COLOURFEST
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Maďarská hudobná skupina Gyöngyhalász so svojou latinsko-americkou hudbou urobila
veľmi dobrú atmosféru v prvý deň Colourfestu.

Hudobná skupina Zurgó, ktorá hrala muziku moldavských čángóov, zahrala na tradičných
hudobných nástrojoch. Po zaujímavom koncerte urobili tanečný dom, kde naučili tanec
moldavských čángóov.

Hudobná skupina Brán z Versprému prezentovala na festivale tradičnú írsku hudbu,
pochádzajúcu z ich vlastných zbierok.

Už tretí krát bol hosťom festivalu popredný predstaviteľ klezmer hudby na Slovensku
Pressburger Klezmer Band. Ako tradične urobili veľmi dobrú atmosféru a roztancovali
ľudí.

Skvelú atmosféru urobila hudobná skupina Shannon.hu, ktorá okrem hudobnej produkcie
mala aj tanečnú show.

Tanečná skupina Tropical doniesla na festival kúsok Latinskej-Ameriky a exotiky.

Skupina Ando Drom predstavila publiku autentickú rómsku hudbu.

Slovenský folklór s balkánskymi prvkami v podaní hudobnej skupiny Bara Bura.
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ADVENT je časom stíšenia
Prvá decembrová nedeľa je zároveň prvou
adventnou nedeľou. Advent je „cieľovou
rovinkou“ pred Vianocami. Predchádza Vianoce od 7. storočia. Advent má svoj pôvod
v kresťanskom kalendári. Advent sa začína na
štvrtú nedeľu pred Vianocami a končí sa o tretej
hodine popoludní na Štedrý deň. Posledná,
štvrtá adventná nedeľa tohto roku je zároveň
Štedrým dňom. Štvrtá adventná nedeľa teda
skončí o tretej hodine popoludní, od tretej
začínajú Vianoce. Slovo advent je odvodené
z latinského adventus (príchod). Začiatok
adventu však nie je hneď časom očakávania
príchodu – narodenia Božieho syna. Do 16.
decembra sa advent sústreďuje na tzv. parúziu
– čiže na očakávanie druhého príchodu Krista
na konci vekov. Liturgia v kresťanských kostoloch nabáda k bedlivosti, a tým dáva priestor
na reﬂexiu vlastného života. Druhá adventná
nedeľa je preto ešte v znamení pokánia. Od 17.
decembra sa advent venuje udalostiam, ktoré
predchádzajú narodenie Krista. Hlavnými
adventnými postavami sa stávajú Zachariáš
a Alžbeta, rodičia Jána Krstiteľa, a Mária
a Jozef, rodičia Ježiša Krista. Tretia adventná
nedeľa už má úplne iný charakter. Nazýva sa
Gaudete, čo je prvé latinské slovo zo vstupného verša: „Radujte sa stále v Pánovi, opakujem: Radujte sa! Pán je blízko.“ Charakter li-

turgie sa mení aj vizuálne. Vážnu ﬁalovú farbu
kňažského odevu vystrieda špeciálne na túto
nedeľu farba ružová. Štvrtá adventná nedeľa
je venovaná bezprostredne predchádzajúcim
Kristovo narodenie. Účastníci liturgie sa
dozvedajú o anjelovom zvestovaní Márii,
o Jozefovom zvláštnom sne, o stretnutí
Márie s Alžbetou a o kľúčových starozákonných proroctvách, ktoré sa vzťahujú na
Ježišovo narodenie.

Adventný veniec

Advent je aj dobou, ktorá má svoje symboly. Najstaršia písomná doložená zmienka
o adventnom kalendári pochádza z roku 1838
z prístavného mesta Hamburg. Teológ Johan
Heinrich Wichern sa vtedy staral o osirelé
a opustené deti v miestnom sirotinci. Prišiel
s nápadom zavesiť na dvere vyrezávaný
veniec, na ktorý každý deň upevnil zapálenú
sviečku. Pod veniec umiestnil pokladničku
na milodary pre obyvateľov sirotinca. U nás
poznáme väčšinou adventné vence zhotovené zo zelených ihličnatých vetvičiek. Živé
ihličnany na vencoch sú symbolom života,
kruh je symbolom nekonečna, čiže spojenia
Boha s človekom, ktoré pre kresťanov nastalo
v narodení Ježiša Krista. Plameň sviečky je
symbolom Krista. Aby sme na venci nemuseli

zapaľovať desiatky sviečok, ich počet sa ustálil na štyri, podľa počtu adventných nedelí.

Adventný kalendár

Deti sa nesmierne tešia na Vianoce. Aby sa
im adventné čakanie nezdalo príliš dlhé, vymyslel pre nich v roku 1908 Gerhardt Lang
z Mníchova vystrihovací kalendár s názvom
V Ježiškovej krajine. Deti mali za úlohu každý
deň vystrihnúť jeden obrázok a nalepiť ho
k príslušnému textu.
Advent bol vždy mienený ako čas upokojenia
a stíšenia. Dnes sa na to v honbe za darčekmi
zabúda. Čím viac pokojných a na svoje vnútro
zameraných dní sa nám podarí „urvať“ pre
seba, tým viac pochopíme, čo sa adventom
myslí.
prevzaté – skrátené, redakcia
Pásli ovce pastieri
pri horvátskom majeri.
Vstaňte hore a poďte,
Pána Krista nájdete.
Leží si on v jasličkách,
povinutý v plienočkách.
Márie listum, domine Kristum,
krsná mati, dajte orechov.
(Chorvátsky Grob)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA - NOVEMBER 2006

N

aše ratolesti

Ella Braníková, Nina Czanik, Ester Gerová, Andrea Zuzáková, Jessica Rickerová, Zalán Balkó,
Lukáš Kuman, Milan Halomi, Matúš Bartsch,
Dušan Ferencei, Lucia Šimová

B

ozk novomaželov

Milan Sýkora a Ruth Molnárová, Peter Kminiak a Zuzana Vašková, Gabriel Száraz a Žaneta Panyiková

N

aši jubilanti

Alexander Nagy (85), Žoﬁa Lipovská(80), Viliam
Šlachta (75), Valéria Szabadosová (75), Pavol
Vojtka (75), Jolana Antalová (75), Mária Starinská
(75), Štefan Cicák (75), Helena Petrová (75)

R

ozlúčili sme sa

Milan Kunderlík 58 r., Klára Miškovičová 62 r.,
Verona Ligačová 78 r., Mária Čopjanová 62 r., Zita
Kochláňová 75 r., Attila Melicher 52 r., Gabriel
Belovič 76 r., Viktor Varsányi 84 r., Július Šišák
62 r., Alžbeta Káplócka 65 r., František Ferencei 62
r., Mgr. Juraj Félix 79 r., Ľudovít Ďurík 51 r., Irena
Mártonová 74 r., Imrich Jáger 87 r.

Vydáva Mesto Šaľa – Mestský úrad, Šéfredaktor: Marek Strápek, redaktor:
Mgr. Július Morávek,
telefón: 0903 296 392,
redakčná rada: Ing. Jana Nitrayová, Ján Komjáthy, Irena Kocsisová, Bc. Martin Hipp,
Mgr. Vlasta Vargová, adresa redakcie: MsÚ v Šali – oddelenie marketingu a komunikácie, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, telefón: 7705981-4 kl. 215, 220, náklad: 3500 ks, foto: M.Pospiš, email: noviny@sala.sk,
graﬁcká úprava: M.Fabián., tlač: JAMISS, s.r.o., registračné číslo OÚ v Šali: 6/1998/X/2/2001/1-2003.
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Vedeli ste?

- Tradícia zdobenia vianočných stromčekov bola založená už
v 16. storočí a najpoužívanejšími ozdobami boli vtedy jablká,
oriešky, praclíky alebo papierové kvety.
- Myšlienka zdobenia vianočných stromčekov pochádza zo
severnej Európy – konkrétne zo severného Nemecka a do
ostatného sveta sa rozšírila až začiatkom 19. storočia.
- Najobľúbenejším živým vianočným stromčekom na Slovensku je jedľa biela, je však zároveň najvzácnejšia, pretože
spomedzi ihličnanov má najnižší
výskyt – len okolo 4%
(smrek 27%, borovica 8%).
- Najčastejšie si v slovenských
domácnostiach zdobia borovicu,
v minulom roku LESY SR
dodali na predvianočný trh
3472 kusov borovice lesnej
a 2650 kusov borovice
čiernej.
- Najviac „živých“
vianočných stromčekov
v slovenských domácnostiach pochádza
z oblasti západného
Slovenska.
Mk

redakcia

SAMOSPRÁVA

Z OBSAHU ČÍSLA

V novom roku radosť v oku, úsmev v tvári!
Nech sa darí dôjsť vždy k cieľom v roku celom!
Šťastia veľa všetkým želá:

V Šali pribudne nový závod
Investícia za 4,5 mil. USD

Zástupcovia spoločnosti HANIL FOAM CHEMICAL Co.,
Ltd. na čele s jej prezidentom pánom DONG CHAN CHO zavítali do mesta Šaľa s cieľom prerokovania a následne podpísania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky pre výstavbu
nového závodu v Šali.
Uvedená spoločnosť so sídlom v Kórei je dodávateľskou
spoločnosťou galantského Samsungu a má v úmysle začať
podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike. Za týmto účelom
zamýšľa založiť dcérsku spoločnosť a potvrdila svoj záujem
o kúpu majetku v katastrálnom území Šaľa za účelom vybudovania závodu na výrobu obalového materiálu na televízory LCD
a PDP;
Celková výška investície dosahuje 4,5 mil. USD a plánujú
zamestnať 55-70 pracovníkov.
„Mesto Šaľa podporuje rozvoj podnikania a priemyslu v regióne
a víta nových investorov a podnikateľov“, uviedol Ing. Tibor
Baran, primátor mesta. Aj mestské zastupiteľstvo schválilo
žiadosť tejto spoločnosti o kúpu majetku v katastrálnom území
Šaľa a schválilo predaj majetku pre kórejskú spoločnosť na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 26. októbra 2006.
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za nehnuteľný
majetok o celkovej výmere 22 547 m2 bude podľa cenovej mapy mesta vo výške 120,– Sk/m2, t.j. v celkovej výške
2 705 640,– Sk.
Podľa vyjadrenia primátora mesta do 15. decembra budú vysporiadané pozemky. Vo vybranej lokalite sú pozemky vo vlastníctve mesta, od súkromných vlastníkov treba vykúpiť približne
0,5 ha pôdy. Následne bude podpísaná kúpna zmluva.
Na otázku, kedy sa začne stavať a kedy započne výroba, zástupcovia kórejskej spoločnosti odpovedali, že chcú začať stavať
v januári 2007 a vyrábať od augusta budúceho roka.
Nový závod bude stáť pri čističke odpadových vôd za
železničným priecestím smerom na Vlčany.

Mk
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TAKTO SME PRACOVALI PRE VÁS
SAMOSPRÁVA

ODPOČET AKTIVÍT ZA JEDNOTLIVÉ OBLASTI ČINNOSTI SAMOSPRÁVY 2003 - 2006

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KOMUNÁLNA
HYGIENA
pripravilo: Oddelenie ŽP a SÚ
prínosy heslovite:

• rastúci podiel vyseparovaného komunálneho odpadu (v roku 2005
- 10 % z celkového KO)
• pozitívna osvetová činnosť – Deň ZEME, Deň bez áut 2005, spolupráca so školami, projekt separovania na školách
• celoplošné informovanie o systéme separovania, o dioxínoch
v regióne, celomestskej deratizácii,
• dokončená rekultivácia skládky komunálneho dopadu v Hetméni
– 44 mil. Sk
• riešený problém veľkorozmerných odpadov z domácností a elektroodpadu - zriadený zberový dvor
• lesopark prechádza obnovou pod odborným dohľadom
• Šaľa medzi 3 mestami v pilotnom projekte trvaloudržateľného
rozvoja na Slovensku
• zámer vybudovať Centrum zhodnocovania a zneškodňovania
nebezpečných odpadov, nadregión Západné Slovensko – petícia
občanov bola úspešná, projekt NSK zamietnutý
• nadviazaná spolupráca so Slobodou zvierat pri riešení karantenizácie odchytených psov
• osadené špeciálne smetné koše so zabudovaným zásobníkom na
papierové vrecká pre potreby majiteľov psov
• pravidelný monitoring kvality vôd v artézskych studniach a informovanie občanov
• zverejňovanie informácií o životnom prostredí na internete v Šali
- najvyššie ocenené opatrenie v rámci projektu hodnotenia samosprávnych opatrení, vydaného ekonomickým inštitútom INEKO

matikou ochrany životného prostredia. V roku 2005 sa podarilo zapožičať
putovnú interaktívnu výstavu o životnom prostredí Zeme (skleníkový
efekt, amazonský prales a pod.). Inštalovaná bola v Dome kultúry
a navštívilo ju mnoho žiakov zo škôl mesta, ako aj detí
v sprievode rodičov.

3. Projekt separovania na školách - Počas školských rokov

2003/2004 a 2004/2005 mesto vypracovalo Projekty zapojenia škôl do
separovaného zberu, kde sa v každom roku podarilo získať 50 000,- Sk
na podporu uvedenej aktivity (spolu 100 000,-). Do Projektu boli zapojené ZŠ, MŠ aj SŠ v meste. Druhy zberaných separátov boli prispôsobené veku žiakov. Napríklad žiaci materských škôl zbierali prevažne
vrchnáčiky z plastových ﬂiaš a papier. Starší žiaci na ZŠ zbierali aj
Tetra Pack- ové obaly a plastové fľaše. Okrem toho, že za vyzbierané
a predané separáty dostali ﬁnančnú odplatu, ﬁnancie, ktoré mesto získalo
v rámci Projektu, boli rozdelené medzi jednotlivé školy podľa množstva
vyzbieraných separátov na jedného žiaka. Tieto ﬁnančné prostriedky
mohli školy využiť na zakúpenie učebných pomôcok. V nasledujúcom roku sa na podporu separovania na školách nepodarilo získať ﬁn.
prostriedky. Prínosom uvedených Projektov však je, že separovanie,
ako forma prístupu k ochrane životného prostredia, sa dostalo do povedomia mladej generácie a školy pokračujú v separovanom zbere.

4. Zberový dvor - súčasťou odpadového hospodárstva je aj funkčný

zberový dvor. Túto myšlienku sa mestu v spolupráci so zmluvným
partnerom podarilo zrealizovať v apríli r. 2005. Jeho otvorením majú
občania mesta k dispozícii zariadenie, kde môžu počas celého roka v čase
prevádzkových hodín doniesť vyseparované súčasti odpadov, ktoré môžu
vznikať v domácnostiach a ktorých sa nevedia zbaviť bežným spôsobom
(uložením do kontajnerov) či už kvôli ich rozmerom alebo charakteru
odpadov (bytové jadrá, starý nábytok, staré elektrospotrebiče, pneumatiky a pod.). Do budúcnosti si uvedomujeme zo strany samosprávy potre1. Separovaný zber - V máji r. 2003 bol v meste v časti zástavby bu širšej osvety, aby sa zberový dvor stal súčasťou života obyvateľov
s rodinnými domami zavedený nový spôsob separovania komunálneho mesta s cieľom zamedziť vzniku čiernych skládok ako aj ukladaniu
odpadu formou zberu do 110 litrových plastových vriec pre komodi- rôznych hlavne veľkorozmerných odpadov na stanovištiach kontajnerov.
ty papier, plasty a sklo. V októbri bol zber rozšírený aj do zástavby
bytových domov. V týchto častiach mesta sa kvôli bezpečnosti sklo 5. Skládka TKO v Hetméni - od r. 1996 sledujeme chemizmus spodzbiera do modiﬁkovaných 1100 litrových kontajnerov. V rámci Dní ných vôd v kontrolných vrtov, ktoré sú indikátorom znečistenia spodupratovania na jeseň a na jar organizuje mesto aj zber nebezpečných ných vôd vplyvom odpadov uložených na starú skládku odpadov blízko
zložiek komunálneho odpadu. Efektivita zberu sa podstatne zvýšila, osady Hetméň. Po viacročnom sledovaní a vykonaní geofyzikálneho
keď v r. 2003 občania vyzbierali 140 ton separátov, už v nasledujú- prieskumu podložia skládky bol v r. 1999 spracovaný odborný posucom roku 810 ton a v r. 2005 820 ton separátov. Aj vďaka tomu tie- dok, ktorý navrhol spôsob rekultivácie a zakrytia uvedenej skládky tak,
to odpady neskončili na skládke, ale vyrobili sa z nich nové výrobky. aby v budúcnosti nepredstavovala hrozbu pre životné prostredie. V r.
Za vyseparované zložky získalo mesto v roku 2004 837 894,-Sk 2001 bol vypracovaný projekt rekultivácie skládky, ktorý bol podklaa v roku 2005 629 221,-Sk, čo prispelo k lepšej bilancii odpadového dom pre spracovanie žiadosti o ﬁnančné prostriedky zo štrukturálnych
hospodárstva a tým k udržateľnosti poplatku za komunálne odpady na fondov v r. 2004. Projekt bol úspešný a mesto získalo 95 % nákladov ﬁn.
rovnakej úrovni. Aj keď sa v separovaní dosiahol nesporný pokrok, je prostriedkov na uvedenú stavbu, ktorej celková výška nákladov bola 44
potrebné vykonať hlavne vo sfére osvety mnoho práce. Aj dnes sa ešte mil. Sk. V súčasnosti je rekultivácia skládky a jej zakrytie dokončené.
v niektorých domácnostiach nakladá s odpadom v rozpore so zákonom.
Stretávame sa aj s jeho spaľovaním na voľnom priestranstve, nachádza- 6. Prímestské lesy - V posledných rokoch lesníci postupne ťažia strome čierne skládky a pod. Aj napriek zvýšenému množstvu separátov my v medzihrádzovom priestore (lesný pôdny fond). Boli tu vysadené
sa nepodarilo stabilizovať, resp. znížiť množstvo zmesového odpadu, prevažne topole, ktoré v tomto období dosahujú rubný vek. Aby sa
ktorý končí na skládke. Príčin je viac a táto oblasť bude vyžadovať v budúcnosti v tesnej blízkosti mesta nesadili topoľové lesy, ktoré sú
spoluprácu samosprávy, občanov ako aj širšieho mikroregiónu mesta. krátkoveké (cca 40 rokov), mesto pri zostavovaní nových lesohospodárskych plánov na obdobie rokov 2004 - 2014 požiadalo o prekategori2. Deň Zeme - v rokoch 2004 a 2005 pracovníci MsÚ (mesto Šaľa) zovanie prímestských lesov z monokultúrnych (jeden druh stromov) na
v spolupráci s MsKS Šaľa organizovali pri príležitosti Dňa Zeme týždeň lesy osobitného určenia, ktoré sú zmiešané z viacerých druhov drevín a
aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a šírenie osvety dosahujú vek cca 100 rokov. Takisto spôsob ťažby dreva nie je holorv tejto oblasti. Na školách prebiehali besedy a prednášky, organizovali ubný, ale prebierkový, podľa stavu daného stromu. Takýmto spôsobom
sa rôzne súťaže pre mladšie aj staršie deti ako aj výstavy prác detí s te- sa zlepší ako estetická, tak aj rekreačná funkcia prímestských lesov.
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PROGRAM KINA

December 06 - Január 07
15�

.
ASTERIX A VIKINGOVIA
Animovaný príbeh so známymi postavičkami najobľúbenejších francúzskych rozprávkových
hrdinov, ktorí tentoraz stoja zoči-voči Vikingom!
Film: Francúzsko/Dánsko, 78 min, ČD, animovaná rozprávka
vstupné 59,- Sk, čas: 17.30 h
17.12.20�

ASTERIX A VIKINGOVIA
Animovaný príbeh so známymi postavičkami najobľúbenejších francúzskych rozprávkových
hrdinov, ktorí tentoraz stoja zoči-voči Vikingom!
Film: Francúzsko/Dánsko, 78 min, ČD, animovaná rozprávka
vstupné 59,- Sk, čas: 17.30 h
15.-17.12.2006 (piatok,sobota,nedeľa)
MP od 12.r
DIABOL NOSÍ PRADU
V závratnom svete newyorskej módy, kde nepodarený účes môže zabaliť celú Vašu kariéru, je
časopis Runway vysneným Olympom všetkých, ktorí sa len trochu zaujímajú o vzhľad...
Film:USA, 109min., ST, komédia
vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 h
20.12.200�

BRASILEIRINHO
Hudobný ﬁlm o jednom z najoriginálnejších brazílskych hudobných štýlov-choro. Filmový
bonbónik pre všetkých milovníkov ﬁlmov ako Buena Vista Social Club.
Film:90 min, ČT, hudobný
vstupné 60,- Sk, čas: 20.00 h
21-22.12.2006 (štvrtok,piatok)

MP 12 r.
V ZAJATÍ RÝCHLOSTI
Životný príbeh novozélanďana, ktorý strávil 40 rokov upravovaním svojej motorky Indian z
roku 1920, aby s ňou prekonal svetový rýchlostný rekord na soľných jazerách v Utahu.
Film: USA/Nový Zéland, 127 min, ČT, dráma
vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 h
2�

12 r.
DOM PRI JAZERE
Osamelá lekárka si začne vymieňať zamilované listy s frustrovaným architektom. Po čase však
zistia, že hoci žijú v jednom dome, delí ich od seba časové obdobie dvoch rokov...
Film: USA, 90 min., ST, romantická dráma
vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 h
27.12.2006

MANDERLAY ( FILMOVÝ KLUB )
V druhej časti plánovanej trilógie, založenej na motíve USA ako krajine neobmedzených
možností, Lars von Trier znovu privádza na scénu postavu Grace – hrdinku svojho predchádzajúceho ﬁlmu Dogville.
Film: Dán-Švéd-Hol-Fr-Nem, 2005, 139 min, psycholog., réžia: Lars von Trier
čas: 20.00 h, vstupné: 40/60 Sk
2�

12 r.
TOMMYHO PEKLO
Robiť TO, či nerobiť TO? To je základná otázka pre hlavného hrdinu Tommyho. Môže mať sex
vplyv na duchovne orientovaného chlapca? A kto je vlastne viac?.......Komu vlastne slúžime?
Film: Nórsko, 95min., ČT, komédia
vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 h
29.-30.12.2006 (piatok,sobota)

MP 15 r.
NABIŤ A ZABIŤ
....nesprány čas, nesprávne miesto, nesprávne číslo....Nepredvídateľný a duchaplný thriller,
ktorý sa prepletá a točí medzi svetom kriminálnikov, zámien osôb a nekompromisnou...
Film: USA,109 min, ČT, thriller
vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 h
11.-12.01.2007 (štvrtok, piatok)

MP 12 r.
STORMBREAKER
Stormbreaker je raﬁnovaná počítačová hra, která převrátila vzhůru nohama život jednoho
obyčejného kluka.
Film: USA/UK/Nemecko, 93 min, akčný/dobrodružný
vstupné: 59- Sk, čas: 20.00h

Zmena programu vyhradená !!!

ŠALIANKY PROTI DÁNKAM
Vo Viedni v utorok 24. októbra sa uskutočnilo
ďalšie losovanie európskych hádzanárskych
súťaží. V 3. kole PVP sa družstvo HK Slovan
Duslo Šaľa stretne s dánskym tímom GOG SVENDBORG TGI GUDNE. 3. kolo sa uskutoční
v dňoch 6./7. januára 2007 a odvetné zápasy sa
odohrajú v dňoch 13./14. januára 2007. Šalianky
odohrajú prvý zápas na palubovke v Dánsku.
Ako hodnotí vyhliadky nášho družstva, ktoré
je postihnuté mnohými zraneniami hráčok,
sekretár klubu Ladislav Kovács: „Vylosované
družstvo patrí k špičke dánskej hádzanej. Momentálne sa nachádza na 6. mieste ligovej
tabuľky. Dánske družstvo má aj legionárky,
hrajú v ňom hráčky z Nórska i Holandska. Je
to silný súper, ľahkého tam však nenájdeme.“
K zdravotnému stavu hráčok nám p. Kovács
povedal: „Situácia nie je dobrá. Viacero hráčok
je dlhodobo zranených. Gáborová je po operácii
kolena, začína s rehabilitáciou, na palubovke
sa objaví o niekoľko mesiacov. Antalová má
tiež vleklé zranenie nohy, Váradyová po zrážke
s brankárkou v pohárovom zápase s macedónskym
družstvom utrpela zranenie nosa i oka. Zranené
sú aj Korytárová a Rózsaová. Od 1. novembra sa
z Interu vracia Braunová, ktorá je krídelníčka, tie
momentálne máme iba dve, s prípravou po materskej dovolenke začína Jakubisová – Fábryová.
Oslabením je aj odchod Čamajovej – Vlčkovej,
ktorú čakajú materské povinnosti.“ Neostáva len
dúfať, že rok 2007 bude zdravotne priaznivejší.
Mk

KULTÚRA

Raduj sa, vesel sa betlehemská chasa,
Pánboh nám požehnau nového juhása,
čo nám bude ovce pásti aj kozičky jalové,
dáme mu krpčence aj bačkory nové.
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KEDY SA DOKONČÍ REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA?
Už niekoľko rokov trvá pracovný ruch
v priestoroch kaštieľa i na jeho okolí.
Niekedy viac, niekedy menej intenzívne,
ako to už v praxi býva. Pretože informácií
má verejnosť menej, navštívili sme osobu
najpovolanejšiu, riaditeľku štátneho archívu v Šali pani Dr. Veroniku Novákovú. Po
vstupe do kaštieľa nás privítalo množstvo
stavebného materiálu, vrecia cementu,
inštalačný materiál, piesok, štrk, k tomu na
chodbách police s archívnymi dokumentmi, úplne, čiastočne, či na rekonštrukciu
pripravené priestory. Len tých ľudí, ktorí
by pracovali, sme zaregistrovali pomenej.
Rozhovor s pani riaditeľkou priniesol pre
mňa viacero zaujímavých skutočností.
Z rozprávania som vycítil ohromný záujem,
zanietenosť, presvedčenie, že rekonštrukcia
bude úspešne zavŕšená. Dozvedel som sa,
že celá rekonštrukcia kaštieľa je rozvrhnutá na niekoľko etáp. Prvá etapa sa začala
v roku 1996 a trvala do roku 2002. V priebehu týchto rokov bola zrekonštruovaná
zadná časť kaštieľa, ﬁnancovanie bolo
z prostriedkov kraja i okresu. Druhá etapa
sa začala v máji 2005. Predmetom zmluvy
bola rekonštrukcia vnútorných priestorov,
s tromi krídlami, pôvodne sa mali opraviť
len interiéry, nerátalo sa s fasádou ani
s pivnicou. Predpokladané náklady boli stanovené na 27 miliónov Sk a hradené mali byť
zo štátneho rozpočtu. Nebolo možné počítať
s eurofondami, pretože objekt nie je národnou
kultúrnou pamiatkou. Pamiatkový výskum
robili odborníci z Bratislavy, ktorí zaujali
stanovisko k výmene okien, terajšie totiž nie
sú pôvodné. Pôvodné otvory okien bolo rozhodnuté obnoviť, pričom požiadavkou bolo
zachovať renesančný štýl, obnovu robiť aj
v barokovom štýle, pretože takýmito zmenami aj kaštieľ prechádzal. Prikročilo sa k zhotoveniu nových okien, v súčasnosti sú mnohé
už inštalované, zachovávajú dobový vzhľad.
Pokiaľ sa týka vnútorných priestorov, v 2.

Vinšujem vám od Vianoc
do Nového roku,
aby ste mali peňazí ako
toho roku,
pri peci stojím,
veľmi sa bojím,
pes do mňa vrčí,
kapsa mi trčí,
dajte mi koláča,
nech sa mi rozáča.
(Staré Hory)

etape sa počíta s rekonštrukciou priestorov
pre verejnosť, sú to kancelárie, bádateľňa,
počítačová sieť, ktorá umožní prístup do siete každému návštevníkovi. Do miestnosti sa
kladú parkety, osádzajú sa drevené zárubne,
pripravujú sa nové reprezentačné priestory.
Boli vymenené všetky rozvody, boli osadené do stien, vonkajšie vedenia v objekte
nebudú. V interiéroch sa inštaluje nové osvetlenie, novú funkčnosť dostanú aj chodby.
Chodba na poschodí bude určená na výstavy,
dolná chodba dostane úplne nový charakter
– budú odstránené stropové svetlá, zostanú
len bočné, do popredia vystúpia klenby.
Knižnica bude umiestnená na prízemí, bude
tam inštalované stála expozitúra z dejín
kaštieľa. S rekonštrukciou pivníc sa pôvodne
neuvažovalo, podľa slov pani riaditeľky by
tam po dokončení všetkých prác mohli byť
stále výstavy, s možnosťou aj prenájmu
priestorov na kultúrne podujatia. Projekt
rekonštrukcie pivníc bude náročný, pretože
v týchto priestoroch je vysoká vlhkosť. Predný vchod bude zasypaný, zostane vstup do
pivníc iba z nádvoria. Tieto práce by mali
byť ukončené v roku 2007. Posledná fáza
úprav by sa mala uskutočniť v roku 2008,
to by malo byť upravené okolie. Počíta sa
s obnovou vodnej priekopy, ktorá pôvodne
okolo kaštieľa bola, je nevyhnutné odstrániť
oplotenie amﬁteátra, pretože zasahuje do
budovy kaštieľa. Priestor amﬁteátra by bolo
treba otvoriť, vytvoriť otvorený priestor,
tak ako to bolo v minulosti pri barokových
stavbách. Vstupná brána do kaštieľa by
tiež mala byť baroková. Zaujímavé boli informácie o využití podkrovných priestorov.
V nich by mala byť zariadená konferenčná
miestnosť, tlmočnícke kabínky, učebňa pre
vyučovanie histórie, zriadené by mali byť aj
priestory pre hostí – poskytnúť možnosti pre
bádateľov. Rovnako sa počíta aj s osvetlením
nádvoria, aby tento priestor bolo možné
využiť na koncerty, divadelné hry. Počíta sa

aj s projektom osvetlenia celej budovy, aby
vynikla jej architektúra a stala sa skutočnou
dominantou mesta. Mnohé fakty boli pre
mňa veľmi zaujímavé. Napríklad kladenie
textilnej siete na omietky, aby nevznikali
na stenách praskliny, či existencia vodnej
priekopy, ktorá miestami siahala až do hĺbky
5,5 m. Naplnená bola skutočnou vodou, po
vyhnaní Turkov až nemala opodstatnenie,
strácala význam, postupne bola zavážaná.
Negatívnym prekvapením bola informácia,
že v júni tohto roku boli z budovy odcudzené
medené odkvapové rúry, čím vznikla značná
materiálová i ﬁnančná škoda. A rozhovor
pokračoval ďalej aj o ďalších projektoch,
využití priestorov, veľa sme hovorili o ﬁnancovaní celej rekonštrukcie, koľko peňazí
sa minulo, koľko ešte chýba, koľko treba
zohnať, starostí neúrekom. Z pani riaditeľky
priam sršal optimizmus, nadšenie. Preniesla
ho aj na mňa, veril som jej predstavám,
zámerom.
Zhodli sme sa, že pred zverejnením článku
sa ešte stretneme, spravíme niekoľko fotograﬁckých záberov z osadzovania okien, dokončovacích prác v miestnostiach. K tomu zatiaľ nedošlo. Nedávno
mi pani riaditeľka telefonicky oznámila,
že pre krátenie rozpočtu na ministerstve
vnútra nebudú ﬁnancie na pokračovanie
a dokončenie prác.

Dokedy sa bude čakať?
Kedy sa bude pokračovať?
Kedy bude dosť peňazí na historické
budovy?
A ďalšie otázky, zatiaľ bez odpovede.
Kto pomôže situáciu riešiť?
Mesto, VÚC, eurofondy, ministerstvo?
Asi spoločne.
Preto sa na záver pýtam:
Kedy sa dokončí rekonštrukcia
kaštieľa?
Mk

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam
november 2006
Ján Filo
Budovateľská 1, Šaľa - prevádzkovanie DVD požičovne, predaj sudového vína
D. A. Czvedler s.r.o.
P. Pázmaňa, Šaľa – prevádzkovanie novinového stánku
D. A. Czvedler s.r.o.
Hlavná, Šaľa – prevádzkovanie novinového stánku
D. A. Czvedler s.r.o.
Hollého, Šaľa – prevádzkovanie novinového stánku
Pavol Práznovský
P. Pázmaňa 49/3, Šaľa – prevádz. pohostinských služieb a disko baru
Jaroslav Janek
Dolná 2, Šaľa – predaj elektronických súčiastok do osobných áut
Spirit s.r.o.
SNP (OD Kauﬂand), Šaľa – predaj zábavnej pyrotechniky
Spirit s.r.o.
Lúčna 2/7114, Šaľa – predaj zábavnej pyrotechniky
PharmDr. Gabriela Štefančová
Lúčna 2229/1B, Šaľa – prevádzkovanie lekárne
Patrik Polák
Novomeského, Šaľa – prevádzkovanie pohostinských služieb
Ing. Zuzana Horváthová, OSPaRM

V súčasnosti sú už časti po výrube topoľov nahradené novou výsadbou.

7. Projekt TUR - Projekt bol realizovaný v r. 2003 ako prvý na
Slovensku (pilotný projekt). Gestorom Projektu bolo Regionálne environmentálne centrum Bratislava. Financovala ho Nadácia pre podporu občianskych aktivít v rámci programu ACCESS PHARE. Pilotný Projekt realizovali 3 slovenské mestá - Púchov, Rimavská Sobota
a Šaľa. Projekt bol rea-lizovaný dotazníkovou formou. Jeho cieľom
bolo v praxi preskúmať 10 vybraných indikátorov (ukazovateľov)
trvaloudržateľného rozvoja, ktoré odzrkadľujú spokojnosť (resp.
nespokojnosť) občanov mesta s ich bezprostredným životným prostredím vo všetkých sférach života (služby, školstvo, obchodná
sieť, zdravotníctvo, kultúra, zeleň, oddych a pod.) Výsledky Projektu sú podkladom pre spracovanie strategických dokumentov
mesta (Plán sociálneho rozvoja mesta, Územný plán mesta a pod.).

8. Centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpa-

dov, nadregión Západné Slovensko - V rámci posudzovania vplyvov
na životné prostredie sa predstavitelia mesta Šaľa aktívne zúčastňovali
rokovaní a konaní ohľadom zámeru spoločnosti NISAK, a.s., Nitra,
ktorej cieľom bola výstavba nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov (spaľovňa) v areáli
Duslo, a.s. Odborným pripomienkovaním tohto zámeru za účasti
MVO Priatelia Zeme a iných odborníkov na túto problematiku, jeho
verejným prerokovávaním, za podpory petície občanov mesta, ktorí
odmietli uvedenú aktivitu, sa dosiahlo, že Ministerstvo životného
prostredia SR neodporučilo zámer výstavby Centra v našom regióne.

9. Problematika psov. Počnúc rokom 2004 sa mesto začalo venovať vo

zvýšenej miere problematike psov. Pre potreby MsP, ktorá zabezpečuje
odvoz odchytených psov do Nitry, bol zakúpený prívesný vozík v sume
14.850 Sk. V roku 2005 sa pristúpilo k zmene zmluvného partnera
v oblasti karantenizácie odchytených psov – bola uzatvorená zmluva
o partnerskej spolupráci so Slobodou zvierat v Nitre, ktorá garantuje
humánnejší prístup k zvieratám. Sloboda zvierat sa zaviazala, že bude
pre odchytené zvieratá zabezpečovať nových majiteľov, o ktorých bude
viesť záznamy za účelom ich priebežnej kontroly (napr. za obdobie od
apríla 2005 do septembra 2006 bolo odovzdaných celkom 70 dospelých psov a 2 šteňatá). S týmto krokom súviselo vypovedanie zmluvy
doterajšiemu partnerovi – Veterinárnej stanici MVDr. Institorisovej,
ktorá túto činnosť doteraz pre Mesto zabezpečovala. Mesto zároveň
uzavrelo zmluvu s MVDr. Pollákovou, ktorá zabezpečuje komplexnú
veterinárnu starostlivosť pre odchytených psov až do doby ich odvozu
do útulku v Nitre (cena za ošetrenie len za 1. polrok 2006 predstavuje 10
688 Sk). Za účelom zabezpečenia zákonného nakladania s kadávermi
(uhynuté zvieratá) nájdenými na území mesta, sme uzavreli v roku 2005
zmluvu s kaﬁlériou N-ADOVA v Nitre. V oblasti prevencie a výchovy
obyvateľstva bolo v priestoroch všetkých základných a materských škôl
zabezpečené osadenie zákazových tabúľ - a to za účelom informovania
obyvateľov o zákaze vstupu psov do týchto areálov. Okrem toho bolo
osadených 29 zákazových tabúľ na lokalitách (pieskoviská, trávnaté
plochy), ktoré sú navštevované najrizikovejšou skupinou obyvateľstva
- deťmi. Ďalším krokom smerujúcim k výchove obyvateľstva v tomto
smere bolo zakúpenie špeciálnych smetných košov. Vzhľadom na ich
cenu bolo toto riešené vo viacerých etapách. Najprv – v lete r. 2005
bolo inštalovaných 10 ks košov v intraviláne mesta (vrátane medzihrádzového priestoru Váhu z oboch strán, kde je povolený voľný pohyb
psov). Súčasťou košov bol aj zabudovaný zásobník na jednorazové
papierové vrecká. Cena nákupu, inštalácie košov (vrátane počiatočného
balíka papierových vreciek v počte 750 ks) bola 62 720 Sk. V júli roku
2005 sa zakúpilo ďalších 10 ks košov na psie exkrementy (nákup 50 000 Sk), ktoré boli osadené na tých plochách, ktoré sú najviac
navštevované „psíčkarmi“. Tomuto kroku predchádzala informácia
v miestnej tlači, kde boli vyzvaní obyvatelia, aby sami navrhli tieto
lokality, čo sa však stretlo len s minimálnym záujmom. Lokality boli

vybrané tak, aby bolo súčasne zabezpečené aj ich rovnomerné rozmiestnenie po meste. Zároveň boli nakúpené ďalšie jednorazové vrecká
v počte 8 000 Sk, čo činilo cca 20 000 Sk. Tieto sáčky sa dopĺňajú min. 1
krát týždenne, pri vývoze odpadu, ale podľa potreby aj viackrát. Ďalšie
4 koše ako aj papierové vrecká v počte 5 000 ks (celková cena 32 000
Sk) boli zakúpené v novembri roku 2005. 3.etapa (leto 2006) spočívala
na základe žiadostí viacerých matiek s malými deťmi v umiestnení
zákazových tabúľ v počte 11 ks najmä na pieskoviskách a ihriskách.
Okrem toho sme osadili ďalšie 2 koše (cena za osadenie a výrobu tabúľ
činila cca 20 000 Sk) ako aj zakúpili ďalších 8 000 ks vreciek (cena
19 040 Sk). Tu je potrebné konštatovať, že prístup obyvateľov k týmto
investíciám je rôzny, stretávame sa aj s pozitívnym hodnotením, ale
aj s ich minimálnym využitím na tento účel. Koše osadené v medzihrádzovom priestore boli ihneď po ich osadení odcudzené, niekoľko
zákazových tabúľ osadených v 1. etape na pieskoviskách (napr. pri
MŠ na Okružnej ul.) bolo znehodnotených resp. taktiež odcudzených.
10. Artézske studne. Kvalitu vôd každoročne vyšetrujeme 1 krát
ročne, tak ako nám to ukladá príslušný právny predpis a nadriadený
orgán štátnej správy. V roku 2003 sme sa zamerali v oblasti kvality
týchto vôd na ich hĺbkové vyšetrenie – oblasť ťažkých kovov (As, Pb,
Ni, Cd...) ako aj na stanovenie tvrdosti. Z výsledkov týchto rozborov
vyplynulo, že artézska studňa na Ul. Školskej nie je vhodná na pitné účely z dôvodu prekročenia limitu arzénu. Studňa bola následne
označená zákazom pitia a o tomto boli občania informovaní cestou
všetkých miestnych médií. Ceny týchto analýz sú závislé od nutnosti
ich potvrdenia, resp. vylúčenia výsledku (napr. vyšetrenie 5 vzoriek
v roku 2006 to bolo celkom 21 731 Sk). Okrem toho sme v roku 2004
monitorovali aj rádiológiu týchto vôd. Jednalo sa o stanovenia ﬁnančne
dosť náročné (3 ukazovatele v 5 vzorkách – 13 983 Sk). Vzorky
v týchto ukazovateľoch nepreukázali prekročenie príslušných limitov.
Okrem toho sme z Oblastného archívu v Šali získali cenné informácie
o pôvode a histórii najvýznamnejšej studni v minulosti na území mesta
– o artézskej studni na Nám. Sv. Trojice, ktoré sme následne publikovali
aj v tlači. Zistilo sa napr., že studňa na Ul. Dolnej (pri Večierke) bola
len vývodom vody zo studne pri kostole. Nakoľko vplyvom poškodenia
tohto potrubia (pravdepodobne skorodovaním) došlo ku bakteriálnej kontaminácii, bol tento vývod uzavretý. V ďalších rokoch sme
vo zvyšných 5 studniach pravidelne monitorovali kvalitu vôd, ale ku
žiadnym významným opatreniam nebolo potrebné pristúpiť. Za účelom
sprístupnenia týchto informácií čo najväčšiemu počtu záujemcov sme
začali tieto informácie – história studní, lab. analýzy... zverejňovať na
internetovej stránke mesta v osobitnej časti Životné prostredie – Voda.
11. Zverejňovanie informácií o životnom prostredí. Mestský úrad
v Šali pravidelne zverejňuje informácie o stave životného prostredia
v meste na svojej internetovej stránke– napr. počty povolených výrubov
drevín, vrátane ich náhradnej výsadby, výsledky separovaného zberu,
informácie o stave ovzdušia, získané od DUSLO a. s. a pod.. Občania
majú možnosť zistiť údaje o emisiách ovzdušia či znečistení vody
v pomere k zákonným limitom. Zároveň stránka obsahuje aj zoznam
všetkých výrubov stromov v meste s informáciami, kto podal žiadosť,
ako bola vybavená a kde a ako sa naplnil záväzok náhradnej výsadby.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí na internete v Šali bolo
v období január až marec 2006 najvyššie oceneným opatrením v rámci
projektu hodnotenia samosprávnych opatrení, ktorý pravidelne vydáva
ekonomický inštitút INEKO. Viac ako dve desiatky hodnotiteľov vysoko
ocenilo postoj mestského úradu poskytnúť službu občanom, ktorá síce
vyplýva zo zákona, no len minimum samospráv ju aj poskytuje vhodným
spôsobom, ako je napríklad zverejňovanie na internete. Naviac Šaľa
je mesto v blízkosti veľkej chemickej fabriky.
Viacerí členovia komisie osobitne oceňujú informovanie o výruboch,
pretože táto forma výrazne zvyšuje transparentnosť celého procesu
a zároveň zlepšuje verejnú kontrolu.
Mgr. Jozef Belický
prednosta Mestského úradu v Šali
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SAMOSPRÁVA

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2007
s výhľadom na roky 2008 a 2009
Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne
zloženie je vymedzené zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
V roku 2007 pokračujeme v systéme programového rozpočtovania výdavkov mesta. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje
transparentnosť verejných ﬁnancií, posilnená je úloha strategického plánovania,
zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Zavádzame viacročné
rozpočtovanie na obdobie 2007 – 2009.
Novou skutočnosťou, ktorú sme museli pri
tvorbe rozpočtu na rok 2007 v porovnaní
s minulým obdobím zohľadniť, je outsourcing na „Správu majetku mesta Šaľa“. Táto
skutočnosť v značnej miere ovplyvňuje
hlavne výdavkovú časť bežného, ale aj kapitálového rozpočtu mesta. Výrazná časť
činností komunálneho a majetkového charakteru je outsourcingovaná a ich realizáciu
bude zabezpečovať externá spoločnosť,
ktorej mesto bude od roku 2007 platiť
paušálny príspevok. Z tohto dôvodu bola
podstatná časť výdavkov v oblasti réžií,
komunálnych služieb a správy majetku
mesta presunutá do programu outsourcing.
Na základe tejto skutočnosti redukujeme
pôvodných 19 programov na 8.
Deﬁnitívnemu návrhu rozpočtu mesta na
rok 2007 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností
mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z práv-nych noriem ﬁskálnej decentralizácie, z pripravovaného návrhu
o štátnom rozpočte na rok 2007, z ﬁnancovania prenesených kompetencií a z vlastných
príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2007
a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli
analyzované výdavkové potreby mesta pre
bežný aj kapitálový rozpočet.

A. PRÍJMY:

Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 325
321 tis. Sk. Z nich najväčšiu časť predstavuje daň z príjmov fyzických osôb v sume
152 600 tis. Sk. Tieto prostriedky slúžia
na za- bezpečenie originálnych kompetencií v školstve, opatrovateľskú službu a na
zabezpečenie samosprávnych funkcii mesta.
Na zabezpečenie prenesených kompetencií
na úseku školstva sú rozpočtované prostriedky z decentralizačnej dotácie v sume
71 303 tis. Sk. Daň z nehnuteľnosti, daň za
psa, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad sú
príjmom rozpočtu mesta v sume 39 795 tis.
Sk. Príjmy z nájomného za pozemky a bu-

dovy vrátane réžií plánujeme na úrovni 30
397 tis. Sk. Príjmy zo vstupného v MsKS
sú v sume 2 600 tis. Sk, v MsK v sume
300 tis. Sk a na športoviskách sú v sume
300 tis. Sk. Správne poplatky matriky, evidencie obyvateľstva, životného prostredia
a z výherných automatov predpokladáme vo
výške 7 410 tis. Sk. Ostatné decentralizačné
dotácie na stavebný úrad, ŠFRB, matriku,
školský úrad, pozemné komunikácie a na
správu vodného hospodárstva sú v sume
2 410 tis. Sk. Vo výške 510 tis. Sk sú plánované príjmy z projektov Trvalo udržateľný
rozvoj, Zlatá Priadka a EffCobuild. Finančné
prostriedky v sume 3 025 tis. Sk plánujeme získať z pokút uložených MsP, z cintorínskych poplatkov, z pultu centrálnej
ochrany, z recyklačného fondu a z výťažkov
lotérií.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume
69 943 tis. Sk. Z nich najväčšiu časť predstavujú príjmy získané z fondov EÚ a zo
štátneho rozpočtu. Plánujem ich vo výške
58 620 tis. Sk a sú určené na rekonštrukciu
ZŠ Murgaša a rekonštrukciu MsKS. Ďalšie
kapitálové príjmy vo výške 11 323 tis. Sk
rozpočtujeme z predaja budov, pozemkov,
bytov a prebytočného majetku.
V príjmových ﬁnančných operáciách
rozpočtujeme prijatie bankového úveru na
ﬁnancovanie investičných akcií mesta na
rok 2007 vo výške 19 000 tis. Sk.

B. VÝDAVKY:

Sú rozdelené do 8 programov. Každý program má svoj zámer. V rámci každého programu sú podprogramy s vlastnými cieľmi
a ﬁnančnými prostriedkami vyčlenenými na
splnenie týchto cieľov.
Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej
výške 308 624 tis. Sk. Najviac ﬁnančných
prostriedkov je určených pre školstvo.
Z celkovej sumy 122 833 tis. Sk určených
na originálne a prenesené kompetencie je 71
303 tis. Sk určených pre základné školy a 51
400 tis. Sk je určených pre materské školy
a ostatné školské zariadenia. Pre školský úrad
je vyčlenených 130 tis. Sk.
Ďalšou významnou sumou sú ﬁnančné prostriedky plánované na outsourcing vo výške
82 521 tis. Sk. Z týchto prostriedkov budú
hradené energie, údržba, revízie, upratovanie,
deratizácia a dezinfekcia všetkých budov
v správe mesta vrátane škôl a školských
zariadení. Okrem toho budú zabezpečené
všetky komunálne činnosti mesta (vývoz
a uloženie komunálneho odpadu, biologického odpadu a separovaného zberu, údržba
a čistenie mestských komunikácií, správa
mestskej zelene, údržba verejných priestran-

stiev, réžie a údržba verejného osvetlenia).
Hlavným zámerom prechodu mesta na outsourcing bol presun celého bremena správy
mesta na zmluvného partnera ako správcu,
prevádzkovateľa a investora, bez vysokého
jednorazového zaťaženia rozpočtu mesta
tak, aby prioritou mestského úradu zostali len odborné úkony, ktoré sa priamo
týkajú občanov. Outsourcingom by sa malo
docieliť: zabezpečenie vyššej kvality služieb
a starostlivosti o nehnuteľný majetok,
odčlenenie činností, ktorých výkon nepatrí
do kmeňových úloh mestského úradu, realizovanie väčšieho rozsahu a obnovy majetku
mesta, bez vysokého jednorazového zaťaženia
mestského rozpočtu, získanie okamžitých
investícií do nehnuteľného majetku mesta a optimalizovať a časovo stabilizovať
ﬁnančné toky.
Finančne významnou položkou rozpočtu
mesta sú výdavky na ľudské zdroje v sume
42 000 tis. Sk. Z tejto sumy sú výdavky na
mzdy a odvody všetkých zamestnancov
mesta vrátane kultúry vo výške 37 640 tis.
Sk, čo je oproti roku 2005 pokles o cca.
9,5 mil. Sk. Dôvodom tohto poklesu je
zníženie stavu prevádzkových zamestnancov mesta v dôsledku prechodu mesta na
outsourcing správy majetku, kde značnú
časť činností bude realizovať externá ﬁrma. Ďalšie výdavky týkajúce sa ľudských
zdrojov v sume 4 360 tis. Sk sú určené
na vzdelávanie, cestovné, stravovanie
a ako náhrada mzdy.
Rozpočtovaná suma 25 044 tis. Sk je
určená na správu mestského majetku, a to
na zabezpečenie týchto činností:
- zostávajúcej správy MsÚ, ktorá nie je predmetom outsourcingu (kancelárske potreby,
telekomunikačné a poštové služby, interiérové vybavenie, PHM, knihy, časopisy,
noviny, kancelárske stroje a právne služby
– 4 000 tis. Sk),
- zostávajúcej správy ostatného majetku
mesta (správa, réžie a fond opráv v mestských bytoch, poistné, geometrické plány,
znalecké posudky na majetku mesta, údržba
strojov a nábytku v zariadenia Mestského
kultúrneho strediska a Mestskej knižnice
– 16 500 tis. Sk),
- požiarnej a civilnej ochrany obyvateľstva
(79 tis. Sk),
- životné prostredie a zeleň (odvoz
a uloženie stavebného odpadu, hygienické
zneškod-ňovanie psích exkrementov, rozbory vody a estetizáciu mestského mobiliáru
– 435 tis. Sk),
- služby (organizovanie príležitostných
trhov, oprava spevnených plôch čistenie
a údržbu kanalizácie - 530 tis. Sk)
- doprava (transfer pre MHD, nákup dopravného značenia, údržbu svetelnej signalizácie, spracovanie geometrických plánov
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HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH

KULTÚRA

GLOCK - GALÁNTHAY,
TEODOR – 50. výročie
úmrtia
30. október 1872 Šaľa – Veča
– 15. december 1956 Budapešť
(Maďarsko)
Maliar, dôstojník. Pôvodne vojak
z povolania, od roku 1897 študoval
maliarstvo v Budapešti u prof. L. Lovasa, K. Lotza a L. Hegedüsa. Maliarstvu
sa venoval aj ako aktívny dôstojník.
Ako aktívny dôstojník bol v roku 1914
ťažko zranený, napokon generálny profesor Akademie Ludovica. Maľoval
bojové a žánrové scény z vojenského
života a historické kompozície. Jeho
diela sú v galériách a múzeách vo Viedni, Székesfehérvári a v Múzeu umenia
v Budapešti. Venoval sa stenograﬁi..
Mk

S pomocou Božou prežili ste
zas ďalší v rokov slede.
Nech ruka Božia pevne, iste
vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti
vás po celý rok chránia,
nech dá vám šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

OZNAM
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V tomto čísle prezentujeme pohľadnicu, ktorá je montážou viacerých fotozáberov.
Pohľadnica zobrazuje päť objektov, z ktorých tri sa ešte v meste stále nachádzajú,
dve však patria už minulosti.
V strede sa nachádza záber na rímskokatolícky kostol na Námestí Svätej Trojice, hornú časť pohľadnice tvoria budova dnešnej základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, maďarský text ju uvádza ako rímskokatolícka škola. V popredí sa nachádza artézska studňa s napájadlom, na zábere ešte nie je súsošie
Najsvätejšej Trojice. Vpravo hore sa nachádza budova farského úradu , tomuto
účelu slúži aj dnes.
V spodnej časti pohľadnice sú budovy, ktoré už neexistujú a boli zbúrané pri
rekonštrukcii Námestia Svätej Trojice pred desaťročiami. Vľavo sa nachádza budova, ktorá slúžila spoločenstvu remeselníkov, naposledy v nej bolo zubné laboratórium. Budova bola zbúraná v čase výstavby bytových domov za dnešným hotelom a výstavby dnešnej budovy mestského úradu, pretože sa budovala aj vozovka
smerujúca k budove úradu.
Vpravo v spodnej časti je budova starej pošty (ľavá časť), pravú časť tvorí budova
družstva spotrebiteľov, sídlil v nej aj katolícky kruh, neskôr budova plnila funkciu
kultúrneho stánku, bol tam dom osvety. Na poschodí bola divadelná sála s javiskom,
na prízemí boli kancelárie a priestory na schôdzkovú činnosť. Budova bola zbúraná
tiež pre výstavbu bytových domov za hotelom.
Pohľadnica je otextovaná v maďarčine. Odoslaná bola zo Šale do maďarského
mestečka Karácsond, je adresovaná istej panej, text je písaný tiež v maďarčine a má
súkromný ráz. Pisateľkou ja istá Etelka, tak je text podpísaný. Viacej o pisateľke
nám nie je známe.
Pohľadnica je zaujímavá predovšetkým tým, že všetky budovy sa nachádzali na
hlavnom námestí, dnešnom Námestí Svätej Trojice. Budovy sú výrazom vtedajšieho
života obyvateľov Šale – zobrazuje vtedajšie vzdelanie a spoločenský život občanov
mestečka.
Kto je autorom pohľadnice, nie je známe, pohľadnica sa nachádza v archíve
v kaštieli.
Mk

Veterinárna ambulancia Šaľa-Veča (budova COV) oznamuje cteným klientom a potencionálnym
zákazníkom, že ve-terinárna ambulancia po reorganizácii opäť poskytuje služby svojim pacientom v pracovných dňoch poobedňajších hodinách od 13.00 do 17.00 h v stredu do 18.00 h. Naďalej
je poskytované poradenstvo pre domáce aj hospodárske zvieratá, predaj rôznych krmív, petshop
a strihanie psov. Za prechodné problémy sa ospravedlňujem a za pochopenie ďakujem.
MVDr. Atilla Szatmáry
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ZAMESTNANIE

Prehľad VPM okresu Šaľa november
1. ARANŽÉRKA
tel: 031 770 6210
2. AUTOŽERIAVNIK
tel: 031 770 7052, 0905 214 636
3. ČAŠNÍK/ČAŠNÍČKA
tel.: 0905 401 954
4. ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA
tel.: 0918 673 860
5. ELEKTRIKÁR
tel.: 031/775 2110
6. BETONÁR
tel.: 031/775 2110
7. INŠTALATÉR SANITY A ÚK
tel.: 031/775 2110
8. KVALITÁR - REQUEST
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
9. LAKÝRNIK
tel.: 7806891-2
10. LEŠENÁR
tel.: 031/775 2110
11. VÝROBNÝ PRACOVNÍK
tel.: 031 770 90 10
12. UPRATOVAČKA
tel.: 031 770 90 10
13. OBRABAČ KOVOV
tel.: 7806891-2
14. PALIČ
tel.: 7701981
15. MAJSTER ELEKTRIKÁROV
tel.: 031/775 2110
16. MAJSTER NA TESÁREŇ
tel.: 031/775 2110
17. MAJSTER PREFA STAVEBNEJ
VÝROBY
tel.: 031/775 2110
18. MAJSTER STAVEBNEJ VÝROBY
tel.: 031/775 2110
19. POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966
20. MONTÁŽNIK
SADROKARTÓNOVÝCH SYSTÉMOV
tel.: 031/775 2110

tel.: 0905609124

Zlatí darcovia krvi

26. SKLADNÍK
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
27. STAVBY VEDUCI
tel.: 031/7711346 kl. 031/7711368
28. STAVBYVEDUCI
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966
29. STAVEBNY INŽINIER
tel.: 031/7711346 kl. 031/7711368
30. STOLAR
tel.: 031/7722430 kl. 0905 342681
31. POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.: 031/7722430 kl. 0905 342681
32. STROJAR/ZVARAČ
tel.: 7806891-2
33. STROJNÍK RÝPADLO - NAKLADAČ
tel.: 0903889896
34. TEAM LÍDER
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
35. VEDÚCI MONTÉR
tel.: 7806891-2
36. VODAR
tel.: 7806891-2
37. PRACOVNÍK PNESERVISU
tel.: 7708198
38. VODIČ C
tel.: 7712636
39. VODIČ C
tel.: 0905824166
40. VÝROBNÁ PRACOVNIČKA
tel.: 0317715612 kl. 0902930460
41. VÝROBNY PRACOVNIK
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
42. Zámočníkov - potrubárov - opravárov
tel.: 0903 779 416
43. OPRAVÁR
tel.: 031 7781 400
44. INŠTALATÉR/ZVÁRAČ
tel.: 0905 724 135

Ku koncu kalendárneho roka je už tradíciou prijatie nových
držiteľov zlatej plakety prof. MUDr. J. Jánskeho za bezpríspevkové darovanie krvi.
V roku 2006 sa držiteľmi zlatej plakety stali títo občania
mesta Šaľa:
1. Alexander Andraško
Vinšujem vám na tieto výročité sviatky,
2. Roman Bohunický
aby vám dal Pánboh zdravia, štestia,
3. Roman Harčár
na dietečkách potešenia,
4. Zoltán Hlavatý
na poli dobrej úrody,
5. Jozef Kučera
do domu dobrej prírody
6. Ľuboš Šotník
a všetko, čo si od Boha žiadate.
7. Viliam Takács
(Maríková)
8. Jaroslav Zaťko
Na pozvanie primátora mesta sa v obradnej sieni s darcami
krvi stretli funkcionári samosprávy – Ing. Baran, MUDr. Grell
ako predseda komisie zdravotnej a sociálnej MsZ, p. Fülöpová
– vedúca oddelenia ŠKaSV MsÚ, zástupca ÚzS SČK zo Šale.
Primátor mesta Ing. Baran i MUDr. Grell ocenili humánnosť
konania darcov krvi, ich ochotu darovať to najcennejšie
– ľudskú krv.
Stretnutie spevom i hrou na klavíri spríjemnil Mgr. Zoltán
Mikó.
Darcovia krvi obdržali od mesta vecné dary a všetci sa zapísali
do pamätnej knihy mesta, aby sa ich mená a humánny čin
zachovali pre budúce generácie.
V mene spoluobčanov im vyslovujeme vďaku so želaním pevného zdravia, aby v humánnosti mohli naďalej pokračovať.
Za všetkých, ktorým pomohli a pomáhajú, ešte raz vďaka.

Mk

45. OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
tel.: 0905 613 173

Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi

21. MURÁR
tel.: 031/775 2110

46. Krajčírka
tel.: 0908 130 116

22. POMOCNÝ ROBOTNÍK
tel.: 0907607733 kl. 0317014782

47. Šičky / krajčírky
tel.: 0905 183 039

23. PROJEKT MANAGER
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966

48. Mäsiara a pomocných pracovníkov
tel.: 031/7795 148

24. PROJEKTOVÝ MANAŽER
tel.: 0903784642

49. Zámočníka/zvárača s platným zváračským preukazom
tel.: 031/7796 004

Od začiatku decembra mestský úrad zabezpečuje pre občanov v hmotnej núdzi podávanie polievky, čaju a chleba v priestoroch bývalého letného kúpaliska. Ako nás informovala p. Hlavatá z mestského úradu
cez pracovné dni pripravuje jedlo jedáleň ZŠ J. Murgaša, počíta sa
s výdajom cez soboty i nedele. Mestský úrad eviduje asi 50 občanov
v hmotnej núdzi, zatiaľ je objednaných 30 porcií, prvý deň však prišlo
iba 11 záujemcov. Občania v hmotnej núdzi dostanú evidenčnú kartičku,
s ktorou sa budú preukazovať pri preberaní stravy. Poskytovanie stravy je pre občanov bezplatné, všetky náklady hradí mesto. Uvažuje sa
s vydávaním jedla do marca až apríla budúceho roku. Mesačné náklady sú približne 7.500,- Sk. Výdaj stravy je organizovaný spolu
s arcidiecéznou charitou, rádové sestričky stravu vydávajú. Pre občanov
v hmotnej núdzi sa pripravujú aj potravinové balíčky z ﬁnančných prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch.

25. ROBOTNIK V DREVOVÝROBE

ÚP ŠAĽA

Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží radosť, šťastie, pokoj boží.

Mk

rekonštrukciu križovatky Vlčanská – Dolná
– Družstevná a na rekonštrukciu križovatky
Lúčna. Vo výške 300 tis. Sk sú v rozpočte
plánované výdavky na dobudovanie ďalších
stanovíšť kontajnerov. Kapitálové výdavky
v programe outsourcing vo výške 14 563 tis.
Sk predstavujú alikvotnú sumu z paušálneho
príspevku, ktorý bude mesto mesačne
splácať. V tejto sume sú zahrnuté investičné
akcie, ktoré sú predmetom outsourcingu

a budú v priebehu nasledujúcich dvoch rokov
realizované. Ich podrobný rozpis obsahuje
tabuľka č. 3.
Výdavkové ﬁnančné operácie sú rozpočtované na základe uzatvorených úverových
zmlúv vo výške 10 906 tis. Sk a predstavujú
splátky istiny z prijatých úverov.
Spracovala: Ing. Janka Chudá
ekonomické oddelenie MsÚ

Tabuľka č. 1. SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU
Bežné príjmy

MESTA

2006 v tis. Sk

2007 v tis. Sk

2008 v tis. Sk

2009 v tis. Sk

327893

325321

333870

339055

Bežné výdavky

305393,5

308624

320746

319858

Rozdiel

22499,5

16697

13124

19197

Kapitálové príjmy

63356

69943

23200

23750

Kapitálové výdavky

85055,5

94734

23710

28887

Rozdiel

-21699,5

-24791

-510

-5137

Príjmové ﬁn. operácie

8260

19000

0

108

Výdavkové ﬁn. operácie

9060

10906

12506

12506

Rozdiel

-800,0

8094

-12506

-12398

PRÍJMY SPOLU

399509,0

414264,0

357070,0

362913,0

VÝDAVKY SPOLU

399509,0

414264,0

356962,0

361251,0

0,0

0,0

108,0

1 662,0

ROZDIEL

Tabuľka č. 2 NÁVRH KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU NA ROK 2007
Položka

Názov investičnej akcie

Suma

Popis

01.1.1.6.

717

outsourcing

14 563

podrobný rozpis obsahuje tabuľka č. 3.

04.5.1.

717

investície vyvolané výstavbou pešej zóny

6 560

rekonštrukcia križovatky Lúčna, prístupová komunikácia ul. Feketeházyho,
parkoviská ul. Kukučínova, geometrický
plán, náhradná výsadba, umelecké dielo

04.5.1.

717

parkoviská v MČ Veča

811

04.5.1.

717

napojenie na križovatku
Lúčna

500

04.5.1.

717

križovatka Vlčanská Družstevná - Dolná

3 000

spoluﬁnancovanie VÚC

06.2.0.

717

stanovištia kontajnerov

08.2.0.9.

717

rekonštrukcia MsKS

45 000

z toho 39 780 tis. Sk je z ERDF a ŠR

09.1.2.

717

rekonštrukcia ZŠ Horná

24 000

z toho 18 840 tis. Sk je z ERDF a ŠR

SPOLU

300

94734

Tabuľka č. 3 INVESTIČNÉ AKCIE, KTORÉ SÚ PREDMETOM OUTSOURCINGU
Investičná akcia Popis investičnej akcie
investičná akcia
MŠ Nešporova

rekonštrukcia a prestavba objektu, rekonštrukcia technického zariadenia
- vnútorných rozvodov, výmena okien, zateplenie objektu, rekonštrukcia
hospodárskeho pavilónu, oprava strechy, prístavba spojovacieho pavilónu

investičná akcia
MŠ J. Palárika

vnútorná rekonštrukcia objektu, výmena okien, obnova vonkajšej fasády,
realizácia výmeny radiátorov včítane merania a regulácie, rekonštrukcia
strechy a vybudovanie parkoviska

investičná akcia
ZŠ J. Murgaša

realizácia výmeny okien, vchodových dverí, realizácia rekonštrukcie
vykurovania, dodávka a montáž termoregulačných ventilov, zateplenie
fasády budovy, rekonštrukcia elektrického vedenia a osvetlenia objektu,
rekonštrukcia sociálnych zariadení, oprava strechy, výmena vnútorných
dverí, výmena podlahovej krytiny v telocvični a v triedach, vymaľovanie
úžitkových priestorov

pokračovanie na ďalšej strane >>

a znalecké posudky - 3 500 tis. Sk)
Suma 13 807 tis. Sk je rozpočtovaná v rámci
dlhovej služby mesta. Sú to výdavky plánované na splatenie úrokov z prijatých úverov
mesta (4 307 tis. Sk) a výdavky na záväzky
z roku 2006 (9 500 tis. Sk).
Na kultúru, šport a sociálnu starostlivosť
sú v rozpočte vyčlenené prostriedky
v sume 13 307 tis. Sk. Z týchto prostriedkov
je pre Organizáciu sociálnej starostlivosti určených 6 137 tis. Sk, pre Mestské
kultúrne stredisko na zabezpečenie svojej
činnosti je rozpočtovaných 3 000 tis. Sk,
pre Mestskú knižnicu je plánovaných 420
tis. Sk a na zabezpečenie prevádzky krytej
plavárne je v rozpočte schválených 2 000
tis. Sk. Na ostanú sociálnu starostlivosť pre
občanov v hmotnej núdzi je určených 600
tis. Sk a na kultúrnu činnosť zabezpečovanú
MsÚ vrátane sobášov je potrebných
950 tis. Sk.
V oblasti strategického rozvoja a mestského
informačného systému sú plánované ﬁnančné
prostriedky v sume 7 312 tis. Sk. Public relation má na zabezpečenie a udržanie medzinárodných vzťahov, propagáciu a prezentáciu
mesta doma i v zahraničí a na organizovanie
jarmoku vyčlenených 3 452 tis. Sk. Na spracovanie, tvorbu a prípravu projektov, prieskumné a projektové práce, poplatky a odvody
a na znalecké posudky sú plánované ﬁnančné
prostriedky v sume 2 860 tis. Sk. Sú to výdavky, ktoré je nevyhnutné vynaložiť, aby
sme boli úspešní pri získavaní ﬁnančných
prostriedkov z grantov a fondov. Výdavky
na mestský informačný systém v sume
1 000 tis. Sk súvisia s údržbou výpočtovej
techniky, nákupom náhradných dielov
a so softwarovým vybavením.
Pre Mestskú políciu sú rozpočtované výdavky na úrovni 1 800 tis. Sk. Tieto prostriedky budú použité na PHM, odevy
a obuv policajtov, kamerový systém
a kancelárske vybavenie.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 94 734 tis. Sk. Najväčšia investičná
akcia v hodnote 45 000 tis. Sk je plánovaná na
rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska. Na tejto investičnej akcii bude mesto zo
svojho rozpočtu participovať čiastkou 5 220
tis. Sk (zvyšné prostriedky v sume 39 780 tis.
Sk by mali byť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo Štátneho rozpočtu). Ďalšou
investičnou akciou, ktorá by mala byť ﬁnancovaná z toho istého fondu, je rekonštrukcia
ZŠ Murgaša. Na celú investíciu sú vyčlenené
prostriedky v sume 24 000 tis. Sk, z toho
vlastné prostriedky na spoluﬁnancovanie
sú vo výške 5 160 tis. Sk. Významné sú kapitálové výdavky v doprave. Sú vo výške
10 871 tis. Sk. Tieto ﬁnančné prostriedky
budú použité na investičné akcie vyvolané výstavbou pešej zóny, časť je určená na
vybudovanie parkovísk vo Veči, ďalej na
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investičná akcia
COV

výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodového plášťa objektu, vymaľovanie priestorov schodísk, chodieb, sociálnych priestorov,
zdravotného strediska a mestskej polície, vypracovanie návrhu riešenia na
výmenu sklobetónu za vhodný teploizolačný prvok a následne uskutočniť
aj realizáciu, oprava izolácie strechy na blokoch C a D

investičná akcia
Zimný štadión
- ľadová plocha

výmena a modernizácia trubiek chladiaceho zariadenia, výmena mantinelov a montáž ochranných skliel, rekonštrukcia osvetlenia ľadovej
plochy a rekonštrukcia betónových plôch okolo ľadovej plochy

investičná akcia
Areál Dolná

likvidácia komína bývalej kotolne a zdevastovaného skleníkového
hospodárstva, vypracovanie investičného zámeru na zhodnotenie takto
uvoľneného pozemku, výmena okien, rekonštrukcia kotolne a ústredného
kúrenia, neranie a regulácia tepla v administratívnej budove

investičná akcia
Miestne komunikácie

vybudovanie pešej zóny, generálna rekonštrukcia miestnych komunikácii
v rozsahu 30 000 m2

investičná
akcia Komplexné riešenie
mestskej zelene,
chodníkov a
mobiliáru

vyhodnotenie súčasného stavu verejnej zelene, chodníkov, mobiliéru,
vypracovanie digitálnej pasportizácie mestskej zelene, vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu a rekonštrukciu verejnej mestskej
zelene, chodníkov a mobiliáru, vybudovanie troch centrálnych veľkých
detských ihrísk a likvidácia zdevastovaných ihrísk

sústava verejného osvetlenia

rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

KOMUNÁLNE VOĽBY 2006

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby primátora mesta Šaľa
1. Martin Alföldi, MUDr. - SDKÚ – DS a KDH

4062

2. Tibor Baran, Ing. – SMK-MKP, SMER, SF, ANO, KSS, HZD, ASV, S.O.S., PS, Nádej,
ZSNS

2508

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva - 1.obvod
1. Igor Bečár, MUDr., SDKÚ - DS a KDH

812

2. Jozef Grell, MUDr., SMER

694

3. Miroslav Polónyi, Ing.. SDKÚ_-DS a KDH

659

4. Tibor Dubis, SDKÚ - DS a KDH

594

5. Peter Gomboš, RSDr., SMER

551

6. Milena Verešová,SDKÚ-DSa KDH

518

7. Marián Kántor , Ing., SDKÚ- DS a KDH

495

8. Svetozár Hikkel, MUDr., ZSNS

482

9. Renáta Fardousová, JUDr, nezávislý

478

10. Štefan Kopáčik, SDKÚ -DS a KDH

471

11. Ladislav Szarka, MUDr., SMK-MKP

429

12.Tibor Ševčík, SDKÚ-DS a KDH

426

13. Patrik Braník, Mgr., OKS

419

14. Jaroslav Barcúch , Mgr., SMER

407

15. Božena Oravcová, SDKÚ- DS a KDH

403

16.Margaréta Zozuláková, Mgr., ĽS-HZDS

388

17. Peter Veselý, Mgr. – nezávislý

384

18.Karol Mikloš, Ing., SF

371

19. Ivan Vaško, Mgr., KSS

348

20. Štefan Szeles, Ing., SMK-MKP

326

21. Eva Schmidtová, Bc., SMER

314

22. Tibor Lovecký, Ing. , SMER

297

23. Filip Hučko, Mgr., OKS

266

Je to víťazstvo strednej
generácie
Tieto slová mi v sms správe napísal
otec víťaza volieb na post primátora
mesta MUDr. Martina Alföldiho
ako odpoveď na moju gratuláciu
k dosiahnutému úspechu.
Keď som si prevzal výsledky volieb do mestského zastupiteľstva
a primátora mesta, v zložení poslaneckého zboru to tak jednoznačné
nie je, je to taká veková rôznorodosť.
Takto však rozhodli voliči, ich vôľu
a rozhodnutie treba rešpektovať.
Voliči rozhodli aj o tom, že do
mestského
zastupiteľstva
bolo
zvolených
11
nových
poslancov, z doterajšieho zastupiteľstva
do nového prešlo 14 poslancov.
Rozhodli aj o tom, že terajší zástupca primátora prešiel tak, že najviac vyzdvihnutý kandidát vo Veči
MUDr. Alföldi postupuje ako víťaz
primátoriek, takže ako poslanec
uvoľňuje svoje miesto náhradníkovi,
tým je práve spomínaný zástupca
primátora.
Voliči rozhodli aj o tom, že
najsilnejšou koalíciou v mestskom
parlamente je zoskúpenie SDKÚ-DS
a KDH s počtom 14 mandátov, ďalej
je to 6 nezávislých poslancov, až tak
nezávislí nie sú, lebo sú závislí na vôli
občanov, nominanti SMER-SD získali
3 poslanecké mandáty, SMK má 1 poslanca, po postupe náhradníka bude
ich mať 2, ZSNS získalo 1 mandát.
A to je všetko. Tí, ktorí sa do poslaneckého zboru nedostali, môžu sa
o to pokúsiť o 4 roky.
Víťaz primátoriek MUDr. Martin
Alföldi zvíťazil úplne presvedčivo.
Škoda, že o post primátora sa neuchádzalo viacej kandidátov, bolo
by to súťaživejšie a zaujímavejšie.
Mk
Tan dole na doline
táčike spievajú,
Ježiška vítajú.
Vítam ho ja, vítam,
peniažke si pýtam.
Peniažke mi dajte,
zbohom ostávajte.
(Senohrad)

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / December
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naďalej úspešne

Želáme jej skoré uzdravenie, na budúci rok veľa
športových úspechov už vo vyššej kategórii.

Mk

Úspech mladých karatistov

16.12.2006 ANGEL HEART´S
čas: 9.00 – 12.00 hod, miesto: centrum mesta
17.12.2006 Rozprávkovo
miesto: Divadelná sála, čas: 15.00 h
20.12.2006 Vianočná akadémia
čas: 10.00 hod, 17.00 hod, miesto: DS
22.12.2006 Premietanie pre školy
miesto: Divadelná sála, čas: 8.15 h, 10.00 h.
22.12.2006 ANGEL HEARTS
čas: 15.00 – 18.00 hod, miesto: centrum mesta
22.12.2006 Vianočná mládežnícka diskotéka
miesto: Estrádna sála, čas: 17.00 – 21.00 h
26.12.2006 Vianočný koncert
čas: 16.00 hod, miesto: kostol Sv. Margity A.
28.12.2006 Hudobný klub
miesto: foyer Estrádnej sály, čas: 20.00 h
31.12.2006 Silvestrovská Oldie´s Party
miesto: Estrádna sála, čas: 20.00 h
1.01.2007 Novoročný koncert
čas: 16.00 hod, miesto: kostol Sv. Margity A.
7.01.2007 Rozprávkovo
miesto: Divadelná sála, čas: 15.00 h
13.01.2007 Reprezentačný ples Mesta Šaľa
čas: 20.00 hod, miesto: ES, DS
16.01.2007 Divadlo – Radošinské naivné divadlo
miesto: Divadelná sála, čas: 19.00 h

Spoločenský dom Veča

15.12.2006 Šikovné ruky
miesto: klubovňa SD, čas: 14.30 h
16.12.2006 Tanečník roka 2006
miesto: veľká sála SD, čas: 20.00 h
17.12.2006 premietanie ﬁlmu pre deti
miesto: veľká sála SD, čas: 17.00 h
18.12.2006 Aranžovanie ikebán
miesto: klubovňa SD, čas: 14.30 h
5.01.2007 Šikovné ruky
čas: 14.30 h, vstupné: zdarma
6.01.2007 Trojkráľový koncert
čas: 16.00 hod, miesto: kostol Veča
14.01.2007 Ochotnícke divadlo
čas: 17.00 hod, miesto: veľká sála SD

Mladí karatisti z karate klubu pod vedením Ing. Alexandra Magyara sa koncom
novembra 2006 zúčastnili v Ilave I. kola súťaže federácie pre deti a mládež.
Táto súťaž bola postupovou súťažou na majstrovstvá Slovenska. Súťaže
sa zúčastnilo 16 klubov, reprezentanti zo Šale si počínali veľmi dobre.
V kategórii kata dievčat 9 – 11 r. Paulínka Móriová získala 1. miesto, v rovnakej
kategórii chlapcov obsadil Martin Mačák 1. miesto a Norbert Runák 2. miesto. V súťaži kata družstiev získali Samuel Abrahám, Martin Mačák a Norbert
Runák 2. miesto. Úspešne si počínali aj chlapci v kategórii 12 – 14 r., v tejto
kategórii obsadil Samuel Abrahám 4. miesto a Boris Bleho 5. miesto. K vynikajúcim výsledkom blahoželáme pretekárom, trénerom, ďakujeme samozrejme
i rodičom, ktorí zabezpečujú deťom ich športový rast. Na fotograﬁí prinášame
úspešných mladých karatistov s medailami.
Mk

VINŠOVAČKY

Vybrali sme hrsť vinšovačiek z rôznych oblastí nášho Slovenska. Blíži
sa čas Vianoc i nový rok 2007. Sme občanmi Šale, mnohí však sem prišli
z rôznych obcí a miest, svoje korene, rodisko, príbuzných majú kdesi inde.
V čase Vianoc sa radi na tieto miesta vraciame, aspoň v mysli. Nech Vám
vinše pripomenú rodný kraj, rázovitosť prostredia, ktoré je Vám milé.
Mk

Kultúrne stredisko Večierka

20.12.2006 Výroba vianočných darčekov pre ZŠ
čas: 10.00 h
9.01.2007 Súťaž v tvorbe účesov pre devčatá
čas: 15.00 hod
10.01.2007 Súťaž maľovaní pre žiakov ZŠ
čas: 10.00 hod
12.01.2007 Súťažno-zábavné popoludnie pre deti
čas: 15.00 hod
Zmena programu vyhradená !!!

V Novom roku dobré priania,
zdravia, šťastia, milovania,
nech vám letia do truhlice
groše ako holubice,
k tomu ešte úspech v práci;
to vám na dnes musí stačiť.

KULTÚRA

Viktória

Dom kultúry Šaľa

KULTÚRNE PODUJATIA december 06 - január 07

Po úspešných vystúpeniach v Helsinkách a nedávno
v nemeckom meste Bochum, kde Viktória Borovská
získala 3. miesto na majstrovstvách Európy v moderných tancoch a tým aj bronzovú medailu, sa táto
nádejná tanečníčka zúčastnila v Prešove na súťaži
PRE Show Cup 2006. Pretekala v disciplínach
SP DVK Disco Dance Hip Hop. 9V oboch disciplínach obsadila 1. miesto, stala sa dvojnásobnou
víťazkou prestížnej súťaže, ktorej sa zúčastnili
najlepšie tanečníčky zo Slovenska v kategórii
dievčat. V prvej disciplíne súťažilo 73 pretekárok,
v druhej 52. Jej úspech je o to prenikavejší, že
na súťaži pretekala zdravotne nie v poriadku. Za
Viktóriou zaostali pretekárky z Bratislavy, Žiliny,
Banskej Bystrice, Martina, Prešova, Považskej
Bystrice, Levíc a Krupiny. Úspešne prezentovala seba, svoj klub Jumping Šaľa i naše mesto.
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KULTÚRA

Zápas Sörena Kierkegaarda
Nová kniha slávnostne uvedená
V polovici novembra sa v obradnej sieni mestského
úradu zhromaždili pozvaní hostia, predstavitelia samosprávy – primátor mesta, poslanci zastupiteľstva,
priatelia autora knihy Zápas Sörena Kierkegaarda pána
PaedDr. Romana Králika, ThD. Program podujatia
sa uskutočnil za účasti J. E. Jörgen Munk Rasmussena, veľvyslanca Dánskeho kráľovstva na Slovensku.
PaedDr. Roman Králik, ThD (1973) študoval teológiu
a ﬁlozoﬁu v USA, na Husitskej teologickej fakulte UK
v Prahe, Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
a Filozoﬁckej fakulte UKF v Nitre. Jeho nová kniha
Zápas Sörena Kierkegaarda obsahuje zjednodušene
povedané dve časti. V prvej sa predstavuje ako autor
diela, ktoré bolo doktorandskou prácou, ktorú prezentoval vo februári 2006 na Husitskej teologickej fakulte
UK v Prahe, v druhej vystupuje ako editor. Táto časť sa
nazýva Diskusie o Kierkegaardovi. V tejto sa viacerí
autori vyjadrujú k samotnému dielu Dr. Králika, no aj
k osobnosti a dielu dánskeho ﬁlozofa. Prvá časť knihy
je publikovaná v češtine, druhá časť strieda češtinu
so slovenčinou – podľa autora príspevku. Slávnostné
uvedenie knihy urobili dánsky veľvyslanec a primátor
mesta kvetnými lupienkami. Šaľa sa tak stáva významným mestom v spoznávaní osoby a diela tohto dánskeho ﬁlozofa. Pripomína nám ho najmä Kierkegaardova
kolekcia kníh, ktorá je umiestnená v mestskej knižnici,
bude ho pripomínať aj uvedenie knihy a v neposlednom rade i skutočnosť, že v Šali boli otvorené Dni slovensko – dánskej kultúry a priateľstva. Tieto otváral pán
veľvyslanec J. E. Jörgen Munk Rasmussen v priestoroch
domu kultúry. Spomínané Dni boli súčasťou Colourfestu. Vrátim sa k autorovi knihy. V úvode ku svojej knihe
píše aj o liste, ktorý dostal v roku 1994 od Karla Kryla.
Súčasťou toho listu je aj báseň Čo je pokora? Prezentujem ju čitateľom v pôvodnom texte. Stojí na zamyslenie:

SLOVENSKÝ KÓD V PARKU
Pod týmto názvom prezentovali svoje
umelecké diala autori Mgr. art. Roman Bezák a Mgr. art. Peter Fašanok
pri slávnostnom otvorení Art parku na
Dolnej ulici. Stalo sa tak 24. novembra v priestore vedľa Sadu novonarodených detí. Otvorenia okrem autorov
sa zúčastnili predstavitelia samosprávy,
pozvaní hostia. príjemnú atmosféru
umocnila ľudová cimbalová hudba.
Myšlienku otvoriť v Šali Art park skrsla
v hlave p. Bezáka. Napriek mnohým
problémom sa dielo podarilo. Ide o podstate o pilotný projekt na Slovensku,
v budúcnosti bude možné v Art parku
vystaviť ďalšie výtvarné diela. V Art
parku sú umiestnené štyri výtvarné diela,
ktoré sú osobnou prezentáciou autorov
a vhodným spôsobom vytvárajú so Sadom novonarodených detí harmonický

celok. Vystavované diela okrem iného
chcú návštevníkov, okoloidúcich priviesť
k hodnotám duchovným, aby sme siahli
po hodnotách umeleckého vnímania
sveta. Art park spolu s autormi slávnostne otvoril prestrihnutím pásky primátor mesta Ing. Baran. Po slávnostnom
otvorení sa uskutočnil akt podpísania
zakladateľskej listiny Art parku, v ktorej
sa okrem iného píše: „Art parkom vzniká
príťažlivá príležitosť a možnosť tvorivej
konfrontácie výtvarných programov
a umeleckých sympózií. Je priestorom
pre jeho každoročné dotváranie sochami, prípadne inými výtvarnými
motívmi, zhotovenými umelcami mesta.
Zároveň poskytne atraktívne prostredie,
slúžiace verejnosti na stretávanie sa.“
Zakladateľskú listinu podpísali autori umeleckých diel a primátor mesta.

Mk

Vinšujem ja vám na tieto sviatky
ponajprv šťastie, zdravie,
hojné božské požehnanie,
na poli úrody, v stodolách plienoty,
v komore hojnosť, v pitvore svornosť,
v izbe lásku úprimnosť
a na dietkach radosť,
aby ste boli veselí ako v nebi anjeli
a trváci ako tento stolíček.
(Orava)

Vždy znova – z nuly
stěny dómu stmelit.
Ze vzdoru!
Svobodnou vůlí
vytrvale čelit
netvoru,
bez pýchy – v stoje
střepy odstraňovat
ze sítnic...
Pokora – to je
všechno obětovat,
nechtít nic.

Mk

CAECILIA CHORUS A CANTARÍNA

Tieto dva spevácke zbory sa predstavili na výročnom koncerte šalianskeho zboru
v nedeľu podvečer 19. novembra v rímskokatolíckom kostole. Šaliansky zbor sa predstavil
ukážkami z nového repertoáru. Boli to najmä černošské spirituály a populárna hudba.
Zbor dirigovala Mgr. Art. Eva Bogárová. V druhej časti koncertu vystúpil dievčenský zbor
Cantarína z Prahy. Zaspieval tiež černošské spirituály, zazneli i piesne z repertoáru Madony. Koncert sa tešil mimoriadnej pozornosti návštevníkov. Vďačné obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom ocenilo kvalitné vystúpenie obidvoch zborov. Krásne kytice kvetov
odovzdané zborom primátorom mesta boli výrazom vďačnosti za príjemne prežité chvíle.

Mk

POZVANIE NA
KONCERTY
Koniec roka starého a začiatok toho
nového je v znamení tradičných koncertov. Oddelenie kultúry MsÚ spolu
so základnou umeleckou školou, farským úradom a zborom pre občianske
záležitosti pripravujú pre občanov
nášho mesta tieto koncerty:

Vianočný koncert,

ktorý sa uskutoční 26. novembra (utorok) 2006 v rímskokatolíckom kostole
v Šali so začiatkom o 16.30 hodine.

Novoročný koncert,

tento sa uskutoční v pondelok 1. januára 2007 so začiatkom o 16.30 hodine
tiež v rímskokatolíckom kostole v Šali.

Trojkráľový koncert,

ktorý sa bude konať 6. januára 2007
(sobota) v starom kostole vo Veči so
začiatkom o 16.30 hodine. Na koncertoch sa predstaví spevácky zbor
Caecília chorus, Igor Bečár, sólisti
ZPOZ, bratia Patkolóvci a ďalší pozvaní hostia. Presný program sa v týchto
dňoch pripravuje, včas o ňom bude
verejnosť informovaná. Tešíme sa na
všetkých, ktorí v dňoch vianočných
i novoročných si tieto koncerty obľúbili.
redakcia

Schválené ocenenia
mesta Šaľa

24. Katarína Kleštincová, HZD

263

25. Ján Stieranka,Ing., SMER

228

26. Tibor Belovič, HZD

199

27. Juraj Varsányi, SF

184

28. František Kollár, KSS

148

29. Michal Čabo , ANO

112

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva - 2.obvod
771

2. Jozef Mečiar, Ing., SDKÚ-DS a KDH

701

3. Helena Psotová, Ing., SMER

697

4. Tibor Mikula, Ing., SDKÚ-DS a KDH

659

5. Štefan Bartošovič, Ing., nezávislý

630

6. László Gyurovszký, Ing., SMK-_MKP

586

7. Peter Hollý, Ing., SDKÚ -DS a KDH

581

8. Jozef Husárik, Ing.,nezávislý

578

9. Michal Lužica, Ing., SDKÚ- DS a KDH

551

10. Vladimír Gejdoš, Ing., SDKÚ – DS a KDH

546

11. Mária Galbavá, Ing., SDKÚ – DS a KDH

465

12. Nora Švecová, MUDr., ZSNS

431

13. Marián Rakovský, Mgr., SDKÚ - DS a KDH

413

14. Ágnes Biró,PaedDr., SMK-MKP

402

15. Vincencia Kelemenová, SDKÚ- DS a KDH

382

16. Regan Belovič, MUDr. , SMER

379

17. Radovan Braník, Ing., OKS

370

18. Juraj Guláš, ĽS-HZDS

362

19. Rudolf Berec, Ing., SMER

359

20. Peter Popluhár, SMK- MKP

357

21. Pavol Ružanský, Ing., Mgr., SDKÚ - DS a KDH

332

22. Ivona Topercerová, Ing., nezávislý

309

23. Peter Chlipala, Mgr., nezávislý

300

24. Štefan Packa, Ing., SMER

297

25. Mária Takáčová MUDr. , KSS

296

26. Marta Borovská, SMER

287

27. Tomáš Egri, Ing., PS

276

28. Tibor Kečkéš , PhDr., KSS

266

29. Erik Mikloš, Ing., SF

266

3. Ivan Kováč, Ing., nezávislý

461

4. Gabriela Talajková, SDKÚ - DS a KDH

443

5. Ladislav Košičár, nezávislý

413

6. Jozef Belický, Mgr. , nezávislý

401

7. Ľubomír Stredanský, Ing., SDKÚ- DS a KDH

360

8. Ján Kmeťo, SDKÚ - _DS a KDH

331

9.František Botka , Ing. , SMK-MKP

328

Mestské zastupiteľstvo na svojom za234
sadnutí 16. novembra 2006 preroko- 30. Jozef Melo, ĽS- HZDS
177
valo návrh na udelenie ocenení mesta 31.. Peter Balogh, SF
89
Šaľa. Mestské zastupiteľstvo schválilo 32. Viktória Khernová, ASV
udelenie Ceny mesta Šaľa pre Archeolo- 33. Beáta Stieﬂerová – SF
83
gický krúžok Šaľa (za návrh hlasovalo 34. Ondrej Miťko, HZD
75
14 poslancov) a pre Základnú organizáciu Csemadok Šaľa (za návrh hla- Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva - 3.obvod
sovalo 13 poslancov). Ďalšie návrhy na 1. Martin Alföldi, MUDr., SDKÚ – DS a KDH
906
udelenie Ceny mesta Šaľa a na udelenie
2. Erika Velasquézová, Ing., SDKÚ -_DS a KDH
530
Čestného občianstva schválené neboli.
Mk

www.sala.sk
denné informácie o dianí v
našom meste

pokračovanie na ďalšej strane >>

1. Jozef Varsányi, Mgr. - nezávislý

SAMOSPRÁVA
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10. Ladislav Jaroš, st., SMER

325

11. Marián Antal, Ing. , SDKÚ – DS a KDH

305

12. Miloš Rehák, nezávislý

281

13. Zoltán Káras, SF

257

14. Peter Plenta , SDKÚ-DS a KDH

250

15.Miroslav Sýkora, nezávislý

245

16.Michal Kohút, nezávislý

237

17. Tibor Vrábel, Ing., ĽS-HZDS

229

18. Pavol Fekete, SDKÚ -DS a KDH

185

19. Lucia Zelezníková , PS

183

20. Roman Peťovský, Mgr, ĽS-HZDS

179

21. Ľudovít Vicena, ĽS-HZDS

170

22.Tibor Vajda, SMK-MKP

160

23. Andrej Holásek, S.O.S.

135

24. Vladimír Orémus, ĽS- HZDS

132

25. Štefan Varsányi, HZD

126

STRETNUTIE PODNIKATEĽOV A PREDSTAVITEĽOV MESTA

MESTO ŠAĽA
prijme do pracovného pomeru k obsadeniu
pracovnej
pozície
technika – zvukára, s možnosťou nástupu ihneď pri splnení nasledovných
požiadaviek.
Kvaliﬁkačné predpoklady:

- úplné stredné vzdelanie technického zamerania
- vodičský preukaz skupiny „B“

Iné kritériá a požiadavky:

- schopnosť spracovania analógového i digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov
- schopnosť scénického osvetlenia a ozvučenia
- organizačné schopnosti
- dobrý hudobný sluch výhodou

Prihlášku vrátane uvedenia
písomného
a
telefonického kontaktu, overenú fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, príp. iné doklady o odbornosti
v požadovanej oblasti s profesným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov možno podať osobne alebo zaslať poštou
na adresu:

Vyše sto hostí sa zúčastnilo spoločenského stretnutia, ktoré sa už niekoľko rokov
uskutočňuje na pozvanie primátora mesta ku koncu kalendárneho roka. Podnikatelia zo Šale, z blízkeho i väčšieho okolia, poslanci mestského zastupiteľstva, síce nie
všetci, pracovníci mests-kého úradu, ďalší hostia, ktorí prijali pozvanie, sa stretli
podvečer 22. novembra v reštaurácii PATRIA BAR. V príjemnej atmosfére
sa spomínali udalosti tohto roku, zdôrazňovala sa potreba spolupráce mesta
a podnikateľov. Mnohí zástupcovia ﬁriem prezentovali výsledky svojej práce Mestský úrad
pri rozvoji nášho mesta. V tomto roku vznikli na území mesta mnohé nové ob- personálny referát
jekty, zrekonštruovali sa staré, pribudli nové prevádzky a zariadenia, často ako Zn. technik
dôkaz spolupráce samosprávy a podnikateľskej sféry. Primátor mesta i ďalší funk- Nám. Sv. Trojice č. 7
cionári mesta vyslovili poďakovanie podnikateľom za ich úsilie pomáhať rozvoju 927 15 Šaľa
mesta. Vyslovili presvedčenie, že spolupráca bude prospešná aj v budúcom roku. Mk

Zástupcovia ﬁrmy HOBAS na futbalovom štadióne

Pondelňajší večer 27. novembra na futbalovom štadióne patril návšteve zástupcov rakúskej
ﬁrmy HOBAS. Ide o tú istú ﬁrmu,
ktorá je organizátorom medzinárodného futbalového turnaja
žiakov. Tento turnaj v tomto roku
vyhrali práve „prípravkári“ zo
Šale. Malí futbalisti boli prítomní
aj na tomto stretnutí, všetkých
hostí pozdravili svojím typickým
„bojovým“ pokrikom. Zástupca
ﬁrmy HOBAS pán Klaus Battistata odovzdal malým futbalistom
darčeky, ktoré im pripomenuli
príjemné a pekné chvíle v Klagenfurte. Cieľom návštevy zás-

tupcov ﬁrmy HOBAS bolo získať
informácie o vybavenosti futbalového štadióna, úrovni ihrísk
i potrebných služieb pre organizovanie medzinárodného futbalového turnaja žiakov. Vo svojom
príhovore pán Battistata porovnal
futbal so životom. „Vo futbale
i v živote vyhrávate, prehrávate,
sedíte na lavičke náhradníkov,
ak sa mladí ľudia venujú športu
a futbalu zvlášť – to je správne,“
takto hodnotil futbal rakúsky
hosť. Malí šalianski futbalisti mu
imponovali už v Rakúsku: „Šaľa
bude vždy tam, kde sa bude hrať
turnaj HOBAS-u.“ Zástupcu

ﬁrmy HOBAS privítal prezident
FK Slovan Duslo Šaľa Ing. M.
Wöllner a primátor mesta Ing. Tibor Baran. Prítomní boli aj ďalší
zástupcovia samosprávy, mestského úradu, funkcionári klubu,
samozrejme aj viacerí rodičia
malých futbalistov. Ing. Wöllner
oboznámil zástupcov ﬁrmy HOBAS s históriou a súčasnosťou
klubu,
úspechmi
dospelých
družstiev mužov i žien, vysoko
ocenil rozvoj mládežníckeho futbalu, budovanie ihrísk na školách
i postupnú rekonštrukciu areálu
futbalového štadióna. Družstvo
žien získalo majstrovský titul
SR, družstvo mužov bude na jar
hrať prelínaciu súťaž. Zdôraznil
potrebu rozvíjať mládežnícke
kategórie, aby čo najviac detí,
mladých talentovaných futbalistov
bolo na ihriskách. Či medzinárodný futbalový turnaj bude v Šali?
Počkáme na rozhodnutie HOBASu a dohody zainteresovaných.

Mk

Z policajného
zápisníka
Dňa 3. 11. 2006 o 21.55 h
nahlásili na MsP, že na Hollého ul. č. 20 sa nachádza
neznáma osoba v pivničných
priestoroch. Na mieste bol
hliadkou zadržaný 20-ročný M.
Č., ktorý sa vlámal do pivníc.
Prípad prevzalo OO PZ v Šali.
Dňa 6. 11. 2006 o 17.55 h na
Nitrianskej ul. 40-ročný Z.
H. podnapilom stave nabúral
s bicyklom do osobného motorového vozidla zn. Octavia
a odlomil spätné zrkadlo. Prípad
prevzalo OD PZ Nové Zámky.
Dňa 28. 11. 2006 o 13.50 h sa dopustila drobnej krádeže 28-ročná Z. S. na Hlavnej ul. v predajni DM drogéria, kde odcudzila
tovar v hodnote 282,-Sk. Prípad
bol riešený v blokovom konaní.
por. J. Komjáthy

15

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / December 2006

Takto oslovili cestovná agentúra
Z – TRAVEL a primátor mesta
Ing. Baran priaznivcov zaujímavých rozprávaní a spomienok
na starú Šaľu. Preplnené priestory reštaurácie Lukas patrili
v nedeľné popoludnie 19. novembra spomienkam na zaujímavé
osobnosti nedávnych rokov, či
desaťročí. Pamätníci starej Šale,
no i mladšie generácie si priblížili
osobnosť šalianskeho maliara
Viliama Takácsa. Mnohí si ešte
pamätajú atmosféru jeho ateliéru na Hlavnej ulici, vôňu farieb
i postupný vznik jeho obrazov. Na
stretnutí boli prítomné jeho deti,
dvaja synovia i dcéra, vnúčatá,
vdova maliara. Všetci s úctou hovorili o človeku, ktorý bol nielen
maliarom, no i predavačom, veselým spoločníkom, lokálpatriotom Šale. Rád maľoval prírodu,
najmä
dolnozemskú
pustu
s koňmi i jazdcami, Balaton, no
i portréty svojich detí, či rázovité postavy Šale. Zaujímavý je
osud obrazu Krista, ktorý vznikol
podľa námetu Munkácsiho obrazu
„Kristus pred Pilátom Pontským“.
Postavu Krista predkreslil pán
Miček, otec MUDr. Mičeka, no
farebne dotvoril pán Takács,
obraz bol u Mičekovcov, neskôr
sa stratil a dlhé roky o ňom nikto
nevedel. Až po rokoch ho v jednej
televíznej relácii členovia rodiny
Mičekovcov zazreli v kancelárii
biskupského úradu evanjelickej
cirkvi v Bratislave. Obraz je
podľa slov MUDr. Mičeka „na
najsprávnejšom mieste“ a rodina si nenárokuje jeho vrátenie.
V ďalšej časti príjemného popoludnia ožili životné osudy učiteľov,
ktorí v Šali žili, učili, venovali sa
však aj mnohostrannej činnosti,
boli kronikármi, športovcami, hudobníkmi, ochranármi, vedúcimi
divadelných súborov, tanečníkmi,

spevákmi. Predovšetkým to však
boli vynikajúci ľudia. Takí boli
József Péter, Mária Krázelová,
Karol Šmida, Peter Bošňák, Ján
Mutkovič, no i mnohí ďalší, na
ktorých spomínali kolegovia,
členovia rodiny, priatelia, hostia. Život učiteľov bol pestrý
a zaujímavý. Dôležité boli vzťahy,
bez ohľadu, z ktorej školy pochádzali. Spolu hrávali futbal, basketbal, stolný tenis, volejbal. Do
redakcie nám priniesol dobovú
fotograﬁu futbalového mužstva
učiteľov pán Jozef Varšányi.
Fotograﬁa vznikla pred zápasom
s lekármi, v ktorom učitelia vyhrali tuším 8:1. Výsledok však
nebol dôležitý. Potešením bolo
vidieť obrazy pána Takácsa, portréty známych ľudí, kroniku mesta
písanú p. Šmidom a p. Bošňákom,
dobové fotograﬁe. Bolo to
príjemné posedenie v príjemnej
atmosfére a prostredí. Vďaka
patrí organizátorom, moderátorke
pani G. Alföldiovej, majiteľovi
reštaurácie. Rozprávanie bolo spojené i s hudbou. O to sa postarala
hudobná skupina Karola Šormana
a jeho sólistov. Obľúbené slovenské i maďarské piesne učiteľov
i p. Takácsa, známe swingové
skladby dotvárali atmosféru slova.
Chválime cestovnú kanceláriu za
vysoko záslužnú činnosť, ktorej
sa venujú. Už teraz sa tešíme na
ďalšie posedenie. Pravidelne sa
zúčastňujem týchto posedení.
za tých niekoľko stretnutí deﬁlovala celá galéria zaujímavých
ľudí, ktorí tvorili oﬁciálnu
i neoﬁciálnu históriu mesta. Len
mám obavu, že mnohí upadnú
do zabudnutia. Čo tak bibliograﬁcky spracovať ich životné
osudy? Tu by mala zohrať svoju
úlohu mestská knižnica, či oddelenie kultúry mestského úradu.

Mk

Stretnutie troch generácií
Ocenenie najlepších
žiakov ZŠ
Priestory obradnej siene patrili 29. novembra najlepším žiakom
základných škôl, ich učiteľom, riaditeľom materských a základných škôl, no aj tým, ktorí stáli na čele škôl pred viacerými
rokmi, teda trom generáciám, ako v úvode povedala moderátorka podujatia Ing. Sedliačiková. Na stretnutí boli prítomní
funkcionári samosprávy, členovia komisie školstva MsZ, pracovníci školského úradu, viacerí rodičia, no a samozrejme žiaci
škôl, ktorí si za svoje študijné výsledky a správanie prevzali
z rúk primátora mesta Ing. Barana a Ing. Psotovej, predsedníčky
komisie školstva diplomy a vecné dary. Primátor mesta vo svojom príhovore ocenil dosiahnuté študijné výsledky ocenených
žiakov, vyslovil presvedčenie, že ich príklady budú motiváciou aj ostatným, aby strhli svojich spolužiakov. Poďakoval
za prácu aj pedagógom, vedeniu škôl za starostlivosť o nadané
deti a za rozvoj mimoškolských aktivít. Vedúci školského úradu
PaedDr. Vrbovský vo svojom vystúpení vyzdvihol niekoľko
zaujímavých faktov z činnosti škôl. Ocenil skutočnosť, že až
80% absolventov ZŠ bolo prijatých na maturitné formy štúdia.
V Nitrianskom samosprávnom kraji z 252 škôl sa ZŠ Krátka
v hodnotení výsledkov umiestnila na 8. mieste, v športovej
činnosti ZŠ Hollého získala 3. miesto, viaceré školy úspešne
realizovali mnohé projekty v školskej i mimoškolskej činnosti.
Ocenil výsledky ZUŠ, CVČ, ich zapájanie do aktivít vyše 2000
žiakov i študentov, pozitívne hodnotil i prácu materských škôl,
ich úsilie inovovať prácu s deťmi, napríklad vyučovaním anglického jazyka v MŠ. Konštatoval pokles počtu žiakov, za posledné
3 roky to bolo o 465 detí, na druhej strane tento fenomén spôsobil, že na ZŠ nie je trieda, v ktorej by bolo viac ako 30 žiakov,
priemerný počet žiakov na triedu je 21. Atmosféru podujatia
umocnili spevom žiačky ZŠ Pionierka Katka Kisová a Nikola
Wöllnerová a ich učiteľ Zoltán Mikó. Radi zverejňujeme mená
žiakov s príslušnosťou ku škole. Ocenenie prevzali:
ZŠ Bernolákova – Daniela Szabová - Ján Jóža
ZŠ Hollého – Lucia Hrubá - Michal Petrikovič
ZŠ Horná ul. – Simona Dubisová - Lucia Mészárosová
ZŠ Krátka – Christian Ulehla - Patrícia Leššová
ZŠ Pionierka – Alexandra Balušková - Ľudovít Popelka
ZŠ v MŠ v VJM P. Pázmaňa – Rebeka Szemet - Tünde Zsák
V závere slávnostného stretnutia vystúpila Ing. Psotová, ktorá
v mene školskej komisie MsZ ocenila študijné výsledky i
správanie prítomných žiakov, poďakovala učiteľom za ich námahu a úsilie, „pretože učiteľ žije svoj život pre budúce generácie, otvára mladým ľuďom dvere, dáva im svoju múdrosť,
poznatky i skúsenosti.“ Bolo to pekné, príjemné stretnutie troch
generácií. Škoda, že takého stretnutia sa nezúčastňujú stredné
školy, ich najlepší študenti, učitelia, riaditelia. Veď i stredné školy pôsobia v meste, dotvárajú jeho kolorit, prezentujú
svojimi výsledkami mesto i kraj, bolo by vhodné, ak by mali
možnosť takto predstúpiť pred verejnosť mesta. Snáď o rok.
Mk

KULTÚRA

OPÄŤ SPOMÍNAME NA
STARÚ ŠAĽU
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POLICAJTI HRALI FUTBAL
INFORMÁCIE

IX. ročník medzinárodného halového turnaja

Koncom novembra sa v mestskej športovej hale uskutočnil už IX. ročník medzinárodného
halového turnaja vo futbale o Putovný pohár náčelníka mestskej polície Šaľa. Ak pripočítame
aj nultý ročník, tak vlastne už desiaty raz sa stretli policajné družstvá zo Slovenska i zahraničia,
aby presvedčili divákov o svojich futbalových kvalitách. Tento rok sa turnaja zúčastnilo
8 družstiev:
3m. MsP Šaľa

Podúva z chotára, srdce sa otvára,
v duši sa rozhostí nežný cit radosti,
stromček sa ligoce ...
Veselé Vianoce!

Rasťo Ekkert v Šali

Dňa 20.11.2006 sa v kongresovej sále mestského úradu uskutočnila beseda s reportérom
televízie JOJ Rasťom Ekkertom. Pri príležitosti
vydania knihy s názvom „Bláznivá cesta okolo sveta za 80 dní“, ktorú Rasťo Ekkert pred
nedávnom pokrstil, sa nám podarilo v spolupráci s televíziou JOJ zorganizovať toto
príjemné posedenie sprevádzané podrobným
opisom cesty okolo sveta, ktorú tento redaktor
pred nedávnom absolvoval. Rasťove zážitky
z cesty boli o to zaujímavejšie, že nám ich
priblížil aj prostredníctvom projekcie veľmi
kvalitne a podrobne spracovaného dokumentu, ktorý bol príjemným pozadím celej besedy.
Spomínaná kniha, ktorá je akýmsi denníkom
Rasťovej cesty okolo sveta, je príjemným
a oddychovým čítaním pre všetkých, nielen
pre cestovateľov. Taktiež nám Rasťo prezradil
svoje ďalšie cestovateľské plány, ktoré,
ako nám prisľúbil, príde znovu veľmi rád
odprezentovať. Takže mu držíme palce, aby sa
mu ďalšia cesta vydarila a mohol nám znova
sprostredkovať svoje zážitky. Osobne by som
chcela poďakovať študentom a pedagógom,
ktorí sa tejto akcie zúčastnili a zvlášť patrí
poďakovanie pani učiteľke Iviczeovej a žiakom
8. A triedy zo Základnej školy J. Murgaša
v Šali, ktorí nás svojou disciplinovanosťou
a zaujímavými otázkami počas trvania
besedy veľmi príjemne prekvapili. Moje
poďakovanie patrí aj Miroslavovi Demínovi
a TV JOJ, ktorí nám túto akciu pomohli
zorganizovať a samozrejme Rasťovi Ekkertovi za nezabudnuteľný cestovateľský zážitok.
Mgr. Adriana Gerová
vedúca MsK v Šali

MsP Šaľa
MsP Nitra
MsP Nové Zámky
OR PZ Nové Zámky
Mesto Konskie – Poľsko
Mesto Telč – Česká republika
Polícia Oroszlány – Maďarsko
Mesto Šaľa

1m. ORPZ Nové Zámky

2m. MsP Nové Zámky

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, v ktorých súperili každý s každým, dve najlepšie
družstvá zo skupín postúpili do semiﬁnále, víťazi semiﬁnálových bojov súperili o celkového
víťaza. Vo ﬁnálovom zápase sa stretli dve družstvá z Nových Zámkov, presvedčivo zvíťazilo
družstvo OR PZ nad MsP výsledkom 4:0. Rovnakým výsledkom 4:0 sa skončil aj zápas o 3.
miesto, v ktorom mužstvo MsP Šaľa porazilo zahraničného súpera z poľského mesta Konskie.
Na 5. až 8. mieste sa umiestnili: Mesto šaľa, Telč, Oroszlány a MsP Nitra. Turnaj bol
organizačne veľmi dobre pripravený, otvorenia turnaja sa zúčastnil aj primátor mesta Ing.
Tibor Baran a prednosta MsÚ Mgr. Jozef Belický, ktorý stál pri zrode tohto turnaja. Spolu
s viceprimátorom Ing. Botkom odovzdávali aj ceny pre najlepšie umiestnené mužstvá. Turnaj priniesol kvalitnú hru, rivalitu medzi súpermi, no i priateľské gestá a stretnutia ľudí,
ktorí si majú čo povedať aj mimo služobných povinností. Riaditeľom turnaja bol náčelník
MsP Šaľa kpt. Peter Krokavec, ktorý s tímom svojich spolupracovníkov a spolupracovníčok
pripravili kvalitné zázemie pre všetkých zúčastnených. Vrelá vďaka patrí aj všetkým sponzorom a reklamným partnerom, ktorých v tomto roku bolo vyše päťdesiat. Ako sa vyjadril riaditeľ turnaja, „IX. ročník skončil, už sa začína pripravovať desiaty – jubilejný.“
Už sa tešíme!
Výsledky medzinárodného turnaja
Skupina „A“: MsP Šaľa – 0roszlány 1:1 (Prúčny), Mesto Šaľa – Konskie 2:2 (Meszlényi, Farkas – Fronczyk, Stanek), Oroszlány – Konskie 0:2
(Stanek, Szcepanyk), MsP Šaľa – Mesto Šaľa 2:1 (Prúčny, Varga – Meszlényi), Mesto Šaľa
– 0roszlány 3:1 (Vincze, Gašparovič, Borbély - Fuleczki), MsP Šaľa – Konskie 0:0.
Poradie v skupine:
1. Konskie 4:2 – 7 bodov,
2. MsP Šaľa 3:2 – 7 bodov,
3. Mesto Šaľa 6:5 – 4 body,
4. 0roszlány 2:6 – 1 bod.
Skupina „B“: 0RPZ Nové Zámky – MsP Nové Zámky 2:4 (Jóba 2 – Andrašík, Blaho, Adamovič, Kramár), Telč – MsP Nitra 4:1 (Nerad 2, Jančo 2 – Lenčéš), MsP
N. Zámky – Telč 5:1 (Černák 3, Adamovič 2 - Nerad), OR PZ Nové Zámky – MsP Nitra 4:0 (Ivan 2, Jóba, Galbavý), MsP N. Zámky – MsP Nitra 3:0 (Čambalík, Blaho, Černák), Telč – OR PZ Nové Zámky 0:5 (Ondriaš, Letko, Ivan, Jóba, Očovský).
Poradie v skupine:
1. MsP Nové Zámky 12:3 – 9 bodov,
2. 0R PZ Nové Zámky 11:4 – 8 bodov,
3. Telč 5:11 – 3 body,
4. MsP Nitra 1:11 – 0 bodov.
Semiﬁnále: Konskie – OR PZ Nové Zámky 1:2 (1:1) Stanek – Jóba 2, MsP Nové Zámky – MsP
Šaľa 2:1(1:1) Blaho 2 – R. Darázs. Stretnutie o 3. miesto: Konskie – MsP Šaľa 0:4 (0:1) Prúčny
2, Varga 2. Finále: OR PZ Nové Zámky – MsP Nové Zámky 4:0 (2:0) Jóba 2, Ivan, Bugri.
Víťazný kolektív OR PZ Nové Zámky, ktorý doplnili aj kolegovia zo šalianskej
pobočky, reprezentovali hráči: Galbavý, Ivan, Letko, Kókai, Cigáň, Ondriaš,
Strigáč, Očovský, Bugri a Jóba, ktorý bol s 8 gólmi aj najlepším strelcom turnaja.
Štatistické údaje poskytol p. J. Sklenár.

Mk
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Územný plán (ÚPN) mesta Šaľa bol schválený mestským zastupiteľstvom v Šali
dňa 24.6.2004. V priebehu cca 2-ročného
používania územného plánu bolo možné
overiť v praxi jeho základnú urbanistickú
koncepciu i čiastkové prvky. Ukázalo sa, že
územný plán mesta je čo do stratégie rozvoja mesta, zásad funkčného využívania
a organizácie priestorového usporiadania (priestorovej regulácie) vypracovaný
odborne na vysokej kvalitatívnej úrovni
a s náležitou podrobnosťou a že je v zásade
vyhovujúci.
V priebehu používania ÚPN mesta Šaľa sa
vyskytlo niekoľko nových skutočností, ako
napr. predbežné investičné zámery zo strany potenciálnych investorov na situovanie
rôznych
podnikateľských
prevádzok
v katastrálnom území Šale, zmena vlastníckych vzťahov s požiadavkou na zmenu
funkčného využitia príslušných pozemkov
a pod. Rozšírenie možností pre umiestňovanie rôznych komerčných prevádzok vybavenosti a rozptýlenej výroby a výrobných služieb (skrátene: podnikateľských
prevádzok) sa ukázalo ako nevyhnutné
o. i. aj vzhľadom na trvalý nezáujem investorov lokalizovať svoje zámery v rámci
disponibilných plôch v areáli Duslo, a.s.
Šaľa, napriek ich usmerňovaniu zo strany
samosprávy mesta. Mesto Šaľa po posúdení
a prehodnotení požiadaviek na lokálnu zmenu funkčného využitia niektorých lokalít sa
v roku 2006 rozhodlo zabezpečiť zmeny
a doplnky územného plánu mesta.
Obstaraním zmien a doplnkov územného
plánu obce (ďalej len ZaD ÚPNO) Šaľa bol
u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverený mestský architekt mesta
Šaľa Ing.arch. Imrich Pleidel ako odborne
spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebného zákona).
Na základe predchádzajúceho výberového
konania bola spracovaním dokumentácie
ZaD ÚPN Šaľa poverená spoločnosť
SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra, ktorá bola
spracovateľom platného územného plánu
z r. 2004. Východiskovým podkladom pre
vypracovanie dokumentácie návrhu ZaD
ÚPN Šaľa bol pre spracovateľa zadávací dokument „Obsah a rozsah zmien a doplnkov
ÚPN mesta Šaľa“, ktorý bol prerokovaný
v MsZ v Šali dňa 27. 4. 2006.
Na základe príslušného uznesenia MsZ
Šaľa bol vypracovaný návrh ZaD ÚPN
pre 7 lokalít v k. ú. Šaľa. Tento návrh bol
v priebehu spracovania a prerokovania doplnený ešte o lokalitu v priestore autobusovej stanice, kde medzičasom došlo k zmene
vlastníckych vzťahov. Vo väzbe na túto
skutočnosť bolo potrebné primerane upraviť
časové lehoty v rámci procesu spracovania
a prerokovania kompletného návrhu ZaD
ÚPN mesta Šaľa.
Pôvodný návrh ZaD č. 1 ÚPN mesta Šaľa
(pre 7 lokalít) bol v zmysle stavebného
zákona č. 50/1976 Zb. zverejnený pre širokú
verejnosť oznámením a vystavením výkresovej dokumentácie na úradnej tabuli mesta
dňa 4. 7. 2006 a súčasne na internetových
stránkach mesta. Oznámenie o začatí prerokovania ZaD ÚPN Šaľa spolu s výzvou
na predkladanie stanovísk, doplňujúcich
návrhov, pripomienok a pod. bolo zároveň
zaslané všetkým relevantným orgánom, organizáciám štátnej správy a samosprávy
a dotknutým právnickým osobám s tým,
že dokumentácia ZaD ÚPN bola trvale
k dispozícii pre všetkých záujemcov na
nahliadnutie v graﬁckom vyhotovení aj
v digitálnej podobe na CD na oddelení strategického plánovania a rozvoja mesta MsÚ

Šaľa. Verejné prerokovanie návrhu ZaD
ÚPN mesta Šaľa sa uskutočnilo dňa 11.
10. 2006, a to osobitne pre verejnoprávne
orgány a organizácie (VPO) a osobitne pre
občiansku verejnosť. Od vyzvaných inštitúcií
mesto Šaľa obdržalo písomné stanoviská
a vyjadrenia, v ktorých sa nevyskytli zásadné
námietky alebo pripomienky brániace schváleniu návrhu ZaD ÚPN mesta Šaľa, okrem
stanoviska Krajského pozemkového úradu,
ktorý neudelil predbežný súhlas k odňatiu
pôdneho fondu v jednej lokalite, čo mesto
muselo akceptovať. Na verejnom prerokovaní neboli zo strany VPO vznesené žiadne
rozporujúce stanoviská alebo požiadavky.
Zo strany občianskej verejnosti sa verejného
prerokovania nezúčastnil nikto. Písomne
bola doručená pripomienka – stanovisko Ing.
arch. P. Kollára týkajúca sa najmä umiestnenia „priemyselnej zóny“ v polohe medzi
m. č. Veča a obcou Dlhá n. V. Aj keď tu
v návrhu nešlo o umiestnenie priemyselnej
výroby, ale o zónu vybavenosti (obchod,
služby) s limitovanou možnosťou rozptýlenej nezávadnej výroby v kombinácii
s bývaním, tejto pripomienke sa vyhovelo
s tým, že v danej lokalite bude preferovaná
vybavenosť s bývaním. Zároveň bude mesto pokračovať v započatom úsilí o zmenu
územného plánu VÚC nitrianskeho regiónu
tak, aby bola prehodnotená alternatívna
trasa obchvatu mesta vedená severozápadne, t.j. okolo obcí Kráľová n. V., Dlhá
n. V. a m. č. Veča. Až na základe dokonanej
zmeny nadradenej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni nitrianskeho VÚC
bude môcť byť následne zrealizovaná zmena
územného plánu mesta Šaľa.
Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného
plánu mesta Šaľa v upravenom rozsahu bol
deﬁnitívne schválený na rokovaní mestského
zastupiteľstva dňa 16. 11. 2006.
Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt

MESTO ŠAĽA
prijme do pracovného pomeru k obsadeniu pracovnej pozície

samostatný odborný referent stavebného úradu
dvoch zamestnancov, s možnosťou nástupu ihneď pri
splnení nasledovných požiadaviek.

poriadku
- odborná prax na stavebnom úrade
- organizačné schopnosti
- znalosť anglického jazyka vítaná

Kvaliﬁkačné predpoklady:

Prihlášku vrátane písomného a telefonického kontaktu, overenú fotokópiu dokladu o nadobudnutom
vzdelaní, príp. iné doklady o odbornosti v požadovanej
oblasti s profesným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov, doklad o bezúhonnosti
možno podať osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Iné kritériá a požiadavky:

Mestský úrad
personálny referát
Zn. stavebný úrad
Nám. Sv. Trojice č. 7
927 15 Šaľa

- úplné stredné vzdelanie stavebného zamerania, resp.
vysokoškolské 2. stupňa stavebného alebo architektonického
zamerania
- osobitný kvaliﬁkačný predpoklad na zabezpečenie činnosti
stavebného úradu
- bezúhonnosť (odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- znalosť právnych predpisov na úseku stavebného a správneho

Vianočná noc
veľkú má moc
zázraky dejú sa
smutní už smejú sa
zvony v diaľ hlaholia
rany tak nebolia
a láska víťazí
bez okov, reťazí
prilieta do domu
je darom každému.
A my vám z nej
kúsok
dáme na obrúsok,
milé panie, milí páni
žite v božom
požehnaní.

SAMOSPRÁVA

Informácia k procesu obstarania a prerokovania návrhu zmien a doplnkov č.1 územného plánu mesta Šaľa
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SAMOSPRÁVA

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
všetkým Šaľanom!
Prichádzajú najkrajšie dni v roku. Obdobie adventu nás pripravuje na Vianoce,
ktoré nám pomaly klopú na dvere. Blížia sa
sviatky pokoja, pohody a porozumenia.
Atmosféra vianočných sviatkov v kruhu
rodiny, rozžiarené oči našich detí z ligotavého stromčeka a darčekov, prevládajúca
pohoda a porozumenie, vôňa ihličia, naplnenie tajných prianí a pokoj - to všetko
očakáva každý z nás s úprimnou radosťou.
Počas Vianoc si nachádzame čas na svojich
blízkych a trávime s nimi príjemné chvíle,
navštevujeme priateľov i rodinu. Je to snáď
najkľudnejšie obdobie roka, už len preto,
že si ho takým urobíme sami. Preto buďme
k sebe lepšími nielen počas sviatkov, ale aj
počas celého prichádzajúceho nového roka.

Dovoľte mi touto cestou zaželať Vám
všetkým v mene svojom ako aj v mene
zamestnancov mesta Šaľa spokojné prežitie
vianočných sviatkov, radosť a pohodu
v kruhu Vašich najbližších a popriať Vám zo
srdca pevné zdravie, veľa šťastia, úprimnej
radosti, v kruhu Vašich najmilších, veľa osobných a pracovných úspechov do nového
roku 2007.
Nech nový rok znamená pre nás všetkých
obdobie
korektnosti,
transparentnosti
a priateľskosti.
Vo vysokom tempe a pracovnom zanietení
sme sa ani nenazdali a uplynuli štyri roky.
Blíži sa teda nielen koniec kalendárneho
roka, ale aj koniec môjho štvorročného pôsobenia vo funkcii primátora mesta Šaľa.
Dovoľte mi poďakovať aj tým, ktorí doteraz

Ako boli hodnotené
školské zariadenia v Šali
Súčasťou hodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov v „ mestskom školstve“ za školský rok 2005/2006 boli
aj školské zariadenia, ktoré nie sú súčasťou základných škôl,
hodnotenie ktorých sme priniesli v minulom čísle. Ide o základnú umeleckú školu , centrum voľného času a materské školy.
Základná umelecká škola v štruktúre
školstva zabezpečuje
nadštandardné vzdelávanie mladej populácie v štyroch odboroch – výtvarnom, hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Dôraz kladie
na výchovu založenú na humanizme a všestrannom rozvoji osobnosti.
Vyučované predmety na jednotlivých odboroch napomáhajú rozvoju
emocionálnej inteligencie a tvorivosti. Význam edukácie tohto typu
je vo vytváraní podmienok pre
uplatnenie absolventov v ďalšom
štúdiu v profesnom raste a v konečnom dôsledku v lepšom uplatnení sa
na trhu práce.
Výchovno – vzdelávací proces absolvovalo na škole 758 žiakov.
O veľmi dobrej úrovni práce školy svedčí záujem o štúdium na
škole, vystúpenia žiakov školy, prezentácia prác a úspechy na
súťažiach regionálneho a celoslovenského charakteru, úspešnosť
v ďalšom štúdiu na školách umeleckého zamerania. Na škole
pôsobilo 27 pedagógov.
Centrum voľného času. V dôsledku určitých personálnych zmien
a zlepšeniu organizácie a aktivít prišlo ku kvalitatívnemu zlepšeniu
čin-nosti. Svedčí o tom záujem žiakov základných škôl, ale aj
stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže o činnosť v CVČ.
V školskom roku 2005/2006 bolo do činnosti CVČ k 30.6.2006
zapojených 1153 žiakov a študentov v 78 záujmových útvaroch. Zlepšila sa spolupráca s inštitúciami zabezpečujúcimi
využitie voľného času a organizovanie akcií a podujatí.
Školská komisia pozitívne hodnotila aj prázdninovú činnosť.
Činnosť v CVČ zabezpečovalo 14 interných a 12 externých
pracovníkov.
Materské školy Do ôsmich materských škôl v meste Šaľa bolo zapísaných 696 detí. V materských školách sa plne realizoval Program výchovy a vzdelávania. Riaditeľky škôl podporovali kvalitu
výchovno-vzdelávacieho procesu aj formou interných programov,
projektov a súťaží:

podporovali moju prácu v prospech mesta
a jeho obyvateľov a aj tým, ktorí mi prejavili
dôveru.
Dovoľte mi, aby som sa touto cestou
poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a pozitívne smerovanie nášho mesta, či už zveľaďovaním svojho okolia,
zdravým lokalpatriotizmom, otvorenosťou,
ochotou spolupracovať a spolupodieľať
sa na aktivitách v prospech mesta Šaľa.
Želám si, aby sa Šaľanom v živote darilo, aby Šaľa bola naďalej miestom, kde
žijeme, pracujeme a bývame s radosťou
a s hrdosťou. Verím, že Šaľa bude naďalej
prekvitať, pretože o to som sa vždy snažil
a k tomu smerovalo moje dlhoročné úsilie.
Zo srdca prajem všetkým Šaľanom pokojné
a láskyplné prežitie vianočných sviatkov.
Šťastné a veselé!

Ing. Tibor Baran
primátor mesta Šaľa

- projekt Škola podporujúca zdravie – zapojených 7 MŠ
- využívanie prvkov Krok za krokom – všetky MŠ
- krúžky cudzích jazykov – vo všetkých MŠ
- krúžky na rozvoj talentov – každá MŠ
- počítačové krúžky v spolupráci so ZŠ Krátka – každá MŠ
- program environmentálnej výchovy – každá MŠ
- adaptačný program – všetky MŠ
- realizácia Školy v prírode a predplaveckej prípravy
- spolupráca s logopedičkou a Pedagogicko-psychologickou poradňou
v Šali – všetky MŠ
- interný program zameraný na saunovanie detí ( v MŠ Družstevná )
- inhalácia v soľných miestnostiach ( MŠ Palárika a MŠ Šafárika)
- program Sladkosti závislosťou – všetky MŠ
- projekt Adamko hravo – zdravo
- realizácia otvorených hodín pre rodičov, Deň matiek s prezentáciou
programu
- vydávanie školských časopisov
- zapojenie všetkých MŠ do súťaže separovaného zberu
- zapájanie sa do výtvarných súťaží
Na podnet sekcie riadenia MŠ učiteľky zorganizovali 3 otvorené
vyučovacie hodiny a dopravnú súťaž. Mimo nášho regiónu sa učiteľky
zúčastnili dvoch otvorených hodín v Nových Zámkoch a v Hurbanove.
Výchovno – vzdelávací proces v materských školách je hodnotený
z hľadiska štátnej školskej inšpekcie pozitívne.
Podobne ako základné školy školská komisia na svojich zasadnutiach
pravidelne hodnotí úroveň výchovno – vzdelávacej práce školských
zariadení. Stotožnila sa s pozitívnym hodnotením štátnej školskej
inšpekcie. Podrobnejšie a konkrétnejšie hodnotenia sú v správach
jednotlivých školských zariadení.
Blíži sa záver kalendárneho roka 2006.Ako ukazuje hodnotenie škôl
a školských zariadení v meste Šaľa, bol naplnený obetavou a svedomitou prácu väčšiny riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a prevádzkových zamestnancov a usilovnosťou a dobrými výsledkami žiakov.
Preto by som chcel v mene školského úradu poďakovať riaditeľom
škôl a školských zariadení za dobrú spoluprácu. Popriať pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, žiakom, rodičom a všetkým,
ktorí sa pričinili o veľmi dobré výsledky škôl a školských zariadení
v meste radostné a pokojné Vianoce a všetko najlepšie v novom roku.
PaedDr. Michal Vrbovský
vedúci spoločného školského úradu
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Priestupok

Názov priestupku

VZN 3

Obchodná a podnikateľská činnosť

Počet

VZN 7

O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách

1

VZN 8

O udrž. všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe
zelene

14

VZN 14

O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň. opustených
voz.

12

VZN 16

O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy

1

VZN 35

O podmienkach a podrobnostiach držania psov

22

PCO výjazd

Pult centralizovanej ochrany

70

§ 47

Verejný poriadok

65

§ 49

Občianske spolunažívanie

23

§ 50

Proti majetku

27

Zákazové
značenia

Dopravné značky

1

§ 26

Na úseku hospodárenia z bytmi

2

315/96

O premávke na pozemných komunikáciách

4

4

Dop. nehody

5

Trestné činy

8

Iné prípady

41

Spolu:

317

Blok. pokuty:

39 pokút v celkovej sume

6 800 .- Sk
por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP

PREHĽAD OBYVATEĽSTVA V MESTE ŠAĽA - november 2006
Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

15

39

20

51

24 619
Iveta Nikodémová, OVO

POĎAKOVANIE

zo želaním

Chcem sa najmä poďakovať všetkým
z mestskej časti Veča, ktorí mi dali svoj
hlas vo voľbách a uistiť ich, že vo funkcii poslanca zužitkujem svoje skúsenosti
zo šestnásťročného pôsobenia v štruktúre
samosprávy mesta aj v ich prospech. Mojím cieľom je podporovať všetky dobré
myšlienky a plány, ktoré posunú mesto
znovu dopredu a budú prospešné pre
občanov. Keďže odchádzam z funkcie
prednostu mestského úradu, tak by som
sa rád poďakoval aj všetkým občanom,
ktorí ma za tie roky vo funkcii náčelníka
mestskej polície alebo prednostu úradu
podporovali , dôverovali mi a pomáhali
a samozrejme aj všetkým mojim kolegom
a spolupracovníkom, ktorých odbornosť
a pracovitosť bola pri realizácii mnohých
neľahkých projektov nepostrádateľná.

Jednoducho, bolo mi cťou pracovať pre
obyvateľov mesta Šaľa a budem sa snažiť
nesklamať ich dôveru ani v mestskom
zastupiteľstve.
Blíži sa koniec roka a chcem všetkým
čitateľom popriať príjemné Vianoce
v kruhu svojich rodín, aby mali všetci
dostatok a aby budúci rok bol pre
všetkých rokom hojnosti, šťastia a nových
príležitostí.
Mgr. Jozef Belický
prednosta mestského úradu

MESTO ŠAĽA
zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta, v zmysle zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej
pozície

Riaditeľa základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya Alapiskola és óvoda Pázmany Péter,
s vyučovacím jazykom maďarským
Šaľa, Ul. P. Pázmaňa č. 48
Kvaliﬁkačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie
- odborná a pedagogická spôsobilosť
požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre
príslušný druh a typ školy podľa zákona č.
41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických pracovníkov v
znení neskorších predpisov
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie prvej kvaliﬁkačnej skúšky alebo
jej náhrady podľa osobitného predpisu

Iné požiadavky:

- znalosť príslušnej legislatívy
- komunikatívnosť
- organizačné schopnosti
- občianska bezúhonnosť
- osobné a morálne predpoklady

Prihlášky do výberového konania spolu
s overenými dokladmi o vzdelaní, absolvovaní 1. kvaliﬁkačnej skúšky, resp. jej
náhradnej formy, profesijným životopisom,
potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
návrhom koncepcie rozvoja školy a súhlasom na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania (zákon č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v zmysle neskorších predpisov) je potrebné
doručiť v obálke s označením „Výberové
konanie ZŠ a MŠ s VJM“. Občiansku
bezúhonnosť preukážu uchádzači odpisom
registra trestov, nie starším ako tri mesiace.

najneskôr do 5. 1. 2007
na adresu:
Mestský úrad
personálny referát
Námestie Sv. Trojice č. 7
927 15 Šaľa

SAMOSPRÁVA

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac november - počet priestupkov

13

