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...aby futbal spájal
celé rodiny

www.zse.sk
www.eon.com

Spoločnosť E.ON Vám prináša celoeurópsky projekt Rodinný futbal,
ktorého cieľom je podporiť spoločné trávenie voľného času rodín
s deťmi prostredníctvom futbalu, skultúrnenie prostredia
futbalových štadiónov a pomoc futbalovým družstvám detí
a mládeže v školách, kluboch či obciach.
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk
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Večianske slávnosti

14. - 15. 05. 2010 Šaľa - Veča / pribinov park

Naši jubilanti
február

marec

»» 95 rokov: František Izsóf
»» 85 rokov: Judita Runáková, Mária Hladká, Katarína
Szökeová
»» 80 rokov: Viliam Lajsoczik, František Špánik, Viktor
Rác, Jozef Tomančík
»» 75 rokov: František Meszáros, Rozália Nagyová, Katarína Stovíčková, Jozef Takáč, Mária Miškovičová,
Michal Valek, Mária Vojtková

»» 85 rokov: Helena Keselyová, Helena Pappová, Júlia
Alföldiová, Alžbeta Ballová
»» 80 rokov: Estera Tornocyová, Helena Hučková, Jozef
Baran, Zdeňka Vravušková, Juliana Valková, Rozália
Haládiková
»» 75 rokov: Mária Sedláková, Gizela Petrová, Alžbeta
Miškolciová, Zuzana Vöröšová, Albína Hrubá, Pavla Királyová, Anna Kopáčiková, Ladislav Tánczos,
Hilda Kozmová, Mária Poláková, Gabriela Benesová, Gyöngyike Polgárová
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z matriky

MATRIKA
» narodenia – spracované v mesiaci február:
Juraj Matoušek, Veronika Hrehová, Soňa Hrehová, Natália Durdiaková, Adam Kováč, Ema Murgáčová, Liliana Andrášiová, Alexandra Prčeková, Laura Juhászová,
Tereza Ištvánová, David Oláh, Sofia Poláková, Kristína
Gulášová
» narodenia – spracované v mesiaci marec:
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
» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci február:
Mgr. Július Nagy a Monika Chlupová, Marek Székházi a
Martina Szombatová
» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci marec:
Ing. Branislav Hloška a Bc. Ľubomíra Miklášová, Ing.

František Sklenár a Ing. Lýdia Nilašová, Muamet Neziri a Klaudia Lenická, Tomáš Šáray a Renáta Víghová,
Andrej Hetteš a Natália Šimková, Jaroslav Slanina a Eva
Ščevíková
» úmrtie – spracované v mesiaci február:
Štefan Chovanyecz (77), Magdaléna Darážová (87),
Zoltán Mitlik (65), Mária Okruhlicová (88), Alžbeta Szabová (89), Margita Hučková (81), Marek Rojka
(25), František Kis (61), Valéria Maršáleková (77), Juraj Volčko (61), Mira Kistelekiová (56), Daniel Rihošek
(52), Zdeněk Mičánek (49), Mária Gulišová (80), Jurina
Ráczová (72), Eva Döményová (59)
» úmrtie – spracované v mesiaci marec:
Jozef Kacian (55), Aladár Juhos (56), Štefan Mrázik
(55), Mária Vágová (87), Katarína Marková (95), Tibor
Döme (54), Ladislav Kollár (83), Helena Mészárosová
(81), Július Fehér (84), Štefan Šloner (84), Karol Vranka
(89), Emília Petrová (81), Vladimír Vančo (56),
Helena Bachratá (69), Alžbeta Psotová (76), Ján Štefančík (78), Pavel Meleg (82), Ferdinand Fricsek (49), Július Jobbágy (61), Helena Kolesíková (60)
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investície

OPATRENIA NA ZLEPŠOVANIE
KVALITY OVZDUŠIA V ŠALI

Ď

alším investičným projektom, ktorý by sa v nasledujúcich mesiacoch
mal v našom meste realizovať, je projekt s
názvom: „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“. Tento projekt bol vyhodnotený ako úspešný v rámci OP životné
prostredie, prioritná os 3 Ochrana ovzdušia
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia.

Rozhodnutie o schválení žiadosti o
návratný finančný príspevok mesto
ľa dostalo koncom februára tohto
ku. V súčasnosti prebieha proces
pravy zmluvy o NFP s MŽP

neŠaropríSR.

V rámci aktivít projektu, ktoré by mali prebiehať do 02/2012, bude vybudované záchytné parkovisko pri pešej zóne na Hlavnej ulici
pre 84 parkovacích miest a spolu s už vybudovaným záchytným parkoviskom Dolná,

ktoreho refinancovanie je tiež zahrnuté do
projektu, poskytnú pre obyvateľov a návštevníkov mesta spolu 155 parkovacích miest.
Medzi aktivitami projektu je aj výsadba
a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zónu od frekventovaného dopravného koridoru na Dolnej a Vlčanskej
ulici. Spolu sa plánuje vysadiť 1 852 rastlín, z toho 105 listnatých stromov, 11 ihličnatých stromov, 1 679 listnatých kríkov a 57 stálozelených kríkov, čo výrazne ovplyvní kvalitu ovzdušia v meste.
Predmetom projektu je aj nákup dvoch špeciálnych automobilov, ktoré sa budú využívať najmä na znižovanie prašnosti komunikácií v meste, teda zametanie a kropenie.
Celkové výdavky projektu sú stanovené na 2
405 410,78 EUR, z čoho 95% tvorí nenávratný finančný príspevok 2 285 140,24 EUR.

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.“
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REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
MESTSKEJ KNIŽNICE J. JOHANIDESA

M

esto Šaľa bolo úspešné aj v rámci Regionálneho operačného program,
opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, v oblasti podpory 3.1 a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“.
Rozhodnutie o schválení žiadosti bolo mestu doručené 6. 4. 2010. Zároveň
už boli riadiacemu orgánu zaslané všetky potrebné dokumenty k príprave zmluvy o NFP medzi Mestom Šaľa a Riadiacim orgánom pre ROP MVaRR SR.
Celkové výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 283 220,38 EUR. Výška
oprávnených nákladov je 243 798,00 EUR, z
ktorých MVaRR SR poskytne nenávratný fi-

nančný príspevok (EÚ + ŠR) vo výške 95%, čo
činí 231 608,10 EUR. Ostatné náklady mesto
pokryje z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia
je naplánovaná od júla 2010 do apríla 2011.
V rámci aktivít projektu je naplánované: zateplenie strechy, fasády, výmena podlahových krytín, okien, dverí, vyreguluje sa sústava ÚK. Týmito opatreniami sa docieli
úspora energií a zlepšenie technického stavu budovy knižnice. Ďalej je naplánovaný aj
bezbariérový prístup na 1. poschodie knižnice a to vybudovaním výťahu. Zároveň sa
zlepší interiérové a IKT vybavenie, nakoľko
sa knižnica vybaví novým nábytkom. V projekte sa myslelo aj na nevidomých užívateľov, ktorým po realizácii tohto projektu budú sprístupnené služby knižnice. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľov.

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

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

marec / apríl 2010
5

investície

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV CENTRÁLNEJ
MESTSKEJ ZÓNY - ŠAĽA

M

edzi úspešné projekty v rámci Regionálneho operačného programu
v prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel sa zaradil aj projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev
centrálnej mestskej zóny – Šaľa.“
V polovici marca bolo mestu Šaľa doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti a zároveň už boli odoslané všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k príprave zmluvy o NFP medzi Mestom Šaľa a Riadiacim orgánom pre
ROP MVaRR SR. Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa.
Celkové výdavky Projektu predstavujú sumu 1 871 781,44 EUR. Výška nenávratného
finančného príspevku v rozhodnutí o schválení činí 1 576 529,32 EUR, čo predstavuje
95% oprávnených nákladov.

V rámci regenerácie tejto časti centrálnej
mestskej zóny sa bude revitalizovať areál za
kaštieľom a kostolom vrátane priestoru amfiteátra, kde bude vytvorený zhromažďovací priestor na voľnej ploche s vodným prvkom, mobiliárom a zeleňou. Do novovzniknutých priestranstiev budú zakomponované
aj prvky drobnej architektúry (fontána, premostenie, lavičky, odpadkové koše, bicyklové stojany, informačné panely a pod.). Zároveň bude prepojené priestranstvo ulíc P.
Pázmaňa a Školskej v priestore existujúceho
prepojovacieho chodníka s riešením bezbariérového prístupu, ako aj na ul. Pázmaňa do
existujúcich prevádzok. V rámci projektu sa
vybuduje nový systém chodníkov a zrekonštruujú sa komunikácie ulíc Školská a M. R.
Štefánika po ich prepojenie. Predpokladaný
harmonogram aktivít projektu je naplánovaný od júna 2010 do mája 2011.

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

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
„Investícia do Vašej budúcnosti.“
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SMS CENTRUM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MOBILE

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí v meste!

»» dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
»» dozviete sa o dianí v meste a samospráve
»» môžete sa opýtať na čokoľvek
»» môžete informovať úrad o akomkoľvek probléme
»» môžete sa zúčastniť ankiet

S

MS centrum je služba, ktorá umožňuje komunikáciu medzi vami a samosprávou mesta. SMS Centrum môžete použiť na prijímanie oznamov, na kladenie otázok, pripomienok a návrhov mestu. Naopak,
mesto a poslanci ho môžu využiť na informovanie občanov o chystaných akciách rôzneho druhu. Môžete sa zúčastňovať ankiet.
Ak narazíte v meste na akýkoľvek problém (neporiadok, poškodená dopravná značka atď.),
pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127
Dostanete okolo 10 správ za mesiac v čase medzi
9.00 až 18.00 hod. SMS správy neposielame v nedeľu a cez sviatky. Účasť v SMS Centre je bezplat-

už máme 700 odberateľov

ná. Prihlásenie je jednoduché a bude vás stáť iba
jednu SMS-ku.
Pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127. V texte správy uveďte typ informácií, o ktoré máte záujem:
A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a podobne)
K – správy o kultúrnych a spoločenských podujatiach
V – všetky správy
Vxy – váš vek, Gm/z – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché.
Na to isté číslo pošlite správu Stop.

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

Šaľa na Facebooku

Používate 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
marec / apríl 2010
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Súťaž
Mesto Šaľa a Komisia územného
plánovania, dopravy a životného
prostredia pri MsZ v Šali
vyhlasuje

„Súťaž - NAJKRAJŠIA PREDZÁHRADKA“ a
„Súťaž – NAJKRAJŠÍ BALKÓN“.
Cieľom súťaže je svojpomocné vytvorenie vzhľadného mesta Šaľa, plného kvetov a zelene, ktoré by na každého občana pôsobilo príjemne a zaujímavo. Do súťaže sa môžu prihlásiť obyvatelia, ktorí vlastnia, resp. spravujú predzáhradky bytových a rodinných domov a balkóny bytových a rodinných domov ozdobené živými kvetmi v meste Šaľa.
Podmienkou účasti je zaslanie fotografie predzáhradky alebo balkóna v termíne do
31.08.2010 (môže byť aj prílohou v e-mailovej pošte). V sprievodnom liste alebo na fotografii uveďte adresu žiadateľa (súťažiaceho), telefónne číslo, resp. e-mailovú adresu.
Fotografie do súťaže zasielajte na adresu:
Mestský úrad v Šali, referát životného prostredia, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
alebo na e-mailovú adresu branikova@sala.sk
s označením „Súťaž - najkrajšia predzáhradka“ alebo „Súťaž - najkrajší balkón“.
Súťaž bude vyhodnotená komisiou v priebehu
mesiaca september 2010. Predmetom hodnotenia bude celkový estetický vzhľad. Úsilie víťazov bude odmenené vecnými cenami.
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životné prostredie

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v
jarnom období v prírodnom prostredí

S

príchodom jari sa nezvyšuje len aktivita samotnej prírody, ale zvyšuje sa aj aktivita
občanov. Či je to už jarné upratovanie v záhradách pri rodinných domoch, alebo okolo záhradných chatiek v záhradkárskych osadách, ako aj pri
chatkách v chatových oblastiach. Nezabúdame ani
aktívny oddych občanov v prírodnom prostredí.
Pre zníženie rizika vzniku požiarov sa vám aj touto formou pripomínajú hasiči, s cieľom upozorniť vás na typické príčiny vzniku požiarov v tomto
období a poskytnúť rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. V jarnom období sú najčastejšie sa
opakujúcimi príčinami vzniku požiarov nedbalosť
a neopatrnosť pri vypaľovaní suchej trávy, buriny,
krovísk, pri spaľovaní prútia a odpadu na smetiskách, ako aj nezodpovednosť pri odhadzovaní neuhasených cigaretových ohorkov. Pre vašu informovanosť v roku 2009 vzniklo na území Slovenskej republiky 11 975 požiarov. V dôsledku týchto
požiarov zomrelo 56 osôb a 239 bolo zranených.
Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola vyčíslená na 38 920 275 €. Z vykonanej
analýzy požiarovosti za rok 2009 vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu požiarov z hľadiska priestoru vzniku tvorili požiare v prírodnom prostredí (8
646 požiarov). Najčastejšie horeli trávnaté porasty (2 825 prípadov), skládky odpadov a odpadkov
(2 603 prípadov), lesné porasty (347 požiarov),
poľnohospodárske plochy a produkty (369 prípadov ). Na území Nitrianskeho kraja vzniklo v roku
2009 spolu 1 247 požiarov, ktoré spôsobili priame
škody vo výške 3 495 365, €. Uchránené hodnoty
predstavujú čiastku 34 067 295, €. Pri týchto požiaroch došlo k usmrteniu 14 osôb a 32 osôb bolo
zranených. Najčastejšie zistenou príčinou vzniku
požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov (234 požiarov), manipulácia s otvoreným ohňom (154 požiarov), fajčenie (108 požiarov). V súvislosti s uvedeným upozorňuje referát životného
prostredia OTČ, MsÚ Šaľa občanov mesta na skutočnosť, že v zmysle platného zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj platného Všeobecne záväzného nariadenia mes-

ta Šaľa č. 3/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom je zakázané
v celom katastrálnom území mesta Šaľa spaľovanie
komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných
odpadov (odpady zo záhrad a parkov) na voľnom
priestranstve alebo v lokálnych kúreniskách. V našom meste sú pre zber uvedených odpadov vytvorené vhodné podmienky zberu v súlade s uvedenými predpismi. Zber biologicky rozložiteľných
odpadov prebieha počas sezóny (v r. 2010 od 12.
marca) v mestskej časti Veča vždy v piatok a v Šali v sobotu. Upozorňujeme občanov, že akékoľvek
spaľovanie odpadov môže byť v konečnom dôsledku považované za požiar, ktorý môže nahlásiť ktokoľvek, kto uvidí dym alebo plamene a privolá hasičskú jednotku. Bezdôvodné privolanie hasičskej
jednotky môže skončiť pokutou! V zmysle platnej
legislatívy je za takto spôsobený požiar zodpovedná tá osoba, ktorá spaľovanie vykonávala a oheň sa
nekontrolovateľne rozšíril do okolia. Pokuta za takýto priestupok sa môže vyšplhať až do výšky 331
eur, alebo sa vec môže skončiť aj v občianskoprávnom či trestnoprávnom konaní. Zákon o ochrane
pred požiarmi jednoznačne zakazuje vypaľovanie
porastov bylín, kríkov a stromov! Medzi ľuďmi kolujú mýty o tom, že plošným vypálením sa zem vyčistí a oživí, popol je hnojivo „bude rýchlo upratané“. Nie je to pravda. Spálená zem je bez života a
rýchlo upratané môže byť i tak, že nezostane nič.
Nielen na pozemku, ale ani z blízko stojacej chatky či domu. V najhoršom prípade môže prísť sám
podpaľač o život. Tohto roku už hasiči v nitrianskom kraji zasahovali v 72 prípadoch vypaľovania
suchých porastov. Ďalšie povinnosti zo zákona o
ochrane pred požiarmi, ako zákaz zakladať oheň
na miestach, kde sa môže rozšíriť, zákaz fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, umožniť vstup
na nehnuteľnosť kvôli požiarom záchranným zložkám, dávať pozor na deti či povinnosť uhasiť požiar, ak je toho schopný, resp. ho nahlásiť hasičom,
by mali byť už samozrejmosťou.
Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
odd. požiarnej prevencie Nitra
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verejná súťaž

Mesto Šaľa
v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti
areálu na Dolnej ulici v Šali“

P

redmetom verejnej obchodnej súťaže
je predloženie ponuky na kúpu časti
areálu nachádzajúceho sa na Dolnej ulici v
Šali, evidovaného na Správe katastra v Šali v
por.č.
1
2
3
4
5
6
7

KN C pre k.ú. Šaľa na LV č.1, nehnuteľnosti
sú uvedené v nasledovnej tabuľke (na určenie zostávajúcej výmery parc. č. 791/1 je vyhotovený geometrický plán č.70/2009):

stavby
označenie
soc.adm.budova súp.č.1959
kotolňa
prístavba ku kotolni
dielne
garáže (spoluvlast.podiel ½)
sklad č.2
sklad olejov
ploty
vonkajšie úpravy

na parcele č.

parc.č

pozemky
druh

791/17

791/17

zastav. plocha

450

791/24

791/24

zastav. plocha

265

791/25
791/26
791/28
791/29

791/25
791/26
791/28
791/29
časť
791/1

zastav. plocha
zastav. plocha
zastav. plocha
zastav. plocha

220
½ z 359
82
45

zastav. plocha

4578

791/1
spolu

výmera v m2

5819,5
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informácie
Vyhlasovateľ – Mesto Šaľa, umožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie spočívajúce v odkúpení:
»» časti areálu (mimo vyznačených častí šrafovaním) združením podnikateľov vytvoreným za týmto účelom,
»» jednotlivých stavieb s prislúchajúcimi pozemkami uchádzačmi samostatne.

Šaľa, príp. osobne predložiť na MsÚ, kancelária č.d. 302 do 03. mája 2010 do 14.00 hod.
Kontaktné osoby:
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4,
kl.107, e-mail: tothova@sala.sk
Ing. Denisa Polónyiová: tel. č. 031/770
5981-4, kl.123, e-mail: polonyiova@sala.sk

Súťažné návrhy možno zasielať na adresu:
Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15

Úplné znenie vyhlásenia VOS nájdete na internetovej stránke mesta Šaľa: www.sala.sk

IX. ročník Jarmoku
tradičných remesiel v Šali

Š

aliansky jarmok tradičných remesiel sa stal súčasťou kultúrno-spoločenských podujatí v meste. Tento rok
sa uskutoční už IX. ročník jarmoku spojený so Šalianskymi slávnosťami, ktoré budú prebiehať v dňoch 25. 6. 2010
– 26. 6. 2010. Mestské kultúrne stredisko aj tento rok pripraví atraktívny kultúrny program. Touto cestou pozývame
obyvateľov mesta, okresu, či regiónu ako
aj návštevníkov na toto naše podujatie.
Všetci ste srdečne vítaní!
Predstavia sa tu opäť zruční remeselníci,
ktorí budú výrobu svojich ľudových výrobkov aj predvádzať. Nakoľko záujem
obyvateľov a návštevníkov jarmoku o ľudové výrobky z roka na rok rastie, chceli
by sme srdečne pozvať aj iných remeselníkov, ktorí by ešte viac spestrili a zatraktívnili náš jarmok. Prihlášky na jarmok
sú už k dispozícii na webovej stránke
mesta resp. aj na Mestskom úrade v Šali.

Tento rok by sme chceli začať pomocou
tradičných remeselníkov v odbore rezbárstvo či tesárstvo vyrábať na jarmoku
drevený betlehem v životnej veľkosti,
ktorý by bol následne vo vianočnom období situovaný na pódiu pred mestským
úradom. Každý rok by sme postupne
dopĺňali postavy a tak aj týmto spôsobom obohatili vianočnú atmosféru v našom meste. V tejto súvislosti sa obraciame na zručných rezbárov a tesárov, ktorí
by mali záujem priložiť ruku k dielu, aby
sa prihlásili na mestskom úrade, kontakt
Ing. Katarína Vargová.
Zároveň pozývame aj ostatných predajcov, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na jarmoku, aby čo najskôr
predložili svoje prihlášky. Zároveň oznamujeme, že Mestské zastupiteľstvo v Šali
schválilo aktuálny cenník, ktorý je spolu
aj so záväznou prihláškou zverejnený na
internetovej stránke mesta.
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Komunitné plánovanie - novinka v
sociálnej oblasti

N

ový zákon o sociálnych službách, ktorý je
účinný od 1. 1. 2009, priniesol so sebou aj
nástroj komunitného plánovania. V nasledujúcich riadkoch si ho predstavíme.
Čo to komunitné plánovanie vlastne je? Načo je potrebné ?
Časy nedávno minulé stavali do role vševediaceho orgán, inštitúciu ako napr. Mestský národný
výbor, ktorý všetko za ľudí naplánoval a rozhodol v štýle „o nás bez nás“. Komunitné plánovanie v sebe prináša zmenu v tom, že sú doň zapojení všetci tí, ktorých sa plánovaná vec dotýka. Každý má šancu nielen vyjadriť svoj názor, ale spolurozhodovať o tom, ako budú napr. sociálne služby v meste o pár rokov vyzerať.
Kto sú všetci tí, ktorých sa komunitné plánovanie
pýta na názor?
Komunitné plánovanie je o komunite, teda ľuďoch žijúcich na určitom území spájajúcich podobné potreby a problémy, v našom prípade sú
komunitou obyvatelia mesta Šaľa. Je potrebné,
aby sa doň zapojili práve oni – t. j. verejnosť, ľudia
odkázaní na sociálne služby, ale aj tí, ktorých sa to
možno teraz netýka, ale raz sa bude a záleží im na
tom. Iba v takom prípade je naozaj „komunitné“.
Kto okrem verejnosti musí byť do komunitného
plánovania zapojený?
Samospráva - Mesto Šaľa ako zadávateľ sociálnych služieb. Mesto garantuje, že ľuďom budú
poskytované všetky soc. služby, tak ako ich ukladá zákon. A okrem nej aj všetci tí, ktorí sociálne
služby poskytujú, v našom prípade Organizácia
sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, alebo aj ďalšie organizácie, ako napr. Arcidiecézna charita,
či mimovládne organizácie, ktoré sociálne a podporné služby poskytujú.
Na čo je zamerané komunitné plánovanie sociálnych služieb?
Ako už z názvu vyplýva, na sociálne služby. Sociálne služby sú činnosti, ktoré uľahčujú život občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc, či už vzhľadom na svoj vek, alebo zdravotný stav. Sociálnu

službu pre seniora tak môžu predstavovať opatrovateľská služba v domácnosti, či prepravná služba, ktorá mu umožní dostať sa na lekárske vyšetrenie, alebo do klubu dôchodcov, ak mu zdravotný stav nepovoľuje dôjsť po vlastných. Sociálne služby sa rovnako ako seniorov týkajú aj občanov zdravotne postihnutých rodín s deťmi ako
aj ľudí, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby.
Ktorým skupinám obyvateľov Šale sa komunitné
plánovanie venuje?
Komunitné plánovanie sa venuje štyrom skupinám obyvateľov mesta – seniorom, občanom so
zdravotným postihnutím, matkám s deťmi a občanom ohrozeným, postihnutým sociálnym vylúčením (ľudia bez domova, závislí).
Ako prebieha proces komunitného plánovania v
meste?
Proces komunitného plánovania je rozdelený do
štyroch etáp. V tej prvej sa venovala pozornosť
seniorom. Počas mesiacov marec – apríl 2010 sa
stretávali seniori so zástupcami mesta, poskytovateľmi soc. služieb a ďalšími odborníkmi zo sociálnej sféry, aby spoločne stanovili priority do
budúcna v rozvoji soc. služieb pre seniorov. Z ľudí, ktorí majú záujem prispieť názormi, postrehmi, skúsenosťami, sa vytvára vždy pracovná skupina, ktorá sa stretáva a komunitný plán vytvára.
Podobne tomu bude aj pri ďalších cieľových skupinách komunitného plánovania.
Ako sa môžem do procesu komunitného plánovania zapojiť?
Ak je vám niektorá z uvedených cieľových skupín
blízka, budeme radi, ak sa do procesu plánovania sociálnych služieb aj aktívne zapojíte. Základným vodidlom sú vyššie uvedené rámcové termíny, počas ktorých sa stretnutia budú uskutočňovať. Bližšie informácie o konkrétnych dátumoch
stretnutí nájdete na oficiálnom webe mesta Šaľa
(www.sala.sk), rovnako vám ich povedia na odbore školstva, soc. vecí a kultúry MsÚ (PhDr. Rudolf Kuklovský, tel. 031/770 5981, kl. 117).

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Čo je výsledkom komunitného plánovania soc. služieb?
Samotný komunitný plán, ktorý určuje, na čo sa
mesto má v oblasti sociálnych služieb v najbližších rokoch 2010 – 2015 zamerať, ktoré sociálne služby v meste chýbajú a mali by tu byť. Punc
dôležitosti a záväznosti komunitnému plánu dá-

va fakt, že o jeho prijatí rozhodujú volené orgány mesta, či už je to sociálna komisia, mestská rada alebo samotné mestské zastupiteľstvo. Po jeho
schválení sa tak stáva záväzným dokumentom,
podľa ktorého by sa malo pri rozvoji sociálnych
služieb v meste postupovať.

Mgr. Roman Csikós
Komunit. plánovania soc. služieb v meste Šaľa
tel. 0915 980 595

žiadosť o prehodnotenie mýta na ceste I/75

M

esto Šaľa sa 17. 3. 2010 obrátilo na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR so žiadosťou o prehodnotenie mýta na
ceste I/75. Zavedením mýta došlo k nárastu dopravy na tejto ceste (Nitrianska, Kráľovská, Štúrova, most). Na iniciatívu mesta odpovedal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny:
Vážený pán primátor,
Listom zo dňa 17. 3. 2010 ste sa na mňa obrátili
so žiadosťou o prehodnotenie mýta na ceste I/75,
ktorá nie je spoplatnená mýtom, z dôvodu zvýšenia intenzity dopravy. Dňa 1. 1. 2010 bol v Slovenskej republike spustený elektronický výber
mýta, ktorý spočíva v povinnosti úhrady elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za užívanie vymedzených úsekov diaľnic,
rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej
cestnej siete alebo ktoré priamo konkurujú ur-

čitým častiam tejto siete. Vyhláška Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 529/2009
Z.z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým
výberom mýta v znení neskorších predpisov stanovuje vymedzené úseky podliehajúce mýtnemu
spoplatneniu. Aj napriek viacerým počiatočným
novelizáciám právnych predpisov týkajúcich sa
mýtneho sytému, našim záujmom je v súčasnosti analyzovať stav uplatňovania mýtneho systému a prípadné rozsiahle zmeny (za ktorú považujeme aj Vašu požiadavku) budú vykonané najskôr v roku 2012. Zabrániť prejazdu nákladných
vozidiel po nespoplatnených cestách I. triedy nie
je úplne možné, nakoľko by to malo za následok
zastavenie zásobovania obyvateľstva a zabrzdenie rozvoja podnikania. Situáciu Vám odporúčame riešiť úpravou dopravného značenia. S pozdravom Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR.
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Terénna sociálna práca – nástroj
pomoci pre ľudí bez domova

V

čase od októbra 2008 do konca augusta 2010 realizuje Mesto Šaľa projekt podporený Európskym sociálnym fondom, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt je zameraný na pomoc osobám bez domova v Šali, alebo priamo ohrozeným sociálnou exlúziou. Do času spustenia tohto
projektu pre skupinu obyvateľov bez prístrešia neexistovala na území Mesta Šaľa žiadna takto nastavená priama pomoc.

Za ciele terénnej sociálnej práce považujeme:

»» prevenciu sociálneho vylúčenia a jeho prehlbovania,
»» prevencia sociálne rizikových javov,
»» sociálne začleňovanie, hájenie práv klienta,
»» zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií klientov, vrátane ich dopadov
na spoločnosť,
»» zmierňovanie nerovností, vrátane nerovného prístupu ku službám: vzdelávanie, bývanie
a pod.,
»» pomoc klientom získavať /znovu nachádzať sociálne kompetencie,
»» poskytovanie informácií.

Cieľom sociálnych služieb je vo všeobecnosti umožniť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii využiť miestne zdroje, ktoré poskytujú
služby verejnosti, ako aj prirodzené vzťahové siete, najbližšiu prirodzenú sociálnu sieť
– rodinu, na prekonanie aktuálnych prob-

lémov pre osobné posilnenie v čase osobnej
krízy. Poskytované sociálne služby pri tom
zachovávajú a rozvíjajú dôstojný život tých,
ktorí ich využívajú. Pri poskytovaní pomoci kladieme veľký dôraz na význam prirodzeného prostredia, ako žiaduceho životného priestoru ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, dôraz na právo a ľudskú dôstojnosť
užívateľov s využitím profesionality a odbornosti pri poskytovaní služieb. Konkrétne
ciele, ktoré by poskytovaná sociálna služba
mala napĺňať, stanovuje užívateľ spolu s pracovníkom, po zhodnotení aktuálnych možností a schopností z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Pri naplňovaní týchto cieľov terénny sociálny pracovník kladie dôraz
na zvýšenie sociálnych kompetencií a sociálnej mobility klienta. Voľba stratégie a
formy spolupráce sa vždy odvíjajú od stanovených cieľov a pracovník s užívateľom sociálnej služby ich spoločne reflektujú. V priebehu celej spolupráce pracovníka s klientom
je kladený dôraz na samostatnosť v rozhodovaní klienta a na podporu jeho aktivity.
Špecifikom terénnej sociálnej práce je, že
pomáhajúci vyhľadáva potenciálnych užívateľov sociálnych služieb v ich prirodzenom
prostredí a spoločné stretnutia tak obyčajne
neprebiehajú len na pôde organizácie, ktorá terénneho sociálneho pracovníka zamestnáva. Tento spôsob práce umožňuje kontakt
s ľuďmi, ktorí z rôznych dôvodov sami inštitucionálnu pomoc nevyhľadávajú, alebo z rôznych osobných dôvodov odmietajú. Pôsobenie terénneho sociálneho pracovníka konkrétne v praxi zahŕňa: poskytovanie poradenstva pri riešení osobných, rodinných, sociálnych problémov, sprostredkova-
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nie kontaktu s pomáhajúcimi inštitúciami a
odborníkmi z rozličných spoločensko-vedných odborov, sprevádzanie klientov inštitucionálnym prostredím, prípravu písomných
žiadostí klientov, podporu kvality komunikácie a vzťahov medzi klientmi a ostatnými
občanmi. V rámci svojho pôsobenia terénny
sociálny pracovník priamo, alebo nepriamo
intervenuje v oblastiach sociálnej integrácie
- snahy o ovplyvňovanie v smere spoločensky prijateľného správania, oblasti zamestnanosti - hľadanie zamestnania a kontaktovanie potenciálnych zamestnávateľov, riešenia zdravotných a iných sociálnych problémov spojených tiež s hľadaním možností pre
riešenie otázky bývania.
Od začiatku projektu do polovice apríla využilo možnosť spolupráce s terénnym sociálnym pracovníkom 128 osôb. V priemere mesačne ide o priamu niekoľkonásobnú
spoluprácu so 40-timi klientmi, v počte kontaktov a intervencií priemerne mesačne 113.
Mesto Šaľa zamestnáva prostredníctvom
tohto projektu jedného terénneho sociálneho pracovníka, ktorý poskytuje konzultačné
služby, rieši problémy a pomáha ľuďom bez
domova v rôznych situáciách. V rámci pracovnej činnosti vykonáva poradenstvo v oblasti zamestnanosti, zdravia, sociálnej integ-

rácie. Sprevádza klientov pri konzultáciách
so sociálnymi a zdravotníckymi inštitúciami. Zabezpečuje prístup na miesto vykonania hygienickej očisty, čistý odev hlavne cez
Charitu Katolíckej jednoty a napomáha aj
pri zabezpečovaní výdaja stravy. V zimnom
období zároveň spolupracoval na zabezpečení činnosti nocľahárne. Poskytuje pomoc
pri riešení osobných problémov a zároveň
mapuje pohyb aj ostatných ľudí bez domova.
Osoby ohrozené sociálnou exlúziou - spoločenským vylúčením, sa môžu v prípade
osobného záujmu informovať o možnosti
spolupráce s terénnym sociálnym pracovníkom denne na Mestskom úrade v Šali, v čase
od 7.00 hod. do 15.00 hod. alebo na telefónnom čísle: 0917 647 978, Bc. R. Zelezníková.
Nakoľko projekt priniesol zlepšenie v oblasti starostlivosti o ľudí bez domova v našom
meste, Mesto Šaľa sa rozhodlo podať žiadosť
o nenávratný finančný príspevok aj na ďalšie obdobie, teda pokračovanie projektu. Táto žiadosť je zatiaľ ešte v procese posudzovania a hodnotenia.
Bc. R. Zelezníková
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guláš open, inzercia
ŠAĽA SA BAVÍ - OTVÁRANIE VÁHU IV.

Mesto Šaľa už štvrtýkrát organizuje zábavné
popoludnie Otváranie Váhu
súťaže pre deti, atrakcie, hudba, občerstvenie...
čas:		
miesto:		

19. jún 2010 od 14.00 hod. do 20.00 hod.
pláž na šalianskej strane Váhu

2. ROČNÍK
MAJSTROVSTIEV ŠALE
VO VARENÍ GULÁŠA!
V rámci tohtoročného Otvárania Váhu sa uskutoční druhý ročník majstrovstiev Šale vo varení guláša. Súťažiaci si zabezpečia všetko potrebné (suroviny, kotlík atď.).
Drevo, chlieb, misky dodá organizátor. Varí sa poobede (od 14.00 hod.) na pláži na
šalianskej strane Váhu. Vyhodnotenie prebehne o 18.00 hod. Hodnotí sa chuť, farba,
vôňa, celkový dojem. Súťažíme o ceny! Registrácia súťažiacich a bližšie informácie: (031)

770 5981, kl. 121 alebo melusova@sala.sk

POZOR!
Akcia:
ZĽAVA 50%

na okná ELEGANCE a
LUXURY
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
mesačník samosprávy
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dotácie 2010
Zoznam

schválených

Žiadateľ
TJ Slávia SOUP Šaľa
TJ Slávia SOUP Šaľa
Športovo‐strelecký klub Šaľa
Športovo‐strelecký klub Šaľa
Športovo‐strelecký klub Šaľa
Športovo‐strelecký klub Šaľa
Športovo‐strelecký klub Šaľa
Klub priateľov petangu
Klub priateľov petangu
Srdiečko, n.o Šaľa
TJ Slovan Duslo Šaľa
TJ Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
Poľovnícke združenie Agačáreň
Mestský hokejový klub Šaľa
Mestský hokejový klub Šaľa
Mestský hokejový klub Šaľa
Informačné centrum mladých
Informačné centrum mladých
Informačné centrum mladých
Informačné centrum mladých
Informačné centrum mladých
Informačné centrum mladých
Obč. združenie Materské centrum
Airsoftový športový klub Šaľa
Spolu šport
Srdiečko, n.o Šaľa
Kierkegaardova spol. na Slovensku
Fotoklub Šaľa
CSEMADOK, z.o. Šaľa
Obč. združenie Materské centrum
Obč. združenie Materské centrum
Spolu kultúra
Neštátne lesy, spol.Urbariát
Stredná spojená škola
Spolu živ. prostredie
Alternatíva K+M+N+R, o.z Šaľa
CSEMADOK, z.o Šaľa
Spolu sociálne

Dotácie spolu:

dotácií

na

rok

2010

DOTÁCIE NA ROK 2010
1 000,00
500,00
250,00
300,00
300,00
250,00
400,00
100,00
100,00
100,00
330,00
1 350,00
200,00
200,00
300,00
100,00
120,00
100,00
100,00
100,00
100,00
180,00
500,00
1 000,00
150,00
400,00
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58
650,00
500,00
10 277,48
150,00
200,00
1 000,00
500,00
175,00
165,00
2 190,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
332,00
500,00
832,00

ceny na preteky CVI
ceny na preteky SVP
ceny pre víťazov ‐ Majstrovstvá okresu Šaľa
ceny pre víťazov ‐ Memoriál Petra Kromera
ceny pre víťazov ‐ Cena oslobodenia mesta
ceny pre víťazov ‐ Veľká cena predsedu KSZ
ceny pre víťazov ‐ VC primátora mesta
ceny na preteky Petang v Šali 2010
ceny na preteky Petang v Šali 2010
založenie tradície Ukončenia školského roka
príspevok na cestovanie pre kolkársky oddiel
príspevok na cestovanie pre ľahkoatletický oddiel
ceny pre účastníkov turnaja ‐ žiačky
ceny pre účastníkov turnaja ‐ mladší žiaci 1997
príspevok na dopravu ‐ mladší žiaci 1995
ceny pre účastníkov turnaja ‐ prípravka 2002
ceny pre účastníkov turnaja ‐ prípravka 2001
ceny pre účastníkov turnaja ‐ prípravka 2000
ceny pre účastníkov turnaja ‐ prípravka 1999
ceny pre účastníkov turnaja ‐ starší žiaci 1996
ceny pre účastníkov turnaja ‐ starší žiaci 1998
ceny pre účastníkov turnaja ‐ starší dorast
verejný strelecký pretek o Pohár primátora mesta
nákup hokejovej výstroje
ceny pre víťazov turnaja
ceny pre víťazov turnaja
šachový turnaj
šalianska veža
florbal ‐ hra pre všetkých
futbalový turnaj
kolkový turnaj
strelecký turnaj
Míľa pre mamu
organizácia airsoftových hier
založenie tradície Ukončenia roka
vydanie a editorstvo knihy
rozšírenie činnosti fotoklubu
honoráre účinkujúcim
S radosťou do škôlky
Týždeň detskej radosti
údržba chodníkovej siete v majetku mesta Šaľa
organizácia projektu Škola mestu ‐ mesto škole
nákup zdravotných pomôcok na pomoc ľuďom bez domova
Detský denný tábor

17 299,48
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Deň s ozbrojenými silami

10. Apríl 2010
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Deň s ozbrojenými silami
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Deň s ozbrojenými silami

množstvo ďalších fotografií na stránke mesta a na facebooku
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verejná súťaž

Mesto Šaľa
v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
„O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku
parc.č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 2 127 m2, v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“

Obr.1 Záujmový pozemok (vyznačený šrafovaním)

P

redmetom verejnej obchodnej súťaže je predloženie ponuky na prenájom
pozemku parc.č. 791/23, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul.5.
Areál je situovaný v južnej časti mesta, je
prístupný zo štátnej cesty II/573 smer Šaľa –
Vlčany, susedí s radovými garážami, od ktorých je oddelený miestnou komunikáciou z
Jazernej ulice. Pozemok, na prenájom ktorého vyhlasovateľ vyhlasuje VOS, je prístupný zadnou bránou z ul. Jazernej. Pozemok
je vhodný na zastavanie. Všetky inžinierske
siete potrebné k napojeniu budúcich objektov sa nachádzajú zo strany Jazernej ulice.
Samotná súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole prebehne úplné vyhodnotenie ponúk a posúdenie podmienok spl-

nenia účasti v súťaži, po ktorom budú uchádzači spĺňajúci všetky podmienky vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Predmetom elektronickej aukcie bude výška nájmu
za pozemok/rok. Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv.
Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp. osobne predložiť na MsÚ, kancelária č.d. 302 do 05. mája
2010 do 14.00 hod.
Kontaktné osoby:
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4,
kl.107, e-mail: tothova@sala.sk
Ing. Denisa Polónyiová: tel. č. 031/770 59814, kl.123, e-mail: polonyiova@sala.sk
Úplné znenie vyhlásenia VOS nájdete na internetovej stránke mesta Šaľa: www.sala.sk
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neziskové organizácie
Dobrý vedúci – ilúzia?

V

médiách sa často objavujú negatívne správy na adresu manažérov prevažne z bankového sektora, avšak ani ostatní riadiaci pracovníci nie sú ušetrení kritiky zo strany verejnosti. Táto kritika môže byť opodstatnená, ak vrcholové podnikové funkcie zastávajú nekompetentní ľudia, avšak častokrát je to aj záležitosť priepasti medzi riadiacim chápaním podniku a pohľadom zamestnanca. Z týchto dôvodov chce občianske združenie PROCURATIO so sídlom v Šali, ako združenie ľudí so vzdelaním prevažne manažérskeho typu nadobudnutým v ostatných rokoch, prispieť k formovaniu novej generácie riadiacich pracovníkov. Je nevyhnutné aby manažéri chápali podnikanie v celkovom kontexte, nie len cez pohľad maximalizácie zisku. Druhou oblasťou, v ktorej chceme svojím pôsobením prispievať, je šírenie ekonomických poznatkov medzi širokú vrstvu verejnosti tak, aby dochádzalo k pochopeniu
vzájomných potrieb a postojov medzi jednotlivými záujmovými skupinami. K napĺňaniu tohto cieľa okrem informácií zverejňovaných na našej internetovej stránke
www.procuratio.sk
organizujeme pravidelné členské schôdze
otvorené aj pre verejnosť na aktuálne témy.
Veríme, že časom budeme môcť priniesť aj
užitočné informačné materiály a besedy s
pozvanými hosťami.
Prispejte svojimi aktivitami k formovaniu
nášho združenia a samých seba. Vyplňte prihlášku na našej internetovej stránke a staňte sa členom.

Míľa pre mamu,
8. máj 2010, Šaľa
2.ročník jedinečnej oslavy
Dňa matiek
Pozývame všetkých, ktorí chcú pre svoju mamu urobiť niečo viac – prejsť miľu peši, na bicykli, na korčuliach, na vozíku, ockovi na pleciach alebo v kočíku, v sobotu 8. mája
2010 od 15.30 – 18.00 pred Mestský úrad v Šali. Podujatie Míľa pre mamu sa v tom istom čase uskutoční v 35 mestách na Slovensku. Organizujú ho formou dobrovoľníckej práce mamy
z materských centier, ktoré sú členmi Únie materských centier. Súčasťou podujatia je aj odber
krvi „Kvapka pre mamu“, ktorý sa uskutoční v
priestoroch MsÚ od 15.00 hod. Odber organizuje NTS formou mobilnej jednotky. Pre darcov
bude pripravené občerstvenie a malá odmena.

PROGRAM

15.30 – 17.00 Registrácia účastníkov „míľovej prechádzky“, 16.00 ŠTART Míle pre mamu, 15.30 – 17.30 Sprievodný program – deti z MŠ Družstevná a MŠ 8. mája, deti zo ZŠ
Ľ. Štúra, deti zo ZUŠ v Šali, deti z MC Mamy
mamám, tombola.
V tvorivých dielňach, si budete môcť s deťmi
vyrobiť svoj darček pre mamičku. Počas podujatia bude prebiehať zbierka na podporu činnosti MC pod názvom „Ďakujem, že si mama“
Veselú magnetku s logom podujatia a zbierky si
budete môcť zakúpiť pri registrácii. Ďakujeme.
Podujatie organizuje MC Mamy mamám pod
záštitou primátora Martina Alföldiho
Viac info na: www.mamymamam.sk; www.materskecentra.sk

Peter Mikláš
predseda o. z. PROCURATIO
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KARNEVAL V JASLIČKÁCH SRDIEČKO

D

ruhý februárový týždeň bol pre všetky deti v detských jasliach Srdiečko,
n.o. výnimočný. Konal sa tam totiž prvý karneval. Už skoro ráno, hneď pri príchode sa
detičky chválili svojimi originálnymi maskami vychovávateľkám a malým kamarátom.
Karneval odštartoval hneď ako sa deti do
sýta naraňajkovali, aby mali dostatok energie na spoločné tančeky a hudobno-pohybové hry, ktoré sa v jasličkách naučili. Kar-

nevalové predpoludnie sa nieslo v znamení
prekrásnych karnevalových masiek, v ktorých sa detičky zo začiatku nespoznali, veselej hudby a výbornej nálady. Rodičom, ktorí sa tejto parády nezúčastnili, sme pripravili CD s fotkami malých vysmiatych rozprávkových postavičiek.
Prvý karnevalový ročník sa v Srdiečku vydaril, deti sa z neho veľmi tešili a už teraz sa
všetci nevieme dočkať ďalšieho ročníka.

Deti sú najdôležitejší ľudia pre každého rodiča…

Naši jasličkári sú najdôležitejší ľudia pre nás a preto nám záleží na ich radosti a rozžiarených očkách z nových prekvapení a zážitkov počas dlhých dní strávených bez rodičov...
Nezisková organizácia Srdiečko,
n.o. - detské jasle ponúka
»» starostlivosť o deti od 1 – 3 rokov,
»» celodenný program opierajúci
sa o ročný výchovno-vzdelávací plán,
»» malý kolektív - nízka chorobnosť,
»» príprava na škôlku - odlúčenie
od rodičov, spinkanie v cudzej
postieľke,
»» samostatné jedenie, čiastočné
prezliekanie sa, odúčanie od
plienok, cumlíkov,
»» rodinná atmosféra, úzka spolupráca s rodičmi
»» spoločné akcie s rodičmi
»» CD s fotkami detí počas činností v priebehu dňa
»» prevádzkový čas od 7.00 - 17.00 hod., podľa potreby aj dlhšie
»» možnosť pravidelného aj nepravidelného príchodu detí do jasličiek podľa potrieb rodiča – pobyt celodenný, poldenný, hodinový...
J. Palárika 3, Šaľa - 0905 939 092 - www.jasle-srdiecko.sk – srdiecko.no@gmail.com
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Krehká krása z porcelánu

V

dňoch od 22. do 25. marca sa v
priestoroch klubu DCS č. 2 na Kráľovskej ulici v Šali konala zaujímavá výstava.
Rozdelená bola do dvoch tematických častí.
Prvú časť tvoril úžitkový porcelán pozostávajúci zo súprav šálok na prípravu čaju či
kávy. Súpravy boli zapožičané samotnými
členmi klubu, ale i nečlenmi, a tak pre mladšiu generáciu to bola aj prehliadka úžitkového porcelánu využívaného v domácnostiach
minulého storočia. Bolo na čo pozerať! Toľko krásy sa nazhromaždilo v našich domácnostiach - poschovávané vo vitrínkach, príborníkoch či sekretároch - ani sme o tom
nevedeli! Vďaka dobrému nápadu Anny Filovej, vedúcej klubu, mohli záujemcovia tieto skvosty obdivovať aj osobne. Do aranžérskych prác pri sústredení všetkých exponátov – aby to malo aj určitú estetickú hodnotu – prispeli svojimi nápadmi aj ďalšie členky klubu.
Druhú časť výstavy tvorili veľkonočné kraslice, zdobené rôznou technikou. Nechýbal
veľkonočný baranček, jarné bahniatka, zlatý dážď a veľa iných symbolov, ktoré dotvárali celú výstavu a navodzovali u návštevní-

kov pocit jari a pohody pri šálke čaju či kávičky, ktorú si na záver mohli návštevníci aj
vychutnať, resp. mohli dať prednosť dúšku
punču, k čomu bolo podávané aj slané pečivo.
Propagácia výstavy bola dobrá, čo sa odrazilo aj na hojnej návštevnosti. Prišli nás svojou
účasťou podporiť viaceré kluby seniorov, aj
náš partnerský klub DCS č. 1 na Hornej ulici, s ktorými si tak trochu aj zdravo konkurujeme v klubovej činnosti. Svojou návštevou nás potešili aj malí škôlkari z MŠ Budovateľská a MŠ J. Murgaša.
O úspešnosti celého podujatia svedčia aj pochvalné zápisy v knihe návštev, kde pisatelia nešetria vďakou a pobádaním do ďalšej
činnosti.
Veríme, že táto výstava bola prínosom aj pre
mesto Šaľa a nie len pre našu sebarealizáciu,
ktorá je pre nás samozrejme dôležitá.
Dúfame, že v budúcnosti nás poctí návštevou aj niektorý z predstaviteľov nášho mesta
– a ako hovoria naši vnuci – bolo by to celkom SUPER!
Jarmila Kučerová
členka samosprávy DCS č. 2
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Slovenský voltížny pohár
Šaľa – 17. 4. 2010

P

o dlhej zimnej pretekárskej pauze sa 17.
apríla 2010 uskutočnili na SOŠ v Šali prvé voltížne preteky v sezóne a to „Slovenský voltížny pohár“, ktorého sa zúčastnili najmä voltížne
oddiely Nitrianskeho kraja. Organizátorov mrzela neúčasť pretekárov z východu, čoho dôvodom
bola napr. aj účasť Jána Tribulu, trénera voltížneho oddielu Freestyle Poprad a redaktora známej
televízie, na pohrebe obetí leteckého nešťastia v
Poľsku, takže jeho pretekári a kone nemohli v Šali štartovať. Napriek tomu sme v Šali videli veľmi
pekné výkony, ktoré hodnotil rozhodcovský zbor
v zložení: Pavla Krauspe – hlavný rozhodca, Petra Masácová a Zuzana Masaryková. V súťaži skupín „SENIOR“ zvíťazila skupina zo Šale na koni
Vilám pod vedením lonžérky Jany Majdlenovej,
v zložení: Jovana Pejčicová, Martina Šagátová,
Martin Vaváček, Radoslav Psota, Viktória Martinčeková, Adam Lukáč a Martin Necela. Skupina predstavila svoju novú voľnú zostavu, pripravovanú najmä na Svetové jazdecké hry v Kentucky, USA. V súťaži juniorských skupín po povinnej zostave najprv viedla skupina z TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Morelo s lonžérkou Andreou Bičovou, v zložení: Lucia Holbíková, Zuzana Sýkorová, Matej Meluš, Dominika Kriššáková, Maja
Mikulová, Terka Tóthová a Rút Stopková, no nakoľko voľnú zostavu pre zranenie jedného z pretekárov museli predviesť v jednoduchšej podobe, skončili nakoniec na druhom mieste. Prvenstvo si v tejto súťaži odnieslo družstvo z NŽ Topoľčianky na koni Chiara pod vedením trénera
Borisa Kodaka. V súťaži seniorov – mužov patrilo prvé miesto Adriánovi Tóthovi zo Šale na koni Flash, lonžérka Andrea Bičová a druhé miesto
Jurajovi Dučákovi na koni Royal Rocket pod vedením lonžéra Radoslava Psotu. V súťaži juniorov
mužov zvíťazil Tomáš Malý (NŽ Topoľčianky) na
koni Fantagíra, ktorú lonžoval Boris Kodak, pred
Adamom Lukáčom z TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Royal Rocket s lonžérom Radoslavom Psotom

a Matejom Melušom na koni Nadir pod vedením
Jany Majdlenovej. Najpočetnejšie zastúpená bola kategória junioriek – žien, kde prvé tri miesta zostali doma v Šali pre tieto pretekárky: 1. Jovana Pejčicová, kôň Milas, lonžér Martin Vavaček, 2. Lucia Holbíková, kôň Royal Rocket, lonžér Radoslav Psota, 3. Rút Stopková, kôň Nadir,
lonžér Jan Majdlenová. Takisto početne zastúpená bola aj súťaž detí, kde zvíťazila Kristína Hajdúová (TJ Slávia SOUP Šaľa, kôň Flash, lonžérka
Andrea Bičová), na druhom mieste skončila Lucia Veselá (TJ Slávia SOUP Šaľa, kôň Morelo, lonžérka Andrea Bičová) a na treťom mieste Veronika Tkáčová (Elán Bratislava, kôň Flash, lonžérka

Andrea Bičová). Preteky boli veľmi dobre zorganizované. Príjemným prekvapením pre všetkých
vyše sto účastníkov bol aj výborný varený guláš,
ktorý pripravila rodina Baloghová, spolu s výbornými jablkovými koláčmi, čo ešte viac umocnilo priateľskú a domácku atmosféru sobotňajšieho
súťažného dňa. Organizátorov čaká v tomto roku
ešte jedna veľká zaťažkávacia skúška: Svetový voltížny pohár, ktorý sa uskutoční 5. – 6. júna 2010
v areáli SOŠ v Šali. Prihlásených je už teraz osem
štátov. Spomínané preteky budú zároveň nominačnými na ME v Rakúsku a MS v Amerike.
Jana Majdlenová

marec / apríl 2010
25

šport

F u t b a l

O záchrane rozhodnuté, bojuje sa o
Corgoň ligu

V

minulom čísle nášho už dvojmesačníka sme v titulku signalizovali to, že
„Prvoligová jar bude horúca“. Tento titulok
nám do poslednej bodky vyšiel, ale v opačnom smere, ako sme predpokladali. V priebehu dvoch mesiacov prišlo k dvom závažným skutočnostiam. Prvá hovorí o tom, že
od 24. kola prvej futbalovej ligy štartuje v
súťaži iba 10 mužstiev, nakoľko pre neplnenie finančných záležitostí voči nadriadenému orgánu, vlastným hráčom, ale aj pre nenastúpenie Prievidze k prvým trom jarným
majstrovským stretnutiam, ju ŠTK VFZ po
23. kole (práve neodohrané stretnutie so Šaľou) vylúčil zo súťaže, jej výsledky anuloval a Prievidza je považovaná po Podbrezovej za druhý zostupujúci celok v ročníku 2009/2010. Ďalšia dôležitá skutočnosť sa
udiala v šalianskom futbalovom oddiele, kde
prišlo po 25. kole k ďalšej trénerskej výmene. Po nerozhodnom výsledku s naším suse-

dom v tabuľke, s rezervou Ružomberka, a po
dohode medzi trénerom Petrom Ančicom
a vedením FK Slovan prišlo k jeho uvoľneniu z funkcie kormidelníka „A“ mužstva. Jeho post do konca tohto futbalového ročníka
zaujal Martin Babinec, ktorý dovtedy vykonával funkciu asistenta. Z doterajších šiestich odohraných majstrovských stretnutí v
jarnej odvete naši futbalisti prehrali iba jedno v Púchove, kde skórovala prešovská posila stredný obranca Mujkoš. Rovnako sme
však aj jedno stretnutie v Michalovciach vyhrali (je to doposiaľ jediné víťazstvo u súpera v tomto futbalovom ročníku), keď strelcom víťazného gólu bol dubnický Kiška,
ktorý je v Šali na hosťovaní. Zostávajúce
majstrovské stretnutia nášho mužstva skončili bezgólovou deľbou bodov, čo svedčí síce
o dobrej hre obrany a brankára Kolmokova,
ale nula gólov na konte v ofenzíve je zlou vizitkou našich útočne ladených futbalistov. V
záverečných dueloch tohto ročníka sa stretnú naši futbalisti s dvomi najväčšími kandidátmi na postup (ViOn a Trenčín) a môžu
niektorého obrať o body.

Foto: Š. Móri: futbalové prvoligové mužstvo Dusla
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Jarné prvoligové futbalové výsledky Dusla

20.kolo: ST 24. 3. 2010
21.kolo: SO 06. 3. 2010
22.kolo: SO 13. 3. 2010
23.kolo: SO 20. 3. 2010
24.kolo: SO 27. 3. 2010
25.kolo: SO 3. 4. 2010
26.kolo: SO 10. 4. 2010
27.kolo: SO 17. 4. 2010
28.kolo: SO 24. 4. 2010
29.kolo: SO 1. 5. 2010
30.kolo: SO 8. 5. 2010
31.kolo: SO 15. 5. 2010
32.kolo: SO 22. 5. 2010
33.kolo: SO 29. 5. 2010

Podbrezová - Slovan Duslo ŠAĽA		
voľno
Slovan Duslo ŠAĽA - LAFC Lučenec
0:0
Rimavská Sobota - Duslo ŠAĽA		
0:0
Prievidza - Slovan Duslo ŠAĽA		
0 : 3 kont.
Púchov - Slovan Duslo ŠAĽA
2 : 1 (2:0) Mujkoš
Slovan Duslo ŠAĽA - Ružomberok „B“
0:0
Michalovce - Slovan Duslo ŠAĽA		
0 : 1 (0:1) Kiška
Slovan Duslo ŠAĽA - Lipt. Mikuláš		
0:0
Dolný Kubín - Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA - ViOn Zl. Moravce
AS Trenčín - Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA			
voľno
LAFC Lučenec - Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA - Rimavská Sobota

Poznámka: Po 5. kole odstúpila Podbrezová
zo súťaže, po 23. kole bola Prievidza zo súťaže vylúčená a jej výsledky boli anulované.
Obaja sú v ročníku 2009/2010 - I. futbalovej ligy zostupujúcimi mužstvami.
Slovan Duslo ŠAĽA – MFK Tatran AOS Liptovský Mikuláš 0 : 0
Duslo: D. Kolmokov – T. Obert, Krajník,
Mujkoš, Devečka – Pilo, O. Lancz, Uzola
(66. min. Peťovský), Čirik – Kiška (80. min.
Cs. Takács), Zajac. Tréner M. Babinec.

Žlté karty: Krajník – Lišivka, Bella. ROZHODOVAL: Leško – 283 divákov. Zostávajúce výsledky 27. kola: Lučenec – Trenčín
2:0; Rimavská Sobota – ViOn Zlaté Moravce 0:1; Ružomberok „B“ – Michalovce 0:2;
Tabuľka po 27. kole: 1. Zlaté Moravce 41:19
– 46 bodov; 2. Púchov 30:26 – 40 bodov; 3.
Trenčín 36:16 – 38 bodov;… 9. Ružomberok
16:38 – 20 bodov; 10. ŠAĽA 9:28 – 19 bodov; 11. Prievidza – 0 bodov; 12. Podbrezová – 0 bodov.

STRELECTVO

ri ŠSK Šaľa, Bánova a Kolty si najmä zásluhou prvých dvoch streleckých klubov vystrieľali osem prvenstiev a navyše ešte niekoľko umiestnení na stupňoch víťazov. Z výsledkov majstrovstiev Trnavského kraja vyberáme: disciplína vzduchová puška 3 x 20
chlapci: 1. Martin Sedlák st. – 571 kruhov
(Šaľa); dievčatá: 1. Diana Demová – 584
kruhov (Bánov), 2. Marianna Tkáčová, 3.
Klaudia Kolárovská (obe Šaľa); disciplína vzduchová puška 3 x 20 družstvá: 1. Šaľa – 1 681 kruhov (K. Kolarovská, M. Sed-

Majstrovstvá
Trnavského kraja v
šalianskej réžii

P

o úspešnom výkone a výsledkoch
pretekárov nitrianskeho regiónu na
bratislavských pretekoch Slovenskej streleckej ligy mládeže, strelecké nádeje z nášho
regiónu potvrdili svoju prioritu aj na otvorených majstrovstvách Trnavského kraja,
ktoré usporiadal ŠSK Beta Holíč. Preteká-

pokračovanie na ďalšej strane

marec / apríl 2010
27

šport
lák st., M. Tkáčová); disciplína VzPu 40 chlapci: 2. M. Sedlák st. (Šaľa); dievčatá: 1. D. Demová – 378 kruhov (Bánov),... 3. M. Tkáčová
(Šaľa); disciplína VzPu 40 družstvá: 1. Šaľa – 1
039 kruhov (Sedlák st., Tkáčová, Omar Döme);
disciplína VzPu ISSF – chlapci do 14 rokov: 1.
Miroslav Lipovský – 398 kruhov (Šaľa); dievčatá: 1. Kolárovská – 399 kruhov (Šaľa); disciplína
VzPu ISSF – družstvá do 14 rokov:... 2. Šaľa (Lipovský, Kolárovská, Stanislav Babala); chlapci
do 16 rokov:.. 4. Matúš Bárdy, 5. O. Döme (obaja Šaľa); dievčatá:.. 2. M. Tkáčová (Šaľa); družstvá: 1. Šaľa – 1 186 kruhov (Döme, Tkáčová,
Bárdy); disciplína Slávia 30 chlapci:... 3. Martin
Sedlák ml. – 294 kruhov, ... 5. M. Lipovský, 6. S.
Babala (všetci Šaľa); dievčatá: 3. K. Kolárovská
(Šaľa). „Strelecké majstrovstvá Trnavského kraja ukázali, že máme širokú streleckú základňu,
ktorá sa radí medzi najlepšie a najkvalitnejšie v
republike. Verím, že to
výkonmi a výsledkami
potvrdia aj na ďalších
pretekoch. Čakajú nás
záverečné kolá Slovenskej mládežníckej streleckej ligy a najmä štart
na majstrovstvách Slovenska v Prešove, kde
by sme chceli dokázať
svoje kvality“ povedal
František Liptai st., jeden z trénerov školského športového strediska v Šali – Veči. Šalianski, ale aj ďalší streleckí reprezentanti Nitrianskeho kraja budú chcieť výsledkami a ziskom medailí potvrdiť hegemóniu mládežníckeho streleckého športu v nitrianskom regióne.
Foto: medzi opory šalianskeho streleckého klubu patria aj Klaudia Kolárovská, Omar Döme a
Miroslav Lipovský.

h ád z aná
Vydarená
časť Dusla

jarná

H

ádzanárky šalianskeho Dusla napriek tomu, že počas rozbehnutej
majstrovskej medzinárodnej súťaže prišli o viacero hráčok základného kádra
(Dubajová a Kostková – plnenie materských povinností, v odvetnej časti nehrala ani zranená Čamajová) a v závere
súťaže, čo bolo najcitlivejšie na niekoľko duelov vypadli mladé talenty Szarková s Puškášovou mali výbornú odvetnú časť. Prehrali iba dva zápasy, na domácej palubovke so Sláviou Praha a Slokovom Veselí n/M. Práve v týchto dueloch sa mohla trénerka opierať iba o úzky 8 - 9 - členný hráčsky káder do poľa, čo bol veľký nápor nielen na psychické a fyzické sily zdravých hráčok, chemičiek. Práve jeden bod, čo nám chýbal
zo zápasov s nimi, nám chýbal v konečnom účtovaní, nakoľko nás majstrovský
ŠKP predstihol o bod a mal pred štartom play – off výhodu hrať s najslabším
družstvom, Štartom Trenčín, ktorý skončil zo slovenských kolektívov v konečnej
tabuľke štvrtý (poznámka autora: v prípade rovnosti bodov s ŠKP máme lepšie
skóre zo vzájomných zápasov). Vzhľadom k tomu, že sme skončili v rámci Slovenska na striebornej priečke, po základnej časti súťaže nás čakal v play – off súper nadmieru zdatný, so Šaľou najúspešnejší celok v histórii československej hádzanej - Iuventa Michalovce k semifinále play – off sa vrátime v budúcom čísle.
K pozitívam účinkovania šalianskeho
Dusla v tomto ročníku WHIL patrí nielen výborné umiestnenie, ale aj zapraco-
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vania mladých hádzanárok: P. Puškášová, J.
Braunová, S. Szarková,… do základnej časti, dobrá hra zrelších hráčok: A. Czaník, S.
Pileková, Trochtová,… či strelecká efektivita dvojice Popluhárová s A. Tóthovou, ktoré zaznamenali spolu 262 gólov a obsadili
miesto v prvej „päťke“ najlepších kanonierok súťaže. Ak k tomu prirátame opory medzi žrďami Némethovú, Grantnerovú a Túrociovú (Šaľa dostala ako druhá najmenej
gólov), vidíme, že šalianske Duslo v plnej

zbroji so všetkými, ktoré v priebehu ročníka
z kádra vypadli, mohlo siahnúť na majstrovský titul. Tomečková – 63 gólov (Olomouc);
7. M. Šimáková – 62 gólov (ŠKP); 8. P. Popluhárová – 60 gólov (Šaľa). Ďalšie strelkyne
Dusla: A. Tóthová – 49 gólov, M. Čamajová
– 28 gólov, S. Pileková – 27 gólov, I. Trochtová – 25 gólov, A. Czanik – 23 gólov, S. Szarková a S. Kostková po 22 gólov.

Foto: M. Pospiš: mladá Simona Szarková (č. 18) pri streľbe sa prepracovala do základnej zostavy, vpravo s č. 29 A. Tóthová – opora družstva a reprezentácie Slovenska.

Jarné výsledky hádzanárok Dusla vo WHIL

14. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - HC Zlín				
15. kolo: Štart Trenčín - Slovan Duslo ŠAĽA			
16. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Slávia Praha				
17. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Iuventa Michalovce			
18. kolo: Slávia Partizánske - Slovan Duslo ŠAĽA			
19. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - DHC Zora Olomouc			
20. kolo: Jindř. Hradec - Slovan Duslo ŠAĽA			
21. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Slokov Veselí n/M			
22. kolo: Casta Písek - Slovan Duslo ŠAĽA				

28 : 20 (15:10)
27 : 25 (11:15)
25 : 29 (12:16)
33 : 23 (19:15)
23 : 33 (10:18)
26 : 23 (14:10)
26 : 33 (10:17)
23 : 25 (9:9)
27 : 40 (9:23)
pokračovanie na ďalšej strane
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Domáce stretnutia odohrala ŠAĽA v sobotu
o 18.00 hod. výsledok znamená výhru Dusla.
Casta Písek – Slovan Duslo Šaľa 27:40 (9:23);
pred 180 divákmi rozhodovali: Hájek – Macho; pok. hody: 3/2-4/4; vylúčenia: 2:4.
Duslo: Némethová, Grandtnerová, Túrociová - Trochtová 5/1, Kováčová 2, Pileková 6,
S. Szarková 8/1, Popluhárová 8/2, J. Braunová 2, Czanik 9, Veselková – trénerka
D. Braunová. Casta: I. Luzumová 9/1, Stellnerová 5, Crhová 5/1,... Z ďalších výsledkov
22. kola: Inter – Trenčín 26:38; ŠKP Bratislava - Slávia Praha 22:29; Jindř. Hradec
- Olomouc 25:29; Veselí n/M - Partizánske
39:28; Michalovce – Zlín 37:21; Tabuľka po
22. kole: 1. Slávia Praha 692:492 – 42 bo-

dov; 2. Veselí n/M 655:508 – 36 bodov; 3.
Olomouc 639:553 – 33 bodov; 4. ŠKP Bratislava 644:544 – 32 bodov; 5. ŠAĽA 654:506
– 31 bodov;... 10. Partizánske 512:637 – 7
bodov; 11. Jindř. Hradec 478:621 – 7 bodov; 12. Inter Bratislava 448:727 – 4 body.
Najlepšie strelkyne WHIL po základnej časti: 1. I. Luzumová – 167 gólov (Písek); 2. H.
Hrbková - 138/36 (Olomouc); 3. P. Popluhárová – 137 (Šaľa); 4. K. Černá – 130 gólov (Slávia Praha); 5. A. Tóthová – 125 gólov (Šaľa); 6. Chmelařová – 122 (Veselí
n/M),... Ďalšie strelkyne Dusla: K. Dubajová – 63, A. Czanik - 55; I. Trochtová – 53;
Pileková – 47; S. Szarková - 43; P. Puškášová – 41; J. Braunová - 36; M. Čamajová – 28; S. Kostková – 22 gólov,...

PLUTVOVÉ PLÁVANIE A PLÁVANIE
POD VODOU
Na plaveckej Iuvente
úspechy šalianskych PLavcov

K

lub športového potápania Žralok Bratislava
usporiadal už štvrtý ročník medzinárodných
plaveckých pretekov o Pohár IUVENTY, na ktorom
štartovala celá slovenská mládežnícka špička v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou, ktorú doplnil špičkový český plavecký klub Uhlomost Most. Pre väčšinu
mladých plavcov, okrem tých, čo štartovali v prvých
dvoch kolách Svetového plaveckého pohára (plavci
Calypsa a Carety Zvolen, doplnení o šaliansku plaveckú špičku) v Maďarsku a Taliansku, bol štart na medzinárodnom pohári v Bratislave menšou generálkou
pred ďalším vrcholom, ktorým bude druhé kolo Slovenskej plaveckej mládežníckej ligy. Plavci bojovali v troch vekových kategóriách („C“ r. 1995 – 6, „D“
r. 1997-8 a „E“ r. 1999 a mladší) a opätovne si v súboji
s najlepšími úspešne viedli reprezentanti nášho kraja,

plavci KŠP Tritón Šaľa, ktorí si
spolu s českým Uhlomostom vybojovali vo finálových disciplínach po dve prvenstvá. Z finálových výsledkov (do finále postúpili 6 najlepší pretekári v každej
kategórii) vyberáme: kategória
„C“ – chlapci: 1. Michal Fülöp; 2.
David Starko (obaja Tritón Šaľa),
3. Tomáš Skačányi (Neptun Bratislava); dievčatá: 1. Beata Buranová (Neptun Bratislava),...
6. Michaela Zušťáková (Tritón
Šaľa); kategória „D“ - chlapci: 1. Petr Podhorný (Uhlomost
Most), Tritón ju neobsadil; dievčatá: 1. Ema Lišková (Tritón Šaľa), 2. Katarína Jánošková (Žralok Bratislava), 3. Veronika Hoffbauerová (Careta Zvolen); kate-
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gória „E“ - chlapci: 1. Jakub Ihnačinec (Uhlomost), 2. Adam Bukor,... 5. Samuel Augustín, 6. Andrej Lengyel (všetci Tritón Šaľa);
dievčatá: 1. Zuzana Hrašková (Careta Zvolen), Tritón ju neobsadil. Finále Pohára Iuventy predchádzala súťaž pozostávajúca zo
štartu pretekárov v troch disciplínach a súčtu získaných bodov z nich. Aj v tejto kategórii sa darilo plavcom šalianskeho Tritónu. Z
výsledkov vyberáme: kategória „E“ chlapci:
1. J. Ihnačinec (Uhlomost) – 146 bodov, 2.
Á. Bukor – 142 bodov;... 5. S. Augustín –
91 bodov; 6. A. Lengyel – 84 bodov (všetci
Šaľa); dievčatá: Z. Hrašková (Careta Zvolen)
– 146 bodov; kategória „D“ – chlapci: 1. P.
Podhorný (Uhlomost) – max. 150 bodov,...
6. Ladislav Cisár – 96 bodov, 7. Imre Deák
– 79 bodov (obaja Šaľa); dievčatá: 1. E. Lišková – 142 bodov,... 8. Bernadetta Bertóková – 62 bodov (obe Šaľa);
kategória „C“
– chlapci: 1. T. Skačányi (Neptún) – 135 bo-

dov; 2. D. Starko – 134 bodov,... 6. Michal
Fülöp – 100 bodov (obaja Šaľa). M. Fülöp
po suverénnych víťazstvách v prvých dvoch
disciplínach, mal v disciplíne na 200 m PP
niekoľko metrov pred cieľom smolu, keď suverénne viedol, spadla mu však plutva a nedoplával, čím prišiel aj o celkové prvenstvo,
keď by bol spolu s českým plavcom Podhorným získal maximum 150 bodov. Dievčatá:
1. Beata Buranová (Neptun Bratislava – 150
bodov;... 5. M. Zušťáková (Šaľa) – 99 bodov.
Výsledky a umiestnenia plavcov KŠP Tritón Šaľa, dvojnásobného víťaza Slovenskej
mládežníckej plaveckej ligy v Bratislave, sú
dobrou predzvesťou pred májovým piatym
ročníkom medzinárodného TRITÓN CUP
- u, ktorý sa uskutoční v šalianskej plavárni Aquasport.

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef Sklenár

Dom ľudového bývania
Návštevné hodiny sú:

Utorok – Piatok 9.00 h - 17.00 h.
Nedeľa a Sviatok 10.00 h – 17.00 h

Podporme ho svojou návštevou, zaveďme do neho svojich, priateľov,
známych a návštevy.
Ľudovít Mešťan
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ka pitnej vody na ul. Vlčanská nevyhovuje v stanovených laboratórnych ukazovateľoch požiadavkám Nariadenia vlády SR č.
354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu pre zvýšenú hodnotu farby, železa a mangánu (z hľadiska ochrany je vzorka pitnej vody z artézskej studne na ul. Vlčanská vhodná na pitné účely).

Artézske studne
sú vhodné na pitné
účely

L

aboratórnymi vyšetreniami bolo
zistené, že vzorky vôd odobratých
z artézskych studní dňa 25. 02. 2010 na
ul. Horná, ul. Hviezdoslavova, Námestí Sv. Trojice, ul. Vlčanská a Pribinovom
námestí sú vhodné na pitné účely. Vzorartézska studňa ul.
Horná

artézska studňa ul.
Hviezdoslavova

artézska studňa Nám.
Sv. Trojice

0
0
0
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10
0
0
0
30
10
10
0,01
50
0,5
0,05
0,003
1
0,02
0,01
0,001
0,01
0,05
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0,5
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20
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250
3
0,2
125
200
125
>30
1,1-5,0
50
0,2
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nedet.
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nest.
0,24
nest.
<0,017
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0
0
0
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0
0
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1
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0
0
0
0
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0
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0
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nedet.
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0,48
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0,075
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
1
0,0016
nedet.
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0,003
0,00009
nedet.
nedet.
nedet.
nedet.
nest.
nest.
nest.
0,98
nedet.
nest.
54,1
nest.
0,64
nest.
0,092
7,95
nest.
0,077
0,714

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0,0023
1,52
nedet.
0,0044
nedet.
nedet.
nedet.
nedet.
nedet.
nedet.
nedet.
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nedet.
nest.
nedet.
nest.
0,56
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<0,017
7,77
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48,1
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nest.
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44,1
nest.
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nest.
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nest.
nest.
48,1
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nest.

nest.

nest.

nest.

nest.

LIMIT
Escherichia coli
KTJ/100ml
Koliformné bakt.
KTJ/100 ml
Enterokoky
KTJ/ 100 ml
Kult. mikr - 22 C
KTJ/1ml
Kulti. mikr. - 36 C
KTJ/1 ml
Bezfar. bičíkovce
jedince/ml
Živé org.
jedince/ml
Vláknité bakt.
jedince/ml
Mikromycéty
jedince/ml
Mŕtve organizmy
jedince/ml
Fe a Mn baktérie pokryvnosť %
Abiosestón
pokryvnosť %
Arzén
mg/l
Dusičnany
mg/l
Dusitany
mg/l
Chróm
mg/l
Kadmium
mg/l
Meď
mg/l
Nikel
mg/l
Olovo
mg/l
Ortuť
mg/l
Selén
mg/l
Striebro
mg/l
Absorbancia
Zákal
Amónne ióny
mg/l
Celk. rozpustné látky
mg/l
Farba
mg/l
Hliník
mg/l
CHSK Mn
mg/l
Chloridy
mg/l
Mangán
mg/l
Reakcia vody
Sírany
mg/l
Zinok
mg/l
Železo
mg/l
Vodivosť
mS/m
Sodík
mg/l
Horčík
mg/l
Vápnik
mg/l
Vápnik a horčík
mmol/l
Objem. akt. Radónu
Bq/l
Celk. obj. akt. alfa
Bq/l
Celk. objem. akt. beta

Bq/l

artézske studňa ul. artézska studňa
Vlčanská
Pribinovo nám.

nedet. = danou metódou nedetekovateľné
nest.=nestanovené

Na fotografii je kaštieľ v Hetmíne. V roku
1898 ho dal postaviť ostatný majiteľ Hetmína,
gróf Jozef Huňady. V tomto roku tu zriadil aj
cintorín a školu, ktorej časť slúžila ako fara.
Kaštieľ v posledných rokoch svojej prevádzky
slúžil ako obchod pre miestnych obyvateľov.
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DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 01.-02.05.2010 (sobota, nedeľa)
MP 15
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
S komediálnym nadhľadom sledujeme príbeh slušného,
dobrého, ale do dnešného života skoro nepoužiteľného lekára Čeňka Dobeška. Svedomitý lekár, ktorý nevie nič vytrieskať vo svoj prospech.
Hrajú: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Betka Stanková. Réžia:
Zdeněk Troška (Doktor od Jezera Hrochů) uvádza SPI International. Film: ČR, 102 min., komédia. Vstupné: 2,20 €

• 06.05.2010 (štvrtok)
MP 15
PREKLIATY OSTROV
Niekto tu chýba. Izolovaný ostrov uprostred oceána. Na
ňom prísne strážená psychiatrická liečebňa pre tie najťažšie prípady. Pátranie po šialenej vrahyni priviedlo detektíva
Danielsa na ostrov. Na ostrov, kde niečo smrdí a poriadne.

Hrajú: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková. Réžia:
Jan Hřebejk (Kawasakiho růže) uvádza GARFIELD Film. Film:
ČR, 95 min., dráma.Vstupné: 2,20 €

• 21.-22.-23.05.2010 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12
3 SEZÓNY V PEKLE
Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, extravagancii,
humoru a nekonečnému očakávaniu. Ivan má 19 rokov,
uteká z domu, aby sa vydal na nekonečnú púť za slobodou.
Komu by sa chcelo vtedy do armády?
Hrajú: Kryštof Hádek, Karolina Gruszková, Martin Huba. Réžia:
Tomáš Mašínl (3 sezóny v pekle) uvádza CONTINENTAL Film.
Film: ČR/SRN/SR, 110 min., milostná dráma. Vstupné: 2,20 €

• 26.-27.05.2010 (streda, štvrtok)
MP 12
PERCY JACKSON: ZLODEJ BLESKU
Percy Jackson je napoly človek, napoly boh. Teraz sa ukáže, či je tiež hrdina. Percy má problém v škole. To je ale to
najmenšie, čo mu teraz robí starosti. Z ničoho nič sa dozvedá, že jeho skutočným otcom je Poseidon, boh morí a vodného živlu...

Hrajú: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley. Réžia:
Martin Scorsese (Shutter Island) uvádza TATRA Film. Film:
USA, 138 min., ST, thriller. Vstupné: 2,20 €

Hrajú: Logan Lehrman, Uma Thurman, Pierce Brosnan. Réžia: Chris Columbus (Percy Jackson & Olympians: The Lighting
Thief) uvádza TATRA Film. Film: Kanada/USA, 121 min., ČD,
fantasy. Vstupné: 2,20 €

Hrajú: Johnny Depp, Heath Ledger, Jude Law. Réžia: Terry Gilliam (The Imaginarium of Doctor Parnassus) uvádza CONTINENTAL Film. Film: VB/Kanada/Francúzsko, 123 min., ČT,
dobrodružný/mystery. Vstupné:2,20 €

Hrajú: Paul Bettany, Lucas Black, Tyrese Gibson. Réžia: Scott Stewart (Legion) uvádza ITA Film. Film: USA, 96 min., ST, sci-fi.
Vstupné: 2,30 €

• 07.-08.-09.05.2010 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12
IMAGINARIUM Dr. PARNASSA
Dr. Parnassus kedysi dávno vyhral nesmrteľnosť v stávke s
diablom, pánom Nickom. O mnoho storočí neskôr našiel
pravú lásku a s diablom podpísal novú zmluvu.

• 12.-13.05.2010 (streda, štvrtok)
MP 15
VLKOLAK
Keď je mesiac v splne, legenda ožíva. Éra detstva sa pre
Lawrence Talbota skončila tej noci, keď mu zomrela matka. V snahe zabudnúť na všetko opustil ospalé rodinné panstvo a vydal sa do sveta.
Hrajú: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins. Réžia:
Joe Johnson (The Wolfman) uvádza TATRA Film. Film: VB/USA,
102 min., ST, horor. Vstupné: 2,20 €

• 14.-15.-16.05.2010 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12
KNIHA PREŽITIA
Asi 30 rokov po konečnej vojne prechádza pustatinami kontinentu, ktorý bol kedysi Amerikou, opustený muž. Civilizácia neexistuje, zákony neplatia. Cesty patria gangom...

Hrajú: Denzel Wahington, Gary Oldman, Mila Kunis. Réžia:
bratia Hughesovci (The Book of Eli) uvádza ITA Film. Film: USA,
118 min., ST, akčný, dobrodružný, dráma. Vstupné: 2,30 €

• 20.05.2010 (štvrtok)
MP 12
KAWASAKIHO RUŽE
Kto môže posudzovať minulé viny? Kto ich môže odpúšťať?
A môže čas obrúsiť hrany? Je to spletitý reťazec otázok. A
kde sú odpovede?...

• 28.-29.-30.05.2010 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12
LÉGIA
V super akčnom thrilleri sa zo všedného bistra pri ceste stáva bojisko pre vojnu o prežitie ľudskej rasy. Keď Boh stratí
svoju vieru v ľudstvo, posiela na zem légiu anjelov, aby zabránili vyhynutiu ľudskej rasy.

FILMOVÝ KLUB
• 05.05.2010

MP 18
BRONSON
Inteligentný a zároveň provokatívny skutočný príbeh, ktorý
zobrazuje najnebezpečnejšieho a najslávnejšieho väzňa vo
Veľkej Británii. Film: VB, 2008, 92 min., dráma, réžia: Nicolas

Winding Refn. Vstupné 1,5 €/2 €

• 19.05.2010

MP 12
PROTEKTOR
Čo všetko ste ochotní zradiť pre lásku? Príbeh z roku 1938 o
manželoch, ktorým vojna obráti život naruby.

Film: ČR, 2009, 100 min., dráma, réžia: Marek Najbrt. Vstupné
1,5 €/2 €

PRIPRAVUJEME
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA, NEZABUDNI NA MŇA,
PESTÚNKA V AKCII, SÚBOJ TITANOV
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kultúrne podujatia

podujatia mÁJ - jÚn 2010
• 01.05.2010
Májová radosť
Miesto: pred MsÚ Šaľa, čas: od 14.00 h,
vstupné: zdarma, viac informácií na letákoch
• 01.05.2010
Latino fiesta
Miesto: SD Veča, čas: 20.00 h, vstupné:
15 € / s večerou
• 03.05.2010
Stretnutie šalianskych výtvarníkov
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 04.05.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz
• každý utorok a štvrtok v mesiaci
AJ CHUDNÚŤ SA DÁ S RADOSŤOU
Miesto: SD Veča, čas: 18.00 - 19.00 a
19.00 – 20.00 h, vstupné: 2 €
• každá streda v mesiaci
AJ CHUDNÚŤ SA DÁ S RADOSŤOU
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 06.05.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h,
vstupné: zdarma
• 07.05.2010
Tvorivé dielne pre dospelých
Miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h, vstupné: zdarma
• 08.05.2010
Míľa pre mamu
Miesto: nám. pred MsÚ, čas: od 16.30,
vstupné: zdarma, súčasťou podujatia je
aj možnosť darovania krvi od 15.00 h!
• 08.05.2010
Oldies party – DJ KUKO
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 20.00 – 04.00
h, vstupné: 3,30 €
• 11.05.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz

• 13.05.2010
Okresné kolo speváckej súťaže - Slávik
Miesto: SD Veča, čas: od 08.00 h, vstupné: zdarma
• 14. – 15.05.2010
Večianske slávnosti
Miesto: pred SD Veča, viac informácií
na letákoch
• 18.05.2010
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 18.05.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz
• 19.05.2010
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 20.05.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h,
vstupné: zdarma
• 24. – 27.05.2010
Zlatá priadka
Miesto: DK Šaľa, čas: od 08.00 h, vstupné: 0,50 €
• 28.05.2010
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: zdarma
• 30.05.2010
Deň detí
Miesto: pred MsÚ Šaľa, čas: 14.00 h,
vstupné: zdarma

JÚN 2010
• každý utorok a štvrtok v mesiaci
AJ CHUDNÚŤ SA DÁ S RADOSŤOU
Miesto: SD Veča, čas: 18.00 - 19.00 a
19.00 – 20.00 h, vstupné: 2 €
• každá streda v mesiaci
AJ CHUDNÚŤ SA DÁ S RADOSŤOU

Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 03.06.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h,
vstupné: zdarma
• 04.06.2010
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: zdarma
• 09.06.2010
Stavanie hradov z piesku
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h, vstupné: zdarma
• 10.06.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h,
vstupné: zdarma
• 14.06.2010
Stretnutie šalianskych výtvarníkov
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 17.06.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h,
vstupné: zdarma
• 19.06.2010
Otváranie letnej sezóny a otvorené
majstrovstvá vo varení guláša
Miesto: šalianska strana Váhu, čas: 15.00
h, vstupné: zdarma
• 24.06.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h,
vstupné: zdarma
• 25. – 26.06.2010
Šalianske slávnosti
Miesto: námestie pred MsÚ, viac informácií na letákoch!
• 30.06.2009
Hurá prázdniny
Miesto: SD Veča, čas: 14.00 h, vstupné: zdarma

Srdečne vás pozývame na všetky
podujatia a tešíme sa na vašu účasť!
Zmena programu vyhradená!
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