová tiež potvrdzuje, že covidové 
roky boli pre každú obec a mesto ťažké. 
Uviedla: „Museli sme si zvykať na 
izoláciu, rôzne opatrenia a myslím si, že 
všetkých nás to zasiahlo. Snažili sme sa 
aj tieto roky, aby v obci fungovalo všetko. 
Či už to bol otvorený obecný úrad pre 
verejnosť, zabezpečovali sme pravidelné 
testovania nielen pre občanov,  ale aj 
iných obyvateľov okolitých obcí. Naša 
obec zabezpečila 3-krát očkovanie pre 
obyvateľov, okrem toho sme sa snažili, 
keď už to bolo možné, zorganizovať pre 
občanov kultúrne a športové podujatia 
počas leta. Myslím si, že spoločnými 
silami sme zvládli aj tieto ťažké časy, 
občania obce mali vždy pochopenie a 
ich prístup bol vždy zodpovedný.“
V Košútoch sa pandémii postavili čelom 
vďaka dobrovoľným hasičom a občanom 
– dobrovoľníkom, ktorí prejavili ochotu 
na spoluprácu a solidaritu. Okrem 
testovania pomáhali aj pri roznášaní 
rúšok nielen pre dôchodcov, ale 
pre všetkých občanov obce vrátane 
detí. Dobrovoľný hasičský zbor 
zabezpečil okrem iného aj pravidelné 
dezinfikovanie obecných budov a 
verejných priestranstiev. Starostka Mgr. 
Zdenka Mačicová úprimne povedala, že 
nebola nadšená z „každotýždňového“ 
testovania. „Zaviedli sme testovanie iba 
pre našich občanov, posledné týždne už 
boli s nulovou pozitivitou, a teda sa mi 
to zdalo celkom zbytočné. Náklady na 
priestory, rúška, dezinfekcie aj stravu 
pre dobrovoľníkov nám boli zo strany 
štátu dodatočne preplatené. Neustále sa 
meniace pandemické opatrenia priviedli 
samosprávy do chaotickej situácie, 
obce museli na tieto zmeny reagovať 
flexibilne, čo bolo veľmi náročné. 
Všetko, čo bolo doposiaľ, bolo zrazu 
inak, prišiel covid a s ním aj neistota 
a strach, ktoré sa stali súčasťou života 
každého z nás. Občania sa museli naučiť 

správať disciplinovane a zodpovedne, 
boli nútení dodržiavať potrebné 
bezpečnostné pandemické opatrenia. 
Pre pandémiu sa prestali organizovať 
kultúrne a športové podujatia, na ktoré 
boli občania zvyknutí, kvôli opatreniam 
sme museli prerušiť kontakt s najbližšími 
– platil zákaz návštev, došlo k strate 
osobných kontaktov. Aj naša obec bola 
niekoľkokrát donútená zatvoriť školu, 
škôlku. Aj napriek tomu si myslím, že 
sa nám podarilo zvládnuť toto ťažké 
obdobie, a zároveň ma teší, že sa opäť 
potvrdilo, že v našej obci stále žijú ľudia, 
ktorí sú ochotní pomôcť v akejkoľvek 
náročnej situácii,“ priblížila starostka.

• Čo sa Vám podarilo počas toh-
to volebného obdobia, a čo by ste 
zlepšili, možno, čo by ešte bolo po-
trebné rozbehnúť?
Starostka Tešedíkova je veľmi rada, 
že v obci za posledné obdobie 
zrekonštruovali pomerne veľa 
miestnych komunikácií. Kompletne 
novú vozovku získalo až 6 ulíc a ďalšie 
opravia tento rok. „Zmodernizovali 
sme všetky priechody pre chodcov, v 
obci nám pribudli dve moderné detské 
ihriská, sčasti sme odvodnili dva 
veľmi problematické úseky v obci a 
postupne skrášľujeme aj náš cintorín od 
kompletne vynovenej Lurdskej jaskyne 
cez nové lavičky až po zrekonštruovaný 
priestor pred domom smútku. Radosť 
mi robí aj 20 nových miest v našej 
materskej škole, o ktoré sa nám tiež 
podarilo rozšíriť kapacity našej obce,“ 
priblížila starostka. Ťažkým orieškom 
pre nich bola kompletná rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, ktorá vraj i napriek 
počiatočným ťažkostiam v dodávke 
svietidiel dopadla veľmi dobre. Tento 
rok chcú opraviť vedenie verejného 
osvetlenia a vymeniť obecný rozhlas 
na nový bezdrôtový rozhlasový systém. 
„Ten nám umožní sprístupniť naše 
rozhlasové relácie online, e-mailom aj 
formou sms. Čaká nás ešte dokončenie 
rekonštrukcie domova dôchodcov, kde 
sme v roku 2020 kompletne vymenili 
strechu a všetky okná, dvere, tento rok 
v zariadení vybudujeme osobný výťah 
a dokončíme zateplenie fasády. Stojíme 
aj pred rekonštrukciou nášho kostola, 
dúfam, že aj tento cieľ sa nám podarí 
zdarne zrealizovať,“ vysvetlila Mgr. 
Ildikó Ágocs Kőrösi.
V Čiernej Vode sa počas tohto 

volebného obdobia darilo a  tak, ako 
predošlé, i toto vraj zvládli na výbornú. 
Mgr. Zuzana Csadyová uviedla, že s 
poslancami obecného zastupiteľstva a so 
všetkými pracovníkmi, s občianskymi 
združeniami a podnikateľmi v obci, 
sa im podarilo toho veľa. „Počas tohto 
obdobia sme naďalej pokračovali v 
investičných zámeroch, podarili sa 
nám rekonštrukcie kultúrneho domu, 
športového areálu, materskej a základnej 
školy, hasičskej zbrojnice, miestnej 
komunikácie. Dokončili sme výstavbu 
bytového domu s 11 bytmi, detského 
ihriska,  pamätníkov a tiež sme rozšírili 
v obci verejný vodovod, kanalizáciu a 
kamerový systém. Okrem toho sa nám 
v roku 2021 podarilo uskutočniť ďalšie 
medzinárodné stretnutie občanov 
krajín EÚ. Jednou vetou, naša obec, žila 
aj počas týchto ťažkých rokov a napriek 
pandémii,“ objasnila starostka.
Pre starostku obce Košúty bolo toto 
posledné volebné obdobie ťažšie ako 
predošlé obdobia.  
I keď sme začínali s veľkou eufóriou, 
pandemické obdobie bolo pre nás tou 
najväčšou skúškou... „Najprv prišli voľby, 
neskôr testovanie, očkovanie... Štát 
preniesol mnohé povinnosti na obce, 
pribudli nám kompetencie. Najskôr 
sme museli riešiť zložitú pandemickú 
situáciu, teraz je v popredí utečenecká 
kríza spojená s vojnou na Ukrajine. 
My sme boli medzi prvými aktivistami, 
ktorí zorganizovali zbierku a odviezli 
ju rovno do Prešova. Pár Ukrajincov 
je v obci ubytovaných u súkromníka. 
Ako starostka sa nestotožňujem s 
tým, aby sme v našich obecných 
priestoroch ubytovávali utečencov. 
Zastávam názor, že naše kultúrne 
domy a telocvične by mali využívať 
naši občania,“ vyznala sa Mgr. Zdenka 
Mačicová. „Avšak popri všetkých 
povinnostiach spojených s pandémiou 
sa nám podarilo uskutočniť aj mnohé 
investičné zámery: rekonštrukciu 
budovy a úpravu okolia požiarnej 
zbrojnice, postavenie workoutových 
ihrísk, oplotenie športového ihriska, 
rozšírenie detského ihriska, rozšírenie 
kamerového systému, odovzdanie novej 
osembytovky, revitalizáciu časti parku za 
obecným úradom, rozšírenie wi-fi siete, 
osadenie smart lavičky pred obecným 
úradom, rekonštrukciu základnej školy 
a materskej školy, revitalizáciu verejnej 
zelene a novú výsadbu stromčekov, 
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zmodernizovali sme priechody pre 
chodcov, opravili kultúrny dom a 
zrealizovali ďalšie rôzne drobné 
rekonštrukčné práce v budovách obce,“ 
dodala Mgr. Zdenka Mačicová.
V Diakoviciach postíhali toho celkom 
dosť. V roku 2019 vymenili okná a 
dvere, zastrešili terasu pri miestnom 
kultúrnom stredisku, prebieha 
u nich aj vnútorná a vonkajšia 
rekonštrukcia Domu smútku, ktorú 
tento rok dokončia. V roku 2020 
získali dotácie z VÚC pre škôlky, 
pripravili projektovú dokumentáciu na 
nové zdravotné stredisko a podpísali 
zmluvu o združovaní financií na 
výstavbu cyklotrasy s Mestom Šaľa. 
„Vlani sme z dotácie z nadácie SPP 
zrekonštruovali vonkajšie javisko, 
vyvíjali sme intenzívnu aktivitu a 
osvetu v oblasti triedenia komunálneho 
a iného odpadu, z dotácie IROP 
prostredníctvom MAS Dolné Považie 
sme získali financie vo výške 42 499 
eur na nákup minibusu na sociálne 
účely, ktorého výbavou je aj uchytenie 
a preprava invalidného vozíka a plne 
automatický defibrilátor. Tento rok sme 
začali úplnú rekonštrukciu školskej 
jedálne za 280 000 eur s novým 
vnútorným zariadením, klimatizáciou, 
moderným vykurovaním a filtráciou 
vzduchu. Osadili sme spomaľovače 
pred školou a škôlkou,“ priblížila Ing. 
Kristína Jakócsová.

• Čo plánujte v obci uskutočniť 
tento rok (investičné aktivity, mo-
dernizácie, projekty, podujatia)?
Starostka Tešedíkova priznala, že 
im pandémia dosť skomplikovala 
plány. Za dva roky uskutočnili menej 
podujatí, ako pôvodne plánovali. 
„Naše investičné aktivity zmarené 
síce neboli, ale realizovali sa často 
veľmi ťažkopádne a na môj vkus veľmi 
zdĺhavo. Príkladom je rekonštrukcia 
nášho verejného osvetlenia, pri ktorej 
sme kvôli celosvetovému výpadku 
mikročipov čakali na dodávku 
svietidiel viac ako 4 mesiace, alebo 
plánovaná rekonštrukcia našej fontány 
na námestí, kde som kvôli zákazom 
vychádzania a  neskôr karanténam na 
strane dodávateľskej spoločnosti čakala 
na miestnu obhliadku námestia takmer 
rok,“ uviedla Mgr. Ildikó Ágocs 
Kőrösi.
V Čiernej Vode opätovne podali 

projekty na rozširovanie vodovodu 
a kanalizácie v obci, nakoľko u nich 
rozširujú výstavbu rodinných domov. 
Starostku obce veľmi teší, že sa obec 
rozvíja a láka mladých ľudí späť na 
vidiek. Mgr. Zuzana Csadyová uviedla: 
„Radi by sme spracovali projekt 
výstavby domu sociálnych služieb 
pre seniorov. Tiež sme sa zapojili do 
projektu ochrany životného prostredia 
a chceli by sme v prípade podpory 
získať financie na výstavbu zberného 
dvora a technického vybavenia. Tak 
ako aj počas minulých rokov chystáme 
rôzne kultúrno-spoločenské akcie: 
Majáles, Deň detí – rodinná olympiáda, 
Obecný deň, stretnutie partnerských 
obcí, slávnostné posedenie so seniormi, 
rôzne športové podujatia, vystúpenia a 
atrakcie pripravené pre deti a občanov. 
Som veľmi hrdá na svojich občanov, 
veľmi dobre sa mi spolupracuje s 
poslancami obecného zastupiteľstva, 
zamestnancami obce, s občianskymi 
združeniami a s podnikateľmi. Aj 
to je dôvod, pre ktorý túto prácu 
nepovažujem za povolanie, ale za 
poslanie.“
Obnova dopravného ihriska novými 
tabuľami a semaformi čaká Diakovce. 
Okrem toho intenzívne pracujú 
na cyklotrase Šaľa – Diakovce. 
„Uzatvárame zmluvy s majiteľmi 
pozemkov, ktorým sa pri výstavbe 
cyklotrasy cca 52 cm zasiahne do 
vlastníckych práv, riešime na okresnom 
súde dodatočné dedičské konania, ktoré 
sme zistili pri pátraní po majiteľoch 
jednotlivých parciel (165 parciel s 
nespočetným množstvom majiteľov). 
Tento rok by sme chceli usporiadať aj 
dni obce, v rámci ktorých by sme chceli 
predstaviť samosprávou vydané knihy 
s tematikou: spomienky Diakovčanov 
žijúcich v našej obci. Knihu vydáme v 
slovenskom aj maďarskom jazyku. Sú to 
príbehy z detstva, dejiny a zaujímavosti 
z našej obce,“ dodala starostka Ing. 
Kristína Jakócsová.
Aj v Tešedíkove plánujú naplno 
pokračovať s opravami ciest 
a  chodníkov, rozširovaním detských 
ihrísk i verejného osvetlenia a plánujú 
nové oplotenie cintorína. „Máme 
rozbehnutý veľmi zaujímavý projekt 
na bývalej rekultivovanej skládke 
odpadov, kde plánujeme vybudovať 
moderný Biopark s  cvičiskom pre 
psov, včelnicami, ohniskom, ihriskom, 

mokraďami a  rozhľadňou. V  obci 
máme aj viac nehnuteľností, ktoré 
čakajú na svoju peknú a  nápaditú 
rekonštrukciu, z hľadiska projektovania 
a akumulácie finančných prostriedkov 
však už ide o plány na viac rokov.
Veľmi sa teším, že sa konečne môžeme 
vrátiť k  našim tradičným podujatiam, 
ktoré sme museli posledné dva roky 
neustále odkladať,“ doplnila Mgr. 
Ildikó Ágocs Kőrösi. Najbližšie nás 
čaká tradičný Kotlíkový festival, 
Obecné dni, bežecké preteky 
Tešedíkovská desiatka, Deň detí 
s  dymom a  parou  s  historickými 
parnými lokomotívami, letný detský 
tábor, Folklórny festival a festival vína, 
Pivný festival, Festival speváckych 
zborov.
V Košútoch majú zámer rozšíriť 
kapacitu škôlky kvôli výstavbe 
novovybudovaných lokalít, do ktorých 
prichádza mnoho mladých rodín. 
„Naším zámerom je aj rekonštrukcia 
miestnej základnej školy a  ďalších 
budov v  správe obce, máme v pláne 
opraviť kultúrny dom, miestne cesty, 
chodníky. Investičných zámerov a 
projektov je veľa, chýbajú však vhodné 
výzvy. Nie som zástancom toho, aby sme 
tieto investície vykrývali z vlastných 
zdrojov, ktoré sú nepostačujúce, a  na 
úkor celosvetovej situácie boli nútení 
zvyšovať dane občanom. Pred rokom 
sme podali aj žiadosť na rekonštrukciu 
kultúrneho domu a po roku sa nám 
podarilo získať financie na obecný 
8-bytový dom. Sme v štádiu, že 
dopĺňame žiadosti, a veríme, že už v 
máji bude bytovka obecná,“ priblížila 
Mgr. Zdenka Mačicová.
Obec v rámci kultúrnych a 
spoločenských podujatí plánuje 
zorganizovať rôzne podujatia. 
Uskutoční sa Stavanie mája v spolupráci 
s Dobrovoľným hasičským zborom 
a MO Matice Slovenskej, 7. a 8. mája 
sa chystajú hody, dobrovoľní hasiči 
zorganizujú 6. mája Hasičskú zábavu, 
18. júna sa bude konať „Deň rodiny“, 16. 
júla „Obecný deň“, v júli usporiadajú 
„Turnaj žiakov vo futbale“, v auguste sa 
uskutoční „Vatra SNP“ a rôzne ďalšie 
podujatia organizované spoločne s 
miestnymi organizáciami, na ktoré 
všetkých srdečne pozýva starostka Mgr. 
Zdenka Mačicová.

Bc. Zl. Gregorová

- 13 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 26 rokov...



Podnikatelia z nášho regiónu prežívali pandémiu 
ťažko, prekážok sa však nezľakli a bojujú ďalej

Nedávne „covidové“ obdobie neprinieslo do našich životov nič 
dobré. Museli sme to i ono a beda, ak sme vyčnievali z radu. 
Samozrejme, každý robil podľa svojho uváženia, ale často 
sme sa museli prispôsobiť. Zákazy, príkazy a obmedzenia boli 
súčasťou nášho denného režimu. Azda najviac si
ich „užili“ pracovníci gastro prevádzok a služieb. Ťažké časy 
prežívali, ako mohli, a len vďaka ich pracovitosti a chuti slúžiť 
ľuďom prežili dodnes. Ako sa s pandémiou popasoval majiteľ 
predajne a servisu počítačov Rcomp Richard Cvik, majitelia 
reštaurácie v Šoporni Tomáš Gála a Štefan Tomančík a 
opravár obuvi Peter Osvald zo Šale?

• „Covidové“ obdobie znamenalo veľký zásah do vášho 
podnikania. Ako ste ho zvládli?

- Podnikateľ Richard Cvik si svoju prevádzku otvoril v roku 
2017, fungovala tri roky a potom ju postihol covid. Počas 
pandémie svoje služby vo veľkom neponúkal. „Neriešil som, 
mal som zatvorenú prevádzku. Nepracoval som, lebo sa mi 
to neoplatilo. Prichádzalo málo ľudí, a tak sa mi neoplatilo 
otvárať svoju prevádzku. Predaj a servis sa dá vykonávať len 
fyzicky, takže som mal pokoj,“ priblížil Richard Cvik. Aj keď 
ho situácia iste netešila, na rozdiel od ostatných podnikateľov 
prežíval takmer v pohode. Podľa Richarda Cvika peniaze nie 
sú všetko, a tak oddychoval.

- Konateľ šopornianskej reštaurácie Pohoda Tomáš Gála so 
spolumajiteľom Štefanom Tomančíkom taktiež „nehodili 
flintu do žita“, ale bojovali s nepriaznivou situáciou. „Mali 
sme otvorené výdajné okienko. Stihli sme pritom spustiť aj 
donáškovú službu, keď sme už tušili, že sa bude schyľovať k 
zatvoreniu podniku. Vyrobili sme si letáky, poroznášali ich po 
okolí, po firmách, aby sme zarobili. Vlastne sme prežili vďaka 
tejto donáškovej službe,“ priblížil konateľ Tomáš Gála. Ako 
ďalej uviedol, zákazníkom varili jedlá, ktoré sa dali pohodlne 
doručovať k nim domov alebo na pracovisko. I keď on sám 

tejto službe príliš neholduje, paradoxne im veľmi pomohla. „Ja 
síce nie som za donášku, radšej idem do reštaurácie osobne. 
Ale keby sme ju nemali, iste skrachujeme. Tak sme nakúpili 
postupne autá a rozvážali objednávky,“ uviedol Tomáš Gála.

- Opravár obuvi Peter Osvald pracuje vo svojej šalianskej 
dielni aj s manželkou. Chýr o ich kvalitných službách k nim 
privádza nielen domácich, ale aj zákazníkov z Trnavy, Nitry 
či Bratislavy. Upravia vám vychádzkovú obuv, aby ste sa v 
nej cítili pohodlne a isto. Dokonca im do dielne prinášajú 
zákazníci úplne nové topánky, ktoré chcú upraviť podľa 
svojich požiadaviek. Covidové obdobie a vôbec celú pandémiu 
prežívali ťažko, tak ako aj ostatní podnikatelia. „Najviac ma 
mrzelo, že zastavili činnosť službe, ktorej sa roky venujem, 
a to oprave obuvi. Čo som nepochopil, bolo zvláštne delenie 
otvorených a zatvorených prevádzok a nesystémové podávanie 
informácií pre občanov,“ vyjadril svoje pocity šaliansky 
opravár obuvi Peter Osvald. 

Majiteľ predajne a servisu Rcomp Richard Cvik prezradil, že 
tvrdé pandemické časy prežil len vďaka tomu, že nemá pri 
podnikaní extra veľké prevádzkové náklady. Ako povedal: 
„Keby som musel riešiť aj iné veci – napríklad zamestnancov, 
iste by to bolo zlé.“ Podnikanie nie je med lízať, kým sa 
poriadne zabehne, trvá to istý čas. Určite nie zo dňa na deň. 

Reštaurácia Pohoda Šoporňa

Prevádzka Rcomp Richard Cvik Šaľa

Donášková služba reštaurácie Pohoda v Šoporni
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„Teraz akoby som zase začínal odznova, mesiac som fungoval, 
mesiac som mal zatvorené,“ potvrdil Richard Cvik.
Ťažké obdobie sa podarilo preklenúť šopornianskej reštaurácii 
aj vďaka tomu, že oboch majiteľov pozná dostatok ľudí, 
priateľov, známych. To považujú za veľkú výhodu. „Ja som 
zo Šoporne, spolumajiteľ Števo je z Paty, takže aj odtiaľ 
máme svojich zákazníkov. Fungovala spolupatričnosť ľudí, 
čo bolo výborné. Objednávali si u nás, za čo sme im veľmi 
vďační. Z  tohto dôvodu sme si vystačili a pokryli výdavky. 
Zamestnancom sme povedali, že príde menej ľudí a budú aj 
menšie výplaty,“ reagoval Tomáš Gála. V čase zatvorenej 
prevádzky nemal Peter Osvald s manželkou žiadne tržby. 
Uviedol: „Vnímam to ako spojené nádoby – ľudia nemali 
peniaze, za služby sme nemali tržby.“ Finančné straty pocítili 
aj v reštaurácii Pohoda v Šoporni. „Prišli sme o všetky 
spoločenské akcie, rodinné stretnutia, ako sú svadby, oslavy, 
kary, tam sme to pocítili. Normálne máme obsadený personál, 
aby sme to vykryli, a teraz sme ho mali nadbytok. Ale nechceli 
sme nikoho prepustiť, ani sme neprepúšťali. Viem totiž, 

že ak odídu zamestnanci inam, už len ťažko sa vrátia späť,“ 
objasnil konateľ Tomáš Gála. Donášková služba im nakoniec aj 
zostala. Ľudia si už na ňu zvykli. Štátnu pomoc nevyužili, ale 
uskromnili sa a zvládli ju.
Aktuálne sa situácia zlepšila. Pandémia ustúpila, opatrenia 
odborníci zrušili a my konečne dýchame o niečo ľahšie a 
slobodnejšie. Bez respirátorov a prikázaní...
Ale že ani v súčasnosti to nie je „ružové“, tvrdí aj Peter 
Osvald. Cíti, že ľudia sa obávajú vojny na Ukrajine. „Kedysi 
si ľudia kupovali kvalitnejšie aj lepšie opraviteľnejšie topánky, 
dnes sa už opäť obzerajú po lacnejších. Ja ich veľmi dobre 
chápem, pretože ľudia sú pri tejto situácii, akú v našej krajine 
máme, nútení oveľa viac šetriť,“ reaguje šaliansky opravár 
obuvi. Zároveň o svojej práci tvrdí: „V mojej profesii, ktorú 
nadovšetko milujem, totiž nejde o to, koľko ľudí k nám príde, 
ale s akými požiadavkami. Často sú nereálne, ale vždy sa 
snažím so zákazníkom dohodnúť. Snažím sa o výsledok, aby 
bol každý spokojný,“ dodáva šaliansky opravár obuvi.
Aj v reštaurácii badať, že to stále nie je také ako pred pandémiou. 
Zákazníci si dnes dobre rozmyslia, či pôjdu za zábavou, alebo 
si radšej utiahnu opasok.
 „Po korone zase prišla vojna na Ukrajine, čo je asi ešte aj väčšia 
facka pre nás. Pretože všetko kvôli tomu zdražieva aj o 30 – 40 
%. Aj pohonné hmoty idú hore. Veľmi cítiť tú neistotu z vojny 
aj z tejto doby. Ľudia už si večer nechodia posedieť, pretože 
rátajú každé euro. Všetko to dopadá na zákazníkov a potom aj 
na nás. Dúfame však, že bude lepšie,“ dodáva s nádejou Tomáš 
Gála zo šopornianskej reštaurácie Pohoda. Už teraz majú 
smelé plány. Časom chcú prerobiť reštauráciu, aby pritiahli 
ešte viac ľudí a mali všetci stále svoju prácu. Tak držíme palce!

Bc. Zlatica Gregorová

Opravár obuvi Peter Osvald s manželkou

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Cukráreň Katarína Filová - Horné Saliby - 031/785 2473
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Od 31. 3. 2022 vyplácame držiteľom nákupnej karty zľavy
za 2. polrok 2021. Zľavy si zákazník môže uplatniť formou
ďalšieho nákupu v predajniach COOP Jednoty do 30. 6. 2022.

Výšku svojej zľavy si držiteľ nákupnej karty môže skontrolovať
na web stránke www.coop.sk v časti Moja nákupná karta.
Užívateľom mobilnej aplikácie COOP Jednota, ktorí si stiahli
nákupnú kartu do mobilu, sa tieto informácie vyobrazia automaticky.

Okrem zľavy z nákupov si môžete uplatniť ďalšie výhody
u našich externých partnerov.

APLIKÁCIU 
STIAHNUŤ TU:

VYPLÁCANIE ZLIAV
ZA 2. POLROK 2021

Od 31. 3.
do 30. 6.

2022

zriaď te si kartu
(už aj online)

nakupujte
a použite nákupnú kartu

využívajte
mobilnú aplikáciu

získajte zľavu
2x do roka

KÚPELE
PIEŠŤANY
A SMRDÁKY

CO-22000-05-Nakupna_karta-VerziaG1-KV_A4.indd   1CO-22000-05-Nakupna_karta-VerziaG1-KV_A4.indd   1 27.04.2022   12:5927.04.2022   12:59
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Zdravotne postihnutí Galantčania sa už tešia na spoločné stretávky
Ľudí so zdravotnými ťažkosťami je na Slovensku mnoho. 
Na svoje menšie či väčšie trápenie však nie sú odkázaní 
sami. V každom meste by mali mať k dispozícii členskú 
základňu, do ktorej sa môžu prihlásiť. Tam si vedia vzá-
jomne pomôcť aj sa podporiť a najmä stretávať sa s pria-
teľmi.
Počas pandémie koronavírusu sa však, pochopiteľne, vô-
bec neschádzali, čo veľmi oslabilo všetky združenia. Pred-
sa len osobný kontakt je iný.
Aj v Galante sa nachádza základná organizácia, ktorá sídli 
v budove Mestského úradu v Galante. Predsedom tejto 
organizácie je Zoltán Nagy (na hornej snímke druhý 
zľava), ktorý funkcionárči od roku 1955. Občianske 
združenie Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) 
je organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. „Máme 22 
okresných rád a členskú základňu, pozostávajúcu z 18- až 
19-tisíc ľudí na celom Slovensku. Okrem toho máme 400 
základných organizácií. V Galante je 1 100 členov, čo je 16 
základných organizácií,“ priblížil Zoltán Nagy.
Zväz je dobrovoľnou organizáciou, ktorá má svoje sta-
novy, ktorými sa jej členovia riadia. Do roka mávajú 1–2 
plenárne zasadnutia zástupcov okresov. Predseda OR 
SZZP v Galante Zoltán Nagy hovorí, že sa im nežije práve 
najľahšie. Ani u nich niet peňazí nazvyš, a tak robia, čo 
môžu. „Nedostávame žiadnu dotáciu, žijeme z členských 
príspevkov. Sme jediní na Slovensku, čo sme si ponechali 
členské známky,“ povedal galantský predseda. Príspevok 
je 2 €/ročne. Niektoré organizácie môžu získať aj príspe-
vok 2 %, čo je oveľa menej, ako by na svoju činnosť potre-
bovali. Zišla by sa im pomoc od sponzorov, tí sa však obra-
cajú iným smerom, ako pomáhať zdravotne postihnutým. 
A práve oni by to najviac potrebovali, pretože zdravie je 
základ spokojného života. „Na činnosť nám prispievajú aj 
niektoré obce či mestá, ak za ne ich zastupiteľstvá zahla-
sujú. Existuje aj výzva VÚC na začiatku roka, na ktorú re-
agujeme. Aj v Galante sme mali výzvu pre občanov našich 
základní o dotácie na rekondičné pobyty, športové akcie a 
pod.,“ uviedol galantský predseda.
Pri otázke o aktuálnom stave členskej základne náhle 

posmutnel. Počas covidového obdobia sa im znížila o 
niekoľkých členov. Bohužiaľ, pre covid prišli aj o troch 
predsedov... Počas ťažkej dvojročnej doby sa nekonali ani 
obľúbené Medzinárodné športové hry zdravotne postih-
nutých vo Veľkom Mederi. Tento rok sa uskutočnia v júni. 
Podujatia so 150 účastníkmi sa radi zúčastnia aj členo-
via galantskej organizácie. Radi tiež absolvujú rekondičné 
pobyty, ktoré mávajú zabezpečené.
Majú dobrú spoluprácu s Osvetovým strediskom v Ga-
lante, organizujú spolu akcie, vystavujú tam i ručné práce. 
Chvália aj spoluprácu s mestom. Ale chýbajú im členovia. 
„Dnes je situácia taká, že ľudia si potrebné nájdu na in-
ternete, ale aj nás sa pýtajú, ak potrebujú prideliť kom-
penzačnú pomôcku a pod. Poučíme ich. Požičiavame aj 
zdravotné pomôcky záujemcom,“ prezradil predseda OR 
SZZP v Galante. Radi by privítali mladších vo svojich ra-
doch. Majú ich žalostne málo, a tak sa novým záujemcom 
veľmi potešia.

Bc. Zl. Gregorová
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Obce a mestá sa trápia s odchytom túlavých zvierat,  
výnimkou nie je ani Veľký Kýr v susednom okrese

Odchyt totiž nariadil obciam a mestám samotný štát, 
keď prišlo k novelizácii zákona č. 39/2007 Z. z. o veteri-
nárnej starostlivosti. Po novom sa tak o opustené túlavé 
zvieratá musia obce postarať samy. 

Túlavý pes sa stáva majetkom obce
„Zákon nám ukladá povinnosť zabezpečiť odchyt tú-
lavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do ka-
ranténnej stanice či útulku pre zvieratá, a takisto máme 
povinnosť prevziať takéto túlavé zviera od nálezcu,“ 
vysvetľujú znenie zákona pracovníčky obecného úra-
du. Keďže túlavý pes sa stáva majetkom obce, ktorá 
musí hradiť všetky potrebné náklady v prípade odchy-
tu, samosprávy ročne vynakladajú na riešenie problé-
mu s túlavými psami nemalé finančné prostriedky, čo 
môže obci odčerpať značnú časť rozpočtu. 

Obec sa musí o túlavé zvieratá riadne postarať
„Pre takéhoto túlavého psa musíme mať pripravenú 
voliéru, zateplenú búdu či zabezpečené krmivo. Pred-
tým ho však musíme veľakrát samy odchytiť, čo nie je 
vždy jednoduché, keďže nevieme, či je pes agresívny, či 
netrpí nejakým ochorením,“ objasňujú zamestnanky-
ne obce. „Máme k dispozícii čítačku na čipy, takže ak je 
pes začipovaný, vieme zistiť majiteľa a kontaktovať ho, 
aby si po svojho psa prišiel. V opačnom prípade oznam 
o nájdení túlavého psa inzerujeme v obecnom rozhla-
se, ale aj cez Facebookovú stránku obce.“ Často sa náj-
du majitelia, ktorým pes z domu ušiel, pretože nemali 
zabezpečený plot, a tí sú potom za nájdenie psa veľmi 
vďační. „Mali sme tu aj jedno odrastené šteniatko, kto-
ré nemalo majiteľa, no našla sa jedna pani, ktorá sa ho 
ujala, dala ho začipovať a stará sa oň. Sú teda aj šťastné 
prípady.“

Väčšina psov nie je začipovaná, čo komplikuje  
nájdenie majiteľa

Každá obec by mala mať uzavretú spoluprácu s ka-
ranténnou stanicou či útulkom.  Obec Veľký Kýr 
takto spolupracuje s  novozámockým útulkom. 
V  prípade, že sa nenájde žiadny majiteľ, putuje 
pes práve do tohto útulku. V  karanténnej stanici 
či útulku musí byť podľa novely zviera umiestne-
né po dobu 45 dní a ak sa za tento čas neprihlási 
majiteľ zvieraťa alebo o neho nik neprejaví záujem, 
útulky či karanténne stanice môžu zviera obci vrá-
tiť. Ak pes navyše nie je začipovaný a vlastník psa 
si túto povinnosť nesplnil, obec musí zabezpečiť aj 
toto. Čipovanie je však možné vykonať iba na rod-
né číslo a psa si tak na seba musí napísať starosta 
obce, ktorému okrem iného vzniká povinnosť za-
platiť za psa vlastnej obci daň či veterinárnu sta-
rostlivosť. Pracovníci obce, ktorí túlavých psov vo 
Veľkom Kýre odchytávajú, tvrdia, že takmer 90% 
odchytených túlavých psov začipovaných nie je. 
„Veľakrát sa teda s majiteľom psa nevieme skon-
taktovať a skončí v útulku. Poplatok za čipovanie 
psa je pritom jednorazový a nám osobne by to veľ-
mi pomohlo, ak by boli psy začipované,“ hovoria 
zamestnankyne obce. Ako by teda mohli situácii 
pomôcť samotní občania? „Určite by pomohlo 
najmä to čipovanie, keďže je zo zákona povinné, 
a  tiež, ak by si občania lepšie zabezpečili svoje 
oplotenia, aby im psy neunikali,“ zhodujú sa pra-
covníčky obce. „Keď si niekto zoberie psa, tak je 
to zodpovednosť, nie je to len na pol roka či na 
rok, ale dlhodobo, po celý čas sa totiž musí majiteľ 
o svojho psa starať, aby neušiel, aby bol začipovaný, 
zdravý a zaočkovaný.“

Mgr. Mária Májeková
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Vychádza dvojmesačne, v prípade potreby aj mimoriadne vydania. /Toto číslo vyšlo: 5. mája 2022.

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 

spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností regiónu

0903 516 499

Komunálne a 
župné voľby 2022 

Pútavé a kvalitné volebné pijárčlánky, volebné upútavky a 
volebné oznamy spracuje pre vás skúsený tím redakcie.

Objednajte si už teraz priestor v našom časopise.

ŽURNÁL
GALANTSKÝ A ŠALIANSKY

vychádzame 

už od r. 1996!
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Svet sa zmieta v extrémoch. Čoraz agresívnejšie presadzovanie „jediných 
správnych“ politických postojov sa stáva nielen zdrojom hnevu a napätia 
medzi občanmi, ale už aj ozbrojených zrážok medzi národmi. Nezodpovedná 
a konfliktná hospodárska politika zas vedie k rekordnému zdražovaniu,  
ktoré mnohí ľudia bez pomoci nezvládnu.

CHCEME POLITIKU
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www.milanuhrik.sk

Milan Uhrík
Nezaradený poslanec Európskeho parlamentu

BEZ BLÁZNOV A MAFIE!

Sebavedomé obhajovanie 
slovenských záujmov

Vyváženú a nekonfliktnú 
zahraničnú politiku

Ochranu tradičných hodnôt 
a zdravého rozumu

Táto politika nezodpovednosti a stupňovania  
konfliktov musí skončiť. Máme toho dosť! Európa,  
a s ňou aj Slovensko, sa musia vrátiť naspäť  
k politike zdravého rozumu, k politike bez bláznovstiev  
a mafie. K ceste štátnikov, ktorí dokážu s odvahou 
chrániť naše národné záujmy a s rozvahou budovať 
mier a prosperitu.  

Preto, aj ako europoslanec,  
vytrvalo presadzujem:
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