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Cigánski diabli v DK Šaľa

M

estské kultúrne stredisko Šaľa pozýva všetkých milovníkov vážnej hudby na koncert Cigánskych diablov, ktorý sa bude konať v priestoroch Domu kultúry Šaľa 19.
marca 2010 o 19.00 h. Pripravený je jedinečný a strhujúci hudobný program, plný kvalitnej
hudby v podaní najznámejšej „cigánskej cimbalovky“ na Slovensku. Vstupné je 8 € v predpredaji a 10 € v deň konania sa koncertu. Lístky sú už v predaji v pokladni DK Šaľa. Ešte
raz vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa bohatú účasť!
Mgr. Zuzana Demínová

z matriky

Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

december 2009

19

20

18

52

23 860

január 2010

18

21

17

21

23 861

referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti
decem b e r

»» 85 rokov: Rozália Kathonová, Helena Kelemenová,
Jozef Markovič
»» 80 rokov: Helena Rybárová, Ladislav Papp, Marta
Šajbenová
»» 75 rokov: Bohumila Pleidelová, Mária Kováčiková,
Ing. Marián Péteri, Edita Osvaldová, Ing. Ladislav
Laca, Anna Hučková

január

»» 100 rokov: Klára Hlavatá
»» 90 rokov: Dezider Barus, Etela Takáčová
»» 85 rokov: Júlia Reháková, Magdaléna Šišková, Paulína Šmidová, Július Pekarík
»» 80 rokov: Mária Gladicsová, Alžbeta Karlíková, Michal Csontos, Albina Miklášová
»» 75 rokov: Alžbeta Máhrová, Štefan Kmotrík, František Belovič, Alžbeta Pokusová, Michal Švihran

MATRIKA

»» narodenia – spracované v mesiaci december:

Ladislav Chatrnúch, David Kürthy, Sabina Stojková,
Lukáš Gáll, Sofia Ciráková, Mathieu Bourban, Jessika
Horváthová, Chosé Baňák, Adriana Décsiová, Lukáš
Gyurík, Daniel Tóth, Oliver Ligas, Lukáš Vereš, Emma
Kmotríková, Dávid Rehák, Dávid Sabo, Samuel Szabo,
Adam Šmigura, Petra Puskásová

»» narodenia – spracované v mesiaci január:

Dominika Mitríková, Andrej Bočkay, Jakub Urbán, Michaela Pocci, Adrian Briak, Nina Blahová, Hana Vrbišťanová, Levente Kubányi, Filip Stranovský, Štefan Stojka, Martin Kováč, Lucas Tomáš Hučko, Patrícia Debnáriková, Alexej Duszka, Tamara Holcpachová, Michal
Marián Tkáč, Samuel Čerešník, Peter Bobocký

»» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci december:

Milan Kanko a Dana Šintalová, Boris Kružlík a Lucia
Šipická, Roland Pipíš a Patrícia Benedeková, Radovan
Horeháj a Linda Veszprémiová, Ing. Stanislav Mešťan a
RNDr. Oľga Botková, Harald Rudolf Pree a Eva Csaplár,
r. Mátyásová, Ľuboš Divičan a Marcela Bihariová
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ceny sú konečné
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
uzávierka ďalšieho čísla: 10.04.2010
kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 5981, kl. 121

»» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci január:

Roman Hambalkó a Mgr. Iveta Žitníková, r. Böhmanová, Martin Macho a Eva Chomová, Róbert Kišš a Veronika Malchová, Heikki Antero Kälviäinen a Ing. Katarína Keszeliová

»» úmrtie – spracované v mesiaci december:

Alžbeta Bajnerová (89), Vlasta Marková (52), Helena
Dobrá (92), Dezider Angyal (49), Alžbeta Kopáčiková (80), Štefan Kováč (57), Vincent Alaksza (84), Milan Petro (74), Božena Horváthová (61), Štefan Rehák
(57), Eva Zušťáková (69), Judita Vidovenczová (67), Tibor Timár (72), Valéria Štefáneková (82), František Jaroš (70), Helena Horváthová (72), Jozef Marek (68), Gabriela Ligačová (44)

»» úmrtie – spracované v mesiaci január:

Eva Zušťáková (69), Ladislav Farkaš (60), Magdaléna
Vanková (80), Jozef Takáč (60), Jolana Štefancová (87),
Július Kočiš (72), Irena Petrová (81), Mária Bondorová
(58), Mária Nyesová (55), Kamila Stračárová (65), Michal Alföldi (95), MUDr. Jolana Vrbická (72), Alžbeta
Mészárošová (54), Imrich Farkaš (58), Mária Grédiová (75), Dezider Zsigárdi (67), Darina Tomášková (65)
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Darujte 2% sami sebe!

A

j tento rok máme možnosť venovať
2% zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii. Dôležité je, že ide o 2% z už
zaplatenej dane, čo znamená, že ak ich nedarujeme niektorej organizácii, zostanú k dispozícii štátu. Jedným z uchádzačov o 2% z daní
je aj Komunitná nadácia Šaľa, ktorú založilo
mesto v roku 2008. Cieľom nadácie je poskytovať finančnú podporu aktívnym občanom
v meste Šaľa. Samozrejme, aby nadácia mohla fungovať, potrebuje finančné prostriedky.
Od svojho vzniku získala nadácia 6 639 eur
od mesta Šaľa a 1 967 eur od darcov. Nadácia
chce v tomto roku začať podporovať vaše projekty, ktoré budú zamerané na skrášľovanie a
zveľaďovanie prostredia, v ktorom žijeme.
Ak sa rozhodnete poukázať svoje 2%
Komunitnej nadácii Šaľa, darujete ich
sami sebe! Vaše 2% budú použité na financovanie Vašich aktivít vo vašom meste
Postup krokov pre fyzické osoby (živnostníkov) a právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2010.
Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú
môžete poukázať v prospech prijímateľa, po-

ukázať môžete aj menej ako 2%, musí však
byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre
prijímateľa. V daňovom priznaní pre fyzické
osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie
2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Riadne
vyplnené daňové priznanie doručte v lehote,
ktorú máte na podanie daňového priznania
(zvyčajne do 31.3.2010) na váš daňový úrad
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Postup krokov na poukázanie 2% pre
zamestnancov, ktorí požiadali svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
z príjmov
Do 15.02.2010 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú poukázať. Doplňte údaje o nadácii do Vyhlásenia spolu so sumou,
ktorú mu chcete poukázať. Obe tieto tlačivá,
teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2010 na daňový úrad podľa vášho
bydliska.

Komunitná nadácia Šaľa - zoznam darcov
MUDr. Martin Alföldi, Šaľa (5.5.2008) 16,60 eur, Ing. Jozef Mečiar, Šaľa (1.6.2009) 100 eur, Ming
Hao, s.r.o. Šaľa (9.10.2009) 330 eur, Sporter, s.r.o. Bratislava (1.12.2009) 30 eur, Respect Slovakia,
s.r.o. Piešťany (7. 12. 2009) 1 200 eur. Spolu 1 676,60 eur

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov:		
Právna forma:		
Identifikačné číslo:
Sídlo:			

Komunitná nadácia Šaľa
nadácia
42118883
Šaľa, 927 15, Námestie Sv. Trojice 7

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Práca v trojzmennej
prevádzke
Prijme do zamestnania:
1. 10 - 15 výrobných operátorov – výhodné platové podmienky
2. Obsluha parných a horúcovodných kotlov – nutné oprávnenia na prevádzku kotolne
3. Mechanik - údržbár
4. Kvality kontrol manažér
5. Administratívny pracovník

Kde nás nájdete?
KONTAKT
Informácie:
Ivana Pápay
Euro Dabo s.r.o.
0917 290 455

Vážení občania,
Mesačník samosprávy Šaľa
Vydáva: Mesto Šaľa. Náklad: 9.000 ks
Reg. číslo OÚ v Šali: 6/1999/X/2-2001/1-2003
Ev.č.: EV 3221/09
Šéfredaktor: Ing. Jozef Mečiar
Redakčná rada: RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Ľudmila
Iványiová, kpt. Mgr. Peter Krokavec, Ing. Jana Nitrayová, Jozef Sklenár
Fotografie: Milan Pospiš, Lea Tóthová, Zuzana Melušová, Jozef Mečiar
Adresa redakcie: MsÚ v Šali, Nám. Sv. Trojice 7,
927 15 Šaľa, telefón: 031 / 770 5981, kl. 121
e-mail: noviny@sala.sk
Grafická úprava: Martin Fabián
Tlač: WDW s.r.o. Bratislava

vzhľadom na finančnú krízu, ktorá nám
zobrala stovky tisíc eur, sme sa rozhodli zmeniť mesačník Šaľa na dvojmesačník. Veríme, že toto rozhodnutie chápete
a urobíme všetko preto, aby sme vám poskytli dostatok informácií aj v dvojmesačnom cykle. Dvojmesačník Šaľa bude vychádzať koncom párneho mesiaca v tomto roku.
Ďakujeme za pochopenie!
Jozef Mečiar, šéfredaktor
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Mesto spúšťa systém
inteligentných formulárov

M

esto Šaľa, v snahe zjednodušiť komunikáciu mesto - občan (podnikateľ),
spúšťa systém inteligentných formulárov. Inteligentný formulár je taký, ktorý ponúka pri
vypĺňaní prednastavené hodnoty, napríklad

Ako to funguje?

adresu. Môžete tak jednoduchým spôsobom vyplniť žiadosť, prihlášku.... V prvej etape bolo nasadených 24 formulárov. Ich počet sa bude postupne rozširovať. Formuláre sú dostupné na adrese
formulare.salaonline.sk.
1.

2.

3.
4.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je nainštalovať si potrebný softvér.
Ak prejdete na stránku formulare.salaonline.sk, tak potrebný inštalačný balík (602XML
Filler) nájdete v pravom
hornom rohu stránky
(modrý štvorec). Keď na
štvorec kliknete, systém
sa vás opýta, či chcete
inštalačný balík spustiť
alebo uložiť na disk.

a. Ak
sa
rozhodnete
priamo
inštalovať,
kliknite
na
Run
(Spustiť).
b. Ak sa rozhodnete inštalačný balík uložiť na váš disk,
čo odporúčame, kliknite Save (Uložiť). Po uložení inštalačného balíka do vášho počítača ho potrebujete
spustiť. Urobíte to dvojklikom naň. Naštartuje sa inštalácia.
Samotná inštalácia je jednoduchá, stačí ju len „preklikať“.
Po inštalácii programu X602Filler môžete začať využívať formuláre.

Prejdite na stránku formulare.salaonline.sk a vyberte formulár, ktorý chcete vyplniť a kliknite naň. Spustí sa program X602Filler, ktorý zároveň otvorí vami vybratý formulár.
Formulár vyplňte. V niektorých častiach máte predpripravené možnosti (napríklad
plemená psov alebo zoznam ulíc). Po vyplnení formulára si ho nechajte skontrolovať – kliknite v programe X602Filler na ikonu Skontrolovať formulár.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Ak nie sú vo formulári vyplnené všetky nutné časti,
program vás na to upozorní. Ak je formulár v poriadku,
môžete si ho uložiť do svojho počítača alebo poslať na
mestský úrad. Na odoslanie formulára e-mailom otvorte v menu Súbor (vľavo hore) a vyberte možnosť Poslať
poštou. Otvorí sa vám e-mail, ku ktorému bude formulár pripojený. Na miesto cieľovej adresy doplňte adresu
podatelna@sala.sk a e-mail odošlite.
Ak váš formulár bude doručený na mestský úrad, dostanete potvrdzovací e-mail aj s prípadnými ďalšími inštrukciami.
Niektoré kritické formuláre však nestačí poslať e-mailom ale je potrebné ich aj vytlačiť na tlačiarni, vlastnoručne podpísať a doručiť (poštou, osobne) na mestský
úrad. V potvrdzovacom e-maili sa dozviete, či sa to týka
formulára, ktorý ste odoslali. V prípade nejasností sa obráťte e-mailom na adresu meciar@sala.sk.
Jozef Mečiar
formulare.salaonline.sk

1. Žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000
2. Podanie sťažnosti
3. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – právnická osoba
4. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – fyzická osoba
5. Daň za psa
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie
7. Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti
8. Žiadosť o úľavu, resp. odpustenie
miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
9. Žiadosť o predĺženie termínu rozkopávky
10. Žiadosť o pokračovanie užívania
vyhradeného priestoru z verejného
priestranstva ako parkovisko
11. Žiadosť o pokračovanie užívania
vyhradeného priestoru z verejného
priestranstva ako parkovisko – ŤZP
12. Žiadosť o vyhradenie priestoru z
verejného priestranstva ako parkovisko
13. Žiadosť o vyhradenie priestoru z
verejného priestranstva ako parkovisko - ŤZP
14. Žiadosť o výmenu parkovacieho
lístka
15. Žiadosť o povolenie zvláštneho
užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie
16. Písomný záväzok
17. Žiadosť o povolenie uzávierky
miestnej komunikácie
18. Oznamovacia povinnosť k dani za
predajné automaty
19. Oznamovacia povinnosť k dani za
nevýherné hracie prístroje
20. Priznanie k dani za ubytovanie
21. Žiadosť o užívanie verejného
priestranstva
22. Žiadosť o povolenie na použitie
mestských symbolov
23. Prihláška na jarmoky/trhy
24. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie
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Nocľaháreň pre ľudí bez domova

O

d 21.12.2009 Organizácia sociálnej
starostlivosti mesta Šaľa rozšírila rozsah poskytovaných sociálnych služieb o zariadenie nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí bez domova. Mesto Šaľa tak reagovalo na
potreby týchto ľudí spojené hlavne so zabezpečením azylového bývania, resp. vytvorenia podmienok pre hygienu, nakoľko kapacita útulku na Jazernej ulici je dlhodobo naplnená.
Uznesením MsZ bolo schválené zriadenie nocľahárne na Partizánskej ulici na dobu
do 31. marca 2010. Na jej prevádzke sa podieľajú 3 sociálni pracovníci, 3 prevádzkoví
pracovníci a upratovačka, pričom na jednej
zmene je vždy prítomný sociálny aj prevádzkový pracovník. Nocľaháreň poskytuje svoje
služby klientom v čase od 17.00 hod. do 7.00
hod. nasledujúceho dňa.
Veľkým prínosom je, že nocľaháreň na
rozdiel od útulku poskytuje svoje služby aj
ženám. Zariadenie je nízkoprahové, to znamená, že klient síce môže prísť pod vplyvom
alkoholu, iných omamných látok, avšak v
zariadení požívať alkohol, iné omamné látky
je prísne zakázané. K ďalším z pravidiel patrí slušné, nekonfliktné správanie voči personálu, ostatným klientom.
V prípade, ak sa klient hrubo alebo opakovane previní voči dodržovaniu pravidiel, môže byť zo zariadenia vylúčený. Takéto správanie sa opakovalo u jedného klienta, ktorý bol vylúčený. Z hľadiska dodržovania verejného poriadku však nedošlo k žiadnym priestupkom ani sťažnostiam zo strany občanov žijúcich v okolitých bytovkách.
Nocľaháreň úzko spolupracuje s mestskou
políciou, ktorá okrem dodržiavania verejného poriadku v prípade nájdenia občana v
nočných hodinách, ktorého život, zdravie je

vzhľadom na podchladenie ohrozené a nepotrebuje zdravotné ošetrenie, takéhoto občana priváža do nocľahárne.
Klienti sú povinní za služby platiť 0,7 € za
noc, pričom v nocľahárni sú im vytvorené

podmienky pre zabezpečenie nocľahu (samostatná časť muži, ženy), hygieny (sprcha,
klient dostáva uterák, mydlo, šampón), stravy (výdaj teplej polievky na večeru). Taktiež vďaka spolupráci so šalianskou pobočkou KJS je im k dispozícii výdaj čistého šatstva. V zariadení je spoločenská miestnosť s
televízorom. Večierka je stanovená na 22.00
hod.
Kapacita nocľahárne je dimenzovaná na
15 miest. V prvých dňoch fungovania počas decembra bola jej kapacita využitá na 60
% (priemerne 8 klientov), avšak od januára

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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sa počet výrazne zvýšil a v súčasnosti počet
klientov za deň neklesne pod číslo 14. Celkovo počas doby fungovania nocľahárne jej
služby aspoň na jednu noc využilo 28 klientov, z toho 21 s trvalým pobytom na území
mesta. Z hľadiska veku je najpočetnejšie zastúpená veková kategória 19-24 rokov - 8
klientov, čo je alarmujúci jav. Aj preto sa javí ako veľmi dôležitý nástroj pomoci terénna sociálna práca, ktorú mesto Šaľa realizuje cez projekt podporený Fondom sociálneho rozvoja.
V mene mesta Šaľa, OSS, O. z. Alternatíva
by sme radi úprimne poďakovali za finančnú a materiálnu pomoc firmám a občanom:

šalianskemu dekanátu a jeho veriacim;
zamestnancom ÚPSVaR a mestského úradu; pani Emílii Verešovej z Katolíckej jednoty Slovenska; poslancom Milene Veresovej a Ing. Ivanovi Kováčovi; prednostovi
MsÚ Ing. Ladislavovi Gállovi a vedúcemu
sociálneho odboru mesta PhDr. Rudolfovi
Kuklovskému s manželkou; Kornélii, Petrovi a Katalin Lozsi; Mgr. Júliusovi Morávkovi,
Mestskej polícii v Šali; reštauráciám Lukas
a Don Galvan; firmám Majer, Phobos, Hochel; lekárni Sv. Lukáša v Galante.
Roman Csikós

SMS CENTRUM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MOBILE
»» 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 ne-

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí v meste!
už máme 650 odberateľov

deľu a cez sviatky. Účasť v SMS Centre je bezplatná. 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.
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Ocenenia mesta
Mestské zastupiteľstvo pri príležitosti Dňa samosprávy
udelilo dve ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa, 4
ocenenia Cena mesta a dve ocenenia Cena primátora.

Čestné občianstvo
mesta Šaľa
Alžbeta SZABOVÁ
za osobnú
aktivitu, ktorou sa zaslúžila
o zachovanie a
rozvoj slovenskej kultúry v
družobnom
meste Oroszlány, čím osobne prispieva
k porozumeniu a k rozvoju priateľských
vzťahov medzi partnerskými mestami. Vykonáva funkciu predsedníčky Slovenskej menšinovej samosprávy v družobnom meste Oroszlány už
trinásť rokov. Osobnou aktivitou sa zaslúžila o zachovanie a rozvoj slovenskej kultúry
v družobnom meste Oroszlány, čím osobne
prispieva k porozumeniu a k rozvoju priateľských vzťahov medzi partnerskými mestami vo všetkých jej oblastiach. Zabezpečila
obnovu Slovenského pamiatkového domu v
Oroszlányi, ako i zriadenie múzea v Pamiatkovom dome. Spolupracuje s Maticou slovenskou v Šali. V rámci spolupráce v oblasti
kultúry s Mestom Šaľa sú pripravované spoločné kultúrno–spoločenské podujatia pod
názvom Dedinský deň. Kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré pani Betka Szabová or-

ganizuje so zanietením, sú propagované v
tlači, v rozhlase a v regionálnych televíziách
a prispieva tým k pozdvihnutiu slovenskej
kultúry v Oroszlányi.
Ján JOHANIDES in memoriam
za významnú literárnu tvorbu, ktorou zviditeľnil mesto Šaľa a obohatil duchovný život
Slovenska. Ján Johanides patrí k najvýznamnejším slovenským spisovateľom. V meste
Šaľa žil od roku 1972 a prežil tu najmä väčšinu svojho tvorivého života. Svoje prvé dielo
vydal v roku 1963. Počas svojho života napísal dvadsiatku próz, niekoľko rozhlasových
a televíznych hier a niekoľko esejí. Za svoje
dielo získal množstvo ocenení, Cenu Dominika Tatarku v roku 2002, Cenu Zväzu slovenských spisovateľov v roku 1988 a viacero
cien vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Ján
Johanides svojou tvorbou významným spôsobom obohatil duchovný život Slovenska.
Mesto Šaľa udelilo čestné občianstvo Jánovi
Johanidesovi - in memoriam so želaním, aby
stále v našich srdciach ostalo miesto na spomienku, na stretnutie, ktoré bude holdom
niekoľkoročnej tvorivej práce človeka, ktorého meno je späté s naším mestom.

Cena mesta
Ružena Bóriová
za osobný prínos a záslužnú prácu v oblasti rozvoja bábkového divadla v meste Šaľa
a pri príležitosti životného jubilea – 70. narodenín. Od roku 1960 bola členkou Bábko-
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vého divadla v
Nitre. Od roku
1977 sa popri
svojej profesionálnej
práci
bábkoherečky,
stala jednou zo
zakladajúcich
členiek súboru Materinky.
V súbore Materinky pôsobila až do roku
2004. Tento súbor pracuje naďalej pod názvom Materinky v CVČ a v MsKS Šaľa pod
vedením Aleny Demkovej. Mnohí členovia,
ktorí získavali základy herectva a základy vodenia bábok, hrajú v súbore Materinky, ale aj
v neprofesionálnych súboroch nášho mesta.
Pod vedením pani Bóriovej súbor Materinky absolvoval množstvo predstavení v meste
a zúčastňoval sa na rôznych mestských, krajských i celoštátnych súťažiach.
Ing. Ján Humpl
za významný prínos v pedagogickej a výchovnej činnosti a za vynikajúce výsledky v oblasti chovu koní.
Od roku 1960
do roku 1990
pracoval ako
pedagóg
na
stredných školách v Šali vo
funkcii riaditeľa. Zaslúžil sa o
vznik Strednej
poľnohospodárskej technickej školy v Šali a
o založenie odboru chov koní s celosloven-

skou pôsobnosťou na Strednom odbornom
učilišti poľnohospodárskom v Šali. V parkúrovom skákaní vychovával jazdcov, ktorí
sa stali trikrát majstrami Slovenska v družstvách a jedenkrát federálnymi majstrami na
koňoch z vlastného odchovu. Spolu s Janou
Majdlenovou založili voltížny oddiel dosahujúci dodnes vynikajúce výsledky na domácich a zahraničných športoviskách.
JUDr. Eduard Kukan
za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí. Na Československé
ministerstvo zahraničných vecí nastúpil po
štúdiách v roku 1964. V zahraničných
službách pôsobil ako diplomat. Zastával
funkciu druhého tajomníka
a chargé d´affaires na Československom
veľvyslanectve v Zambii, pracoval na Ministerstve zahraničných vecí ČSSR, bol radcom - veľvyslancom na Československom veľvyslanectve v USA, v Etiópii a v rokoch 1990-1992
veľvyslancom a stálym predstaviteľom ČSFR
pri OSN v New Yorku. Čestný doktorát práv
Eduardovi Kukanovi udelili na Americkej
Univerzite Uppsala, štát New Jersey. Je poslancom NR SR, poslancom Európskeho
parlamentu a počas pôsobenia bol členom
viacerých výborov pre spoluprácu s medzinárodnými organizáciami ako Medziparlamentná únia, Západoeurópska únia, Európska únia. Eduard Kukan patrí medzi najznámejšie osobnosti na Slovensku. Pravidelne
a aktívne sa zúčastňuje podujatí organizo-
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vaných mestom, pozitívne zviditeľňuje naše
mesto doma i v zahraničí.
organizátorom Šalianskeho Maťka
J. C. Hronského v zastúpení MUDr.
Svetozárom Hikkelom
za zviditeľnenie mesta Šaľa v kultúrnej
činnosti a organizovanie celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko J. C.
Hronského na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali sa začal organizovať v
Šali od roku 1991 pod vedením MUDr. Svetozára Hikkela. V roku 2008
sa uskutočnil
15. ročník celonárodnej súťaže v prednese slovenských
povestí. V každom roku života tejto celoslovenskej a
dnes i medzinárodnej súťaže v prednese slovenských povestí je ukrytý kúsok skromnej každodennej
práce detí, rodičov, učiteľov i organizátorov.
Celonárodnú súťaž Šaliansky Maťko navštívilo mnoho hostí, spisovateľov, hercov, verejných činiteľov. Cieľom súťaže je zveľaďovať a rozvíjať duchovné dedičstvo, národné
povedomie i sebavedomie a to najmä u detí a mládeže.

Cena primátora
Zoltán Vitko
Rodák z blízkych Tvrdošoviec oslávil v
septembri minulého roka svoje sedemdesiatiny. Jeho novinárska dráha sa začala v chemickej fabrike Duslo v Šali. Bol pri zrode

podnikového časopisu Hlas Dusla a neskôr
vyhral konkurz na miesto redaktora Slovenského rozhlasu v obľúbenej mládežníckej relácii Na modrej vlne. Bolo
to práve v čase, keď sa začal tzv. konsolidačný proces.
Dostal sa do
nemilosti komunistických
zoskupení
v
Dusle a Okresného výboru
KSS v Galante. Výsledkom
ich snaženia bolo, že ho definitívne vylúčili z komunistickej strany, zbavili novinárskeho štatútu a zaradili na tzv. čiernu listinu
a s okamžitou platnosťou mu zakázali akúkoľvek činnosť v tlači, rozhlase a v televízii.
V tom čase mal Zoltán Vitko dve malé deti. Napokon zakotvil v stavebníctve, kde dlhší čas strávil v kolektíve banských inžinierov,
na mimoriadne náročných pracoviskách po
celom Slovensku. Po nežnej revolúcii v roku
1989 ho rehabilitovali a vrátil sa späť do Slovenského rozhlasu. Neskôr svoje novinárske
skúsenosti uplatnil aj v mestskom šalianskom periodiku. V posledných rokoch sa v
rodinnej firme venoval recyklácii plastov. Po
odchode do dôchodku sa vrátil opäť k novinárskemu remeslu. Kolektív redakcie mesačníka Slovo Šaľanov ho prijal medzi seba a
umožnil mu pokračovať vo vytváraní mienkotvorného časopisu.
Lajos Tóth
narodil sa 18. novembra 1939 v Kráľovom Brode. Úcta, tolerancia, sebaistota, se-
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baúcta a uznanie druhých, úprimnosť, otvorenosť a humanita – to sú základné piliere, na ktorých vychováva novú generáciu v
súkromnom anglicko-maďarskom gymnáziu ako jeho
riaditeľ. Gymnázium založil
pred sedemnástimi rokmi
v Galante. Celý svoj život zasvätil pedagogickému povolaniu. Najskôr bol učiteľom na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Šali a neskôr okresným
školským inšpektorom v Galante. Pán Lajos

Tóth bol vždy na čele spoločenského a kultúrneho diania. V roku 1966 založil preslávený Vörösmárty-klub v Šali a v roku 1968
organizoval protest proti vpádu sovietskych
vojsk do Československa. Zorganizoval prvý Letný tábor vzdelávania mladých a v roku
1980 založil Literárnu spoločnosť Theátrum
v Šali. Zúčastnil sa aj na organizovaní protestu proti likvidácii dedín v Rumunsku v roku
1988 a rok na to pripravil ilegálne stretnutie
maďarských intelektuálov. Ako aktívny člen
Verejnosti proti násiliu stál na tribúne aj počas nežnej revolúcie v roku 1989 v Šali. Na
čele súkromného gymnázia stojí dnes Lajos
Tóth len vďaka pevnej vôli, vytrvalej tvorivej
práci a na základe prijatia zodpovednosti za
svoje činy. Ako „čerstvý“ jubilant – sedemdesiatnik je hrdý na splnenie svojho celoživotného pedagogického sna.

Zvukové záznamy z rokovania
mestského zastupiteľstva

A

k si chcete vypočuť, čo hovoria poslanci na mestskom zastupiteľstve, navštívte stránku mesta www.sala.sk/msz, na ktorej mesto začalo zverejňovať zvukové záznamy z
rokovaní mestského zastupiteľstva.

Pomenované parky

M

estské zastupiteľstvo pomenovalo 3 parky:

Park 17. novembra
Park Petra Pázmaňa
Pribinov park		

na ulici SNP pri dome kultúry
na ulici P. Pázmaňa pri Renesančnom kaštieli
pri Spoločenskom dome v mestskej časti Veča
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Prijímanie detí do materských škôl
v Šali

P

rijímanie detí do materských škôl
(MŠ) v meste Šaľa na predprimárne
vzdelávanie je zabezpečené v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a
Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.
Po dohode s riaditeľkami MŠ v meste sa
budú prijímať žiadosti zákonného zástupcu
o prijatie dieťaťa do materskej školy v termíne od 15. februára do 15. marca 2009 v budovách jednotlivých materských škôl len na
nasledujúci školský rok 2010/2011.
O prijatí do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy v súlade s § 59 Zákona
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a
§ 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej
škole na základe podanej písomnej žiadosti
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzor
žiadosti je k dispozícii spolu s konkrétnejšími informáciami o dennom čase, podmienkach prijatia a ďalšími údajmi v budove školy a na internetovej stránke každej materskej
školy od 8. 2. 2010.
Kritériá pre prijatie zohľadňujú zdravotný
stav, vek dieťaťa, bydlisko, zamestnanosť rodičov, súrodenci v MŠ.... Rozhodnutie o pri-

jatí alebo neprijatí bude zákonným zástupcom doručené po 15. 4. 2010.
Žiadosti je možné podávať aj po 15. 3.
2010 v priebehu školského roka. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí bude zákonným zástupcom doručené do 30 dní.
V súčasnosti je v MŠ v Šali umiestnených
668 detí, časť aj z okolitých obcí. Doteraz
boli vybavené všetky žiadosti o umiestnenie
detí, ktoré spĺňajú potrebné podmienky. Za
rok sa v Šali narodí priemerne 217 detí, takže kapacita MŠ je dostatočná, aj keď nie vždy
v materskej škole podľa prvotnej požiadavky rodičov. Na základe hodnotenia štátnou
školskou inšpekciou, komisiou školstva,
spoločným školským úradom, radami škôl a
rodičmi je možné konštatovať vysokú úroveň kvality výchovno–vzdelávacieho procesu na všetkých materských školách v Šali.
Konkrétnejšie a detailnejšie informácie sú
zverejnené v súhrnnej správe a v správach
jednotlivých materských škôl na www.sala.sk - školy - správy 08/09 a internetových
stránkach materských škôl.
Michal Vrbovský
vedúci SŠÚ

Škola/ zariadenie, webová stránka
MŠ Budovateľská
MŠ Družstevná
MŠ Hollého
MŠ Okružná		
MŠ 8.mája		
MŠ Šafárika		
MŠ s VJM

www.msbudovatelska.edupage.sk
www.msdruzstevna.edupage.sk
www.mshollehosala.edupage.sk
www.msokruzna.edupage.sk
www.msomaja.edupage.sk
www.mssafarika.edupage.sk
www.pazmanymta.edupage.sk
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Kreatívne deti zo 4. A

H

odina slovenského jazyka v mesiaci február bola venovaná vlastnej
detskej tvorbe. Téma bola
aktuálna: Valentín - sviatok
zamilovaných. A hoci sú deti iba v štvrtej triede, mnohé z nich uz boli alebo aj sú
zaľúbené. Niekto iba platonicky do filmových, či speváckych idolov a niekto aj
do spolužiačok, kamarátov,
či susedov. Na hodine sme
sa rozprávali o tom, že láska je jeden z najväčších a
nakrajších pocitov a každý
z nás ju potrebuje k svojmu
životu. Formy lásky sú rôzne, poznajú lásku od mamín
a otcov, babičiek, kamarátov, krstných rodičov, učiteľov a frajerov. Deti rozmýšľali, ako prejaviť svoju náklonnosť srdcu blízkej osobe a nakoniec sa rozhodli, že
svojim láskam, terajším ale-

bo budúcim, venuju básničku. Všetky básne boli pekné
a úprimné a my vyberáme
zopár z nich.

ka sa tu pripomína. Ja ti ju
chcem vyznať, musím sa ti k
tomu priznať.
/Vanesska /

• Láska

• Miláčik

Och, tá láska, dievča to je
krása, kvet čarovný.
A tá moja dievčička, krajšia ako ružička. Ruža je kvet
lásky, keď kvitne je krásny. Och, tá báseň je len obrazom, každý chce byť jeho
maliarom.
/Kerďo /

• Tajomná

Keby som bola víla, hneď by
som sa zaľúbila.
Aj keď nie som víla, celá som
sa zaľúbila.
/Zuzka /

• Milý tajomný

Moje milé zlatíčko, ak sa ma
dotkneš, dám ti pusu na líčko. Je sviatok Valentína, lás-

Samko, mám ťa rada, ako
dobrého kamaráta. Sranda
s tebou stále je, čo ma vždy
rozosmeje.
Prajem krásneho Valentína!
/Linda/

• Všetkým

Lásky sviatok veru je to, nie
je vtedy, keď je leto. Je to
sviatok MEGA, nekazme si
ho teda. Nie som žiadny manekýn, je tu sviatok Valentín.
/Šulec/
Žiaci 4.A triedy, ZŠ J. C.
Hronského, Šaľa

Tr. uč. PaedDr. Iveta Sabová
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Večer s filmovou hviezdou –
Bradley Cooper

M

estské kultúrne stredisko Šaľa pripravilo pre filmových priaznivcov
premietanie troch filmov, v ktorých sa im
predstaví Bradley Cooper. Premietanie sa
bude konať 13.03.2010 od 18.00 h a sú pre
vás pripravené tieto filmové pochúťky: Nie

je z teba až tak paf, Vo štvorici po opici a Yes
Man. Tieto filmy si budete môcť pozrieť za
zvýhodnenú cenu 4 € v priestoroch DK Šaľa. Všetkých vás srdečne pozývame a tešíme sa na vás.
Mgr. Zuzana Demínová

Kruhová križovatka
Dolná/Vlčanská/Družstevná

V

roku 2010 bude prebiehať výstavba kruhovej križovatky na ulici Vlčanskej, Dolnej
a Družstevnej. V priebehu februára bol urobený nutný výrub stromov a v priebehu
marca a apríla bude prebiehať prekládka inžinierskych sietí. Ukončenie celej stavby, vrátane rekonštrukcie Dolnej ulice je plánované na august 2010.

Rozprávkovo

M

estské kultúrne stredisko v Šali pripravuje pravidelne každý mesiac
podujatie pre našich najmenších pod názvom
Rozprávkovo. Uskutočňuje sa každú prvú nedeľu v mesiaci o 16.00 h v bábkovej sále Domu kultúry a je určené pre deti predškolského a školského veku. Deti čaká cesta do sveta
rozprávok v podaní umeleckých súborov ako
je Divadlo Dunajka, Stražanovo bábkové divadlo, Divadielko na vešiaku a mnohých ďalších. Rozprávky sú interaktívne, plné zábavy
a pesničiek. V najbližších mesiacoch sa Rozprávkovo uskutoční v dňoch 7.marca, 11.apríla a 2.mája. Bližšie informácie môžete získať
na stránke www.msks.sala.sk, alebo na t.č.
031/770 4051. Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov!
Mgr. Denisa Miklášová
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Na základných školách v Šali
prebehol zápis do 1. ročníka

N

a základných školách v meste sa v dňoch 18. až 22. januára 2010 konal zápis do 1. ročníka. Školy sa na zápis a zoznamovanie sa budúcich prvákov so školou dôkladne pripravili. Nechýbali vyzdobené triedy, darčeky, uvítanie od budúcich spolužiakov. Na zápise sa
zúčastnilo 208 detí, čo je o 27 menej, ako je terajších prvákov. Je to spôsobené tým, že v tomto školskom roku je medzi prvákmi 28 žiakov, ktorým bola odložená školská dochádzka na
žiadosť rodičov, ktorú bolo nutné rešpektovať. Nie vždy boli tieto žiadosti odôvodnené. Nový školský zákon dal v tomto smere rozhodujúce právomoci riaditeľom škôl a centrám pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie. Výsledkom je, že v tomto roku je na zápise 10 detí, ktorým bola odložená školská dochádzka. Pre budúci školský rok je zatiaľ evidovaných 6 žiadostí o odklad. Na jednotlivých školách bol zapísaný nasledovný počet detí:
ZŠ Bernolákova ul. - 20, ZŠ J. Hollého, Hollého ul. - 39 , ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná ul. - 62,
ZŠ J. C. Hronského, Krátka ul. - 40, ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska ul. - 33, ZŠ s MŠ P. Pázmánya
s VaVJM - 14.
Je predpoklad, že do začiatku školského roka príde k menším zmenám. Z dôvodu, že zo základných škôl odchádza viacej deviatakov, celkový počet žiakov, aj keď miernejším tempom
klesá. Táto tendencia bude trvať 3-4 roky. Počet detí narodených v posledných piatich rokoch sa pohybuje v priemere 217, takže zatiaľ, aj keď sa to podľa počtu kočíkov v meste možno zdá, Šaľu nejaký výraznejší nárast počtu prvákov nečaká.

Najkrajšia prvácka žiacka knižka

M

esto Šaľa na začiatku školského roka venuje žiakom prvých ročníkov prvácke
žiacke knižky. Na podnet viceprimátora Ing. J.
Mečiara bola pri tejto príležitosti vyhlásená súťaž o najkrajšiu prvácku žiacku knižku najmä z
hľadiska vnútorného obsahu (pochvaly, pozitívne hodnotenia, aktivita...). Na základe vyhodnotenia triednych učiteľov pozval primátor mesta
MUDr. Martin Alföldi z každej triedy základných škôl v Šali žiaka prvého ročníka s najkrajšou žiackou knižkou na slávnostné vyhodnotenie. Uskutočnilo sa 8. februára 2010 v obradnej
sieni mesta Šaľa za účasti predstaviteľov mesta,
učiteľov, rodičov a samozrejme žiakov. V spolupráci so ZPOZ má zásluhu na zaujímavom a pre
žiakov pútavom predstavení Mgr. Alena Demková z CVČ s hercami divadelného súboru Materinky. Žiaci dostali od mesta malé darčeky.

Občerstvenie pre nich pripravili pani
kuchárky zo ŠJ pri ZŠ J. C. Hronského na Krátkej ulici. Veríme, že podujatie bude motiváciou pre zúčastnených prvákov a ich spolužiakov k dosahovaniu ďalších úspechov v školskej práci.
PaedDr. Michal Vrbovský
vedúci SŠÚ
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Cena Jána
Johanidesa

S

pisovateľ Ján Johanides veľkú časť svojho života prežil v Šali. Mesto Šaľa mu v decembri
2009 udelilo za významnú literárnu tvorbu, ktorou
zviditeľnil mesto Šaľa a obohatil duchovný život Slovenska, Čestné občianstvo mesta Šaľa in memoriam.

Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum v
Bratislave a Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hessensku zároveň vypisujú prvý ročník Ceny Jána Johanidesa. Laureátmi sa môžu stať
občania Slovenskej republiky za prozaické diela
uverejnené v slovenskom jazyku. Cena má dve kategórie:
1. Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaicZ navrhnutých diel vyberie odké dielo, ktoré vyšlo s vročením predchádzajúcich borná porota zložená z odbornídvoch rokov (2008 alebo 2009) s prihliadnutím na kov v oblasti literatúry najviac 10
dovtedajšie dielo navrhnutého autora a jeho verej- diel z každej kategórie, ktoré poný ohlas. Peňažná prémia je vo výške 1.500 EUR.
stúpia do finálového kola. Odbor2. Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaic- ná porota následne rozhodne o
ké dielo mladého autora do 30 rokov, ktoré vyšlo laureátoch Ceny.
v rovnakom období. Peňažná prémia je vo výške
O rozhodnutí poroty bude in500 EUR.
formovať časopis Knižná revue,
Návrhy kandidátov a diel na udelenie ceny internetová stránka Mesta Šaľa
môžu podať vydavatelia, organizácie spisovateľov, www.sala.sk a internetová stránka
redakcie literárnych časopisov, kultúrne organizá- Literárneho informačného centra
cie, literárne kluby a jednotlivci sekretariátu od- www.litcentrum.sk do konca mábornej poroty do 15. marca 2010 v dvoch exem- ja 2010.
plároch na adresu Literárneho informačného cen- Cena bude udelená 3. júna 2010
tra, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava 1. Návrhy v Šali.
môžu podávať aj členovia odbornej poroty. Podmienkou zaradenia diela do súťaže o Cenu Jána
Johanidesa je zaslanie charakteristiky diela identiwww.kniznica.sala.sk
fikovateľne podpísanej navrhovateľom.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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POZOR!

Zimná akcia:

ZĽAVA 50% +10%

na okná ELEGANCE a
LUXURY
montáž január - jún 2010
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

STRELECTVO
Majstrovstvá
kraja v streľbe zo
vzduchových zbraní

K

SZ Nitra v spolupráci so šalianskym
streleckým klubom usporiadal otvorené Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v
streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré boli v
niektorých disciplínach zároveň aj úvodným
kolom prvej streleckej ligy. V konkurencii
strelcov z 19 popredných streleckých klubov
Slovenska si veľmi dobre viedli reprezentanti šalianskeho streleckého klubu, pre ktorých to bola v kvalitnej konkurencii (reprezentanti SR: Švecová, Hatinová, Mráz, Harsány...) dokonalá previerka v úvode tohtoročnej streleckej sezóny. Ziskom troch maj-

strovských titulov a aj ďalšími umiestneniami na medailových pozíciách sa stal ŠSK Šaľa najúspešnejším klubom majstrovstiev. Z
výsledkov otvorených majstrovstiev Nitrianskeho kraja vyberáme: vzduchová puška - 60 muži, juniori:... 3. František Liptai st.,
4. Peter Krnáč (obaja Šaľa); VzPu – 60 kadeti: 1. Mário Richter - 568 kruhov; 2. Koloman Polgár (obaja Šaľa); VzPu – 40 dorastenci: 1. Martin Sedlák – 354 kruhov, 2. Daniel Pavkov, 3. Omar Döme, 4. Juraj Matkovič (všetci Šaľa), VzPu – 40 dorastenky: ...
2. Marianna Tkáčová, 3. Klaudia Kolarovská (obe Šaľa); Vzduchová pištoľ – 60 muži, juniori: ... 2. Igor Mikláš, 3. Štefan Csente
(obaja Šaľa); VzPi – 60 ženy, juniorky: 1. Jana Miklášová – 357 kruhov (Šaľa).

január / február 2010
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F u t b a l
Prvoligová jar
bude horúca

Š

alianski futbalisti v týchto dňoch už
naplno odkrajujú zo zimnej prípravy,
ktorá bude jednou z najdôležitejších v posledných rokoch, nakoľko s jesenným účinkovaním, výsledkami a samozrejme aj postavením v prvoligovej súťaži nemôžeme vysloviť spokojnosť. Tabuľka po 19. kole: 1.
Púchov 24:16 – 34 bodov; 2. Zl. Moravce 27:15 – 31 bodov; 3. Trenčín 24:14 – 27
bodov... 10. Ružomberok „B“ 15:30 – 17 bodov; 11. ŠAĽA 9:27 – 15 bodov; 12. Podbrezová – 0 bodov. Poznámka: Podbrezová
po 5. kole odstúpila zo súťaže, jej výsledky
boli anulované a je zároveň aj prvým zostupujúcim mužstvom. Pohľad na čelo tabuľky,
ale aj na jej dolnú časť dáva vysvedčenie, kto
a ako pracoval v jesennej časti súťaže. Nepripravený hráčsky káder, ktorý bol doplnený až v priebehu súťaže, a jeho nezohratosť
sa musela odraziť na výsledkoch. Prvé ligové body a tiež góly sme dokázali streliť až v
piatom kole, keď sme na domácej pôde porazili 2:1 nováčika súťaže z Liptovského Mikuláša. Spokojnosť priniesla až séria od 11.
kola, kedy už zverenci nového trénera Petra

Ančica (vymenil trénera Meszlényiho) nielenže zlepšili herný prejav, ale začali aj bodovať. Úspešnú šesťzápasovú sériu Dusla
bez prehry, kedy porazili chemici aj vedúci
Púchov, ukončila nepríjemná domáca prehra 0:2 v 17. kole s ďalším nováčikom Dolným Kubínom. Nešťastná prehra so Z. Moravcami a decembrová domáca remíza 1:1 s
Trenčínom rozhodli nakoniec o tom, že naši futbalisti budú zimovať na chvoste tabuľky. Aj z toho dôvodu prišlo v priebehu zimnej prestávky k zmenám v hráčskom kádri,
keď zo Šale odišli hráči, ktorým končilo hosťovanie: Cíferský – Trnava, Hoffman – Košice, Kuba – Senica, Krajník – Prešov, Benko
– Senec..., do Brna sa vrátil legionár Vojtíšek
a s pôsobením v „A“ mužstve skončili Klusa s Valentom. Novými tvárami v 24 - člennom kádri sú Devečka z Michaloviec, Radványi (Dunajská Streda), ale aj Dékány s Luxom, ktorí sa vrátili z hosťovačiek. Séria prípravných stretnutí s účastníkmi Corgoňligy: Trnava, Banská Bystrica, Dunajská Streda, ale aj s druholigistami: Nové Zámky, Myjava, Jasl. Bohunice, Vráble... ukáže pripravenosť nášho mužstva na neľahkú jarnú odvetu, ktorá z dôvodov účasti slovenskej reprezentácie na MS 2010 v JAR odštartovala
v posledný februárový víkend.

Kolkárom to v Preseľanoch padalo

N

a základe výsledkov oddielov z majstrovstiev a výsledkov v súťažiach si niekoľko
členov kolkárskeho klubu TJ Slovan Duslo Šaľa vybojovalo nomináciu na Majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnili cez víkend v Preseľanoch, nakoľko je v majstrovských súťažiach prestávka. Šalianski kolkári svojimi výsledkami na krajskej prehliadke tých najlepších potvrdili svoju stabilnú formu a aj tento rok si vybojovali štyri medailové umiestnenia. V kategórii mužov zvíťazil domáci J. Liška (Preseľany) – 561 kolov; ... 3. Štefan Krajčík – 533 kolov; 4. Richard Tóth st. – 530 kolov (obaja Šaľa). Prví dvaja si vybojovali právo štartu na majstrovstvách Slovenska. Kategória seniorov (nad 50 rokov): 1. M. Nedeľka
(Preseľany) – 545 kolov; kategória juniorky: 1. Dáša Danadová (Šaľa) – 479 kolov; kategómesačník samosprávy mesta Šaľa
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ria juniori: 1. 1. R. Jaderko (Preseľany) – 555 kolov; 2. Branislav Bol (Šaľa) – 546 kolov;...
kategória dorastenci: 1. M. Zajko (Tlmače) – 562 kolov; 2. Richard Tóth ml. (Šaľa) – 535
kolov; kategória žiaci: 1. M. Baraník (Cabaj Čápopr) – 484 kolov. Výborné výsledky boli
dosiahnuté najmä v mládežníckych kategóriách, nakoľko medailisti z nich by sa nestratili,
ani medzi staršími vyznávačmi kolkárskeho športu.

PLUTVOVÉ PLÁVANIE
Šaliansky TRITÓN obhájil titul

P

red posledným štvrtým kolom Slovenskej plaveckej
ligy mládeže (SPLM) mali mladí plavci KŠP Tritón
Šaľa pred svojím najväčším prenasledovateľom Caretou
Banská Bystrica na čele náskok 319 bodov. V poslednom štvrtom kole SPLM mali plavci KŠP Šaľa výhodu
„domácej vody“, nakoľko sa plávalo v plavárni Aquasport (areál Dusla). Pri optimálnom výkone ich reprezentantov v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou
mali šancu obhájiť majstrovský titul. Šalianske plavecké nádeje, ktorým sa v minulom roku podarilo po prvýkrát zosadiť z trónu kluby z Banskej Bystrice, Zvolena, či Bratislavy, ponúknutú šancu sto percentne zúročili
a v poslednom kole spoločné družstvo chlapcov a dievčat KŠP Tritón získalo 2 022 bodov, čo mu stačilo k víťazstvu v 4. kole o 404 bodov pred Caretou Banská Bystrica (1 618 bodov). Tretie miesto s 1 186 bodmi si vybojoval Nep-tún Bratislava. Trinásť prvých miest vybojovali: Ivana Hanáková a David Starko po 3 x, Ema Lišková a Ádam Bukor po 2 x, raz zvíťazil vo svojej disciplíne Michal Fülöp a dve prvenstvá vybojovali aj štafety: v kategórii „C“: I. Hanáková, Vladimír Plevka, M.
Fülöp, Roman Révay a v kategórii „D“ štafeta v zložení:
Michaela Zušťáková, D. Starko, E. Lišková a Andrej Révay. Šalianski plavci naviac vyplávali štyri druhé miesta:
3 x R. Révay, 1 x Á. Bukor, k čomu ešte pridali dve tretie
miesta Filip Sklenár a raz skončil tretí M. Fülöp. Po štyroch kolách nakoniec získal šaliansky klub KŠP Tritón 7
712 bodov a o 723 bodov predstihol Caretu Banská Bystrica, ktorá nazbierala 6 989 bodov. Na treťom mieste s
veľkým bodovým odstupom od najlepších skončil Žralok Bratislava – 4 547 bodov. Šalianski plaveckí reprezentanti vo veku od 9 – 15 rokov dokázali v celosloven-

skej konkurencii vybojovať titul
aj v tomto roku a v neľahkom súboji obhájiť minuloročné prvenstvo. „Samozrejme, že podstatný
podiel na obhajobe majstrovského titulu majú tí, čo najčastejšie
stáli na stupňoch víťazov v priebehu celého súťažného ročníka
SPLM. Netreba však zabudnúť
ani na ďalších: Imre Deák, Martina Martincová, Viktória Borovská, Bernadetta Bertóková,
Ladislav Cisár, Lea Sklenárová,
Adam Matajs, Emese Karacsónyi, Ivan Révay, Samuel Augustín..., ktorí bod po bode pridávali k výslednému bodovému kontu a pomáhali tak stabilizovať vedúce postavenie Tritónu v prvoligovej súťaži. Podstatný podiel
na prvenstve však má aj vedenie
klubu, tréneri, ako aj tí (patria k
nim predovšetkým rodičia), čo
pomáhajú vytvárať pre mládež
podmienky k úspešnej reprezentácii klubu, mesta, okresu, ale aj
regiónu,“ hovorí manažér, tréner a organizátor majstrovského
klubu KŠP Tritón v jednej osobe Štefan Mika. Šalianska plavecká mládež v plutvovom plávaní a
plávaní pod vodou opätovne potvrdila, že talenty a spoľahliví reprezentanti rastú aj pri šalianskom Váhu a nielen vo veľkých
plaveckých kluboch a centrách.
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h ád z aná
Víťazstvo v pohári
a lepšie aj v lige

Z

áverečné tri kolá prvej polovičky súťaže medzinárodnej hádzanárskej WHIL priniesli pre zverenkyne trénerky Dariny Braunovej štvorbodový zisk,
ktoré dievčatá naviac prikrášlili výbornou
hrou a najmä výsledkami v záverečných bojoch Slovenského pohára. Po vyradení bratislavského Interu vo štvrťfinále, keď vyhralo Duslo vysoko 37:10 (18:4), Szarková 8,
Tóthová 7/2, Puškášová 6/4, J. Braunová 4,
Trochtová 4... , sa Duslo spolu s ŠKP Bratislava, Danlogom Partizánske a druholigovými Bánovcami n/B (poznámka: prekvapujúco vyradili Iuventu Michalovce) prebojovalo do záverečných bojov. Semifinálový turnaj, ktorý sa odohral v Šali priniesol radosť
šalianskym hádzanárskym priaznivcom. Po
semifinálovom víťazstve nad Bánovcami
n/B 31:26 (18:13), Popluhárová 9/2, S. Szarková 7, Czanik 5… , nás čakal vo finále súper nadmieru zdatný – obhajca majstrovského titulu ŠKP Bratislava. Naše dievčatá
sa však favorizovaného súpera nezľakli a po
víťazstve 26:21 (11:9), Popluhárová 8/5, Czanik 5, J. Braunová 4, Čamajová 3... , sa stali chemičky už po 11 - krát víťazkami Slovenského pohára, čo im zaručuje v ročníku
2010/2011 štart v euróskych hádzanárskych
súťažiach. DIEVČATÁ, BLAHOŽELÁME.
V 12 kole odvetnej časti WHIL sa naše hádzanárky opäť stretli s ŠKP Bratislava. Napriek tomu, že hráčsky kolektív bol oslabený
(Dubajová a Kostková – materské povinnosti, nehrala ani zranená Čamajová) dokázali
tento dôležitý duel vyhrať 27:23 (15:14) a v
krátkom časovom slede opäť poraziť obhaj-

cu titulu. V najbližších dvoch týždňoch hrajú naše hádzanárky v Bratislave s Interom (v
čase uzávierky a o týždeň neskôr privítame v
Šali HC Zlín.
9. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Jindř. Hradec 36:11 (17:8)
10. kolo: Slokov Veselí n/M - Duslo ŠAĽA
27:23 (14:12)
11. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Casta Písek
37:23 (17:11)
12. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA – ŠKP Bratislava 27:23 (15:14)
Domáce stretnutia odohrá ŠAĽA v sobotu o
18.00 hod.,
Tabuľka po 12. kole: 1. Slávia Praha 373:258 – 22 bodov; 2. Veselí n/M
337:253 – 20 bodov; 3. Olomouc 369:309
– 19 bodov; 4. ŠKP Bratislava 342:282 –
19 bodov; 5. ŠAĽA 360:275 – 15 bodov; 6. Michalovce 335:322 – 13 bodov;
7. Písek 333:376 – 12 bodov; 8. Trenčín 320:366 – 8 bodov; 9. Zlín 312:347
– 6 bodov; 10. J. Hradec 251:322 – 5 bodov; 11. Partizánske 276:350 – 3 body; 12. Inter Bratislava 250:398 – 2 body;
Najlepšie strelkyne WHIL: 1. I. Luzumová – 106 gólov (Písek); 2. K. Černá – 73 gólov (Praha); 3. S. Blažeková – 71 gólov (Partizánske); 4. V. Škľaruk – 68 gólov (Michalovce); 5. K. Dubajová – 63 gólov (Šaľa); 6. R.
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.
Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR
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DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 03.-04.3. 2010 (streda, štvrtok)
MP 12
2012
Varovali nás. Mayovia zanechali po sebe svoj kalendár s
presným dátumom, kedy končí. Astrológovia a numerológovia odhalili vzory, ktoré predpovedajú koniec sveta.
Mystický záver je rok 2012. Aká je pravda?
Hrajú: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet. Réžia: Roland Emmerich (2012) uvádza ITA Film. Film: USA, 158 min.,
ST, akčný/dráma Vstupné: 2,20 EUR

• 05.-06.-07.3. 2010 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12
FAME
Tvoja cesta za slávou. Skupina talentovaných umelcov má
ambície. Každý chce niečím byť. Štúdium je pre nich zábava, láska, dobrodružstvo. Ale všetko čaká len na tých naj...

Hrajú: Asher Book, Kay Panabaker, Naturi Naughton. Réžia: Kevin Tancharoen (Fame) uvádza SPI International. Film: USA,
107 min., ČT, romantická dráma Vstupné: 2,20 EUR

• 11.- 12.3. 2010 (štvrtok, piatok)
MP 12
ZOMBIELAND
Komédia, ktorá ťa naučí žiť v spoločenstve zombíkov. Bojíš
sa? Pomôže ti strach. Máš rád vraždy zombíkov? Máš pekný
cieľ. Ale je šanca zbaviť Zem zombíkov naveky...
Hrajú: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone. Réžia:
Ruben Fleischer (Zombieland) uvádza ITA Film. Film: USA, 87
min., ST, horor/komédia Vstupné: 2,30 EUR

• 14.3. 2010 (nedeľa)
MP 15
GALIMATIÁŠ
Zbrane? Tak on na ne nemá šťastie. Mína, strela, a hlavne
stratená... Ale pomsta celému zbrojnému priemyslu je jeho
nie sen, ale poslanie.

Hrajú: Dany Boon, Dominique Pinon, André Dusslollier. Réžia:
Jean-Pierre Jeunet (Micmads à tire-larigot) uvádza CONTINENTAL Film. Film: Francúzsko, 104 min., krimi-komédia Vstupné:
2,20 EUR

• 17.-18.3. 2010 (streda, štvrtok)
MP 12
KLONY
Ľudia rezignovali na priame medziľudské kontakty a všetku komunikáciu a interakciu zažívajú prostredníctvom klonov – dokonalých, príťažlivo vyzerajúcich, na diaľku ovládaných robotických kópií.
Hrajú: Bruce Willis, Radha Mitchell, Ving Rhames. Réžia: Jonathan Mostow (Surrogates) uvádza Saturn Entertainment.
Film: USA, 90 min., ST, sci-fi thriller Vstupné: 2,20 EUR

• 20.-21.3. 2010 (sobota, nedeľa)
MP
MÔJ ŽIVOT V RUINÁCH
Americká profesorka histórie Georgia sa rozhodne vydať do
Grécka, zeme svojich predkov, aby tam našla pravé kúzlo života. Začne pracovať ako turistická sprievodkyňa. Dúfa, že
nájde dychtivých poslucháčov, ale realita je iná.
Hrajú: Nia Vardalos, Richard Dreyfuss Alexis Georgoulis. Ré-

žia: Donald Petrie (My Life in Ruins) uvádza TATRA Film. Film:
USA/Španielsko, 95 min., ČT, komédia Vstupné: 2,30 EUR

• 25.3. 2010 (štvrtok)
MP 12
TWILIGHT SAGA - NOV
Bella oslavuje svoje osemnáste narodeniny so svojím milovaným Edwardom a celou rodinou Cullenovcov. Keď sa poreže do prsta, kvapka jej krvi vyvolá u Jaspera neovládateľnú reakciu a Bellu napadne. Edward ju ochráni, ale vie, že
je pre ňu životným nebezpečenstvom a preto sa rozhodne
odísť.

Hrajú: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Réžia:
Christ Weitz (The Twilight Saga: New Moon) uvádza SPI International. Film: USA, 120 min., ČT, romantický horor Vstupné:
2,20 EUR

• 27-28.3. 2010 (sobota, nedeľa)
MP
AVATAR
Avatar zavedie divákov do veľkolepého sveta za hranice našej predstavivosti. Príbeh sa odohráva v ďalekej budúcnosti,
kedy ľudstvo objavilo planétu Alpha Centauri B-4.
Hrajú: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Réžia:
James Cameron (Avatar) uvádza TATRA Film. Film: USA, 166
min., SD, akčný sci-fi Vstupné: 2,70 EUR
PREMIETA SA O 17.00 hod. a 20.00 hod. v nedeľu sa premieta len o 20.00 hod.

• 31.3. 2010 (streda)
MP 12
MORGANOVCI
Komédia Morganovci rozpráva príbeh veľmi úspešného
manželského páru, Meryl a Paula Morganovcov, ktorých
krásne a úžasné životy majú iba jednu chybu – ich rozpadajúce sa manželstvo. Napriek tomu otrasy ich manželského
života sa ani zďaleka nedajú porovnať s tým, čo všetko ich
čaká: svedectvo, vražda a vyhýbanie sa istej smrti.
Hrajú: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliott. Réžia:
Marc Lawrence (Did you hear about the Morgans) uvádza ITA
Film. Film: USA, 103 min., komédia Vstupné: 2,30 EUR

FILMOVÝ KLUB

• 10.3. 2010 o 20.00 hod.
35 PANÁKOV RUMU

Príbeh otca a dcéry, na ktorý sa nezabúda. Emóciami nabitý film
s hudbou skupiny Tindersticks.
Film: Francúzsko/SRN, 2008, MP 15, 100 min., psychologický, réžia: Claire Denis Vstupné: 2 €/1,5 €

• 24.3. 2010 o 20.00 hod.
DYCH
Symbolický film o krízach partnerských vzťahov a zväzkoch, ktoré partnerom neumožňujú voľne dýchať. Štrnásty film režiséra Kim Ki-duka.

Film: Južná Kórea, 2007, MN 15, 84 min., dráma, réžia: Kim Kiduk Vstupné: 2 €/1,5 €

PRIPRAVUJEME NA APRÍL

Miloš Forman: Co tě nezabije..., Malý Mikuláš, Valentín, Doktor od Jazera Hrochů
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podujatia marec 2010
• 01. – 05.03.2010
Týždeň detskej radosti
Miesto: SD Veča, čas: 09.00 – 12.00 a
14.00 – 16.00 h, vstupné: zdarma
• 01. – 05.03.2010
Prázdninové hry
Miesto: KS Večierka, čas: od 14.00 –
17.00 h, vstupné: zdarma
• 02. a 04.03.2010
Premietanie pre deti
02.03.2010 – Kung Fu Panda
04.03.2010 – Madagaskar II.
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 14.00 h, vstupné: zdarma
• 02.03.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 04.03.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 07.03.2010
Rozprávkovo: Divadielko pre deti –
Kocúr v čižmách
Miesto: DK Šaľa, BS, čas: 16.00 h, vstupné: 1,40 €
• 08.03.2010
Stretnutie šalianskych výtvarníkov
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 09.03.2010
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 09.03.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz
• 09.03.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 11.03.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h,
vstupné: zdarma
• 11.03.2010
ZUMBA

Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 13.03.2010
Večer s filmovou hviezdou – Bradley
Cooper - premietanie troch filmov za

cenu dvoch Nie je z teba až tak paf
Vo štvorici po opici, Yes Man Miesto:
DK Šaľa, DS, čas: 18.00 h, vstupné: 4 €
• 13.03.2010
Oldies party – live!
Miesto: SD Veča, čas: 20.00 h, vstupné: 2 €
• 16.03.2010
Hviezdoslavov Kubín
Miesto: DK Šaľa, čas: od 08.00 h, vstupné: zdarma
• 16.03.2010
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 16.03.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz
• 16.03.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 18.03.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h,
vstupné: zdarma
• 18.03.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 19.03.2010
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 19.03.2010
Hračkovňa
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 – 17.00 h,
vstupné: zdarma

• 19.03.2010
Cigánski diabli
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 19.00 h, vstupné: 8 € v predpredaji, 10 € na mieste

• 22. – 26.03.2010
Výstava: Vesmír očami detí
Miesto: KS Večierka, čas: 09.00 – 11.00 h
a 14.00 – 17.00 h, vstupné: zdarma
• 22.03.2010
Beseda o Feng Shui
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 22.03.2010
Športovci roka
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 17.00 h, vstupné: na pozvánky
• 23.03.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz
• 23.03.2010
Hrnček var
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 – 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 23.03.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 25.03.2010
Čo vieš o hviezdach
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 25.03.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h,
vstupné: zdarma
• 25.03.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 26.03.2010
Premiéra: Divadlo ASI – Návrat do raja
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 19.00 h, vstupné: 5 €
• 27.03.2010
Oldies party – Rádio Max, DJ Imro
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 20.00 – 04.00
h, vstupné: 3,30 €
• 29. – 30.03.2010
Detský javiskový sen
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: od 08.00 h,
vstupné: 0,30 €
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podujatia apríl 2010

• 07.04.2010
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 08.04.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h,
vstupné: zdarma
• 08.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 09.04.2010
Na ľudovú nôtu
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 h, vstupné: zdarma
• 09.04.2010
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: zdarma
• 11.04.2010
Rozprávkovo: Stražanovo divadielko
pre deti
Miesto: DK Šaľa, BS, čas: 16.00 h, vstupné: 1,40 €

• 16.04.2010
Hračkovňa
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 – 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 17.04.2010
Oldies party – rádio MAX
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 20.00 – 04.00
h, vstupné: 3,30 €
• 19.04.2010
Stretnutie šalianskych výtvarníkov
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 20.04.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz
• 20.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 22.04.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h,
vstupné: zdarma
• 22.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €

• 13.04.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz

• 23.04.2010
Tvorivé dielne pre dospelých
Miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h, vstupné: zdarma

• 13.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €

• 23.04.2010
Premiéra: Divadlo Šok – Cesta
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 19.00 h, vstupné: 3 €

• 15.04.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h,
vstupné: zdarma

• 23. – 24.04.2010
Šalianske divadelné dni
Miesto: DK Šaľa, SD Veča, vstupné: dobrovoľné, viac informácií na letákoch!

• 15.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €

• 27.04.2010
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: členský preukaz

• 27.04.2010
Hrnček var
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 – 17.00 h,
vstupné: zdarma
• 27.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 29.04.2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h,
vstupné: zdarma
• 29.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
• 30.04.2010
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h,
vstupné: zdarma
• 30.04.2010
Stavanie mája
Miesto: SD Veča, čas: 17.00 h, vstupné: zdarma

www.msks.sala.sk

• 06.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €

• 15.04.2010
Divadelné predstavenie: SND – Ryba
v trojke
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 19.00 h, vstupné: 13 €

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

• 01.04.2010
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 – 20.00 h,
vstupné: 2 €
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FILMOVÝ KLUB V ŠALI
Program Filmového klubu v Šali: apríl - jún 2010

7.4. Annie Leibovitz: Život objektívom: Fascinujúci dokumentárny portrét zachytáva
osobnosť legendárnej americkej fotografky, ktorá pracovala pre časopisy Rolling Stone, Vanity Fair alebo Vogue. (USA, 2006)
21.4. Medzi stenami: Pohľad na súčasnú multikulturálnu francúzsku spoločnosť. Adaptácia rovnomennej knihy zo školského prostredia. (Francúzsko, 2008)

5.5. Bronson: Príbeh najslávnejšieho väzňa vo Veľkej Británii. Provokatívne spracovaný
skutočný príbeh najnebezpečnejšieho britského väzňa. (Veľká Británia, 2008)
19.5. Protektor: Čo všetko ste ochotní zradiť pre lásku? Príbeh z roku 1938 o manželoch, ktorým vojna obráti život naruby. (Česká republika, 2009)
2.6. Hlad: Telo ako zbraň. – skutočná dráma zo severoírskej väznice Maze, kde sa
situácia medzi odsúdenými a dozorcami začína vymykať kontrole. (Veľká Británia/Írsko,
2008)
16.6. Louise-Michel: Ísť na úrad práce alebo zabiť šéfa? Čierna komédia o finančnej
kríze. (Francúzsko, 2008)

30.6. Dom obesenca: Jeden z najlepších filmov Emira Kusturicu. Príbeh o túžbe po
voľnosti, slobode, plný humoru a surrealistických predstáv. (Juhoslávia, 1989)
Bližšie informácie k filmom na www.asfk.sk, www.msks.sala.sk, na letákoch a programoch
kina DK Šaľa.
ZUMBA - Chudnúť sa dá s radosťou

M

estské kultúrne stredisko Šaľa a TK
JUMPING Šaľa si pre vás v tomto roku pripravili horúcu novinku - hodiny
zumby! V Spoločenskom dome Veča sa budú môcť od februára dvakrát týždenne stretávať všetci, ktorí majú radi pohyb a chcú
spraviť niečo pre svoje zdravie.

Ak vás baví tanec a pri cvičení sa túžite
hlavne zabávať, je zumba to pravé pre vás.
Cvičenie kombinuje latinskoamerické tance spojené s fitnes prvkami. Základom každej hodiny je zmes krokových variácií zložených zo salsy, merengue, jamajského reggaetonu, ktoré dostanú do pohybu každého.
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Vzniká tak ľahšie zapamätateľná choreografia vhodná naozaj pre každého. Vekové
obmedzenia zumba nepozná. Zatancovať si
môžu všetky váhové kategórie a dokážu sa
pri nej poriadne odviazať. Zumba sa dá každému prispôsobiť. Kroky možno vždy zjednodušiť. Hlavne nech sa ľudia bavia.
V tomto cvičení nájdete aj prvky aerobiku,
no tie sú vždy kombinované s odvážnymi
pohybmi bokov a paží. Zábavné sa snúbi s
efektívnym. Rýchle časové sekcie sa striedajú s pomalými. To spôsobuje rýchlejšie spaľovanie tukov a tvarovanie celého tela. Posilníte si nohy, hlavne stehná, zadok a lýtka.
Cvičenie sa zameriava aj na časť tela od panvy po hrudník. Posilňuje sa kondícia aj srdce. Zumba vás dostane svojou dynamickosťou a prílevom energie. Celá hodina sa nesie
v štýle jednej veľkej párty. Ak chcete schudnúť, mali by ste na hodiny zumby chodiť dva
až trikrát týždenne. Nemajte strach sa odviazať. Cvičiť sa dá aj zábavne!
Kde sa vzala zumba?
Cvičenie, ktoré láka čoraz viac milovní-

kov pohybu, vzniklo úplnou náhodou v Kolumbii. Inštruktor aerobiku Alberto Perez
si pred ôsmimi rokmi zabudol vziať na svoju hodinu hudbu a tak musel improvizovať.
Pustil si latinskoamerickú hudbu, ktorú mal
práve pri sebe a začal predvádzať krokové
variácie, ktoré neskôr obleteli svet pod menom zumba.
Krajšia vďaka zumbe
Zumba sa zameriava predovšetkým na svalové partie ako zadok, nohy, brucho, ruky a
na najdôležitejší sval tela - srdce. Na rozdiel
od aerobiku pracujú vo veľkej miere aj boky
a pás, za čo môžu vlnivé latino pohyby.
Odporúčame všetkým, ktorí chcú schudnúť, spevniť a vyformovať si postavu navštíviť Spoločenský dom vo Veči, kde ZUMBA začala 16. februára 2010 (utorok) a pokračuje každý utorok a štvrtok vždy od
19.00 h. do 20.00 h. Počas tejto jednej hodiny môžete spáliť približne osemsto kalórií. Tešíme sa na vás!
Mária Šeboková, MsKS Šaľa
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Kvalitnejšia dopravná
sieť pre Slovensko
Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Naša cesta k cieľu
Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

