n ročník XI.

n november / december 2010 n nepredajné

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
štastný nový rok,
veľa zdravia,
osobných a pracovných
úspechov
Vám praje
mesto Šaľa

z matriky

z matriky

Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

september

15

32

14

22

23 790

október

22

29

20

40

23 781

november

22

24

15

33

23 779

Naši jubilanti
september

»» 80 rokov: Ľudovít Rehák, Valéria Lešková, Anna Mažárová, Gizela Brathová, Paulína Pešádiková
»» 75 rokov: Helena Židíková, Karol Zuzák, Ing. Laurinec Sedlár, Anna Bujková, Mária Málnásiová, Emil
Huňavý, Anna Takácsová, František Szabo, Júlia Illéšová

október

»» 90 rokov: Terézia Gálová
»» 85 rokov: Ján Ilčík, Irma Belovičová
»» 80 rokov: Margita Takáčová, Jolana Kováčová, Ing.
Karol Šlichta

»» 75 rokov: Ladislav Vadkerti, Terézia Matajszová, Tibor Lengyel

november

»» 90 rokov: Mária Illéšová
»» 85 rokov: Júlia Zeleňáková, Alžbeta Sedláková, Katarína Petrová, Pavel Bogár
»» 80 rokov: Magdaléna Orémusová, Mária Pappová,
Aladár Popelka, Alžbeta Alakszová
»» 75 rokov: Alexander Špánik, Jozef Szecsényi, Emília
Štrebová, Alžbeta Vydarená, Alena Gažíková, Helena Tóthová

MATRIKA
»» narodenia – spracované v mesiaci september:
Kevin Staněk, Nela Keszelyová, Tomáš Nejedlík,
Karin Čierniková, Patrik Kunovský, Lukáš Vánik,
Patrícia Čorňáková, Lara Fehérová, Daniela Adela Iozefic, Natan Geday, Paulína Hrebíková, Štefan Torre Németh, Alex Horváth, Laura Paštéková, Eric Tóth
»» narodenia – spracované v mesiaci október:
Kristína Radičová, Laura Bihariová, Patrik Pákozdy, Viktória Ančinová, Oliver Móri, Peter Mancal,
Šimon Kvasňovský, Eva Szőcsová, Dávid Dominik
Loži, Daša Kondákorová, Dávid Horváth, Veronika Nehánszka, Lea Váňová, Filip Šárközi, Vivien
Janečková, Ivona Holáseková, Daniel Palubjak,
Lesana Leithian Sklenárová, Eliška Izsáková, Sebastian Aiden Szaller, Wyatt Ščípa, Ivana Danišová

»» narodenia – spracované v mesiaci november:
Ema Mareková, Matúš Horňák, Sedrik Biliczký,
Katarína Šípošová, Patrik Anda, Daniel Braun,
Martina Popelková, Lea Kisteleki, Karol Nestarec,
Lenka Semanová, Alexander Vászondy, Nela Mrlláková, Michaela Gálová, Michaela Jakubecová,
Tara Zoe Sedlárová, Alica Ilenčíková, Bianka Audyová, Hugo Dávid Zilizi, Sebastian Vadkerti, Matej Karásik, Richard Malík, Alex Stojka
»» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci
september:
Igor Belovič a Mgr. Ivana Dodoková, Martin Rudolfer a Jaroslava Gašparcová, Pavol Harman a Veronika Kudlová, Ing. Igor Svoboda a Mgr. Mária
Tichá, Zoltán Urban a Angelika Kopáčiková, Martin Seman a Viera Kováčiková, Ing. Artúr Güll a
Klára Nigrónová, Patrik Krajčík a Lenka Orlíčko-
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vá, Oliver Ramon González a Alena Kamenická,
r. Hudecová, Peter Hrajnoha a Mgr. Michaela Prílepková, Olunwa Edom a Monika Kovácsová, Mgr.
Boris Vereš a Ing. Andrea Szabová, Zoltán Varsányi a Ildikó Gyurcsyová, Peter Kovács a Daniela
Zahorčeková, Róbert Sobolič a Mária Périová, Peter Berkeš a Martina Szöllösyová
»» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci
október:
Ing. Dušan Bicek a Ing. Mária Takáčová, Gabriel
Csikós a JUDr. Katarína Heráková, Peter Kriška
a Lenka Koriťáková, Tomáš Mondočko a Margita Bödörová, Ing. Dušan Pollák a Ing. Nora Szombathová PhD., Peter Mesároš a Mária Paľová, František Tóth a Martina Bacigálová, Martin Georgiev
Hubanov a Klaudia Hulalová, Marcel Vaško a Ing.
Miroslava Mondočková, Róbert Jánoška a Tatiana Vöröšová, Ján Kurinec a Mgr. Vladimíra Čavojová, Kristián Vasi a Agneša Kocsisová, Reinhard
Maria Enenkel a Katarína Kováčová, Stanislav Javor a Eva Kürthyová, Milan Kukla a Petra Kopáčiková, Ing. Roman Tóth PhD. a Adriana Šagátová,
Tomáš Varga a Erika Klištincová, Jozef Komlósi a
Nataša Kováčová.
»» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci
november:
Peter Švec a Ivona Petkovová, Viktor Tóth a Klaudia Kurinová, Michal Ikrényi a Lucia Melicherová

»» úmrtie – spracované v mesiaci september:
Mária Mareková (87), Mária Puterová (86), Henrich Tóth (22), Juraj Forgáč (67), Igor Adamik
(64), Alžbeta Ritterová (91), Judita Hašková (84),
Tatiana Vinczeová (58), Helena Katonová (53), Július Trocha (81), Mária Sárkányová (60), Juliana
Barová (61), Alena Pospišová (46), Juliana Alföldiová (85)
»» úmrtie – spracované v mesiaci október:
Michal Kromel (97), Ján Baňák (82), Jozef Varga
(74), Miroslav Zalubil (46), Mária Lászlová (87),
Monika Alföldiová (38), Edita Csápková (76),
Alžbeta Pokusová (75), Milan Pollák (75), Michal Drlík (57), Viktor Hlédik (66), Berta Molnárová (77), Michal Šebők (52), Ivan Šiška (57), Ferdinand Kovács (59), Ľudmila Bukvová (67), Eugen
Sipos (50), Ing. Jozef Bizmár (72), Mária Sedláková (86), Barbora Záležáková (75)
»» úmrtie – spracované v mesiaci november:
Koloman Mihalovič (96), Helena Morvayová (81),
Jozef Kotora (67), Ferdinand Mészáros (87), Pavol Oláh (62), Mária Kulenová (66), Agnesa Spenárová (51), Rudolf Svoboda (70), Marta Sýkorová (61), Ing. Ladislav Tóth (55), Apolónia Galanková (87), Jozef Hodinár (60), Zita Jágerová (92),
Eva Slišková (49), Štefan Demo (90)
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knižnica

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MESTSKEJ
KNIŽNICE J. JOHANIDESA V ŠALI

implementácia projektu finišuje

M

esto Šaľa realizovalo v uplynulých
mesiacoch projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali.“ podporený z Európskej únie
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Regionálneho operačného programu,
opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, v oblasti podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií. Budova Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali prešla komplexnou rekonštrukciou s cieľom odstrániť nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy knižnice a zlepšiť
podmienky pre uchovávanie a sprístupnenie
knižničného fondu. Zároveň bolo zámerom

projektu rekonštrukciou a modernizáciou
budovy a obstaraním vnútorného vybavenia
vrátane IKT docieliť zlepšenie podmienok
poskytovanie kvalitnejších knižničných služieb. V rámci rekonštrukcie prebehli opatrenia, ktorými sa docieli úspora energií a zlepšenie technického stavu budovy knižnice, išlo najmä o zateplenie strechy, fasády, výmena podlahových krytín, okien, dverí, vyregulovanie sústavy ÚK. Zároveň sa zabezpečil bezbariérový prístup na 1. poschodie pre
hendikepovaných užívateľov knižnice a to
vybudovaním výťahu. Okrem toho sa zlepšilo interiérové a IKT vybavenie, teda pribudol moderný nábytok a doplnilo sa počítačové vybavenie aj so softwarom pre nevi-

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.

kladov 242 270,00 EUR, z ktorých MVaRR
SR poskytne nenávratný finančný príspevok (EÚ + ŠR) vo výške 95%, čo činí 230
156,50 EUR. Ostatné náklady mesto pokryje z vlastných zdrojov. V súčasnosti prebieha
spracovanie podkladov pre finančné a admi-

nistratívne riadenie projektu. Veríme, že vynovená knižnica priláka do svojich priestorov čo najviac priaznivcov kníh a literatúry
a bude slúžiť k spokojnosti občanov mesta
Šaľa, jeho okolia, ale aj širokého regiónu čo
najdlhšie.

Spracovala: Ing. Eliška Vargová, Referát pre rozvojovú stratégiu
a štrukturálne fondy, Mesto Šaľa - MsÚ

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
„Investícia do Vašej budúcnosti.“

domých užívateľov. Po ukončení stavebných
prác knižnicu slávnostne otvoril dňa 15.
11. 2010 primátor mesta Šaľa Martin Alföldi spoločne s riaditeľkou knižnice Adrianou
Gerovou a zástupcom dodávateľa AVA- stav,
s.r.o. Vladimírom Búranom. Celkové výdav-

ky na realizáciu aktivít Projektu v žiadosti o NFP boli pôvodne plánované na úrovni
283 220,38 EUR, s výškou oprávnených nákladov na úrovni 243 798,00 EUR. Avšak z
procesu verejného obstarávania vzišla suma
286 476,89 EUR, pri výške oprávnených náŠaľa
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informácie

Vzdelávanie zamestnancov

M

estský úrad v Šali sa ako partner
prijímateľa neziskovej organizácie Verejný záujem vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zapojil do projektu s názvom:
„Skvalitnenie kapacity ľudských zdrojov“.
Išlo o kurzy manažérskych zručností, jazykového a počítačového vzdelávania, ktoré prebiehali v mesiacoch júl až november 2010. V rámci manažérskych zručností boli uskutočnené tieto 4 moduly: Frontliner - manažér prvého kontaktu, Komunikátor - manažér a efektívna komuniká-

cia, modul: Leader - manažér ako vodca,
modul: Prezentátor - manažér ako úspešná
prezentácia. V rámci jazykového vzdelávania bol uskutočnený kurz anglického jazyka v skupinách podľa aktuálnej úrovne jazykových znalostí jednotlivých zamestnancov.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať neziskovej organizácii Verejný záujem za poskytnutie možnosti zapojiť sa do tohto projektu vzdelávania a Základnej škole s MŠ Petra
Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským za poskytnutie priestorov na výučbu.

Pribudlo ďalšie ihrisko s umelým
povrchom na škole

N

a základe ponuky Bc. Martina Černáka, konateľa firmy SPORTER, ktorá uskutočnila výstavbu viacerých ihrísk s
umelým povrchom na našich školách, prebehlo rokovanie s primátorom mesta Martinom Alföldim. Predmetom ponuky bolo
demontované ihrisko s umelým povrchom
vo veľmi dobrom technickom stave. Ak by
mesto vedelo nájsť vhodný priestor na jeho využitie, firma ho ponúkla za symbolickú cenu. Po konzultáciách s riaditeľmi škôl a
školským úradom sa rozhodlo o umiestnení
v ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmánya, kde by sa
upravil povrch terajšieho asfaltového ihriska. Uskutočnili sa prípravné práce a podkla-

dová povrchová úprava asfaltu v hodnote 2
000 Eur, ktoré boli presunuté z rezervy rozpočtu pre školstvo na ZŠ s MŠ s VaVJM P.
Pázmánya. Celková realizácia úpravy povrchu ihriska s uložením umelého povrchu trvala len niekoľko dní. V súčasnosti ho škola
plne využíva vo vyučovacom procese a záujmovej činnosti. Ihrisko umožní skvalitniť podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy, činnosť školského klubu detí a záujmovú športovú činnosť. Je to ďalší príspevok
v celom rade skvalitňovania priestorových,
materiálnych a technických podmienok pre
prácu škôl zo strany mesta.

Pozvánka na športové podujatia

V

meste Šaľa budú začiatkom decembra zorganizované dve športové akcie z dotácie na podporu kultúry a športu z Nitrianskeho samosprávneho kraja pre mesto Šaľa v roku 2010.
10. 12. 2010
		
15. 12. 2010
		
		
		

so začiatkom o 9.00 hod na zimnom štadióne v Šali sa uskutoční akcia „Karneval na ľade – buďme v pohybe!“
bude v Centre voľného času zorganizovaný už 4. ročník
Majstrovstiev stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja v šachu: „ŠALIANSKA VEŽA 2010“ s prezentáciou o 8.30
hod.

Podujatia finančne podporuje Nitriansky samosprávny kraj.

Vianočné trhy 2010
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Šaľa
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OCENENIA MESTA

M

estské zastupiteľstvo udelilo CENU
MESTA ŠAĽA významným osobnostiam a organizáciám.
»» Divadelný súbor ŠOK
Divadelný súbor ŠOK dlhodobo pôsobí v
meste Šaľa a je zložený prevažne z hercov
pochádzajúcich zo Šale. Svojou dlhodobou
činnosťou výraznou mierou prispieva ku
kultúrnemu životu v meste Šaľa a ponúka
obyvateľom mesta skvelé kultúrne zážitky.
O kvalite ich práce svedčí pravidelne vypredané premiérové predstavenie, ako aj účasť
na rôznych festivaloch. V roku 2010 so svojím novým predstavením hosťovali aj v pražskom divadle /Činoherní klub/.
»» Vojtech Jakubec
Vojtech Jakubec pôsobil viac ako 30 rokov
ako učiteľ na ZŠ v Šali-Veči. Okrem svojich
pedagogických povinností v škole sa dlhé
roky venoval práci s mládežou. Dosahoval
vynikajúce výsledky v príprave talentovanej
mládeže v atletike a vo futbale. Veľkou mierou sa zaslúžil o existenciu a udržiavanie
športovísk vo Veči: futbalové, hádzanárske,
hokejové, tenisové ihrisko. Počas jeho pôsobenia učiteľa telesnej výchovy a trénera futbalistov dosahovali jeho žiaci veľmi dobré
výsledky. I v dôchodkovom veku sa aktívne
zapája do práce s mládežou a vypomáha ako
tréner malých futbalistov.
»» Zuzana Kollárová
Zuzana Kollárová je predsedníčkou zdravotne postihnutých detí a mládeže v Šali. V
spolupráci s rodičmi organizuje a zabezpečuje rôzne akcie a podujatia pre zdravotne
postihnutú mládež ako sú klubové stretnutia, príchod Mikuláša, letné ozdravné tábo-

CENA PRIMÁTORA MESTA
ry, Deň detí. Svojou snahou prispieva k integrácii zdravotne postihnutých detí a mládeže medzi zdravé, čo si vyžaduje veľké zanietenie a starostlivosť.

rimátor mesta udelil v roku 2010 Cenu primátora mesta pánovi Jozefo-

»» Víťazoslav Kostka
Víťazoslav Kostka celý svoj život zasvätil
športu v Šali. Najvýraznejšie výsledky dosiahol v hádzanej a v stolnom tenise, kde
je podnes na čele okresnej organizácie a
je i aktívnym hráčom. Do športovej rodiny Kostkovcov patria aj jeho dcéra Andrea známa hádzanárka a syn Víťazoslav - šaliansky volejbalista.
»» MUDr. Štefan Šafár
MUDr. Štefan Šafár je považovaný za otca
slovenskej endoskopie. Zúčastňoval sa na
mnohých odborných seminároch v zahraničí, kde prednášal o skúsenostiach z endoskopie. V zdravotníctve pôsobí už takmer 50
rokov. Vďaka svojej odbornosti zastával od
roku 1990-2002 funkciu prezidenta Endoskopickej sekcie Gastroenterologickej spoločnosti SR. Stal sa nositeľom Zlatého odznaku Spolku slovenských lekárov a je Čestným členom Gastroenterologickej spoločnosti SR, ČR a MR. Celý život pracoval a
pracuje v šalianskom regióne.
»» Karol Šorman
Karol Šorman sa vyše štyridsať rokov venuje hudbe. Takmer dvadsať rokov pôsobil
v Dome kultúry v Šali a v ďalšom období
svojho života zastáva funkciu učiteľa hudobnej výchovy. Celý jeho život je spätý s dychovou hudbou. Vychováva hudobnú mlaď.
Vedie 12-členný dychový súbor Duslanka a
11-členný žiacky dychový orchester pri Základnej umeleckej škole.
Šaľa
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P

vi Bórikovi za hrdinský skutok pri záchrane
ľudského života. Jozef Bórik dňa 10. 11. 2010
zachránil život topiacej sa 71-ročnej žene.
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školstvo

informácia

4. A - ZŠ J. C. Hronského v Šali
za kultúrou a športom
Slávnostné otvorenie renovovanej knižnice
J. Johanidesa v Šali

O

čakávané otvorenie knižnice prišlo a
4. A bola pritom. Teta Zuzka nás previedla celou knižnicou, odpovedala deťom
na otázky, poukazovala, ako to teraz fun-

guje v detskom oddelení. Deti rady čítajú,
hneď sa pustili do čítania, výber bol podľa
vlastného „gusta“. Plnými dúškami nasávali myšlienky, skúsenosti, ponúknutú múdrosť. Nášho najväčšieho čitateľa už lákalo oddelenie pre
dospelých. Deti sa
riadne začítali, ani
sme si neuvedomili,
ako čas letí. Verím,
že deti budú navštevovať knižnicu i
naďalej. Spoločnými silami pospájame
všetky chodníčky,
chodníky a vytvoríme tak cestu pre radosť z čítania.

Za športom na plaváreň

P

re každé dieťa je prirodzená potreba pohybu a radosť
z neho. Pravidelné cvičenie a športovanie má vplyv
nielen na zvyšovanie fyzickej kondície, posilňovanie imunitného systému, ale aj na zlepšenie a vytvorenie psychickej kondície. Športové aktivity detí nesú v sebe aj sociálne aspekty, ponúkajú priestor pre vytváranie a podporu
priateľstiev, posilňujú ich prosociálne správanie, pomoc a
podporu kamarátov. Aj preto sa časť detí zo 4. A rozhodla, že si pôjde v jedno piatkové popoludnie spoločne zaplávať na krytú plaváreň Duslo – Šaľa. Spokojnosť a príjemná únava na tvárach detí po niekoľkohodinovom plávaní a šantení v bazénoch hovorila za všetko. A hlavne odhodlanie zopakovať si spoločne túto vítanú akciu.

M

esto Šaľa sa začiatkom júna 2010 na
základe výzvy zapojilo do grantového projektu Západoslovenskej energetiky, a. s. člena skupiny E.ON, s názvom „Rodinný futbal 2010“, kde spomedzi 106 prihlásených bolo úspešných 54 žiadateľov a
medzi nimi aj naše mesto, ktoré tak získalo grant vo výške 5 000 EUR. Cieľom tohto
projektu je podporiť rozvoj rodinného futbalu v meste Šaľa, prilákať rodiny s deťmi k pohybu, zvýšiť vnímanie futbalového prostredia a podporiť spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi prostredníctvom futbalu. Aktivity projektu, ktoré sú
rozplánované na obdobe troch rokov, sa začali realizovať na troch základných školách
v Šali: ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ J. Hollého a ZŠ Bernolákova ul.. Medzi hlavné aktivity patria
hlavne:
»» pravidelné stretávanie sa rodín s deťmi na
multifunkčnom ihrisku,
»» futbalové turnaje žiakov a rodičov škôl,
pre ženy a dievčatá, pre deti,
»» organizovanie turnaja medzi najúspešnejšími rodinami z okolitých obcí a miest,
»» organizovanie športových dní,
»» úprava a oprava miestností, ktoré by

mohli slúžiť ako šatne - ZŠ Ľ. Štúra,
»» revitalizácia športového ihriska v areáli
ZŠ Bernolákova a iné.
Zároveň z týchto grantových prostriedkov budú zakúpené športové potreby ako
sú napr. futbalové lopty, dresy, rozlišovacie dresy, píšťalky, ukazovateľ skóre. Koncom septembra a v priebehu októbra 2010
už prebehli aj prvé futbalové zápasy. Na ZŠ
Bernolákova sa uskutočnil dievčenský futbal a futbal chlapcov, ďalej to boli štafetové
súťaže a futbalový zápas „rodinný futbal“,
na ktorom sa zúčastnilo 50 hráčov. Na ZŠ
Ľ. Štúra, Pionierska ul. sa tiež zorganizoval
futbalový turnaj s družstvami detí a zmiešaných družstiev rodičov. Na ZŠ Hollého
sa okrem zápasu medzi žiakmi zorganizoval aj turnaj medzi rodinami zamestnancov
školy a turnaj rodín žiakov školy, kde sa zúčastnilo 30 hráčov. Počas celej akcie sa tieto aktivity stretávali s veľkým záujmom nielen u detí, ale aj ich rodičov. Ďalšie aktivity sú naplánované aj na mesiac december
2010. Bližšie informácie nájdete na jednotlivých školách.

PaedDr. Iveta Sabová
triedna učiteľka
Šaľa
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HALLOWEEN V MsKS ŠAĽA

K

oniec októbra patril v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali podujatiam
zameraným na tradíciu Halloweenu. Napriek
tomu, že tento sviatok sa oslavuje najmä v
západných krajinách, počas posledných rokov sa udomácnil aj u nás, o čom svedčí aj
vysoký počet návštevníkov halloweenskych
podujatí v MsKS Šaľa. Typickými znakmi
Halloweenu sú čarodejnice, duchovia, príšery a kostlivci, ktorí počas dvoch dní zaplavili Dom kultúry. 29. októbra sa konala Halloweenska party pre najmenších. Estrádna
sála bola plná detí prezlečených za strašidlá
a rozprávkové bytosti, ktoré sa zabávali pri
rôznych hrách, súťažiach a detskej disko-

téke. Na záver nechýbalo ani vyhodnotenie
najkrajších a najzaujímavejších masiek. 30.
októbra sa konala Halloweenska hororová
noc, ktorá bola určená už pre tých väčších.
Viac ako 300 návštevníkov podujatia prešlo cestu plnú strašidelných nástrah, na ktorej ich čakali hrôzostrašní duchovia a hororové postavy. Po prejdení halloweenskej cesty si návštevníci vo vypredanej kinosále pozreli dobre známe filmy s hororovou tematikou – Paranormal activity, Vlkolak a Saw VI.
Fotky z podujatí si môžete pozrieť na internetovej stránke www.msks.sala.sk.

Šaľa na Facebooku

P

oužívate Facebook? Nájdete tam aj nás: oficiálna stránka mesta Šaľa, Mestská knižnica J. Johanidesa, Mestské kultúrne stredisko, Centrum voľného času a Informačné
centrum mladých. www.facebook.com

Stretnutie

V

opatrovateliek

ážené kolegyne a kolegovia opatrovatelia, pripravujeme už druhé veľké stretnutie
opatrovateliek na Slovensku. Na tomto stretnutí nás pán Kopecký z WKO NO a pán
Kolman WKO Wien oboznámia s právnymi predpismi, problematikou odvodov pre SAV,
daňového priznania, rodinných prídavkov a budú pripravení zodpovedať všetky vaše otázky z tejto oblasti. K dispozícií budú slovenské preklady dokumentov a legislatívnych predpisov týkajúcich sa práce opatrovateliek. Stretnutie sa bude konať v Trnave dňa 22. 1. 2011
alebo 29. 1. 2011. Poplatok za školenie bude závisieť od počtu záujemcov, nepresiahne však
sumu 3 eurá na osobu. Jedinou podmienkou konania stretnutia je dostatočný počet zúčastnených. Preto dajte prosím vedieť, či sa stretnutia zúčastníte a ktorý z termínov vám viac
vyhovuje. Vaše predbežné prihlášky alebo prípadné otázky očakávame na e-mailovej adrese daian1@azet.sk

Šaľa
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Spríjemnenie školských dní 4.
A na ZŠ J. C. Hronského v Šali
Október - Mesiac úcty
k starším

Neberme zrelý vek tak prísne šach ešte neznamená mat.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva,
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,
pre pohodu je zárukou.

M

inúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas
všetkým nám. Každým novým ránom, vždy
znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a
šťastia. V októbri, keď príroda naberá krásu
jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť
a úctu občanom skôr narodeným, ktorých
vlasy sú postriebrené šedinami a konanie

Telesná výchova

V

zdelávací štandard telesnej výchovy konkretizuje požiadavky na úroveň vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré by si mali žiaci v danej etape vzdelávania osvojiť, rozvinúť, sformovať, ale i tieto nadobudnuté hodnoty na konci 4. ročníka exaktne preukázať. Na telesnú výchovu dvakrát do týždňa v telocvični sa deti tešia. No zašportovať si pri hudbe a s ozajstnou
„cvičiteľkou“ aerobiku, tak to už je niečo. Vybrali sme sa priamo do centra Exedry fit v Ša-

obohatené veľkými životnými múdrosťami.
Október je mesiacom úcty nás mladších k
tým skôr narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka. Našu triedu poctil návštevou vzácny hosť – pani učiteľka Anna Javureková.
Porozprávala deťom, aké to bolo, keď učila. Prezradila nám, že to bolo 42 rokov jej
pôsobenia v školstve. Deti počúvali, kládli zvedavé otázky. Mali ste vidieť tie výrazy,
keď zistili, že pred nimi zároveň stojí bývala
pani učiteľka ich terajšej pani učiteľky. Keby
to nevideli a nepočuli priamo, nevedeli by
si predstaviť, že môže existovať priateľský
vzťah i veľká úcta zároveň učiteľ – žiak i po
mnohých rokoch školskej dochádzky. Samko prevzal čestnú úlohu, poďakovať p. Anke, že prišla medzi nás a odovzdal jej za triedu krásnu kyticu.
Po odchode pani Anky som si uvedomila, že deti ju veľmi pozorne počúvali. Povedali mi, že máme my dve pani učiteľky veľmi veľa spoločného. Áno, ja som na to hrdá,
mám v pani Anke veľký vzor.
li a teta Alica s deťmi, ako sa na záver samé
vyjadrili, cvičila ako „s dospelákmi“.

T

ematickým celkom štvrtého ročníka je slnečná sústava. Cieľom je zaviesť a vysvetliť pojmy slneč-

nej sústavy a jej zloženie /Slnko, planéty, ich mesiace, planétky, kométy, meteority a drobné
prachové častice/, pohyb planét
okolo Slnka. Počuť je málo, vidieť je viac - tak sme navštívili
planetárium v Hlohovci. Za odborného výkladu sa vesmír priblížil k deťom v hviezdnej sále. Naskytol sa im pohľad na našu nočnú oblohu, boli im predstavené najznámejšie súhvezdia,
polohy planét, rozloženie hviezd
na oblohe a v skutočnosti, prečo vytvárajú väčšie i menšie skupiny a mnoho ďalších zaujímavostí.

Dopravná výchova

D

eti sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej
premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov
základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov. Jedným z cieľov je zvládnuť
techniku jazdy na bicykli ako i základné techniky chôdze v cestnej premávke. Tak sme navštívili dopravné ihrisko v Šali. Za odbornej asistencie p. Peleca deti zvládli jazdy v teréne. V
triede za výkladu p. Pelecovej si zopakovali dopravné značky a predpisy.
PaedDr. Iveta Sabová, triedna učiteľka 4. A, ZŠ J. C. Hronského

Šaľa
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Realizácia regionálneho
projektu pre školy

V

rámci projektu „ Historickonáučný
chodník regiónu Šaľa“ financovaného z prostriedkov EÚ a mesta Šaľa sa v súčasnosti realizujú exkurzie pre takmer 800
žiakov zo základných škôl v Šali. Cieľovými
zástavkami sú historické pamiatky, geografické a technické zaujímavosti nášho regiónu. Exkurziám žiakov predchádzala exkurzia pre učiteľov. Detailnejšie informácie sú
na www.opvzdelavanie.sala.sk. Exkurzie te-

maticky a organizačne pripravili Mgr. Knežová a Mgr. Hajduová zo Spoločného školského úradu. Najväčšiemu záujmu sa teší ľudový dom v Šali, kaštiel v Močenku,
kostol v Diakovciach, kompa vo Vlčanoch
a priehrada v Seliciach. Podľa prvých ohlasov a záujmu žiakov je predpoklad, že cieľ
projektu - spoznávanie regiónu a posilnenie
pozitívneho vzťahu k svojmu okoliu v rámci regionálnej výchovy sa podarí zrealizovať.

systému. Prvým miestom bol najmodernejší rímsko – katolícky kostol v renesančnom
slohu v Hornej Kráľovej. Každý kúsok tejto
pamiatky vyžaroval modernou tohto obdobia. Pozreli sme si tu aj zvonicu zo 17. storočia. Zastavili sme sa v Močenku v barokovom kostole z r. 1761 s najkrajšími maľbami. Kostol aj park pôsobia majestátne. Treťou zastávkou bolo vodné dielo Selice. Deti
mali možnosť okrem iného vidieť napúšťanie a vypúšťanie plavebnej komory.Štvrtou
zastávkou sme sa mohli preniesť do r. 1113,

odkedy vo Vlčanoch premáva kompa. Deti
sa dozvedeli, že prevezie naraz 6 osobných
áut alebo 50 ľudí. Previezli sme sa i my. Pri
príjazdovej ceste stojí domček na ktorom sú
zaznačene roky, kedy boli povodne a pokiaľ
siahala hladina vody. Piatou zastávkou boli
Diakovce s najstarším románskym kostolom
nášho regiónu. P. Knežová nakoniec kládla
deťom otázky, či počúvali, deti sa zahanbiť nedali a hravo zvládli otázky z exkurzie.
PaedDr. Iveta Sabová
triedna učiteľka 4. A

Regionálne zážitky 4. A J. C. Hronského v Šali
Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa

T

riedy ZŠ. J. C. Hronského 4. A a 4. N
sa 3. 11. 2010 zúčastnili exkurzie s p.
Mgr. J. Knežovou /samostatný odborný zamestnanec školského úradu v Šali/ a p. G.
Šmidovou po stopách dejín nášho okolia.

Cieľom exkurzie bola inovácia vlastivedného učiva, zlepšenie znalostí žiakov o domove a regióne, v ktorom deti žijú a to na úrovni praktickej. Realizácia takýchto aktivít pre
deti ZŠ je veľmi dôležitá k ich vzdelávaciemu
Šaľa
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V okrese sa zvýšil počet mladých
učiteľov

Šalianske základné školy patria k
najúspešnejším v nitrianskom kraji

S

P

poločný školský úrad (SŠÚ) v Šali každoročne organizuje stretnutia začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov zo škôl nášho okresu. Zvyčajný počet pedagógov nastupujúcich na svoje prvé pracovné miesto neprekročil desiatku. Tento rok je začínajúcich pedagogických zamestnancov rekordný počet – 19.
Prvé stretnutie začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov zo dňa 27. 10. 2010 bolo pre
38 účastníkov iba oboznamujúce. V úvode PaedDr. M. Vrbovský, vedúci SŠÚ, hovoril o dôležitosti pedagogickej práce, povzbudil všetkých začínajúcich k ich úspešnému
pôsobeniu a zotrvaniu troch nových učiteľov - mužov v školskom obore. Noví učitelia hovorili o prvých pedagogických skúse-

nostiach, o včlenení sa do školského kolektívu, o pracovných začiatkoch. Zo začínajúcich 19 pedagógov je 15 zo základných škôl,
2 z materských škôl, 2 zo základnej umeleckej školy. Mgr. J. Knežová oboznámila prítomných s realizáciou uvádzania do praxe
a upriamila pozornosť na potrebnú dokumentáciu. Bolo dohodnuté ďalšie stretnutie začínajúcich pedagógov, na ktorom budú
oboznámení so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi činnosť školy.
Dúfajme, že príchod nových mladých pedagógov prinesie viacej progresivity, kreatívnosti a modernosti do procesu výchovy a
vzdelávania. Prajeme im, aby im ich zanietenosť vydržala a posúvali latku kvality výchovy a vzdelávania v našich školách vyššie.

o uskutočnení celoslovenských kôl
v predmetových olympiádach, v postupových súťažiach v oblasti umeleckých a
spoločensko-vedných predmetov a v športových súťažiach za školský rok 2009/2010
(niektoré boli aj v čase prázdnin) vyhodnotil organizátor - Krajský školský úrad v Nitre
na svojej webovej stránke poradie úspešnosti jednotlivých škôl v rámci kraja a okresu. Potešiteľná je stúpajúca úspešnosť ZŠ zo
Šale. V celkovom hodnotení v kraji sa všetky
umiestnili do 29. miesta z 301 hodnotených
škôl. Najúspešnejšia bola ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska ul. (8. miesto), ZŠ J. C. Hronského,
Krátka ul. (9. miesto), ZŠ s MŠ J. Murgaša
Horná ul. (15. miesto), 23. v poradí ZŠ s MŠ
s VaVJM P. Pázmánya, 27. miesto ZŠ Berno-

lákova a 29. miesto ZŠ J. Hollého. V športových súťažiach z 263 hodnotených ZŠ bola najúspešnejšou ZŠ v kraji ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná ul. V prvej desiatke sa umiestnila na 7. mieste ZŠ J. Hollého a na 10. mieste ZŠ Bernolákova ul. Je len samozrejmé, že
v rámci okresu figurujú ZŠ z mesta prevažne na prvých 6 miestach. Tieto výsledky sú
jedným z dôkazov určitej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ v Šali. Pozitívne je, že úspechy dosahujú všetky školy. Okrem žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl
majú na tom zásluhu výrazne sa zlepšujúce
podmienky pre prácu škôl. Výsledky ukazujú, že nastúpená cesta a trend sú správne.
Treba v nich pokračovať.

PREMENY PLODOV JESENE

P

rišla jeseň, príroda nám ukazuje svoju
krásu, obdarováva nás rôznymi plodmi. Naša MŠ J. Hollého vo Veči v tomto období ponúka akciu „Premeny plodov jesene“, na ktorej sa zúčastnia aj rodičia. Za pomoci svojich ratolestí sa rôzne jesenné plody (tekvice, jabĺčka, hrušky, zemiaky, gaštany...) „premieňajú“ na zvieratká, strašidielka, princezné, klaunov. Rodičia so svojimi deťmi tak môžu využiť svoje nápady
a tvorivosť. Táto akcia je u detí veľmi obľúbená, tešia sa z krásnych, pestrých výtvorov a možnosti pracovať so svojimi rodičmi.
Kolektív MŠ ďakuje všetkým rodičom, ktorí
si našli čas a našej akcie sa zúčastnili.
R. Prnová, MŠ J. Hollého
Šaľa
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F u t b a l

Po dobrom štarte
sme
sa
už
veľmi
netešili

O

proti minulému ročníku mali naši futbalisti o niečo lepší prvoligový
štart, keď domáce zaváhanie s Lučencom si
vynahradili trojbodovým ziskom v Dolnom
Kubíne, ale to bola na ďalšie tri mesiace jediná trojbodová radosť. Nielenže sa našim
futbalistom nedarí svojich súperov zdolať,
ale nie sme schopní ani prekonať súperovho brankára (doposiaľ strelilo Duslo do siete súperov iba 6 gólov!!!), čo sa potom odzrkadľuje nielen na výsledkoch, ale aj na mi-

šport
nimálnych bodových ziskoch. Napriek tomu, že v priebehu jesennej časti prišlo k viacerým zmenám nielen v hráčskom kádri, ale
aj v realizačnej zložke, určité herné zlepšenie v posledných majstrovských dueloch nastalo. No na víťazstvo a spokojnosť priaznivcov a funkcionárskej zložky je to stále málo. Do skončenia jesennej časti zostáva ešte
odohrať tri kolá a do záveru majstrovskej súťaže ročník 2010/2011 ešte 17 majstrovských
duelov. Bude sa hrať ešte o 51 ligových bodov, ale keď budeme pokračovať v súčasnom
trende, od nového ročníka majstrovských
súťaží už nemusíme byť prvoligovým účastníkom.

Vyžrebovanie a výsledky ročníka 2010/2011

12. kolo: SO 16.10.2010
13. kolo: SO 23.10.2010
14. kolo: SO 30.10.2010
15. kolo: SO 6.11. 2010
16. kolo: Ne 14.11.2010
17. kolo: SO 20.11.2010
18. kolo: SO 27.11.2010

Duslo ŠAĽA - FK Púchov		
0:1 (0:1)
LAFC Lučenec - Slovan Duslo ŠAĽA 2:0 (1:0)
Duslo ŠAĽA - Dolný Kubín 0 : 0
Michalovce - Slovan Duslo ŠAĽA
2:1 (1:0) M. Vyskoč
Duslo ŠAĽA - Ružomberok „B“
Rimavská Sobota - ŠAĽA
ŠAĽA - Liptovský Mikuláš

Na jeseň 2010 bude odohraných 18 kôl prvoligovej súťaže.
Zemplín Michalovce – Slovan Duslo ŠAĽA 2:1 (1:0) 37. Serečin, 88. Špillár – 77. M. Vyskoč; pred 830 divákmi rozhodoval R. Weiss; ŽK: Kunca, Ruskovský – Vyskoč, Zajac, Mujkoš, Lalák, Obert, Lancz.
Duslo: Bránsky – P. Jakubička, Mujkoš, M. Vyskoč, Jurkemik (58. min. Devečka) – M. Tomiš, Lancz, Lalák, Čirik – Gogolák (58. min. T. Obert), P. Zajac. Tréner 0. Takács.
Zostávajúce výsledky 15. kola: Rim. Sobota – Moldava 2:2; Ružomberok „B“ – L. Mikuláš
1:0; Púchov – Trenčín 0:3; Lučenec – Petržalka 2:2; D. Kubín – Senec 4:0; Tabuľka po 15.
kole: 1. Trenčín 35:9 – 36 bodov; 2. Petržalka 25:16 – 25 bodov; 3. Michalovce 23:22 – 24 bodov;... 10. Ružomberok „B“ 11:19 – 16 bodov; 11. Púchov 14:32 – 14 bodov; 12. ŠAĽA 6:28
– 6 bodov. Šaľa: Najman, Zajac (11), Lancz (11), T. Obert, Gogolák, Vyskoč.

PLUTVOVÉ PLÁVANIE A PLÁVANIE
POD VODOU
Plavci KŠP Tritón po treťom kole SPLM stále na bronzovej priečke

V

Foto Milan Pospiš: Šalianski futbalisti veľa radosti svojim priaznivcom v jesennej časti nepriniesli.

treťom kole Slovenskej plaveckej ligy
mládeže (SPLM) vo Zvolene si chceli reprezentanti šalianskeho KŠP Tritón vylepšiť svoje bodové zisky. SPLM bola zaradená po prvýkrát. Bodové straty z tejto plaveckej kategórie v konečnom účtovaní veľmi chýbajú. Trénerovi slovenskej plaveckej
reprezentácie a jednému z hlavných činovníkov šalianskeho Tritónu Štefanovi Mikovi už chýbajú z vekových dôvodov v tomto ročníku opory z minulých rokov Barbora
Pohlová, Roman Révay a najlepšia slovenská
plavkyňa v minulom roku Ivana Hanáková a

tak sa musí spoliehať na osvedčené opory zo
starších vekových kategórii „C“ a „D“, ročník 1995, mladších (Fülöp, Zušťáková, Starko, Lišková, A. Révay...) a talentovaného Bukora. Najmä ich zásluhou siahajú šalianski
plavci aj v tomto ročníku aspoň po bronzovom umiestnení. Plavci šalianskeho Tritónu
si vyplávali vo zvolenskej vode desať prvenstiev: trikrát vyhrali svoje disciplíny Michal
Fülöp a Ádam Bukor, dva razy zvíťazila Ema
Lišková, raz Michaela Zušťáková a jedno prvenstvo pridala štafeta na 4 x 100 metrov
„S“ v zložení: Fülöp, Zušťáková, David Starpokračovanie na ďalšej strane
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ko, Veronika Horňáková. V siedmych prípadoch skončili šalianski plavci na druhom
mieste: trikrát Starko (vždy za Fülöpom) a
Andrej Lengyel, raz Lišková a tretie miesto
obsadila vo svojej disciplíne Horňáková.
V drese šalianskeho Tritónu získal slovenský reprezentant Michal Fülöp najviac bodov – 175 a naviac zlepšil aj svoj slovenský
rekord v disciplíne na 50 metrov BF časom
21,27 sekundy. V treťom kole SPLM vo Zvolene získali šalianski plavci 1 766 bodov (1
197 chlapci a 569 dievčatá), čo im vynieslo v
konkurencii 8 plaveckých klubov Slovenska
tretie miesto, keď zvíťazilo Calypso Zvolen o
7 bodov pred Caretou Zvolen. Do celkového bodového zisku šalianskeho plaveckého
klubu však v treťom kole prispeli aj ďalší ša-

lianski plavci: Samuel Augustín, Bernadetta
Bertóková, Ivan Révay, Emese Karacsónyi,
Simon Šulek, Anna Nociarová, Imre Deák, Ladislav Cisár... Po treťom kole sa do čela Slovenskej plaveckej ligy opäť prebojovala Careta Zvolen, ktorá už v doterajšom priebehu súťaže získala 7 594 bodov, čo znamená, že bodový zisk minuloročného majstra
Slovenska Tritónu Šaľa bude prekonaný. Na
druhom mieste s minimálnou stratou 41 bodov je Careta Zvolen a tretie miesto so ziskom 5 492 bodov patrí Tritónu Šaľa. Pred záverečným štvrtým kolom, ktoré sa uskutoční v šalianskej plavárni Aquasport je jasné,
že o prvenstvo v súťaži sa pobijú oba zvolenské plavecké kluby. Tritón Šaľa by mal skončiť na bronzovej priečke.

h á d z a n á

ce výhry nad majstrovským ŠKP Bratislava
a značne posilneným nováčikom z Bánoviec
n/B. Novému lodivodovi sa podarilo skĺbiť
skúsenosť niektorých opôr (Vidiečanová,
Czaník, Bérešová, Pileková) s dravosťou a
chuťou mladých talentov (Szarková, Puškášová, Piskayová) a ak k tomu pridáme spoľahlivé výkony brankárskej dvojice (Grandtnerová, Túrociová), zrkadlo víťazných duelov je na svete. V záverečných troch dueloch
čakajú na dievčatá šalianskeho Dusla neľahkí súperi, ale keď sa im bude dariť tak, ako
doposiaľ, môžu byť príjemným prekvapením prvej polovičky medzinárodnej hádzanárskej súťaže.

Šalianske
hádzanárky sú príjemným
prekvapením WHIL

O

mladený káder šalianskeho Dusla, z
ktorého odišla štartom nového ročníka WHIL dvojica kanonierok A. Tóthová
(Bánovce n/B) a Popluhárová (Nemecko),
patrí doposiaľ k príjemným prekvapeniam
súťaže, nakoľko zverenkyne trénera Lukačína dosiahli niekoľko cenných víťazstiev. Patria medzi ne jednoznačne víťazstvá v Písku,
Jindřichovom Hradci a Porube, ale aj domá-

Vyžrebovanie a výsledky nového ročníka WHIL - 2010/2011

10. kolo:
11. kolo:
12. kolo:
13. kolo:

Partizánske - ŠAĽA					
ŠAĽA - Zemplín Michalovce
Zlín - Š A Ľ A
ŠAĽA - Trenčín

19:28 (10:13)
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Foto M. Pospiš: Skúsená kapitánka Andrea Czaník (s loptou) patrí medzi najväčšie opory hádzanárok šalianskeho Dusla vo WHIL, za ňou s č. 14 talentovaná Patrícia Puškášová.

Poznámka: Doma hrá ŠAĽA v sobotu o 18.00 hod.
Danlog Partizánske – Duslo ŠAĽA 19:28 (10:13)
R: Cipov a Pastierik; pok. hody: 4/2 – 2/1; vylúčené: 3:5; 350 divákov. Duslo: Grandtnerová, Túrociová – Vidiečanová 5/2, Trochtová 5, Pileková 3, S. Szarková 5, Czanik 1, Bérešová 6, Weibelová, Veselková, Piskayová 3, Zemáneková – tréner M. Lukačín. Z ďalších výsledkov 10. kola: Michalovce – Veselí n/M 29:25; ŠKP Bratislava – Slávia Praha 25:27; Jindř. Hradec – Poruba 23:29; Trenčín – Písek 29:29; Olomouc – Bánovce n/B 30:28; Zlín – Most 29:21;… Najlepšie strelkyne: 1. A. Tóthová – 106 gólov (Bánovce n/B); 2. Černá – 89 (Slávia Praha); 3. Borovská – 72 (Písek);… 8. Vidiečanová – 65;… Szarková 47;… Bérešová 40 (Šaľa);… Tabuľka: 1.
Praha 322:250 – 20 bodov; 2. Michalovce 337:283 – 16 bodov; 3. Zlín 298:242 – 15
bodov; 4. ŠAĽA 279:262 – 15 bodov;… 13. Most 249:310 – 2 body; 14. Jindř. Hradec
230:293 – 2 body.
november / december 2010
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STRELECTVO

Vyhodnotenie sÚŤaŽE

Historická žatva regionálnych a šalianskych strelcov v Domaniži

N

a majstrovstvách SR v streľbe z guľových zbraní v Domaniži pretekári šalianskeho streleckého klubu „vystrieľali“ tri
zlaté, päť strieborných a dve bronzové medaily. Naviac sa ako členovia družstva spolupodieľali na zisku 2 zlatých a jednej bronzovej, ktoré získal kraj Nitra v súťaži družstiev
v konkurencii viac ako 40 streleckých klubov Slovenska. Z výsledkov streleckých majstrovstiev Slovenska v Domaniži vyberáme:
Ľubovoľná malokalibrovka 60 – muži: 1. Michal Homola – 591 kruhov (Dukla B. Bystrica), 2. Michal Martinka – 591 kruhov (Šaľa);
ĽM 60 – kadeti: 1. Koloman Polgár (Šaľa) –
590 kruhov; ĽM 60 – muži, juniori (družstvá): 1. B. Bystrica – 1 766 kruhov; 2. Šaľa (František Liptai ml., M. Martinka, František Liptai st.) – 1 763 kruhov; 3. kraj Nitra
(Erik Kováč, K. Polgár – obaja Šaľa, Jaroslav
Bernát - Skýcov); Ľubovoľná malokalibrovka 30 x 40 - družstvá: 1. Šaľa (M. Martinka, F.
Liptai st., K. Polgár) – 3 315 kruhov. Športová puška 60 – dorastenci: 1. D. Sliačan (Brez-

o najkrajšiu predzáhradku a najkrajsí balkón

no) – 581 kruhov, 2. Omar Döme, 3. Martin Sedlák ml. (obaja Šaľa); ŠPu 60 – dorastenky: 1. D. Demová (Bánov) – 581 kruhov,
2. Klaudia Kolarovská, 3. Marianna Tkáčová
(obe Šaľa); ŠPu 60 – dorastenci (družstvá):
1. MŠK Brezno – 1 720 kruhov; 2. Šaľa (Miroslav Lipovský, O. Döme, M. Sedlák ml.);
ŠPu 60 – dorastenky (družstvá): 1. kraj Nitra (M. Tkáčová, K. Kolarovská – obe Šaľa, D.
Demová - Bánov) – 1 738 kruhov; Športová
puška 3 x 20 – dorastenky (družstvá): 1. kraj
Nitra (M. Tkáčová, K. Kolarovská, D. Demová) – 1 613 kruhov; ŠPu 3 x 20 – dorastenky 1. M. Tkáčová (Šaľa) – 548 kruhov; 2.
D. Demová (Bánov). „Po štarte nášho strelca
a slovenského reprezentanta Františka Liptaia ml. na streleckých majstrovstvách sveta v Mníchove je naša medailová žatva v Domaniži odrazom koncepčnej a systematickej
práce v oddiele,“ bilancuje posledné úspechy šalianskych strelcov predseda klubu Ľudovít Kováč. Celoročné výsledky našich už
aj najmladších šalianskych reprezentantov v
silnej slovenskej
streleckej konkurencii ukazujú, že o talenty
nie je pri Váhu
núdza.

V

letných mesiacoch Mesto Šaľa vyhlásilo súťaž v dvoch kategóriach, o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón.
Termín uzávierky bol 31. 8. 2010. Do súťaže sa prihlásilo 8 účastníkov. Víťazom súťaže o najkrajšiu predzáhradku sa stala ro-

dina Mészárosová z ulice Hurbanovej a víťazom v kategórii najkrajší balkón sa stala Oľga Kováčová, ulica Novomeského.
Ing. Gabriela Braníková
referát životného prostredia, MsÚ

Športové spravodajstvo pripravil:
Jozef Sklenár

Foto: Najmladší streleckí reprezentanti ŠSK Šaľa spolu s trofejami a trénermi Františkom Liptaiom st. a Ľudovítom Kováčom.
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DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 02. -05. 12. 2010 (štvrtok – nedeľa)
MP 15
ZLÝ POLIŠ
New Orleans uprostred zúriaceho hurikánu Katrina. Detektív z oddelenia vrážd zachránil jedného
väzňa pred utopením, no zranil si pri tom chrbát.
O pár rokov je z neho vyšetrovateľská špička. Keď
ho povolajú k vyšetreniu masakry rodiny afrických
prisťahovalcov, jeho život sa dostáva do veľmi nebezpečnej špirály.
Hrajú: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer.
Réžia: Werner Herzog (The Bad Lieutenant: Port
of Call – New Orleans), uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 122 min., ČT, krimi/dráma.Vstupné: 2,30 €
• 08. 12. 2010 (streda)
MP 15
THE EXPENDABLES
Skupina ostrých chlapov dorazí na ostrov Vilena,
kde má zlikvidovať nebezpečného diktátora. Úloha
to však nie je taká ľahká, nakoľko sa okolo nich sťahuje sieť lží a úskokov...
Hrajú: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li.
Réžia: Sylvester Stallone (The Expendables), uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 99 min.,
ČT, dobrodružný/akčný/triler. Vstupné: 2,20 €
• 09. -12. 12. 2010 (štvrtok – nedeľa)
MP 12
ČARODEJOV UČEŇ
Málokto z obyvateľov New Yorku tuší, že v temných
zákutiach mesta prebieha neustály boj o ich záchranu medzi silami, o ktorých sa im ani nesnívalo.
Hrajú: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina. Réžia: Jon Turteltaub (The Sorcerer´s Apprentice), uvádza SATURN Entertainment. Film:
USA, 110 min., ST, akčný, fantasy film.Vstupné: 2,30 €
• 16. 12. 2010 (štvrtok)
MP 15
DEADLINE
Architekt Peter Highman sa nutne potrebuje dostať
z Atlanty do Los Angeles, aby stihol pôrod svojho
prvého dieťaťa, ktoré sa má narodiť o päť dní. Na
letisku sa stretáva so snaživým a naivným začínajúcim hercom Ethanom. Vďaka nemu sú obaja vyhostení z lietadla...
Hrajú: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Ja-

mie Foxx. Réžia: Todd Phillips (Deadline), uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 90 min.,
ČT, komédia.Vstupné: 2,30 €
• 18. - 19. 12. 2010 (sobota – nedeľa)
MP 15
NAJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
Strhujúca dráma z prostredia newyorského policajného zboru, ktorá realistickým spôsobom zachytáva, aké jednoduché je prekročiť hranicu medzi
mužmi zákona a zločincami.
Hrajú: Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke. Réžia: Antoine Fuqua (Brooklyn´s Finest),
uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 132
min., ČT, akčný, krimi, dráma. Vstupné: 2,30 €

FILMOVÝ KLUB
• 1. 12. o 20.00 h
PREŽIŤ SVOJ ŽIVOT – Projekt 100
Básnik Gérard de Nerval napísal: „Sen je druhý život.“ Tento film sa to snažil dokázať. Evžen žije jeden život reálny a jeden vo svojich snoch. Cíti, že
sny, ktoré ho od istého času sprevádzajú, majú hlbší význam.
Film: ČR/SR, 2010, MP 15, 105 min., psychologická komédia, réžia: Jan Švankmajer. Vstupné:
1,50 €/2 €
• 15. 12. o 20.00 h
MUŽ Z LONDÝNA – Projekt 100
Maloin, pracujúci vo francúzskom prístave, sa stane svedkom vraždy. Film zobrazuje rozpor medzi
morálnym postojom a jednaním, živeným ilúziou
o lepšej existencii, vyústi nakoniec do ľudskej degradácie.
Film: Maďarsko, Francúzsko, SRN, 2007, MN 15,
140 min., kriminálna adaptácia, réžia: Béla Tarr.
Vstupné: 1,50 €/2 €

• 01. – 31. 12. 2010
Výstava: Hodina deťom
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Čas: 9.00 - 12.00 h
(st - pi) a 19.00 - 20.00 h (st - ne). Vstupné: dobrovoľné

Miesto: nám. pred MsÚ. Viac informácií na plagátoch!

• 02. 12. 2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča. Čas: 16.00 – 17.30 h. Vstupné:
zdarma

• 15. 12. 2010
Vianočná akadémia
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 10.00 h a 17.00 h.
Vstupné: dobrovoľné

• 03. – 04. 12.2010
Šalianske divadelné dni
Miesto: SD Veča. Čas: od 14.00 h. Vstupné: dobrovoľné
• 05. 12. 2010
Mikulášska nedeľa – tvorivé dielne, premietanie rozprávky Mikulášove šibalstvá
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 15.00 h. Vstupné:
zdarma
• 06. 12. 2010
Mikuláš
- DS Materinky
- rozsvietenie vianočného stromčeka
- príde aj Mikuláš
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 17.00 h. Vstupné: 0,10
€
• 09. 12. 2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča. Čas: 16.00 – 17.30 h. Vstupné:
zdarma
• 10. – 22. 12. 2010
Vianočné trhy

• 14. 12. 2010
Bagi Ivan - Nacsa Oliver
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 19.00 h. Vstupné: 7 €

• 16. 12. 2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča. Čas: 16.00 – 17.30 h. Vstupné:
zdarma
• 17. 12. 2010
Galaprogram TK JUMPING
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 19.00 h. Vstupné: 2 €
• 18. 12. 2010
Tančeník roka
Miesto: SD Veča. Čas: 17.00 h. Vstupné: 2 €
• 26. 12. 2010
Vianočný benefičný koncert
Miesto: Kostol sv. Margity. Čas: 16.00 h. Vstupné: dobrovoľné
• 31. 12. 2010
Silvestrovská Oldies party – DJ Roman Krajčír
Miesto: DK Šaľa, ES. Čas: 20.00 h. Vstupné: 5 €
• 31. 12. 2010
Silvester na námestí
Miesto: nám. pred MsÚ. Čas: 22.00 – 01.00 h.
Vstupné: zdarma

PRIPRAVUJEME:
TACHO, TAJOMSTVO MÚMIE

www.msks.sala.sk
Šaľa
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