n ročník XI.

n máj / jún 2010

n nepredajné

Príjemné

prázdniny

FESTIVAL
pri Váhu
Vágmenti fesztivál
Kráľová nad Váhom
13.00 – 18:30 – ukážky prvej
pomoci SČK
– ukážky činnosti hasičov,
policajtov a vojakov ASR
– hry, súťaže pre najmenších
– ochutnávka vín – vínna cesta
– ochutnávka miestnych
špecialít
– vystúpenie miestnych
folklórnych skupín
– možnosť stanovania
od 18,30
– koncerty a zábava až do rána

Robo Šimko
&
MASSRIOT
REVIVAL

Kon Tiki

24. 7. 2010
od 14:00 hod.
staré ihrisko

Listuj.sk

PORAGRO,s.r.o.

z matriky

MATRIKA
» narodenia – spracované v mesiaci apríl:
Fábián Holi, Samu Szarka, Lukáš Švejkovský, Oliver
Kompas, Sebastian Mego, Damien Berecz, Lucia Pálová, Simona Dobrá, Bibiána Gállová, Matúš Spodniak,
Lukáš Takács, Ria Hučková, Karolína Capíková, Adam
Pistovič, Patrik Bujko, Lukáš Bujko, Iveta Bergendiová,
Aylin Lavová, Kiara Lea Príbojská, Karol Döme, Alexandra Dulíková, Filip Hatvani
» narodenia – spracované v mesiaci máj:
Jozef Vörös, Karolína Drábiková, Šimon Ziman, Veronika Kapustníková, Hana Ježová, Simona Chudáčiková, Boris Kováč, Adrián Sabo, Laura Takácsová, Edina Vími, Oliver Stračár, Karolína Majneková, Alexandra Hanjdu, Alexej Patrik Vrábel, Bibiana Chatrnúchová, Dávid Klenovics, Juraj Malý, Soňa Sučanská, Alica
Rábeková, Veronika Machová, Kristína Tóthová, Lukáš
Leo Brejcha, Karolína Kovácsová, Filip Odráška, Nikola Sandtnerová
» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci apríl
Marek Váňa a Erika Császárová, Issiaka Babatounde
Bello a Zuzana Gašparíková, Jaroslav Baláž a Zdenka
Prochácková, Jozef Loži a Ivana Studeníková, Tomáš
Nejedlík a Lucia Fabšová, Marián Čerman a Bc. Ing.
Aneta Szőkeová
» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci máj:
Milan Janečka (Nová Dedinka) a Ivana Líšková (Šaľa),
Ing. Peter Novák (Zavar) a Mgr. Alexandra Pribišová
(Šaľa), Ján Kováč (Šaľa) a Silvia Mišurová (Šaľa), Ing.

Marián Csányi (Šaľa) a Anna Lenčéšová, rodená Péliová (Močenok), Ing. Rudolf Törvényi (Šaľa) a PhDr. Mgr.
Zuzana Belovičová PhD. (Šaľa), Boris Martinovič (Šaľa) a Andrea Móriová (Šaľa), Ing. Mgr. Tomáš Taraba
(Modra) a Denisa Horváthová (Šaľa), Tibor Rábek (Šaľa) a Ing. Silvia Katonová (Šaľa), Róbert Vaňa (Tvrdošovce) a Kvetoslava Syrová (Šaľa), Roman Vlček (Nižná) a Erika Adámiková (Šaľa), Ing. Martin Maruškin
(Polomka) a Ing. Blanka Miškovičová (Šaľa), Peter Bartoš (Piešťany) a Katarína Cimermanová (Šaľa), Ondrej
Marko (Šaľa) a Michaela Petríková (Mojmírovce), Peter
Jarabica (Šaľa) a Ing. Jana Dekýšová (Dolná Trnávka),
Jaroslav Petkov (Šaľa) a Anita Keszelyová, rodená Parbecká (Šaľa), Peter Janica (Šaľa) a Michaela Kráčalíková
(Bratislava), Róbert Kubovič (Veľká Mača) a Lenka Mrlláková (Šaľa), Ing. Peter Mancal (Veľké Úľany) a Mgr.
Zuzana Horváthová (Šaľa), Patrik Gavalec (Šaľa) a Martina Oláhová (Selice)
» úmrtie – spracované v mesiaci apríl:
Ján Vagunda (26), Vladimír Rudenko (57), Estera Miškovičová (76), Karol Miškovič (84), Mária Oravczová
(77), MVDr. Patrik Kašuba (39), Mikuláš Szabó (79),
Július Kovács (47)
» úmrtie – spracované v mesiaci máj:
František Hučko ( 87), Ervín Pargáč (47), Rozália Čebrová (72), Terézia Kopáčiková (86), Mária Kubíková
(66), Anna Michalková (83), Ladislav Szabo (48), Juraj
Kóňa (67), Milan Gajdoš (63), Július Pekárik(85), Mária
Ferenceiová (88), Alžbeta Kúšová (64), Mária Benešová
(86), Karol Gáborík (90), Anton Faktor (53), Anna Setinská (57), Alžbeta Matajszová (77)
vypracoval: referát evidencie obyvateľstva
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z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

apríl

21

17

8

31

23 831

máj

25

18

17

32

23 852

Naši jubilanti
apríl

»» 85 rokov: Etela Molnárová, Etela Résőová, Helena
Bukovská
»» 80 rokov: Helena Kurucová, Júlia Gállová, Tibor Petro
»» 75 rokov: Mgr. Vlastislav Svoboda, Klára Čibriková,
Mária Šilhanová, František Takács, Štefan Antalecz,
Anna Kumanová, Jozef Belovič, Helena Kozárová,

Michal Petrík, Irena Kozmérová, František Erdélyi

máj

»» 90 rokov: Štefan Neviďanský
»» 85 rokov: František Hučko, Mária Tóthová
»» 80 rokov: Mária Petríková, Mária Pápaiová, Mária Iringová, Mária Tóthová, Klára Sláviková, Anna
Blašková, Štefan Takács, Júlia Polčáková
»» 75 rokov: Irena Takácsová, Karol Pém, Eugen Kádár,
Milan Pollák, Mária Wohlandová, Cecília Švoňavová, JUDr. Ľudovít Ftorek
vypracoval: referát evidencie obyvateľstva

Dotácie na podporu kultúry a športu z
Nitrianskeho samosprávneho kraja pre
mesto Šaľa v roku 2010

Z

astupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 19. apríla 2010 schválilo
uznesením č. 60/2010 poskytnutie dotácií na
podporu kultúry a športu aj pre Mesto Šaľa.
Zo siedmych podaných žiadostí Nitriansky samosprávny kraj finančne podporí v
roku 2010 realizáciu týchto 6 projektov:
v oblasti kultúry:
»» Šalianske divadelné dni 2010: 500 EUR
»» Tvorivé dielne – Hračkovňa: 100 EUR
»» Kultúrne leto 2010: 400 EUR
»» Zlatá priadka 2010: 500 EUR
v oblasti športu:
»» Karneval na ľade – buďme v pohybe!: 400 EUR

»» Šalianska Veža 2010: 400 EUR

1

. Šalianske divadelné dni 2010: Ide o
stretnutie divadelných súborov zo Šale a okolia za účelom prezentácie ich tvorby. Pôjde o širokospektrálny žánrový záber
ako napr. detské predstavenia, drámy, komédie a pod. Daným podujatím si zároveň
jednotliví tvorcovia a šíritelia divadelného
umenia vymieňajú svoje skúsenosti a poznatky, čím sa zároveň podporuje kultúrne povedomie v našom regióne. Dvojdňové podujatie je určené pre širokú verejnosť.

2

. Tvorivé dielne – Hračkovňa: Cieľom
projektu je podpora činností pre deti, mládež a dospelých, ktorí sa učia rôznym
Šaľa

4

dotácia
tvorivým technikám. Tieto aktivity sa konajú nielen pred Veľkou nocou a Vianocami,
ale aj počas celého roka. V roku 2010 by sme
chceli zatraktívniť jednotlivé podujatia tohto
charakteru o odborníkov a hostí s novými
technológiami tvorby. V rámci tohto projektu by sme chceli prezentovať Tvorivé dielne
– Hračkovňu počas Jarmoku tradičných remesiel, kde by sa mohli návštevníci jarmoku
zapojiť do tvorivej práce v hlavnom stane
Hračkovne a neskôr by mohli navštevovať
tvorivé dielne v KS Večierka, alebo SD Veča.

3

. Kultúrne leto 2010: Hlavným cieľom
je počas leta priniesť obyvateľom mesta Šaľa a jeho návštevníkom kultúrne podujatia, ktoré sa konajú na voľných priestranstvách v exteriéri. Ide hlavne o rôzne hudobné, divadelné a detské vystúpenia, ktoré sa
pomaly stávajú tradičným podujatím i keď
v rôznorodej podobe. Kultúrne leto sa začína otvorením kultúrneho leta a končí oficiálnym ukončením Kultúrneho leta, ktoré sú
sprevádzané taktiež bohatým programom.

4

. Zlatá priadka 2010: Zlatá Priadka je
celoštátna postupová (trojstupňová
– regionálna, krajská, celoštátna) prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi
(činoherného, bábkového, hudobno – dramatického, pohybového a pantomimického), ktorá sa už viac ako tri desaťročia organizuje v meste Šaľa. Je najvyššou prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti
detskej dramatickej tvorivosti. Predstavuje
a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov
práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých,
národnostných a pod.), vytvára priestor pre
vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu
skúseností umelecko-pedagogického vede-

nia detských súborov.

5

. Karneval na ľade – buďme v pohybe!:
Obsahom projektu bude zorganizovanie športovo-zábavného podujatia - karnevalu na ľade pre deti, mládež a dospelých.
Program obohatí mnoho súťaží, počas ktorých si účastníci môžu vyskúšať zápolenie
na ľade a ukázať svoje korčuliarske a športové schopnosti. Všetci účastníci majú možnosť prísť v maskách a zasúťažiť si o najkrajšiu, najvtipnejšiu a najoriginálnejšiu masku.
Veselé karnevalovo – korčuliarske popoludnie bude ukončené diskotékou na ľade.

6

. Šalianska Veža 2010: Ide o pokračovanie tradície a zorganizovanie 4. ročníka šachového turnaja pre mládež od 15-26 rokov, pričom účastníkmi
turnaja budú stredoškoláci zo stredných
škôl z Nitrianskeho kraja. Turnaj sa pripravuje na mesiac november pri príležitosti Dňa študentstva. Organizátorom turnaja bude mesto Šaľa prostredníctvom svojho Centra voľného času TIP-TOP, v ktorom funguje šachový krúžok. Turnaj je jednodňový, počíta sa aj s účasťou zahraničných zástupcov z družobných miest, ktorí
si zmerajú sily v tomto netradičnom športe so zástupcami samosprávy mesta Šaľa.
Podujatia
finančne
podporuje
Nitriansky
samosprávny
kraj.
Ing. Eliška Vargová
Referát pre rozvojovú stratégiu a
štrukturálne fondy
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Dotácia z Nitrianskeho samosprávneho
kraja na rok 2010 pre mesto Šaľa
na pokračovanie obnovy kultúrnej
pamiatky Súsošia Najsvätejšej Trojice

M

estské zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo pre Mesto
Šaľa v rámci programu na obnovu národných
kultúrnych pamiatok „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ v zmysle VZN č. 3/2008, VZN č.
8/2008 a v zmysle VZN č. 2/2009 dotáciu na dokončenie reštaurovania Súsošia Najsvätejšej Trojice v Šali vo výške 2 000 EUR. V minulom roku sa začalo s realizáciou komplexného reštaurovania súsošia, ktoré by mesto chcelo dokončiť už v tomto roku. Nakoľko spustením II. etapy reštaurovania bolo zistené, že dané sochy boli poškodené vo väčšom rozsahu, ako sa predpokladalo, preto bude potrebné vyhotoviť rekonštrukčné kópie sôch zo súsošia Najsvätejšej Trojice v Šali v umelom kameni: Panna Mária, sv.
Alžbeta, sv. Margita, sv. Štefan, sv. Ladislav, Súsošie Boha Otca s Kristom. Hlavným reštaurátorom daného projektu je Mgr. art Peter Gregvorek. Podľa jeho vyjadrení: Súsošie a jeho vzhľad
prešlo viacerými – deviatimi razantnými etapami hmotových a farebných úprav. Hmota mäkkého kameňa – vápenca je v kritickom, nestabilnom a rozpadajúcom sa stave. Príčiny sú v sekundárnych povrchových nepriedušných úpravách, cemento-betónových rekonštrukciách a
množstve zkorodovaného oceľového spojovacieho materiálu. Počinom, ktorý najviac ublížil pamiatke a súvisí s uvedenými neodbornými opravami bolo deštruktívne zničenie – odstránenie
pamiatky (1970). Schodisko je nové s kamenným
obkladom. Sekundárne sú nápisové mramorové
osemhranné tabule v kartušiach podstavy. Súčasné oplotenie súsošia je historicky neopodstatnené, sekundárne. Nájdené boli stopy po svätožiare
– Boh Otec. Z výsledkov reštaurátorského výskumu vyplýva viacero dôležitých faktov, určujúcich
nevyhnutný, špecifický spôsob reštaurovania:

1. Počas odstraňovania sekundárnych vrstiev,
ktoré zakryli kvalitnú modeláciu sôch, sa ukázalo, že ide o sochárske dielo nadpriemernej kvality. Nakoľko nevieme presne určiť existenciu pôvodného oplotenia, navrhujem prezentovať súsošie bez oplotenia, čo bývalo v histórii častejšie (potom treba však aj upozorniť na zvýšené riziko vandalizmu). Odporúčam doplnenie iného spôsobu ochrany pamiatky (monitorovanie bezpečnostnými kamerami).
2. Vzhľadom na extrémne deštruovaný stav rozpadajúcich sa sôch a chýbajúcich častí, je nevyhnutné vyhotovenie ich rekonštrukčných kópií,
spĺňajúcich technické parametre pre osadenie v
exteriéri na stĺpe. Technológia výdusku z umelého kameňa na prírodnej báze. Originály sôch
už nie je možné opätovne prezentovať v exteriéri, lebo by došlo k ich úplnému zničeniu. Budú
reštaurované ,,muzeálnym“ spôsobom s len nevyhnutnou mierou doplnenia chýbajúcich častí.
3. Driek stĺpa je disproporčne hrubý a vyosený,
je vyhotovený sekundárne z betónu. Nevyhnutná bude jeho tvarová úprava za nový, proporčný
výdusok z umelého kameňa - odobratím z hmoty
betónu a nahradením hmotou umelého kameňa
na prírodnej báze.
4. Niektoré súčasné sekundárne kovové prvky a
atribúty esteticky nevyhovujú a nepatria na súsošie. Vzhľadom na zistenú vysokú kvalitu súsošia
bude potrebná ich rekonštrukcia v autentickom
materiáli. Duch Svätý – pozlátený, vyhotovenie
svätožiar Sv. Trojice, žezlá. Všetko zlátené.
5. Nápisové osemhranné mramorové tabule, vložené v kartušiach podstavy, nezodpovedajú originálnemu stvárneniu. Ich tvar bude upravený do
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tvaru kartuše.
ZREALIZOVANÉ PRÁCE

»» chemicko - technologický výskum a petrogra-

fická analýza,
»» sondážny prieskum,
»» demontáž sochárskej výzdoby,
»» mechanické očistenie súsošia od hrubých povrchových nečistôt a mikroflóry (machy, plesne, hniloba),
»» chemické odstránenie farebného disperzného
náteru a premalieb z celého súsošia,
»» mechanické odstraňovanie cementových, maltových, vápenných a iných sekundárnych
vrstiev až na originálny kameň. Z celého súsošia na viackrát v závislosti od hrúbky vrstiev,
»» Súbežné petrifikovanie mäkkej zvetranej hmoty kameňa a fixácia rozpadnutých častí lepením. Pozn.: Bez predchádzajúceho zpetrifikovania nie je možné zlepenie častí kameňa,
»» odstránenie sekundárnych atribútov sôch,
»» odstránenie železných zkorodovaných spojovacích materiálov (hlavne zo sôch),
»» chemické očistenie v kameni vsiaknutej hrdze
od železných častí,
»» chemické odstraňovanie uhlíkových nánosov z
celého povrchu,
»» mechanické obsekanie obvodu betónového
stĺpu do vhodnej hrúbky a stredovej osi,
»» odsoľovanie hmoty kameňa celého súsošia a
sôch opakovanými zábalmi buničitou vatou ,
»» petrifikácia – chemické spevnenie celého súsošia (architektúra + sochy) organokremičitanmi
technikou napúšťania.

Na sochách (ktoré sú už
zreštaurované) boli naviac
prevedené ešte tieto práce:
»» plastické tmelenie, rekonštrukcia chýbajúcich častí v umelom kameni, ktorých
štruktúra i textúra je zhodná s originálom
prírodného kameňa,
»» prispôsobenie tmelov okolitej textúre,
štruktúre a farebnosti – mechanickým

opracovaním, farebná retuš,
»» zreštaurované sochy boli domodelované – rekonštruované v mäkkom materiáli – modelárskej hline priamo na povrch
do konečnej podoby a štruktúry,
»» vyhotovené boli z každej sochy klinové lukoprénové formy, sádrovo-betónové,
armované.
Práve prebiehajúce práce:
»» po úprave foriem pod tlakom dusané ,,suché“ zmesi umelého kameňa na prírodnej
báze s cieľom najvernejšieho priblíženia sa
k podobe originálneho kameňa,
»» na spevnenie výduskov budú použité nerezové konštrukcie,
»» mechanické opracovanie a retuš výduskov, prispôsobenie k originálu,
»» originálne sochy očistené od modelovacej
hliny, vysušené, preretušované, nainštalované budú v interiéri múzea (mestského
úradu).
NASLEDUJÚCE PRÁCE:
»» architektúra bude tmelená – dopĺňaná rekonštrukčným spôsobom (originálne sochy boli tmelené muzeálnym spôsobom v
snahe len eliminovať najväčšmi opticky a
výtvarne rušivé miesta),
»» tvarová úprava drieku stĺpa za nový, proporčný výdusok z umelého kameňa odobratím z hmoty betónu a nahradením
hmotou umelého kameňa na prírodnej
báze,
»» súčasné schodisko – opukový kamenný
obklad bude prečistený, prebrúsený, dotmelený a nahydrofobizovaný,
»» rekonštruované budú svätožiare Boha Otca, Krista a Panny Márie (na sochách svätpokračovanie na ďalšej strane
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cov sa stopy po svätožiarach nenašli),
žezlá Boha Otca a sv. Štefana, krížiky kráľovských korún,
»» konzervácia kovu,
»» zlátenie kovových častí 23,3/4 carr. zlatom dvojitej hrúbky technikou na mixtion
(ako originálne zlátenie),
»» inštalácia hotových, zreštaurovaných a
novovytvorených častí súsošia,
»» vyšpárovanie medzier – ložných mált a
spojov obkladov,
»» hydrofobizácia celého povrchu súsošia,
»» spracovanie záverečnej dokumentácie z procesu reštaurovania a odovzdanie vlastníkovi pamiatky a pamiatko-

vému úradu za účelom archivovania.
Mesto Šaľa z vlastného rozpočtu dofinancuje reštaurovanie tohto umeleckého diela, ktoré je významným mestotvorným prvkom a viaže sa k tu žijúcim ľuďom a ich
predkom.
Podujatia finančne podporuje Nitriansky samosprávny kraj.
Ing. Eliška Vargová
Referát pre rozvojovú stratégiu
a štrukturálne fondy

NÁŠ DEŇ DETÍ V RTV KREA V GALANTE

N

a 1. júna 2010 tak skoro nezabudneme!!!! Pre nás, žiakov 4. A triedy ZŠ J. C.
Hronského na Krátkej ulici, nám naša pani učiteľka Ivetka Sabová spolu s pani psychologičkou
Anetkou Lazarovou pripravili na Deň detí veľké prekvapenie. Boli sme pozvaní do televízie
KREA do Galanty, priamo pánom riaditeľom tejto televízie. Do RTV KREA sme sa nedostali len
tak. Pred časom našu triedu do Bratislavy priamo do parlamentu, pozvala pani poslankyňa NR
SR - Mgr. Magdaléna Vášáryová, ktorá ešte potom prišla za nami do školy v prírode. A ako nám
sľúbila, doniesla nám veľa dobrých koláčikov, no
skrátka bolo to super. No a naša zlatá pani učiteľka zavolala do telky, že sa podelíme s ostatnými
o naše zážitky a tí nás k sebe pozvali na Deň detí. Bolo perfektne, osobne nás privítal pán riaditeľ TV KREA, ukázal nám celú redakciu a bola tam
taká perfektná pani redaktorka a s
ňou sme sa dlho rozprávali o škole, o známkach a všeličom inom.
Všetci sme boli z nášho výletu v
Galante unesení a to nás nezlomilo ani zlé počasie, lebo také prekvapenie, ako nám naša pani učiteľka Ivetka prichystala, by nám

nepokazilo nič. A zabudla som napísať, bola s nami aj moja mamička Anka Draškovičová, ktorej sa to tiež celé veľmi páčilo a dokonca ma doma pochválila, že akí sme disciplinovaní a vidno, že sme dobrý kolektív. No ale to môžeme ďakovať našej pani učiteľke, lebo tá nás stále učí, že
máme držať spolu celá trieda. Ešte raz sa takto
chcem poďakovať pani učiteľke Ivetke Sabovej
a pani Anetke Lazarovej a aj mojej mamičke, že
sme mohli takto super stráviť Deň detí! Moje poďakovanie patrí tiež pánovi riaditeľovi TV KREA
a tej zlatej pani redaktorke, ktorá bola na nás veľmi milá.
Ešte raz všetkým, VEĽKÉ ĎAKUJEM!
Linda Draškovičová, žiačka 4. A triedy, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

Šaľa
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informácia
Ako zabrániť opätovnému premnoženiu
túlavých mačiek po ich odchyte

N

a Mestský úrad v poslednom období došlo viacero hlásení, kde sa obyvatelia mesta sťažujú
na premnoženie voľne žijúcich mačiek. Hlavným dôvodom podľa sťažností je ich prikrmovanie niektorými obyvateľmi obytných domov na sídliskách. Mesto uvedenú situáciu môže riešiť a
aj rieši cestou Mestskej polície ich odchytom, následným veterinárnym ošetrením a umiestnením
v útulku zvierat. Táto snaha je však počínaním niektorých nezodpovedných obyvateľov, ktorí tieto
zvieratá kŕmia, marená. V komunite mačiek to totiž funguje tak, že miesto, kde došlo k odchyteniu
voľne žijúcej kŕmenej mačky, bude v priebehu veľmi krátkej doby nahradené iným, ak tu bude nachádzať potravu. Len odchytom týchto mačiek sa premnoženiu v daných lokalitách nezbavíme. Je k tomu potrebná uvedomelosť obyvateľov a následne spolupráca spočívajúca v nekŕmení voľne žijúcich
mačiek. Potrebné sú, samozrejme, aj technické opatrenia zamedzujúce vstup do vnútorných priestorov obytných domov, ktoré sú v kompetencii samospráv. Uvedomelosť obyvateľov spočíva aj v znalosti nebezpečenstva, ktoré tieto zvieratá predstavujú nielen pre ľudí. Medzi voľne žijúcimi mačkami v rámci jednotlivých lokalít môžu byť veľmi nebezpečné ochorenia samotných mačiek. Väčšie nebezpečenstvo však hrozí od mačiek priamo ľuďom, pretože niektoré ochorenia mačiek sú prenosné
aj na ľudí. Ide o celý rad ochorení bakteriálneho pôvodu, vírusové ochorenia, alebo vonkajšie (napr.
blchy) a vnútorné parazity (napr. toxokaróza).

V
1

nasledujúcom prehľade prinášame stručné informácie o chorobách mačiek prenosných na ľudí a ich príznakoch.
. Besnota - je akútne vírusové ochorenie
zvierat prenosné aj na človeka (všetky mäsožravé zvieratá nad 3 mesiace musia byť proti tomuto ochoreniu očkované podľa §48 ods. 1 písm.
aa) zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti), čo v prípade túlavých mačiek nie je nikým zabezpečované.
. Borelióza - prenášajú ju kliešte a komáre a hostiteľom je aj mačka. Ak nakazené
mačky žijú v blízkosti ľudí, je väčšia pravdepodobnosť prenosu choroby na ľudí.
. Echynokokóza - hostiteľom sú mačka a
pes. Pri nedostatočnej hygiene sa môže
nakaziť aj človek z trusu zvierat vajíčkami vylučovanými nakazeným zvieraťom, kontaminovanou vodou a potravou. Z vajíčok sa v čreve uvoľňujú larvy, ktoré sa črevnou stenou dostanú do
krvi a ňou najmä do pečene, kde vytvárajú cysty.
. Dermatofytóza – kožná pleseň, k infekcii dochádza priamym kontaktom s nakazenou mačkou, alebo pobytom v kontaminovanom prostredí.
. Salmonelóza - hnačkovité ochorenie - k
nákaze dochádza z infekčného trusu a u

2
3
4
5

človeka sa prejavuje obyčajne ako akútne hnačkové ochorenie. Prejavuje sa nevoľnosťou, horúčkou, bolesťami hlavy a vodnatou hnačkou.
. Mačací svrab - u človeka môže vyvolať lokálnu kožnú reakciu. K nákaze dochádza v
nečistom prostredí, alebo priamym kontaktom s
postihnutou mačkou.
. Toxokaróza - parazitárne ochorenie mačacími škrkavkami. Človek je medzihostiteľom tohto parazita. Parazit poškodzuje rôzne
orgány, najviac sú však postihované deti, kde parazit môže poškodiť očnú sietnicu.
. Toxoplazmóza - parazitárne ochorenie.
Parazit parazituje intracelulárne, t. j. je to
parazit bunky. Nebezpečný je hlavne pre tehotné ženy, lebo sa cez placentu prenáša aj na ešte
nenarodený plod. Ochorenie je celoživotné, nie
je možné ho vyliečiť, len potláčať príznaky. Človek sa môže nakaziť od mačky, kontaminovaným
prostredím, kde takéto zviera žije, pri nedostatočnej hygiene rúk.
. Zablšenie - vnímavé sú všetky cicavce u človeka sa prejavuje svrbením a vyrážkami, zamorené môžu byť bytové a nebytové
priestory.

6
7
8
9
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Základná škola, ul. BernolákoVA

R

adosť z dobre vykonanej práce a úspešného zavŕšenia školského roka v týchto
dňoch prežívajú naši žiaci – športovci. S nimi sa
tešia určite aj ich rodičia a
učitelia. Výsledky, ktoré dosiahli v rôznych druhoch
športu, sú odmenou za niekoľkoročnú snahu a úsilie, čas, trpezlivosť i námahu. Úspešné umiestnenie v
okresných kolách a výborná reprezentácia mesta Šaľa i okresu Šaľa na majstrovstvách Nitrianskeho kraja v
tomto roku prekročili desiatku športových disciplín.
Bodovali napríklad v týchto športových súťažiach:
»» Veľký a malý futbal
»» Súťaž mladých záchranárov
»» Plávanie
»» Basketbal
»» Volejbal
»» Florbal
»» Gymnastika
»» Hádzaná chlapci
»» Atletika
»» Futbal – Smer Afrika

vé umiestnenie.
Veľmi dobre si počínali naši mladí záchranári.
Výborne reprezentovali v okresnom kole a víťaz-

Na fotografii je víťazné družstvo našich žiakov, učiteľ Mgr. K. Tamaškovič a Ing.
Drahoš Maron.

Rozmenené na drobné:
Napríklad na krajskom kole vo florbale školu,
mesto i okres reprezentovali naše tri družstvá –
dievčatá, mladší žiaci a starší žiaci. Na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v Prašiciach sa umiestnili na druhom a na treťom mieste. Päť družstiev sme mali na okresnom kole gymnastického
štvorboja - v A kategórii chlapcov i dievčatá, v B
kategórii družstvo dievčat, v C kategórii chlapcov
i dievčatá. Z toho dve družstvá boli na majstrovstvách kraja v gymnastickom štvorboji v Nových
Zámkoch. V hádzanej chlapcov, futbale, volejbale i v atletike na krajských kolách získali bronzo-

stvom v krajskom kole si zabezpečili účasť na
Majstrovstvách Slovenska, kde budú reprezentovať Nitriansky kraj. Najúspešnejší žiaci – jednotlivci sú: Ondrej Hanko, Jakub Takács, Katarína
Marčeková, Miroslava Tóthová, Simona Takácsová, Patrik Tantoš, Lukáš Hochel, Matej Takács,
Martin Galbavý, Matej Malovec, Marek Búran,
Denis Deglovič, Martin Hatvani, Lukáš Bíróczi,
Peter Goldberger, Peter Szarka, Denis Tóth, Martin Slíška, Dušan Fábik, Vojtech Kuman, Patrik
Lenčéš, Matúš Drahoš. Poďakovanie si zaslúžia
aj vyučujúci telesnej výchovy a zároveň tréneri
Mgr. Karol Tamaškovič a Mgr. Simona Takácsová, ktorí sa obetavo starajú o prípravu žiakov na
všetky športové podujatia.
Mgr. Jozefína Stredanská
riaditeľka ZŠ Bernolákova ul., Šaľa

Šaľa
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Základná škola J. Murgaša

S

talo sa peknou tradíciou, že v druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek ako deň
verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám.
Dňa 12. mája 2010 v popoludňajších hodinách zorganizovali žiaci a pedagógovia ZŠ s
MŠ J. Murgaša v Šali slávnostnú akadémiu ku Dňu matiek. Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Deti ju symbolicky uvili z tancov, piesní, básní a scénok. Preplnená kinosála Domu kultúry v Šali sa mohla potešiť milými, starostlivo pripravovanými vystúpeniami malých i veľkých žiakov. Z detských úst odzneli slová vďačnosti za lásku, starostlivosť a obetavosť mamám, ale i starým mamám. Matky nesú svoje celoživotné
poslanie ako samozrejmosť, určite nečakajú za svoju lásku opateru a nekonečnú trpezlivosť každodenné prejavy vďaky. Najväčšou odmenou pre každú mamu je iste pohľad do
šťastných očiek jej ratolesti. Slávnostná akadémia im takú príležitosť poskytla, mohli sa
potešiť z toho, aké sú ich deti šikovné a nadané. Deti z lásky k svojim rodičom neľutovali námahu, ani časť zo svojho voľného času, len aby mohli byť na ne ich najbližší pyšní.
Pekná akcia sa vydarila, zostáva nám iba veriť, že energia, ktorú z nej prítomní diváci načerpali, preváži nad problémami a starosťami, ktoré dnes súvisia so zabezpečením rodiny.
Mgr. Eduard Lacko
riaditeľ ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Šaľa

Ing.
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Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským
Máme za sebou ďalší úspešný školský rok

Š

kolský rok sa pomaly chýli ku koncu,
deti aj učitelia sa oprávnene tešia na
zaslúžený oddych cez letné prázdniny.
U nás je zvykom každoročne vyhodnotiť najúspešnejších žiakov v rámci kultúrneho programu ku Dňu matiek. Tento rok
sme odmenili 74 žiakov, ktorí sa zúčastnili
rôznych súťaží a olympiád a ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena nielen svojej školy, ale aj mesta, kraja, ba dokonca Slovenska. Ak vezmeme do úvahy, že z celkového
počtu 177 sa 74 žiakov zapojilo do rôznych
predmetových súťaží, myslím si, že môžeme
byť spokojní s aktivitou a motiváciou svojich
žiakov. Najväčšie úspechy dosiahla žiačka 9.
triedy Viktória Borovská, ktorá vyhrala 1.
miesto v okresnom kole matematickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole chemickej
olympiády, 1. miesto v okresnom kole súťaže
Dobré slovo, bola úspešnou riešiteľkou celoslovenských kôl súťaže Katedra z matematiky, maďarskej literatúry a dejín umenia, ako
aj súťaže Ibobor (informatika). Viktória bola odmenená nielen peknou knihou, ale aj
finančnou čiastkou, ktorá má podporiť jej
ďalšie štúdium na strednej škole v Bratislave.
Sme hrdí aj na Viktóriu Pappovú, ktorá bola úspešnou riešiteľkou celoslovenských kôl
Katedra z lieratúry a dejín umenia, dosiahla
3. miesto v celoslovenskom kole súťaže z fyziky Öveges a bola úspešnou riešiteľkou medzinárodného kola v Győri. Blahoželáme!
Aj v tomto školskom roku sme organizovali mnoho mimoškolských aktivít, ktoré boli úspešné nielen v kruhu žiakov, ale aj rodičov, ba aj starých rodičov. Napr. pri prí-

ležitosti Dňa seniorov sme pozvali starých
rodičov, ktorí si spolu so svojimi vnúčatami zasúťažili, zabavili sa a strávili spoločne veľmi pekné chvíle pri čaji, káve a zákuskoch. Úspešná bola rodičovská zábava
v novembri, Tekvicový festival, Vitamínový
deň, Jedličková slávnosť, divadelné návštevy a exkurzie, brigáda – čistenie okolia Váhu, plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode a mnoho ďalších podujatí. Dva reformné ročníky pracovali na projektoch Wag a V
zdravom tele zdravý duch, v rámci ktorých
vznikli veľmi pekné výstupy v podobe výstav, powerpointových prezentácií, ktoré by
sme chceli ukončiť vydaním vlastnej príručky, resp. pracovnej pomôcky k vyučovaniu
regionálnej výchovy. Žiaci absolvovali kurzy
na rozvoj osobnostných kompetencií a sociálnych zručností, ktoré boli zamerané na
prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, extrémne správanie, závislosti,
atď.). Za priebeh týchto kurzov ďakujem p.
M. Mészárosovej z CPPPaP Šaľa. Elokovanú
triedu MŠ navštevovalo 18 detí zmiešanej
vekovej kategórie. Prvý rok pracovali podľa
Výchovného programu a zúčastňovali sa akcií organizovaných školou. Za úspechmi našich žiakov, za výsledkami, dobrou pracovnou atmosférou a pestrou paletou dobrých
akcií stoja naši pedagógovia, ktorým by som
chcela touto cestou poďakovať za celoročnú prácu, vytrvalosť, ochotu a dobrú náladu. Prajem každému zamestnancovi príjemné dovolenkové obdobie a deťom radostné
prázdniny!
Mgr. Katarína Dohányosová
riaditeľka ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmánya, Šaľa

Šaľa
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Základná škola Ľudovíta Štúra bilancuje

Š

kolský rok 2009/2010 sa niesol v Základnej škole Ľudovíta Štúra v znamení pozoruhodných výsledkov, ktoré sa
zapíšu do histórie školy ako jedny z najúspešnejších. Okrem základnej úlohy, ktorou je zvládnutie obsahovej náplne školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese sa žiaci zúčastnili všetkých predmetových olympiád a aj
ďalšie úlohy plánu práce boli naplnené pri
všetkých aktivitách a činnostiach. Významným ukazovateľom úrovne výchovno-vyučovacieho procesu je písomná previerka
vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, známe ako Testovanie 9. V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy zo slovenského jazyka a literatúry výsledok 83,4 %, čo
je hodnota o 15,8 % vyššia ako celoslovenský priemer. V predmete matematika bol
dosiahnutý rozdiel 16,5 % v prospech našich žiakov pri celkovom percentuálnom
výsledku školy 76,6 %. Týmito výsledkami
sa naša základná škola umiestnila ako najlepšia v okrese na 4. /SJL/ a 10. /M/ mieste v Nitrianskom kraji. Hodnotený celko-

vý súhrnný súčet za posledné 3 roky je rovnako najlepší v okrese. Rímsky filozof Seneca kedysi povedal: „K výšinám vedie ťažká
cesta.“ Znamená to pre každého, kto chce
dosiahnuť úspech v tom, čo robí, cieľavedomú, trpezlivú prácu na sebe a keď sa pridá aj dávka nadšenia, môže jednotlivec nielen obohatiť vlastného ducha, ale priviesť na
správnu cestu aj okolie. Naše deti sú motivované svojimi pedagógmi, podporené porozumením a povzbudením rodičov a preto je klíma v kolektívoch priaznivá pre učenie sa na vyučovacích hodinách a vždy zostalo ešte dosť síl a chuti aj pre prácu nad
rámec predpísaných činností. Deti sa rady
zapájali do mimoškolskej činnosti v krúžkoch, ktorých pracovalo v tomto roku 19
- s prírodovedným, spoločensko-vedným,
umeleckým a športovým zameraním. Systematická práca bola odvádzaná pri príprave na súťaže, predovšetkým na predmetové olympiády. Okrem olympiád si žiaci vyhľadávali na internete ďalšie súťaže a aktivity spojené s rozvojom orientácie k ochrane prírody a šetreniu energií – Play Energy, Ekostopa.

Výsledky v predmetových olympiádach, ktorých
vyhlasovateľom je MŠ SR a v ďalších súťažiach

Športové súťaže
Motivácii k prehĺbeniu vzťahu a zdravému
životnému štýlu venujeme veľkú pozornosť,
dôkazom čoho je množstvo súťaží a športových aktivít, ktorých sa žiaci zúčastňujú v
priebehu celého školského roka. Štyridsiaty
školský rok pracuje pri našej škole športové
stredisko v hádzanej. V tomto roku bolo úsi-

lie detí, trénerov - našich pedagógov a spolupráca rodičov korunovaná veľkým úspechom – titulom majstra Slovenskej republiky. K športovým aktivitám priradíme ďalšie – v januári uskutočňujeme pravidelne lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, v tomto
roku s 36 žiakmi v Kokave nad Rimavicou a
v jarnom období základný a zdokonaľovací
plavecký výcvik, v tomto roku pre 85 žiakov.
pokračovanie na ďalšej strane
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Na prelome mesiaca máj a jún boli zorganizované 2 ozdravovacie podujatia – školy
v prírode vo Vysokých a Nízkych Tatrách
spolu s 86 žiakmi.
Výsledky v súťažiach:
Atletická olympiáda:
Tibor Bartoš
Krajské kolo: 3. m. – beh na 60 m
4. m. – beh na 300 m
Dávid Darázs
Krajské kolo: 3. m. - hod kriketovou loptičkou
Hádzaná:
Družstvo dievčat – 1. m. – celoslovenský
turnaj
Kristína Kurňavová
kapitánka a najlepšia strelkyňa družstva
majsteriek Slovenska za rok 2009/9010
Šach:
Róbert Czibula
Krajské kolo: 12. m.

Úspešní žiaci v predmetových olympiádach, zľava: Róbert Volek, Jazmína Betáková, Liliana Reháková, Ľudovít Popelka.

Šaľa
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Žiaci a učitelia pracujú nepretržite niekoľko
rokov v niekoľkých projektoch: Škola podporujúca zdravie, Detský čin roka; v rámci
projektu Škola priateľská k deťom alebo Škola spolupracujúca s UNICEF sa zapojili do
série osvetových činností a humanitárnych
aktivít, za ktoré sme už tretí rok za sebou získali certifikát spolupráce.

Najlepší športovci, zľava: Dávid Darázs, Kristína Kurňavová, Natália Demácseková, Tibor Bartoš.

V rámci medzinárodného projektu eTwinning, v ktorom je našou partnerskou školou Základná škola s Materskou školou na
Merhautovej ulici v Brne, pracujeme štvrtý
školský rok. Uskutočňujeme výmenné pobyty žiakov a učiteľov a v súčasnosti pracujeme na spoločnej projektovej téme: Holokaust... nikdy viac! Boli sme prizvaní na
medzinárodné pietne stretnutie k pamiatke
obetiam holokaustu v Českej republike, na
ktorom sme vystúpili s literárno-hudobným
pásmom pred prítomnými štátnymi predstaviteľmi Českej republiky.
Práca na projekte pokračovala organizáciou besedy s PhDr. R. Kuklovským, vedúcim odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu v Šali, ktorý sa tejto téme venuje dlhé roky. Žiaci sa zoznámi-

li s knihou p. Kuklovského a ďalšou novou
publikáciou vydanou k téme a získali cenné poznatky o tejto smutnej udalosti v našich dejinách. K ďalším aktivitám žiakov
patria vystúpenia v predvianočných programoch Mestského úradu, príprava kultúrnych programov pre telesne postihnutých a
slabozrakých spoluobčanov, pre telesne postihnuté deti a pre domovy dôchodcov pri
oslavách a sviatkoch.
Pri našej základnej škole je zriadených 5
oddelení školského klubu detí s niekoľkými záujmovými útvarmi a rôznorodou činnosťou počas celého roka. Zdravá výživa detí je zabezpečovaná v školskej jedálni, ktorá je samostatným úsekom v oddelenej budove so školským klubom detí.
V našej základnej škole poskytujeme deťom starostlivosť pri riešení prípadných individuálnych problémov prostredníctvom
psychológa, ktorý sídli v škole dva dni v
týždni a možnosť pohovorov s naším výchovným poradcom s vyhradeným jedným
dňom v týždni. Prevenciu závislostí a výchovu k manželstvu a rodičovstvu poskytuje koordinátor, rovnako je vyčlenený aj pedagóg
pre environmentálnu výchovu. V Základnej
škole Ľudovíta Štúra pôsobí 43 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sa tak, ako v iných rokoch, aj v uplynulom
školskom roku 2009/2010 snažili poskytnúť
našim deťom kvalitnú výuku, pocit bezpečia a príjemné pracovné prostredie. Na tomto mieste sa chceme poďakovať Mestskému
úradu za ústretovosť a spoluprácu a rovnako aj Mestskému kultúrnemu stredisku, Kultúrnemu stredisku Večierka, poradenským
organizáciám a základným školám v meste Šaľa.
Mgr. Lýdia Muráriková
riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa

máj / jún 2010
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Škola v prírode „AHOJ KAMOŠI,
NIKTO NELEŇOŠÍ“

P

osledný májový týždeň bol pre škôlkarov z Materskej školy 8. mája výnimočný. Sedemnásť budúcich školákov v sprievode pani učiteliek Ingridky, Dadky a Beátky na
päť dní opustili svoje mamy a vybrali sa do školy prírody v Hronci. Počas pobytu navštívili
Bystriansku jaskyňu, vyviezli sa vláčikom do Vydrova, absolvovali túry do blízkeho okolia.
V rámci animačného programu sa zapojili do rôznych hier a súťaží, rozvinuli svoj športový talent a posilňovali fyzickú kondíciu. Energiu si dobíjali výbornou stravou a čerstvým
vzduchom. Za odvahu, usilovnosť a nebojácnosť boli odmenené drobnými sponzorskými darčekmi
od rodičov. Posledný
deň pobytu v horskej
prírode zavŕšili opekačkou. Deti sa vrátili
domov plné zážitkov a
pekných spomienok.
Beata Sobotová
riaditeľka MŠ 8. mája,
Šaľa

Mažoretky Lienky

K

rúžok mažoretiek Lienky funguje na
MŠ Družstevná 22 v Šali druhý školský rok. Predčil naše očakávania napriek tomu, že bol novinkou na našej MŠ a začínali
sme bez pomôcok. Po rytmickej, pohybovej,
ale aj estetickej stránke vieme už po dvojročnej skúsenosti dievčatá lepšie pripraviť. Na úvod pravidelne zaraďujeme jogové
a strečingové cvičenia, nacvičujeme správny postoj pri pochodovaní, kde je základom
chôdza s vytočenými špičkami v rytme hudby. Nechávame tiež priestor na individuálne pohybovo-tanečné improvizácie. Diev-

čatá pri spoločne strávenom čase neskrývali svoje nadšenie pre pohyb, dokonca často
navrhovali ďalšie stretnutia. Niekedy s nácvikom choreografie pokračovali aj v triedach s improvizovaným cvičebným náčiním. Prostredníctvom krúžku sa nám zlepšila spolupráca s rodinami a nadviazali sme
užšiu spoluprácu so ZUŠ Šaľa. Na ich podnet sme sa už po druhýkrát predstavili na regionálnej súťaži mažoretiek „Zlatá palička“
v Galante, kde sa okrem pohybových schopností hodnotila aj estetická stránka oblečenia a pomôcok. Na tejto súťaži sme obsadili v najmladšej vekovej kategórii vlani 1. a
tento rok 2. miesto. Radosť z víťazstva sme
Šaľa
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prežívali spolu s deťmi a ich rodičmi.
Okrem toho sme, taktiež už po druhý
rok, vystúpili na akcii „Míľa pre mamu“ a tiež sme boli pozvaní na záverečné vystúpenie tanečného odboru ZUŠ
Šaľa. Vystúpenia, súťaže a nadšenie detí a rodičov sú pre nás dobrou motiváciou k ďalšej práci.
Mgr. Beata Gupková,
Adriana Emberová
vedúce krúžku mažoretiek
MŠ Družstevná 22, Šaľa

Vystúpenie pred mestským úradom ku
dňu matiek - Míľa pre mamu

P

ri príležitosti Dňa matiek sa konal 2. ročník osláv pod názvom Míľa pre mamu. Je to
najväčšie podujatie, koná sa na celom Slovensku a uskutočnilo sa v 35 mestách Slovenska. Organizátormi sú materské centrá. Aj v Šali sa dňa 8. mája 2010 naše deti z Materskej školy na Družstevnej ulici zúčastnili vystúpenia k tomuto sviatku. Ako prvé vystúpili naše malé Lienky ako mažoretky. S čarovným a neopakovateľným úsmevom vystúpili ako
profesionálky a učarovali všetkým okolo stojacim, ktorí ich odmenili veľkým potleskom.
Potom nasledovalo pásmo básní a piesní venované práve mamám a záver programu ukončili deti z najstaršej vekovej skupiny veselým tancom. Veselé a usmiate deti odchádzali z
tohto podujatia s dobrým pocitom, že pomohli a podporili dobrú vec.

Týždeň detskej radosti V
Materskej škole Družstevná 22

T

ak ako po iné roky, i tento rok nesmel chýbať týždeň detskej radosti pri príležitosti blížiaceho sa Dňa detí. Celý týždeň sme sa snažili pripraviť pre deti atraktívny program plný radosti a
úsmevu. Začínal sa divadelným predstavením v podaní pani učiteliek, další deň sme pripravili výlet do
Galanty - návštevu miestneho ranča, kde na nás čakali koníky, na ktorých sme sa mohli povoziť a deti mali zážitok vidieť malé štvordňové žriebätko. Po speve a tanci so súborom Materinky si každé dieťa mohlo zhotoviť papierového koníka a skúsené tety nakreslili na tvár čarovné obrázky podľa želania.
Veru i napriek dažďu boli deti nadšené a spokojné s výletom. Na ďalší deň nás čakal nafukovací hrad,
kde sa do sýtosti vyskákali s kamarátmi a rovesníkmi. Záver týždňa nemohol končiť inak, ako zaujímavou rozprávkou O psíčkovi a mačičke v prevedení skúsenej a vždy usmiatej divadelníčky p. Hoffmanovej. Atrakcií na celý týždeň sme mali pripravených viac, ale počasie nám prekrížilo naše plány.
Ale, kedže robíme pre deti naozaj všetko, o atrakcie vôbec neprídu a všetky budú realizované v náhradných termínoch. A tak sa deti môžu tešiť na detský kolotoč, jazdu na malých motorkách a autíčkach, na
crazy predstavenie s opičkou Chi Chi a na koncert ľudových nástrojov.
Mgr. Božena Petrušková
Materská škola Družstevná 22, Šaľa
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Envirovýchova na ZŠ Jána Hollého
Ekovláčik Separáčik a ako sme si s ním hravo poradili

U

ž sa stalo tradíciou, že sa v mesiaci apríl, ktorý je mesiac lesov, uskutočňuje vo vybraných triedach na ZŠ Jána
Hollého environmentálna výchova. Tak tomu bolo aj tento rok a naše vyučovanie spojené s ekohrami padlo na posledný aprílový
deň v piatok. Aj tento rok nás na metodickom združení pozvali stráviť deň so žiakmi
a opäť ich niečo nové naučiť. Každému vyučovaciemu programu predchádza zodpovedná príprava a dôsledný výber témy v súlade s vekovou kategóriou žiakov. Tento rok
sme si zvolili za hlavnú tému odpadové hospodárstvo a odpad všeobecne. Vzhľadom na
problematickosť tejto tematiky je namieste
šíriť osvetu minimálne od základnej školy.
Strávili sme tri vyučovacie hodiny na školskom dvore, kde si decká posadali na deku a
v úvode sa začala diskusia o odpadoch. Je zaujímavé, aký prehľad majú tretiaci a štvrtáci
o téme odpad, pretože vedeli pohotovo reagovať na otázky typu – Na čo slúžia farebné
kontajnery? Čo s nebezpečným odpadom?
Čo je to recyklácia? Ako triediť odpad? Čo je
to bioodpad? atď. Otázky boli prispôsobené
predchádzajúcim odpovediam a viedli sme
celkom živú debatu na danú problematiku.
Ich odpovede boli väčšinou správne a tak
sme si ich aj preverili v praxi. Ako pomôcka nám slúžil Ekovláčik Separáčik, ktorého jednotlivé vozne boli označené rôznymi
druhmi odpadu (plasty, kovy, papier, textil,
nebezpečný odpad, zmesi, bioodpad, sklo).
Každý žiak dostal do ruky nejaký kúsok,
ktorý mal správne „vyhodiť“ do príslušného vozňa. Niektoré veci boli pre nich diskutabilné, tak postupovali vylučovacou metó-

dou, zvolili správny druh a potom ho „vyhodili“. Aby sme to trošku prestriedali, zvolili sme aktivitu s názvom „Nájdi niečo...“ a
tá mala pre nás prekvapivý záver. Ešte predtým sa žiaci mali bez jediného slova zoradiť od najvyššieho po najnižšieho, prípadne
bez vydania nejakého zvuku si zvoliť jedného, kto ich takto zoradí. Každý druhý vzápätí na to mal vystúpiť z radu a tak nám vznikli dve skupinky žiakov. Takto sme si ukázali, ako sa dá spolupracovať aj bez slov a vlastne ako je ťažké takto sa dorozumieť. Každá
z týchto skupín mala nájsť niečo prekrásne,
niečo, čo nepatrí do prírody, najdlhšie steblo
na svete, niečo, čo vydáva zvuk a 10 vecí jedného druhu. Na túto aktivitu mali 5 minút
a vymedzené územie školského dvora. Túto
ekohru žiaci zvládli bez problémov. Najprekvapivejšie bolo vyhodnocovanie, keď každá jedna skupinka z každej triedy priniesla
ako 10 vecí jedného druhu iba samé odpadky! Od cigaretových ohorkov, servítok, papierov, pet fliaš až po staré tričká či dáždnik tam našli všetko. Dá sa povedať, že decká si vlastne sami takouto hrou vyčistili svoje školské prostredie, ktoré paradoxne neznečisťujú ony, ale nedisciplinovaní návštevníci školského dvora. A povieme vám, v
rámci odpadu to bolo vždy viac ako 10 vecí. Potom sme to roztriedili a vhodili do príslušných kontajnerov umiestnených pri škole. Pri tejto aktivite bolo nutné zdôrazniť, že
žiaci nesmú chytiť nejakého živočícha, ktorého by doniesli v rámci hry – niečo, čo vydáva zvuk. Tak sa vynašli a priniesli kamene
alebo steblo trávy, na ktorom vedia zapískať.
Celú hodinu sme zakončili pohybovou akŠaľa
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tivitou Vtáčiky a klietka, kde jedna skupinka utvorila kruh, všetci sa pochytali za ruky
a na tlesknutie vyučujúceho sa klietka otvorila a ostatní žiaci preletovali cez klietku. Po
druhom tlesknutí sa klietka zatvorila a žiaci,
ktorí ostali vnútri, sa stali súčasťou klietky.
Tak sa pokračovalo, kým z hry nevzišiel víťaz. Decká sa tešili a ich radosť bola pre nás
spätnou väzbou a motiváciou vymýšľať nové aktivity a stále zveľadovať proces environmentálnej výchovy. Konzumný spôsob života spôsobil nedbalé zaobchádzanie s odpadmi a s prírodnými zdrojmi, ktoré sa časom
stanú iba historickým artefaktom. Keďže generácia po nás bude znášať dôsledky dnešného ľudstva, musíme sa pokúsiť aspoň im do-

kázať, ako je dôležité ochraňovať prostredie,
v ktorom žijeme. Toto učenie môžeme vykonávať hlavne prostredníctvom každodennej
povinnej školskej dochádzky. Aj keď v súčasnosti environmentálna výchova netvorí samostatný predmet, postupne sa dostáva do
vyučovacieho procesu. Určitou možnosťou
je aj využitie voľného času, ktorý poskytuje
rozsiahle možnosti pre túto výučbu.
Naša práca má vytvorenú vlastnú metodiku
a zrozumiteľný postup na realizáciu aktivít,
ktoré je možné použiť aj pre vytvorenie environmentálneho krúžku. Je to využiteľná práca, ktorú je možné realizovať aj na inej základnej škole v Slovenskej republike i kdekoľvek na svete.
Lenka Bjalončíková a Katka Skačanová

máj / jún 2010
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Májové zážitky žiakov ZŠ J. C.
Hronského v Šali v Školy v prírode

P

rvý májový týždeň sa konala pre deti
4.A a 3.A ZŠ Jozefa Cígera Hronského v Šali Školy v prírode (ŠvP) v krásnom
prostredí Malých Karpát, v dedinke Dubová pri Modre.
Deti počas celého týždňa poznávali krásy
prírody a prostredia vhodného na výučbu
lesného porastu vystrihnuté ako z učebnice
prírodovedy. Absolvovali túru na Medvedie
skaly, pri ktorej keď bolo treba, pomohli kamarátovi. Na hodine vlastivedy sa deti učia
o hradoch a aj preto navštívili Červený Kameň neďaleko Modry. Tu sa dozvedeli, prečo si Pálfiovci dali do erbu jeleňa s kolesom.
Na nádvorí v parku sa mohli pokochať doslova unikátom – uvideli krásneho bieleho
páva v celej svojej kráse. Deti mali poznatky z literatúry a vlastivedy a vedeli, že práve
Modra bola pôsobiskom Ľudovíta Štúra. Pri
tvorivých aktivitách sa deti predviedli ako
veľmi zruční stavební návrhári či inžinie-

ri. A poniektorí aj ako budúci úspešní športovci – pri lezení po lanách a rôznych loptových hrách. Všetci predviedli svoje tanečné kreácie na večerných diskotékach. Deti sa
v ŠvP mohli pochváliť aj vzácnou návštevou.
Priamo za nimi pricestovala pani poslankyňa Magda Vášáryová s asistentkou Andreou
Fifulovou, s ktorými sa deti naposledy stretli na pôde parlamentu v marci tohto roku.
Na oplátku sa im revanšovali svojou návštevou, ktorú si deti spestrili rozprávaním
o literatúre, knihách, zážitkoch s literárnymi hrdinami. Pani Magda priniesla deťom aj
upečené koláče a buchty, ktoré sa v okamihu
stratili v žalúdkoch malých hladošov. Krásne
prostredie, skvelé deti, zodpovedný pedagogický dozor a ústretový personál chaty Fúgelka sa rovná nezabudnuteľnej ŠvP s krásnymi zážitkami a spomienkami.
PaedDr. Iveta Sabová
vedúca ŠvP, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa
Šaľa
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Bilancia ZŠ Krátka

Š

kolský rok 2009/2010 dospel k svojmu
koncu, skončilo sa obdobie náročnej školskej práce a vytúžené prázdniny sú tu. Je to aj
čas hodnotenia výsledkov našich žiakov. V tomto školskom roku nás opäť potešili naši deviataci, ktorí dosiahli veľmi dobré výsledky v testovaní v slovenskom jazyku i v matematike a výrazne prekročili celoslovenský priemer. V hodnotení sa umiestnili na poprednom mieste v rámci mesta i okresu (2. miesto) a nemusia sa hanbiť ani za umiestnenie v rámci Nitrianskeho kraja. Škola má veľa šikovných žiakov. Títo sa zapájali do predmetových olympiád a rôznych športových či umeleckých súťaží, v ktorých získali výborné výsledky. Medzi najúspešnejších žiakov patria: Ivona Feldmárová z 8.C, ktorá získala 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v 3. kategórii, 2. miesto v okresnom kole Olympiády slovenského jazyka a bola tiež úspešnou riešiteľkou v okresnom kole Pytagoriády v kategórii P8,
Matúš Hučko zo 7.C, ktorý získal 1. miesto v
okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko v 2. kategórii, 1. miesto
v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v 2. kategórii,
Amir Šakiri z 9.B, ktorý získal 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B,
Jakub Mladý z 9.C, ktorý získal 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1C, Miroslav
Podhora zo 7.C, ktorý získal 1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii E, 2.
miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom
jazyku v kategórii 1A, 3. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A
a 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády v kategórii P7. Výborné výsledky dosiahli aj Matej Mišura z 9.C - 2. miesto v okresnom kole olympiády anglického jazyka, Samuel Hajdúk z 8.C - 1.
miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády,
Pavol Kuna z 8.C - 2. miesto v okresnom kole De-

jepisnej olympiády, Norbert Keszely zo 7.C - 2.
miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády,
Tatiana Novosadová zo 7.C - 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, Martin Csiba z 5.B – 2. miesto v obvodnom kole Pytagoriády, Laura Janičová z 9.C - 1. miesto v okresnom
kole súťaže Slávik Slovenska, Alexandra Veronika
Szullová zo 7.C - 3. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, Janka Greštiaková z 3.C - 1.
miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, 2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky
Maťko a 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády v kategórii P3, Ľuboš Jurčík z 3.C – ocenená práca v okresnom kole súťaže Európa v škole
vo výtvarnej časti v 1. kategórii a 3. miesto v obvodnom kole Pytagoriády v kategórii P3, Samuel
Budai zo 4.C - 2. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína a 2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Školu reprezentovali aj úspešní riešitelia Filip Adamík z 8.C v okresnom kole Geografickej olympiády, Michaela Lopatková, Miriam Hajdúková, Ivana Pápayová, Filip Adamík, Pavol Kuna, Simona Pecsérke, Jakub
Kelemen, Patrik Urban, Samuel Budai, Miroslav
Lengyel, Peter Grécz, Samuel Dávid Pápay v obvodnom kole Pytagoriády. Naši žiaci sa zapojili
takmer do všetkých športových súťaží, v ktorých
tiež dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

Florbal staršie žiačky – 1. miesto na majstrovstvách okresu a 4. miesto na majstrovstvách kraja
Streethockey – 3. miesto na majstrovstvách okresu
Malý futbal žiačky – 3. miesto na majstrovstvách
okresu
Streľba zo vzduchovej zbrane chlapci – 2. miesto
na majstrovstvách okresu
Florbal mladšie žiačky – 3. miesto na majstrovstvách okresu
Malý futbal mladší žiaci – 1. miesto na majstrovstvách okresu a 4. miesto na majstrovstvách kraja.
pokračovanie na ďalšej strane
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Žiaci sa zúčastnili aj Majstrovstiev okresu v atletike a získali tieto umiestnenia:

1. miesto: štafeta 4 x 200 m mladší žiaci

skok do diaľky David Ngo Van
60 m Marek Bajza
300 m Marek Bajza
2. miesto: kriketová loptička Miroslav Láng
60 m Denis Szalay
3. miesto: 800 m Miroslav Láng
štafeta 4 x 200 m starší žiaci
štafeta 4 x 200 m mladšie žiačky
štafeta 4 x 200 m staršie žiačky

Medzi najúspešnejších športovcov školy patrí
Michal Fülöp z 9.A, ktorý reprezentoval školu
hlavne v plávaní, kde získal dve prvé miesta, 50
m voľný spôsob a 100 m voľný spôsob. Zdatnými plavcami sú aj Adam Matajs zo 7.B – 1. miesto a Jozef Herák zo 7.B – 2. miesto v plávaní – 100
m znak. V plaveckej štafete obsadili naši plavci 2.
miesto. Naši pedagógovia a žiaci spolupracovali v rámci projektu Comenius aj so školami v An-

glicku, Lotyšsku, Nemecku a Španielsku. Učitelia
z týchto škôl boli počas jedného májového týždňa našimi hosťami a spoznávali nielen našu školu, mesto, ale aj Slovensko. Spolupráca s partnerskými školami bude pokračovať aj v budúcnosti. Počas roka sa v škole uskutočnilo množstvo
rôznych podujatí, ktoré spestrili a obohatili školský život našich žiakov. Spomeniem len lyžiarsky kurz, školy v prírode, plavecký kurz, vianočnú akadémiu nadaných žiakov, besedy, výlety, exkurzie, filmové a divadelné predstavenia nielen
v Šali, ale aj v Nitre a v Bratislave, niektorí žiaci
navštívili Rakúsko a Anglicko. Na záver by som
chcela vysloviť svoju pochvalu i poďakovanie žiakom, ktorí reprezentovali školu a svojimi výsledkami šírili jej dobré meno. Ďakujem aj pedagógom a ostatným zamestnancom za ich kvalitnú
prácu. Všetkým žiakom a zamestnancom želám
pekné prázdniny a dovolenky a teším sa na stretnutie v novom školskom roku 2010/2011.
Mgr. Jarmila Husáriková
riaditeľka ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

Dopravná gramotnosť v
materskej škole

D

opravná gramotnosť je pojem, ktorý je súčasťou kultúrnej gramotnosti. Dopravná gramotnosť sa zaoberá čítaním, chápaním a používaním jednotlivých
symbolov ako sú piktogramy, jazykové kódy a iné vizuálne symboly, ktoré umožňujú jedincovi premiestňovať sa z miesta na
miesto v sociálnom prostredí. Kolektív našej materskej školy pod vedením p. riaditeľky Ireny Vargovej a vedúcej metodického
združenia Mgr. Eriky Hubinákovej sa rozhodol zamerať sa na dopravnú gramotnosť
detí predškolského veku. Projekt , ktorý vypracovala Mgr. Hubináková, sa realizoval v

priebehu celého školského roka 2009/2010
v spolupráci s políciou, záchrannou službou prvej pomoci, mestskou políciou. Celý projekt bol rozdelený na učebné osnovy:
»» Dopravné značky, dopravná signalizácia
»» Bezpečne do MŠ
»» Nenič svoje telo, ale chráň si ho
»» Prvá pomoc
»» 	Deň s políciou
»» 	Dopravné ihrisko
Pri téme dopravné značky, dopravná signalizácia sa v úzkej spolupráci s p. Ing. Ár-
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školstvo
pášom a p. Juríkom (obidvaja z policajného zboru Nové Zámky) sa rozvíjali u detí kognitívne a všeobecné kompetencie, deti
spracovávali informácie o dopravných značkách, signalizačných zariadeniach, triedili,
kategorizovali, diferencovali ich, vyhľadávali a riešili problémové situácie. Bezpečne
do MŠ - pri tejto téme sme sa zamerali na
rozvoj gramotnosti dopravy v oblasti účastníka cestnej premávky a jeho bezpečného
premiestňovania sa na cestnej komunikácii.
Všetky témy boli preberané hravou formou,
najprv teoreticky, prakticky a na záver opakovanie pomocou pracovného listu. Nenič
svoje telo, ale chráň si ho (protidrogová výchova) - téma je zameraná na ochranu svojho zdravia, spoznávanie vecí, ktoré negatívne ovplyvňujú život človeka v spoločnosti a
ktoré majú negatívny vplyv na zdravý vývin
človeka. Rozhovor s členmi mestskej polície, praktické rady, odporúčania, rozvíjanie
kognitívnych a všeobecných kompetencií,
hodnotenie a vyjadrenie vlastného názoru, argumentovanie a vysvetľovanie, zvláda-

nie problémových situácií. Prvá pomoc - za
účasti záchranky prvej pomoci pod vedením
MUDr. Szabadošovej, záchranárky p.Novotnej a sanitára p. Hána sa deti oboznámili s
prácou záchranárov, praktickým prevedením poskytnutia prvej pomoci, opísaním a
vymenovaním predmetov, ktoré sú nebezpečné pre deti. Deň s políciou a dopravné
ihrisko – ukončenie projektu bolo realizované záverečným vedomostným testom a využitím poznatkov v praxi na vlastnom dopravnom ihrisku v MŠ. Deti nemali zábrany diskutovať s príslušníkmi polície, jednotlivé témy rozvíjali a nemali problémy pri odpovedaní na jednotlivé otázky. Každé dieťa
na záver získalo certifikát o úspešnom absolvovaní projektu „Dopravná gramotnosť“. Po
dohode s jednotlivými inštitúciami budeme
v ďalšom školskom roku pokračovať v tomto
projekte , kde jednotlivé kompetencie budeme rozširovať , skvalitňovať.
Renáta Prnová
MŠ Hollého, Šaľa
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Názov Projektu

OPATRENIA NA ZLEPŠOVANIE KVALITY OVZDUŠIA V ŠALI

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Prioritná os 3:

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Plán:

Začiatok realizácie aktivít projektu
Ukončenie realizácie aktivít projektu
Celková výška oprávnených nákladov
Celková výška neoprávnených nákladov
Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov
Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených +neoprávnené náklady
Celkový náklady projektu

Cieľ projektu
Špecifický cieľ projektu 1
Špecifický cieľ projektu 2
Špecifický cieľ projektu 3

05/2009
02/2012
2 405 410,78 EUR
0,00 EUR
2 285 140,24 EUR
120 270,54 EUR

2 405 410,78 EUR

Zavedenie opatrení v centre mesta Šaľa, ktoré prispievajú k skvalitneniu životných
podmienok prostredníctvom čistejšieho ovzdušia
Zaobstaranie dvoch čistiacich vozov, pomocou ktorých sa bude dosahovať znižovanie
prašnosti v meste čistením komunikácií
Výsadba izolačnej zelene za účelom zachytávania prachových častíc pred ich prechodom
do obytnej zóny. Revitalizácia zelených plôch v meste, regenerácia parkov
Vybudovanie záchytného parkoviska pri pešej zóne a zabránenie priameho kontaktu
peších chodcov s automobilovou dopravou

Aktivity projektu:
Hlavné aktivity

Aktivita 1/ Príprava a realizácia verejného obstarávania
Aktivita 2/ Realizácia stavebnej časti projektu – vybudovanie parkoviska
Aktivita 3/ Výsadba izolačnej zelene
Aktivita 4/ Nákup čistiacej technológie
Aktivita 5/ Kolaudácia stavby
Aktivita 6/ Stavebný dozor

Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

K aktivite č. 2

Budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny
a) parkovisko Dolná ul. – refundovanie zrealizovanej aktivity (71 parkovacích miest, z to-
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ho 3 pre imobilných),
b) záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa – Hlavná ul. (84 parkovacích miest, z toho 2 pre
imobilných).

K aktivite č. 3

Výsadba a regenerácia izolačnej zelene, Šaľa
»» plocha č. 1 – 10 286,7 m2 - vedľa areálu ZŠ a bytových domov na Dolnej ul. – Park Novorodencov, plochy zelene medzi obyt. domami a pás zelene od cesty,
»» plocha č. 2 – 14 386,4m2 – vymedzené ul. Dolná a Vlčanská – tzv. Poľský park,
»» plocha č. 3 – 5 567,8 m2 – pozdĺž Vlčanskej ulice - plocha zelene pred obyt. domami.
»» celková plocha riešeného územia: 30 240,9 m2
»» z toho úprava zelene:
27 579,6 m2
»» výsadba listnatých stromov:
105 ks
projektu:stromov:
»Aktivity
» výsadba ihličnatých
11 ks
aktivity listnatých kríkov:
»Hlavné
» výsadba
1 679 ks
Aktivita 1/ Príprava a realizácia verejného obstarávania
»» Aktivita
výsadba
vždyzelených
57 ks
2/ Realizácia
stavebnej častikríkov:
projektu – vybudovanie parkoviska
3/ Výsadba
izolačnej zelene
»» Aktivita
plocha
trávnika:
25 836 m2
Aktivita 4/ Nákup čistiacej technológie
Aktivita 5/ Kolaudácia stavby
Aktivita 6/ Stavebný dozor

K
aktivite č. 4
Podporné aktivity

Nákup
Riadeniečistiacej
projektu techniky - nákup čistiacej techniky – typ špeciálnych automobilov (2 ks) –
mechanizmus
na čistenie komunikácií – zametanie a postrekovanie vodou.
Publicita a informovanosť

pokračovanie na ďalšej strane

máj / jún 2010
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Plánované výsledky projektu:
Výsledkom vegetačných úprav bude výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej
obytnú zónu od frekventovaného dopravného koridoru na Dolnej a Vlčanskej ulici. Zeleň
vo vysokej miere skvalitní mikroklímu a nakoľko ide o významné plochy sídelnej zelene, budú spĺňať ekostabilizačnú, environmentálnu a izolačnú funkciu. Bude vysadených spolu 1
852 rastlín, kde bude vysadených 105 listnatých stromov, 11 ihličnatých stromov, 1 679 listnatých kríkov a 57 stálo zelených kríkov.
Vybudovaním druhého záchytného parkoviska na Hlavnej ulici sa zvýši parkovacia kapacita
o 84 parkovacích miest a spolu s parkoviskom Dolná poskytnú pre obyvateľov a návštevníkov mesta 155 parkovacích miest. Nové miesta na parkovanie zamedzia zbytočnému pohybu áut kvôli vyhľadávaniu voľného parkovacieho miesta. Záchytné parkovisko bude bezbariérovo upravené aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu resp. orientácie. V meste
Šaľa sa bude dosahovať znižovanie znečistenia ovzdušia aj využívaním umývacej a zametacej
techniky. Predmetom projektu je nákup dvoch multifunkčných automobilov, ktoré sa budú
využívať na údržbu čistoty v meste a zabezpečia čistenie 52,203 km miestnych komunikácií.

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

Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
„Investícia do Vašej budúcnosti.“

Máte “chorý” POČÍTAČ?
MIPOS PC
0948 041 116
Kontakt
Milan Potočný - MIPOS PC
Mostová 17 (Amforas)
927 05 Šaľa www.mipospc.sk

Prečo ho nosiť do servisu,
keď servis môže prísť k Vám?

Čo môže Váš počítač potrebovať:
- opravu a zvýšenie výkonu

- inštaláciu antivírových programov
- inštaláciu operačného systému a zálohu dát
- internet, domácu bezdrôtovú sieť
- alebo výmenu?
Žiadny problém.
Cenu sa dozviete vždy vopred!

Šaľa
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Projekt PLENUS - Účastníci pracovnoprávnych vzťahov – vzájomné postoje a pohľady

A

ko naše Občianske združenie PROCURATIO avizovalo už v predchádzajúcom vydaní Šale, jednou z oblastí, ktorým sa chceme venovať, je vzájomné približovanie a pochopenie sa jednotlivých záujmových skupín. Dnes príliš často vyznieva
vzájomný vzťah zamestnancov a zamestnávateľov ako protichodný, dokonca možno
povedať, že dochádza niekedy až ku krajným
tvrdeniam. Zamestnávatelia sú považovaní
za vykorisťovateľov, ktorým ide len o vlastné zisky, na druhej strane sú zamestnanci často obviňovaní, že im na výkone práce a dosahovaní podnikových cieľov nezáleží, ale len na výške svojho platu. Na základe
vyššie spomenutého, sme pripravili projekt
PLENUS - Účastníci pracovno-právnych
vzťahov – vzájomné postoje a pohľady, ktorý pozostáva z dotazníkov zostavených pre
zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov.
Na základe informácií získaných dotazníkmi združenie vyhodnotí aktuálny stav vzájomných postojov daných subjektov v regióne mesta Šaľa a následne navrhne rad opatrení na ich prípadné zlepšenie. Dotazníky sme prostredníctvom e-mailu rozoslali
do 46 vybraných firiem v meste Šaľa, Galanta a Sereď. S poľutovaním musíme skonšta-

tovať, že napriek súčasnému stavu rozšírenia internetu v podnikovej sfére a možnosti vyplniť dotazník jednoduchým odkliknutím sa nám do času písania tohto článku nevrátil ani jeden vyplnený dotazník. Po ďalších krokoch, ktoré budú spočívať na osobnom oslovení vybraných spoločností, budeme môcť skonštatovať, či je nulová spätná väzba výsledkom neochoty spolupracovať s neziskovým sektorom, prípadne nevyhovujúca forma oslovenia. Ďalšie informácie o projekte nájdete na našom webe www.
procuratio.sk. Prostredníctvom stránky máte aj vy možnosť vyplniť anonymne dotazník
a zaslať nám ho na spracovanie. Každú jednu reakciu si vážime a sme vďační za spoluprácu.
Okrem iného, na stránke združenia máte
možnosť pozrieť si aj kresby k výrokom,
ekonomickým zákonitostiam, myšlienkam a
pod. Jednou z nich je aj kresba k nasledovnému výroku: „Manažment je praktický odbor a čerpá z: ekonomiky, psychológie, matematiky, politickej histórie a z filozofie.“ P.
F. Drucker
Peter Mikláš
predseda o. z. PROCURATIO

Informujte mestský úrad SMS správou!
Ak narazíte v meste na akýkoľvek problém
(neporiadok, poškodená dopravná značka, nefunkčné
vereJné osvetlenie, poškodený chodník...),
pošlite SMS na číslo SMS Centra
0911 117 127
máj / jún 2010
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Súťažná sezóna v tanečnom
klube Jumping Šaľa začala

S

úťažná sezóna v tanečnom klube Jumping Šaľa začala súťažou o Slovenský
pohár v meste Považská Bystrica. Na tejto
súťaži sme súťažili v sólových, duo a v skupinových disciplínach. Naše celoročné trénovanie sa odrazilo aj na výsledkoch. Najlepšie sa umiestnila disko skupina hlavnej vekovej kategórie, ktorá skončila na druhom
mieste. Veľmi dobre sa tiež umiestnila skupina detskej vekovej kategórie, ktorá bola na
5. mieste. V sólových disciplínach sme najlepšie získali 4. a 7. miesto a v duo disciplínach sa najlepšie umiestnili naše najmenšie deti, ktoré skončili na 10. mieste. Ďalšou súťažou v sezóne 2010 boli už majstrovstvá Slovenska v disciplínach hip hop, ktoré
sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši. Účasť
Jumpingu na týchto majstrovstvách bola síce malá, ale aj napriek tomu sme odchádzali s veľkými úspechmi, ktoré nám vytancovali hlavne deti. Prvým prekvapením bolo ich
4. miesto s hip hop duom, v ktorom sa pred-

viedli Barborka Sedláková a Vaneska Stanková. Na ďalší deň prišlo druhé prekvapenie,
keď sa obe dievčatá objavili vo finále hip hop
sólo v detskej vekovej kategórii, kde získali 4. a 6. miesto. Týždeň po majstrovstvách
v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnili druhé
majstrovstvá Slovenska v disciplínach disco
a street dance v meste Senica. Tejto súťaže
sa zúčastnil skoro celý klub Jumping. Súťažili sme v sólových, duo, skupinových a aj formačných disciplínach. V disciplínach disko
dance boli najväčšími úspechmi strieborná
medaila za disko sólo v kategórii junioriek,
ktorú vyhrala Viktória Borovská a zlatá medaila v disciplíne disko sólo muži pre Petra
Osvalda. Ďalšími úspechmi boli 4. miesto
disko skupiny a disko formácie v hlavnej vekovej kategórii. Súťažili sme aj v disciplínach
street dance, ktorá spája viacero tanečných
štýlov. Tanečníci sa predviedli v sólach, duách a formáciách, kde sme sa tiež dočkali
úspechov. Street dance sólo medzi juniorkaŠaľa
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mi vyhrala Viktória Borovská s choreografiou Cruela Devil, 4. miesto medzi najstaršími si vytancovala Katarína Barátová s choreografiou Erzsébeth Báthory. Ďalšie 4. miesto
získala skupina pod názvom Môžeme vyhrať
nad svojimi hriechmi?, v ktorej sa predviedli naši tanečníci z juniorskej vekovej kategórie. S formáciou s názvom Papparazzi sa
najstaršia zložka Jumpingu umiestnila na 6.
mieste. Rok 2010 nám zatiaľ priniesol veľa
úspechov a taktiež veľa nominácií na európske a svetové súťaže. Postupne sa zúčastníme

na majstrovstvách Európy v hip hope v Amsterdame v Holandsku. Po tejto súťaži bude
naša výprava smerovať na majstrovstvá sveta do neďalekej Českej republiky, do mesta
Ostrava. Po letných prázdninách nás čakajú ďalšie medzinárodné súťaže, ktoré nás zavedú do Dánska, Nemecka a Ukrajiny, kde
budeme taktiež reprezentovať Slovensko a aj
naše mesto Šaľa.
Diana Kurucová
TK Jumping

Úspešné
hádzanárky

vej hale Šaľa a športovej hale Spojenej školy v Šali uskutočnil už 16. ročník medzinárodného hádzanárskeho turnaja mladších a
starších žiačok. Podujatie pripravil a organizačne zabezpečil tím pracovníkov ZŠ Jána Hollého v Šali v spolupráci s HK Duslo
Šaľa, Spojenej školy Šaľa a ostatných priaznivcov hádzanej z radov rodičovskej verejnosti. Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev
zo Šale, Serede, Šurian, Nitry, Bratislavy a
Bánoviec nad Bebravou. Jednotlivé zápasy v oboch kategóriách priniesli hru výbornej úrovne a turnaj dokázal, že mu patrí významné miesto v športovom kalendári žiackej hádzanej v meste. V kategórii mladších
žiačok obsadilo 1. miesto družstvo ZŠ Jána
Hollého v Šali a v kategórii starších žiačok
skončilo na 1. mieste družstvo z Bánoviec
nad Bebravou.

H

ádzaná má na Základnej škole Jána
Hollého dlhoročnú tradíciu, o čom
svedčia aj dosiahnuté výsledky v tomto i v
minulých rokoch. Mladšie i staršie žiačky
pod vedením trénerov pána Mgr. Rudolfa
Petrikoviča a pani Žofie Čemanovej sa pýšia aj titulmi Majsteriek Slovenska. Aj v tomto školskom roku budú reprezentovať naše žiačky mesto Šaľa na Majstrovstvách SR.
Vo finále Majstrovstiev SR školských stredísk obsadili pekné 4. miesto. Dlhoročnú
tradíciu v organizovaní športových podujatí má aj hádzanársky turnaj mladších a starších žiačok „O pohár ZŠ Jána Hollého v Šali“. Dňa 28. mája 2010 sa v Mestskej športo-
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Srdiečko, n.o. - detské jasle
oznamuje:
1. Otvárame LETNÚ MINI ŠKÔLKU pre deti od 2 – 6 rokov v mesiacoch júl, august.
Detičky čaká zaujímavý celodenný program, nové hračky, veľká trampolína a obetavý
personál. Určite bude zábava, príďte medzi nás...
2. Akcia „POĎ SA HRAŤ DO SRDIEČKA“ pre deti od 1 – 3 rokov so zámerom zoznámenia sa s prostredím jasličiek, prípadne predbežného zápisu na pobyt v jasliach dňa
29. 6. 2010 a 14. 7. 2010 v čase od 15.00 – 17.00 hod.
Príďte medzi nás, zahráme sa spolu! Tešíme sa na vás!
Srdiečko, n.o. - detské jasle, J. Palárika 3, Šaľa, 0907 363 297

MDD V SRDIEČKU

V

jasličkách Srdiečko sme spolu s našimi detičkami a ich rodičmi oslávili sviatok - MDD. Zabavili sme sa pri súťažných športových úlohách za podpory skvelých rodičov. Za šikovnosť deti dostali darčekové balíčky s hračkami a diplom za vý-

borný výkon v športových hrách. Najväčším prekvapením pre deti bol skákací
hrad, ktorý bol pre zlé počasie nafúknutý vo veľkej herni. Deti sa vyskákali aj na veľkej trampolíne, ktorú majú v
jasličkách už dlhší čas. Na záver všetky detičky výskali od radosti z veľkého
spoločného daru plného rôznych hračiek. Na pamiatku z krásneho popoludnia dostanú rodičia CD s fotkami
vysmiatych tváričiek svojich malých
jasličkárov. Za príjemné chvíle, výbornú náladu a veľa darčekov ďakujeme
MESTU ŠAĽA za poskytnutú dotáciu, našim sponzorom – WIKY SLOVAKIA, LUKY MZ, MUDr. Trajanov,
rodičom a priateľom za 2% z daní a všetkým,
ktorí sa postarali o občerstvenie pre prázdne
brušká a ktorí aj napriek smutnému počasiu
mali u nás v Srdiečku úsmev na tvári a výbornú náladu.
Vychovávateľky v Srdiečku – detské jasle
Šaľa
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MAJSTROVSTVÁ SR V STREĽBE
V dňoch 17. a 18.
apríla 2010 sa žiaci Základnej školy
Jána Hollého v Šali zúčastnili na Majstrovstvách
Slovenskej
republiky v streľbe v Prešove, kde Klaudia
Kolárovská, Mariana Tkáčová a Miroslav Lipovský získali strieborné medaily. Žiaci Školského
strediska záujmovej činnosti ZŠ Jána
Hollého v Šali pod
vedením trénerov
pána Ľudovíta Kováča a pána Františka Liptaia dosahujú už dlhé roky vynikajúce úspechy a
vychovali v našej škole už veľa úspešných strelcov. Aj v tomto školskom roku dosiahli reprezentanti našej školy popredné umiestnenia na okresných, krajských a celoslovenských majstrovstvách v streľbe zo vzduchovej pušky a v Krajskej streleckej lige a Národnej streleckej lige mládeže. Žiaci Miroslav Lipovský a Klaudia Kolárovská sú tiež držiteľmi slovenských rekordov v kategórii vzduchová puška 40 ľah.

CENNÍK LETNÁ MINI ŠKÔLKA
časové vymedzenie

pobyt

strava - denný
poplatok

spolu

1 hodina

3€

doobeda od 7,00 - 12,00 hod.

6,1 €

1,9 €

8€

1 – 5 dní od 7,00 – 17,00 hod.

10,8 €

2,2 €

13 €

6-10 dní od 7,00 – 17,00 hod.

8,8 €

2,2 €

11 €

11 dní a viac od 7,00 – 17,00 hod.

6,8 €

2,2 €

9€

Srdiečko, n.o., J. Palárika 396/3, 927 01 Šaľa tel: 031/770 5276, mob.: 0907 363 297
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h á d z a n á
Duslo skončilo
vo
WHIL tretie, ale nový
ročník nebude ľahký

H

ráčsky kolektív senioriek vedený trénerkou Darinou Braunovou v minulom ročníku medzinárodnej hádzanárskej
WHIL napriek viacerým peripetiám (Dubajová a Kostková odstúpili v priebehu súťaže – plnenie materských povinností, v odvetnej časti už nehrala Čamajová, dlhodobo zranená Bérešová naskočila do súťaže
až v play-off, pre zranenie viac zápasov nehrali ani mladé talenty Szarková s Puškášovou...) nakoniec skončil v základnej časti súťaže na 5. mieste, iba bod za obhajcom majstrovského titulu ŠKP Bratislava a prebojoval sa do záverečných bojov o titul majstra
Slovenska. V play-off už naše hráčky na Iuventu Michalovce nestačili a po výsledkoch
Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce
24:16 (14:8) a 24:32 (10:14) v Šali, sme oba
odvetné zápasy na Zemplíne prehrali 30:22
(16:11) a 34:14 (18:8). Do finále s ŠKP Bratislava, ktorý sa napokon stal majstrom Slovenska, sa teda prebojoval náš súper. Hráčky Dusla obsadili v ročníku 2009/2010 konečné tretie miesto. Ak k tomu prirátame
prvenstvo v Slovenskom pohári, tak odhliadnuc od všetkých problémov s hráčskym kádrom to bola uspokojivá bilancia.

Duslo v ročníku 2009/2010 vo WHIL reprezentovali: Némethová, Grandtnerová, Túrociová - Trochtová – 57, Pileková – 56, S. Szarková – 51, Popluhárová – 162, J. Braunová
– 45, Czanik – 63, Čamajová – 28, Dubajová – 63, Tóthová – 140, Puškášová – 41, Ve-

selková – 7, Bérešová – 4 a Kováčová – 2 góly (za hráčkou je údaj, ktorý hovorí o počte
dosiahnutých gólov v majstrovskej sezóne).
V priebehu letnej prestávky vo WHIL však
prišlo v hádzanárskom a realizačnom kolektíve hádzanárok šalianskeho Dusla k viacerým podstatným zmenám. Po viacročnom pôsobení trénerky Dariny Braunovej
pri mužstve prichádza v súčasnosti k zmene.
Taktovku prevezme 37-ročný tréner Michal
Lukačin. Ten v minulosti získal s Michalovcami zlato, rovnako v susednom Česku so
Slokovom Veselí n/Moravou a rok pôsobil
aj v nemeckom Trieri. K viacerým zmenám
príde aj v hráčskom kádri. V novom ročníku
WHIL už neoblečie šaliansky dres reprezentantka Slovenska Alžbeta Tóthová (7. najlepšia strelkyňa), ktorá posilní nováčika súťaže
Bánovce n/Bebravou a ani štvrtá najlepšia
strelkyňa súťaže Petra Popluhárová, ktorá by
mala v novej sezóne pôsobiť v nemeckej lige.
V novom ročníku sa mení aj štruktúra súťaže. Vo WHIL bude štartovať 14 účastníkov oproti pôvodným 12, pričom Česko má
v majstrovskej súťaži 8 družstiev; k bývalým
šiestim pribudli Poruba a Most. Štart nového
ročníka medzinárodnej súťaže bude 4. – 5. 9.
2010 a naše hádzanárky pocestujú v prvom
kole do Písku. Napriek tomu, že naše hráčky
sa stali víťazom Slovenského pohára a mali štartovať v európskej pohárovej súťaži, po
viac ako dvadsaťročnom nepretržitom pôsobení v európskych súťažiach sa Duslo do pohárovej Európy v tomto ročníku neprihlásilo.
O všetkých zmenách v hráčskom kádri Dusla, príprave družstva, stretnutiach a kompletnom vyžrebovaní šalianskych hádzanárok vás budeme informovať.
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Čerstvé majsterky Slovenska v ročníku 2009/2010 – družstvo mladších žiačok Slovana Duslo Šaľa.

Mladšie žiačky Dusla hádzanárskym majstrom Slovenska

P

o suverénnom víťazstve mladších žiačok šalianskeho Dusla na Majstrovstvách kraja ročník 2009/2010, keď v súťaži nestratili ani bod, sa zverenkyne trénera
Rudolfa Petrikoviča prebojovali do záverečného finále v Bratislave, kde spolu s ďalšími 7 družstvami bojovali o titul majstra Slovenska.
Šalianky v skupine „A“ postupne porazili
družstvá: MHK Bytča 18:11 (8:6), ŠKP Bratislava 23:10 (9:3) a HK DAC Dunajská Streda
23:12 (14:6). So ziskom šiestich bodov a aktívnym skóre 64:33 obsadili suverénne prvé miesto pred HK Bytča (49:37) – 4 body,
ŠKP Bratislava (41:48) – 2 body a Dunajskou
Stredou (42:68) – 0 bodov. V skupine „B“ bolo poradie nasledovné: 1. Iuventa Michalovce
(42:34) – 5 bodov; 2. UDHK Nitra (46:40) – 4
body; 3. HK Vranov n/Topľou (47:49) – 2 body; 4. Štart Trenčín (32:42) – 1 bod (Trenčín
prekvapujúco uhral remízu s Michalovcami).
V osemfinále majstrovstiev Slovenska pora-

zila Šaľa Trenčín 14:6 (7:2) a v semifinále sa
stretla s Nitrou. V krajskom derby vyhrala Šaľa vysoko 23:7 (11:3). V rozhodujúcom dueli o
zlato čakala na Šalianky Iuventa Michalovce,
ktorá podobne ako Duslo doposiaľ neokúsila
trpkosť prehry. V priamom súboji naše mladé hádzanárky nezaváhali a po víťazstve 23:12
(14:7) sa tešili zo zisku titulu majstra Slovenska. O majstrovský titul a góly sa pod vedením
trénera Rudolfa Petrikoviča a vedúceho družstva Jozefa Bariho vo finálovom turnaji pričinili brankárky: Martina Istványová, Natália
Slišková a hráčky: Nikola Špendlová – 9 gólov, Adriána Tirindová – 12, Denisa Gállová
– 7, Kristína Kúrňavová – 21, Dominika Hraňová – 4, Réka Töröková – 3, Lenka Zalubelová – 2, Terezka Pospišová – 8, Sófia Pappová – 1, Barbora Psotová, Nela Takácsová, Bibiana Lanczová – 22 a Monika Tisajová, ktorá bola s 34 gólmi vo finálovom turnaji aj druhou najlepšou strelkyňou šampionátu. Dievčatá, blahoželáme !!!
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F u t b a l

V závere futbalovej
ligy sa bojovalo iba
o postup

N

edávno ukončený ročník prvej futbalovej ligy 2009/2010 vojde dozaista do histórie, nakoľko desať kôl pred koncom už bolo rozhodnuté, kto nebude v ďalšom ročníku súťaže v nej štartovať. Podbrezová odstúpila po 5. kole a Prievidza bola vyradená zo súťaže po 23. kole, nakoľko
obe mužstvá boli na základe rozhodnutia
ŠTK SFZ zostupujúcimi celkami. Záverečných desať kôl sa z toho dôvodu už bojovalo
len o Corgoň ligu. Podľa predpokladov najlepší záverečný finiš mali v záverečnej tretine súťaže futbalisti ViOnu Zlaté Moravce
a opäť sa vracajú medzi slovenskú futbalovú elitu, keď vyhrali súťaž s deväťbodovým
náskokom pred Trenčínom a Púchovom,
ktorý viedol súťaž po jeseni o štyri body.
Minulý futbalový ročník však vojde aj do
šalianskej histórie, nakoľko sa pri seniorskom mužstve vystriedali až traja tréneri
(Meszlényi, Ančic a Babinec), prišlo k veľkej obmene hráčskeho kádra a v jarnej čas-

ti, ktorú malo Duslo podstatne lepšiu (v jarnej odvete obsadila Šaľa 7. miesto) štartovalo v drese chemikov až 19 hráčov. Desiate miesto v súťaži, s trojbodovou stratou na
Liptovský Mikuláš, bolo aj výsledkom slabej streleckej produktivity našich futbalistov, keď v 27 stretnutiach strelili súperom
iba 15 gólov (v 16 dueloch Duslo neskórovalo). Hovorí o tom aj skutočnosť, že najlepším strelcom v šalianskom drese bol so
4 gólmi Miroslav Pilo, ktorý prišiel na jar
zo štvrtoligovej Hornej Kráľovej a iba 533
odohraných minút mu stačilo k tomu, aby
bol najúspešnejším strelcom. Určitá spokojnosť sa dá vysloviť s brankárom Kolmokovom a vo viacerých dueloch aj s hrou obrannej formácie, keď sme si v desiatich majstrovských stretnutiach udržali čisté konto.
Novými účastníkmi majstrovskej prvoligovej futbalovej súťaže 2010/2011 budú SFM
Senec a FK Moldava nad Bodvou. Naši futbalisti by sa mali vyvarovať zlého úvodu z
minulého ročníka súťaže (po 10. kole malo
Duslo tri body!) a mali by podávať také výkony, aby opäť prilákali na štadión „za Váhom“ početnejšiu divácku kulisu.

Milan Pospiš – momentka z majstrovského súboja so strieborným Trenčínom
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PLUTVOVÉ PLÁVANIE A
PLÁVANIE POD VODOU

Medailová žatva šalianskych plavcov na Majstrovstvách Slovenska

P

retekári šalianskeho KŠP Tritón vybojovali na Majstrovstvách Slovenska v
plutvovom a rýchlostnom plávaní pod vodou v Šali 72 medailových umiestnení. Plavecký bazén Aquasport v Šali bol dejiskom
dvojdňového zápolenia najlepších slovenských plavcov v šiestich vekových kategóriách, ktorí si zmerali sily v rámci slovenského šampionátu. Po úspechoch šalianskych
plavcov v Slovenskej plaveckej lige mládeže, v ktorej štartujú plavci v žiackom veku (15 rokov a mladší), dobré meno a postavenie klubu v slovenskom meradle potvrdili aj ich starší kolegovia v kategóriách
„A“ a „B“. Plavci KŠP Tritón Šaľa vybojovali
na majstrovstvách Slovenska celkove 31 prvenstiev. Šesťkrát vyhral mladý Ádám Bukor, po päť prvenstiev získali Ivana Hanáková a Michal Fülöp, štyri víťazstvá vybojovali Ema Lišková a Barbora Pohlová, tri razy
stála na najvyššom stupni Michaela Zušťáková, dve víťazstvá získal David Starko a po
jednom pridali vo svojich kategóriách Ladislav Cisár a Veronika Horňáková. V 24 prípadoch skončili šalianski plavci na druhom
mieste: 3x Patrik Ščasný, Andrej Lengyel a

STRELECTVO
Šalianski strelci so
štyrmi titulmi

S

lovenský strelecký zväz v spolupráci so šalianskym streleckým klubom
usporiadal v Šali otvorené medzinárodné Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľ-

Roman Révay, 2x Lišková, Starko a Pohlová,
po jednom striebornom umiestnení pridali Horňáková, Bernadetta Bertóková, Fülöp,
Hanáková, Bukor, Samuel Augustín, Zušťáková, Imre Deák a štafeta dievčat (Pohlová,
Zušťáková, Lišková, Hanáková). Ak k tomu
pridáme ešte 18 umiestnení na treťom mieste: 4 razy Zušťáková, po trikrát Ščasný a Lengyel, dva razy Starko a Emese Karacsónyi, jedenkrát Bertóková, Augustín, Fülöp a štafeta chlapcov (Starko, Fülöp, Ščasný a Révay),
potom ani neprekvapuje spokojnosť s výkonmi a výsledkami našich reprezentantov.
Plavci KŠP Tritón Šaľa získali oproti minuloročnému šampionátu o 18 medailových
umiestnení viac, čo len dokazuje ich správne načasovanie formy a potvrdenie čelného
postavenia v rámci Slovenska. Úspechy šalianskych plavcov na majstrovstvách Slovenska, ale aj splnené limity v jednotlivých disciplínach zo Svetových pohárov v Maďarsku, Nemecku a Taliansku by mohli zavážiť
pri nominácii na európske a svetové šampionáty juniorov a seniorov v Španielsku
(Malorca) a Rusku (Kazaň).
be z guľových zbraní, na ktorých štartovali reprezentanti 23 oddielov Slovenska
a Maďarska. Strelci šalianskeho streleckého klubu dokonale využili domáce prostredie, keď okrem štyroch titulov si vybojovali ďalších šesť medailových umiestnení. Z
výsledkov medzinárodných Majstrovstiev
kraja vyberáme:
pokračovanie na ďalšej strane
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Ľubovoľná malokalibrovka 60 muži + juniori: 1. František Liptai ml. – 594 kruhov... 4. Michal Martinka, 5. Koloman Polgár, 6. František Liptai st. (všetci Šaľa);
Ľubovoľná malokalibrovka 3 x 40 muži: 1. Michal Martinka – 1 154 kruhov... 3. František Liptai st. (obaja Šaľa);
Ľubovoľná malokalibrovka 3 x 40 juniori: 1. Koloman Polgár – 1 072 kruhov, 2. Richter Mário (obaja Šaľa);
Športová pištoľ 60 dorastenci: 1. Marek Oravec – 580 kruhov (Holíč)... 3. Michal Lipovský... 5. Martin Sedlák st. (obaja Šaľa);
Športová pištoľ 60 dorastenky: 1. Klaudia Kolárovská – 577 kruhov (Šaľa);

Športová pištoľ 30 + 30 ženy: 1. Renáta Slamková – 555 kruhov (ŠKP Bratislava)... 5. Jana Miklášová Šaľa);
Športová puška 3 x 20 dorastenci: 1. Michal Vizváry – 541 (SAV Bratislava)... 3. Martin Sedlák st. (Šaľa);
Športová puška 3 x 20 dorastenky: 1. Diana
Demová – 572 kruhov (Bánov), 2. Marianna
Tkáčová, 3. Klaudia Kolárovská (obe Šaľa).
Šalianski strelci svojimi výkonmi opätovne
dokázali na krajských majstrovstvách, že sú
nielen špičkou v rámci Nitrianskeho kraja,
ale sa presadzujú aj v celoslovenskom meradle.
Športové spravodajstvo pripravil: Jozef Sklenár
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podujatia júl - august 2010

JÚl
• 04.07.2010
Nedeľný hudobný podvečer - Kotlárovci
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 06. – 09.07.2010
Letná tanečná škola
Miesto: SD Veča, čas: 09.00 – 14.00 h,
vstupné: 2 € / deň
• 11.07.2010
Nedeľný hudobný podvečer - Capre
zo Šaly
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 12. – 16.07.2010
Týždeň detskej radosti
Miesto: SD Veča, čas: 10.00 – 12.00 h a
14.00 – 15.30 h - v stredu len doobeda,
vstupné: zdarma
• 14.07.2010
ZUMBA MARATÓN
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 – 18.00 h,
vstupné: 4 €
• 17.07.2010
Detské rozprávkové popoludnie - Váhohranie: Popoludnie s vodníkmi
Miesto: šalianska pláž, čas: 16.00 h,
vstupné: zdarma
• 17.07.2010
Oldies párty – DJ JULO alias PYTHON
Miesto: letné kino Šaľa / v prípade nepriaznivého počasia DK Šaľa, ES, čas:
20.00 – 03.00 h, vstupné: 3,30 €
• 25.07.2010

Nedeľný hudobný podvečer - Kids of
the Jilm
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 17.00 h,
vstupné: zdarma

AUGUST
• 01.08.2010
Nedeľný hudobný podvečer – Rockstone
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 08.08.2010
Nedeľný hudobný podvečer - Dychová
hudba pod vedením Karola Šormana
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 14.08.2010
Detské rozprávkové popoludnie - Váhohranie: Putovanie rozprávkovou
krajinou
Miesto: šalianska pláž, čas: 16.00 h,
vstupné: zdarma
• 14.08.2010
Oldies párty – DJ KUKO
Miesto: letné kino Šaľa / v prípade nepriaznivého počasia DK Šaľa, ES, čas:
20.00 – 03.00 h, vstupné: 3,30 €
• 16. – 20.08.2010
Prázdninové hry
Miesto: KS Večierka, čas: 14.00 – 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 22.08.2010
Nedeľný hudobný podvečer - Imrichova klebeta

Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 23. – 27.08.2010
Týždeň detskej radosti
Miesto: SD Veča, čas: 10.00 – 12.00 h a
14.00 – 15.30 h, vstupné: zdarma
• 23. – 27.08.2010
Prázdninové hry
miesto: KS Večierka, čas: 14.00 – 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 28.08.2010
Pirátske popoludnie – hľadanie strateného pokladu
Miesto: večianska strana Váhu, čas: 15.00
h, vstupné: zdarma
• 29.08.2010
Koncert Rity Záležákovej a jej žiakov
Miesto: nádvorie šalianskeho kaštieľa,
čas: 17.00 h, vstupné: zdarma
• 31.08. – 03.09.2010
Bažant kinematograf
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 20.00 h,
vstupné: zdarma
31.8. Kawasakiho ruža, 1.9. Pokoj v duši,
2.9. Líbáš jako Bůh, 3.9. Nestyda
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Časy začiatkov predstavení sú len
orientačné, premietať sa začína krátko po
zotmení. Predstavenie sa nekoná v prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým
za silného vetra.
• 01.09.2009
Rozlúčka s letom
Miesto: okolie DK Šaľa, čas: od 14.00 h,
vstupné: zdarma
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DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 01. 07. 2010 (štvrtok)
MP 15
NA VEĽKOSTI NEZÁLEŽÍ
Prečo sa má človek otravovať s chudnutím, keď sa môže dať
na zápasenie? Poznanie, ku ktorému dospeje štvorica kamarátov, otvára množstvo komediálnych situácií, no zároveň
upozorňuje aj na spoločenský tlak vyvíjaný na ľudí s nadváhou.
Hrajú: Itzik Cohen, Togo Igawa, Irit Kaplan. Réžia: Erez Tadmor,
uvádza ASFK. Film: Izrael, SRN, Francúzsko, 90 min., ČT, čierna
komédia. Vstupné: 2/1,50 €

• 02. - 04. 07. 2010 (piatok - nedeľa)
MP 15
ROBIN HOOD
Zabudnite na všetko, čo ste doteraz počuli o slávnom zbojníkovi Robinovi Hoodovi! Je tu nová verzia príbehu. Tajomná, ako bol temný raný stredovek, v ktorom sa film odohráva.
Hrajú: Russel Crowe, Mark Strong, Cate Blanchet. Réžia: Ridley
Scott, uvádza TATRAFIM. Film: USA, VB, 148 min., ST, historický. Vstupné: 2,30 €

• 07. - 08. 07. 2010 (streda, štvrtok)
MP 12
OKO VE ZDI
Starnúci manželský pár mohol prežívať láskavú jeseň svojho života, keby nebolo škáry v stene. Vďaka nej odhalili tajomstvo, ktoré navždy zmenilo ich životy. Stalo sa ich nočnou morou. Tajomstvo minulosti...
Hrajú: Jurgen Flemming, Karel Roden, Csongor Kassai. Réžia:
Miloš J. Kohout, uvádza Continental film. Film: ČR, SR, 81 min.,
triler. Vstupné: 2,20 €

• 09. - 11. 07. 2010 (piatok - nedeľa)
MP 12
PRIESTUPNÝ ROK
V Írsku existuje tradícia, podľa ktorej 29. februára v priestupnom roku môže žena požiadať muža o ruku. Anna sa
preto rozhodne odletieť za svojím priateľom do Dublinu.
Cesta však nie je jednoduchá…
Hrajú: Amy Adams, Mathew Goode, Adam Scott. Réžia: Anand
Tucker, uvádza TATRA film. Film: USA, 99 min., ST, romantická
komédia. Vstupné: 2,20 €

• 14. - 15. 07. 2010 (streda, štvrtok)
MP 12
O KAPITALIZME S LÁSKOU
Michael Moore sa vracia k téme, ktorá sa objavuje vo
všetkých jeho filmoch: ničivý dopad dominancie korporácií na každodenný život človeka.
Hrajú: Thora Birch, Rolan Reagan, Arnold Schwarzenegger. Réžia: Michael Moore, uvádza TATRA film. Film: USA, 125 min.,
ST, akčný. Vstupné: 2 €

• 16. - 18. 07. 2010 (piatok - nedeľa)
MP 12
MUŽI, ČO ČUMIA NA KOZY
Milovníci absurdných komických situácií v hviezdnom obsadení. Zabudnite na zdravý rozum a pripravte sa, že za-

žijete niečo tak bizarné, až tomu uveríte. Pripravte sa na
poriadnu dávku recesie, prichádza novodobá Hlava XXII.
Podľa skutočných udalostí… Žiadne kozy, žiadna sláva!

Hrajú: George Clooney, Kevin Spacey, Jeff Bridges. Réžia: Grant
Heslov, uvádza SPI international. Film: USA, UK, 94 min., ST,
komédia. Vstupné: 2,30 €

• 21. - 22. 07. 2010 (streda, štvrtok)
MP 15
2012
V roku 2009 skupina vedcov odhalí, že zemské jadro sa začína vplyvom Slnka otepľovať a treba pripraviť plán na eventuálnu katastrofu. Podľa mayského kalendára sa 21. decembra 2012 už neoplatí brať dovolenku, pretože aj tak všetci
skončíme na onom svete…

Hrajú: Roland Cusack, Chiwetel Evofor, Amanda Peet. Réžia: Roland Emmerich, uvádza ITA film. Film: USA, 158 min., ST, akčný/dráma. Vstupné: 2,20 €

• 23. - 25. 07. 2010 (piatok - nedeľa)
MP 15
SEX V MESTE 2
Zábava, móda, priateľstvo. Toto všetko prináša so sebou
film a plus ešte niečo navyše.

Hrajú: Sarah Jessica Parker, Kim Cattral, Kristin Davis. Réžia:
Patrick King, uvádza Continental film. Film: USA, 101 min., ST,
komédia. Vstupné: 2,50 €

• 28. - 29. 07. 2010 (streda, štvrtok)
MP 15
PARANORMAL ACTIVITY
Premýšľali ste niekedy nad tým, čo sa deje okolo vás v noci,
keď spíte? Mladý pár sa nasťahoval do nového domu v San
Diegu. Sú však v dome sami? Zdá sa, že nie. Všetko je v pohybe, premiestňuje sa...
Hrajú: Katie Featherston, Micah Scoat, Mark Fredrichs. Réžia:
Oren Peli, uvádza Intersonic. Film: USA, 86 min., ČT, horor.
Vstupné: 2 €

• 30. - 31. 07. 2010 (piatok, sobota)
MP 12
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU
Mladý princ, ktorý bol oklamaný a omylom priviedol kráľovstvo svojho otca do záhuby, musí spojiť sily s dcérou nepriateľa, aby zabránil najhoršiemu.
Hrajú: Jake Gyllenhaal, Cemma Arterton, Ben Kingsley. Réžia:
Oren Peli, uvádza Saturn Entertainment. Film: USA, 117 min.,
ST, akčný dobrodružný veľkofilm. Vstupné: 2,30 €

PRIPRAVUJEME
TWILIGHT SAGA: ZATMENIE, ALICA V KRAJINE
ZÁZRAKOV, ZÁLOŽNÝ PLÁN, SHREK 4

www.
msks.sala.sk
Šaľa
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inzercia

POZOR!
Akcia:
ZĽAVA 50%

na okná ELEGANCE a
LUXURY
dodatočná zľava 10%
do konca júna
RKaTRADE, s. r. o.
autorizované zastúpenie INCON
Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalého Hydrostavu), mobil: 0905 / 601 186
Cenové kalkulácie: Tel/fax: 031 / 770 7704 (12.oo-16.oo hod.)
sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

máj / jún 2010
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N O V Ý Ú S E K D1 T I Ž E R
S VEREPEC - V3R
1. MÁJA 2010
O T VORENÝ OD

Diaľnice na Slovensku. Rýchlejšia a bezpečnejšia cest a domov

Nový úsek diaľnice,
pokojnejší život Považskej Bystrice
D1 Sverepec – Vrtižer
Novootvorená časť diaľničného úseku D1 Sverepec – Vrtižer znamená
pre Považskú Bystricu a pre jej obyvateľov pokojnejšie cesty v meste a v jeho
blízkom okolí a pre vodičov z celého Slovenska bezpečné a rýchle
kilometre k ich cieľu.

Naša cesta k cieľu

www.mdpt-opd.sk

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

