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NAŠi jubilANti
marec

85 rokov: Etela Nagyová, František Žiška »
 80 rokov: Anna Petrová, Zuzana Vargová, Terézia  »
Varšányiová, Anna Čižmáriková, Mária Pálfyová, 
Mária Zettlová, Július Trocha, Mária Hlavatá

75 rokov: Mária Solíková, Jozefa Prívozníková,  »
Anna Barusová, Magdaléna Ferenceiová, Alexan-
der Varga, Katarína Farkašová, Ľudovít Štanglo-
vič, Mikuláš Lörincz, Mária Kováčová, Valéria 
Jozefíková, Ján Varsányi, Emília Tánczosová, La-
dislav Beneš

iNzERujtE u NÁS      
Formát A5

veľkosť čiernobiela farebná
1/8 strany 14,50 € (436,80 Sk) 29 € (873,70 Sk)
1/4 strany 29 € (873,70 Sk) 58 € (1747,30 Sk)
1/3 strany 39,50 € (1190 Sk) 79,50 € (2395 Sk)
1/2 strany 58 € (1747,30 Sk) 116 € (3494,60 Sk)
1 strana 116 € (3494,60 Sk) 232 € (6989,20 Sk)

ŠtAtiStiKA ObYVAtEĽOV MEStA
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

marec 16 11 21 28 23 992

referát evidencie obyvateľstva

MAtRiKA
Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od  »
1.3.2009 do 31.3.2009

Jakub Mondočko (22.2.2009), Michaela Šorco-
vá (23.2.2009), Sára Takács (24.2.2009), Viktória 
Mrvová (26.2.2009), Patrik Pogran (27.2.2009), 
Samuel Štefanec, Charlene Steigerová, Alexandra 
Szőcsová, Victoria Szabóová, Andrej Hraška, Ta-
mara Materánková, Katarína Deborah Conklin, 
Ádám Szabadoš, Jakub Mačák, Natália Mrlláko-
vá, Timea Eisellová

Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manžel- »
stvo od 1.3.2009 do 31.3.2009

Ivan Čurgali a Diana Gálová, Július Bertók a Jana 
Horváthová, Richard Ollé a Simona Wensberge-

ceny sú konečné
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
uzávierka ďalšieho čísla: 20.05.2009
kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 5981 kl. 121

rová, Július Rybánsky a Júlia Horváthová, Martin 
Varga a Viera Kiripolská, Fathi Ayat a Iveta Kuf-
fová, rod. Szetyinszká, Peter Barháč a Sandra Szil-
vásiová, Ernest Karvai a Helena Hátašová, rod. 
Lelovicsová, Marian Hlavatý a Martina Palicová

Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.3.2009  »
do 31.3.2009

 Dárius Trakovický (33) († 4.1.2009), Anna Kubalová 
(75) († 21.2.2009), Juliana Farkasová (89) († 25.2.2009), 
Elvíra Palankiová (84), Rozália Tóthová (73), Mária 
Mészárosová (82), Ladislav Juhász (47), Štefan Čiž-
márik (81), Katarína Cibulková (63), Ladislav Crkoň 
(59), Ladislav Brodziansky (71), Máleková Schillerová 
Alena (54), Juliana Szabová (72), Ján Lavu (47), Anna 
Mrázová (81), Anna Troskovičová (69), Rudolf Talajka 
(87), Emília Jonásová (90), Anna Körösiová (57), Mi-
lan Tasáry (28), Dezider Szedlár (74)
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verejná obchodná súťaž

MEStO ŠAĽA
V Y h l A S u j E

ObchOdNú VEREjNú SúťAž 
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

P redmetom verejnej obchodnej sú-
ťaže je predloženie ponuky na kúpu 

pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa na 
Záhradníckej ulici v Šali, časť parc.č. 614/46 
o výmere cca 990 m2 a časť parc.č. 614/40 
o výmere cca 1370 m2, spolu o výmere cca 
2360 m2 (výmera bude upresnená geomet-
rickým plánom). Účel využitia predmet-
ného pozemku nie je presne definovaný, 
musí byť však v súlade s regulatívami vy-
plývajúcimi z územného plánu mesta Šaľa. 
Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. V pr-
vom kole prebehne úplné vyhodnotenie 
ponúk a posúdenie podmienok splnenia 
účasti v súťaži, po ktorom budú uchádza-
či spĺňajúci všetky podmienky vyzvaní na 
účasť v elektronickej aukcii. Predmetom 
elektronickej aukcie bude kúpna cena.  

Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na 
Mestskom úrade v  Šali, Referát správy ma-
jetku mesta, 3. poschodie, č.d. 301 odo dňa 
vyhlásenia súťaže, t.j. od 6. apríla 2009, vždy 
v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Vyhlaso-
vateľ umožní uchádzačom obhliadku po-
zemku 12. mája 2009 so zrazom uchádza-
čov o 10.00  hod. pred budovou MsÚ v Šali. 
Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: 
Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 
15 Šaľa, príp. osobne predložiť na MsÚ, kan-
celária č.d. 301 do 8. júna 2009 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 

O NAjVýhOdNEjŠiu PONuKu NA KúPu POzEMKu 

NA zÁhRAdNÍcKEj ulici V ŠAli 
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pracovné pozície

MEStO ŠAĽA
V Y h l A S u j E

VýbEROVé KONANiE
v zmysle zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

fuNKciE RiAditEĽA: 

MAtERSKÁ ŠKOlA, budOVAtEĽSKÁ ul. 19 

MAtERSKÁ ŠKOlA, hOlléhO ul. 40

MAtERSKÁ ŠKOlA, OKRužNÁ ul. 1

MAtERSKÁ ŠKOlA, ul. 8. MÁjA 2

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie, odborná a pedagogická spô- »
sobilosť požadovaná na stupeň a odbor    
vzdelania pre   príslušný druh a typ školy a 
školské zariadenie podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 41/1996   Z. z. o odbornej a pedagogic-
kej spôsobilosti pedagogických pracovní-
kov v znení neskorších predpisov
najmenej päť rokov pedagogickej praxe »

 
Iné požiadavky:

znalosť príslušnej legislatívy »
komunikatívnosť »
organizačné schopnosti »
občianska bezúhonnosť »
osobné a morálne predpoklady »
znalosť slovenského jazyka v úradnom  »
styku
 aktívna znalosť  práce s počítačom vítaná »

Prihlášky do výberového konania spolu s 
overenými dokladmi o vzdelaní,  profesij-

ným životopisom, potvrdením o zdravotnej 
spôsobilosti, návrhom koncepcie rozvoja 
školy a súhlasom na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania (zákon 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v zmysle neskorších predpisov) je potrebné 
doručiť v obálke s označením „Výberové ko-
nanie + názov školy“ poštou, alebo do poda-
teľne MsÚ v Šali

najneskôr do 15. mája 2009 do 14.00 hod.

na adresu 
Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad
Námestie Sv. Trojice č. 7 

927 15  Šaľa

(Občiansku bezúhonnosť preukážu uchá-
dzači odpisom z registra trestov  nie starším 
ako tri mesiace najneskoršie pri výberovom 
konaní)



mesačník samosprávy mesta Šaľa

6
apríl 2009

sms centrum

SMS cENtRuM ŠAĽA
MEStO VO VAŠOM MObilE

•  dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
•  dozviete sa o dianí v meste a samospráve
•  môžte sa opýtať na čokoľvek
•  môžte sa zúčastniť ankiet

S MS centrum je služba, ktorá umožňu-
je komunikáciu medzi vami a samo-

správou mesta. SMS Centrum môžte použiť 
na prijímanie oznamov, na kladenie otázok 
mestu a poslancom. Naopak mesto a poslan-
ci ho môžu využiť na informovanie občanov 
o chystaných akciách rôzneho druhu. Môžte 
sa zúčastňovať ankiet.
Dostanete okolo 10 správ za mesiac v čase 
medzi 9.00 až 18.00 hod. SMS správy nepo-
sielame v nedeľu 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 jednodu-
ché. Na to isté číslo pošlite správu Stop.
A M K V37 Gm
Muž, 37 rokov, chce odoberať správy o meste, 
kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet.
V V55 Gz
Žena vo veku 55 rokov, ktorá má záujem o 
všetky informácie.

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

v meste!

už máme 500 odberateľov

ŠAĽA NA iNtERNEtE

V priebehu roka 2008 pribudli na internete prezentácie ďalších mestských organizácií. 
Kliknite si na organizácie zriadené mestom alebo organizácie s účasťou mesta:

Oficiálna stránka mesta   www.sala.sk
Mestské kultúrne stredisko   www.msks.sala.sk
Mestská polícia    www.msp.sala.sk
Mestská knižnica J. Johanidesa  www.kniznica.sala.sk
Centrálny školský portál   www.skoly.sala.sk
Organizácia sociálnej starostlivosti  www.oss-sala.sk
MeT Šaľa    www.metsala.sk
Aquasport    www.aquasport.sk
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VýzVA PRE ObČiANSKE zdRužENiA A 
NEziSKOVé ORgANizÁciE

M esto Šaľa pripravuje workshop pre 
neziskové organizácie pôsobiace na 

území mesta. Cieľom workshopu je predsta-
venie združení a ich činnosti verejnosti ako 
aj hľadanie možnej spolupráce neziskových 
organizácií s mestom Šaľa.

Prosíme vás preto o vyplnenie nasledovného 
dotazníka.

Dotazník pre neziskové združenia
Názov organizácie:
Zameranie organizácie:
Počet členov:
Kontakt:
Telefón:
E-mail:
Web:
Máte záujem zúčastniť sa workshopu (pred-

pokladaný termín: jún 2009)?

výzva

VYjAdRitE SA K dOPRAVNéMu 
gENERElu

M esto obstaralo návrh nového do-
pravného generelu, ktorý obsahuje 

niekoľko alternatív zmien v doprave mesta. 
Verejnosť sa s týmto návrhom môže oboz-
námiť a môže k nemu predložiť svoje pripo-
mienky. Návrh dopravného generelu bude 
k dispozícii k nahliadnutiu a preštudova-
niu v dňoch 27. 4. – 15. 5. 2009 na týchto 
miestach:
Kongresová sála Mestského úradu v Šali 
v čase: 8.00-15.00 (pondelok, utorok, 

štvrtok) 8.00-17.00 (streda) 8.00-14.00 
(piatok)

Dom kultúry Šaľa-Veča v čase:
16.00-20.00 (pondelok-piatok)

Vaše pripomienky a návrhy môžete nechať 
priamo na mieste, kde je generel prezento-
vaný. Návrh dopravného generelu nájdete aj 
na stránke www.sala.sk, kde môžte taktiež 
napísať svoje pripomienky a návrhy. 
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pracovné pozície

MEStO ŠAĽA
V Y h l A S u j E

VýbEROVé KONANiE
v zmysle zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie, odborná a pedagogická spô- »
sobilosť požadovaná na stupeň a odbor    
vzdelania pre   príslušný druh a typ školy a 
školské zariadenie podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 41/1996   Z. z. o odbornej a pedagogic-
kej spôsobilosti pedagogických pracovní-
kov v znení neskorších predpisov
najmenej päť rokov pedagogickej praxe »

 
Iné požiadavky:

znalosť príslušnej legislatívy »
komunikatívnosť »
organizačné schopnosti »
občianska bezúhonnosť »
osobné a morálne predpoklady »
zanlosť slovenského jazyka v úradnom  »
styku
 aktívna znalosť  práce s počítačom vítaná »

Prihlášky do výberového konania spolu s 
overenými dokladmi o vzdelaní,  profesij-

ným životopisom, potvrdením o zdravotnej 
spôsobilosti, návrhom koncepcie rozvoja 
školy a súhlasom na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania (zákon 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v zmysle neskorších predpisov) je potrebné 
doručiť v obálke s označením „Výberové ko-
nanie + názov školy“ poštou, alebo do poda-
teľne MsÚ v Šali

najneskôr do 15. mája 2009 do 14.00 hod.

na adresu 
Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad
Námestie Sv. Trojice č. 7 

927 15  Šaľa

(Občiansku bezúhonnosť preukážu uchá-
dzači odpisom z registra trestov  nie starším 
ako tri mesiace najneskoršie pri výberovom 
konaní)

fuNKciE RiAditEĽA: 

cENtRuM VOĽNéhO ČASu, ul. M. R. ŠtEfÁNiKA 12 

zÁKlAdNÁ uMElEcKÁ ŠKOlA, KuKuČÍNOVA ul. 27

PRE ARchitEKtOV

M esto Šaľa vyhlásilo výzvu na predloženie návrhov architektonického riešenia 
predstaničného priestoru a časti centrálnej mestskej zóny v Šali. Podrobnejšie 

informácie nájdete na internetovej stránke mesta Šaľa (www.sala.sk v časti „Z úradnej 
tabule“).
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informácie

PRiPRAVujE SA gENERÁlNA 
REKONŠtRuKciA MAtERSKEj 
ŠKOlY, ul. 8. MÁjA

M estský úrad v Šali v spolupráci s ve-
dením MŠ Ul. 8. Mája  pripravuje  

organizačne zabezpečenie umiestnenia de-
tí  počas generálnej rekonštrukcie MŠ Ul. 8. 
Mája z prostriedkov EÚ a mesta. Začiatok 
rekonštrukcie je plánovaný na  15. júna 2009 
a ukončenie 24. augusta 2009 tak,  aby od 2. 
septembra 2009 bola vynovená  MŠ v plnej 
prevádzke. Je pripravený nasledovný organi-
začno – časový harmonogram, ktorý bude 
potrebné prerokovať s dodávateľom vybra-
ným v procese verejného obstarávania. K 
zásadným zmenám by nemalo prísť. Do 12. 
júna 2009 prevádzka v priestoroch MŠ Ul. 
8. Mája. Od 15. júna do 30. júna 2009 – pre-
vádzka v priestoroch samostatného pavilónu 
ŠKD a ŠJ v ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska ul. Od 1. 
7. 2009  do 31. 7. 2009 budú deti umiestnené 

v MŠ v meste  podľa výberu rodičov, okrem 
MŠ Okružná a MŠ Horná ul. Od 3. augusta 
do 31. augusta 2009 bude zbernou MŠ pre 
všetky deti v meste  MŠ Okružná. Uvedený 
návrh bude prerokovaný s rodičmi. Infor-
mácie budú poskytované na webovej stránke 
MŠ www.msomaja.edupage.sk a mesta www.
sala.sk,  oznamami v budove MŠ. Informácie 
bude poskytovať aj Spoločný školský úrad a 
riaditeľstvo MŠ.

Veríme, že s porozumením rodičov a ich po-
mocou bude rekonštrukcia aj po organizač-
nej stránke zvládnutá bez väčších problémov 
a zrekonštruovaná a vynovená MŠ poskyt-
ne kvalitnejšie podmienky pre výchovno – 
vzdelávací proces.

Michal Vrbovský

VYhOdNOtENiE NÁKlAdOV NA OdPAdY
Mesto Šaľa od 1. januára 2009 likviduje odpady na základe nových zmlúv so spoločnosťou 
Sita Suez. Nové podmienky sú výsledkom minuloročnej súťaže a elektronickej aukcie. Ponú-
kame porovnanie nákladov na odpady za prvý štvrťrok minulého roku a prvý štvrťrok tohto 
roku, čiže porovnanie nákladov na základe starých zmlúv a zmlúv nových. Z uvedeného je 
zrejmé, že mesto ušetrilo za prvý štvrťrok tohto roku viac ako 1,7 milióna korún (60 tisíc 
Eur).

K uvedenému dodajme, že vývoz odpadu zo sídlisk sa od 1.1.2009 uskutočňuje 3-krát týž-
denne (v minulosti iba dvakrát).                                                                               Jozef Mečiar

 1. štvr rok 2008 1. štvr rok 2009 rozdiel (úspora) 
množstvo odpadu 

(tony) 2186 2338  

celkové náklady 201 075 € 
(6 057 600 Sk) 

141 420 € 
(4 260 500 Sk) 

59 655 € 
(1 797 000 Sk) 

náklady na 1 tonu 92 € 
(2 771 Sk) 

60,5 € 
(1 822 Sk)  
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pracovné pozície

MEStO ŠAĽA
V Y h l A S u j E

VýbEROVé KONANiE
v zmysle zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

fuNKciE RiAditEĽA: 

zÁKlAdNÁ ŠKOlA, bERNOlÁKOVA ul. 1 

zÁKlAdNÁ ŠKOlA j.c. hRONSKéhO, KRÁtKA ul. 22

zÁKlAdNÁ ŠKOlA Ľ. ŠtúRA, PiONiERSKA ul. 4 

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie, odborná a pedagogická spô- »
sobilosť požadovaná na stupeň a odbor    
vzdelania pre   príslušný druh a typ školy a 
školské zariadenie podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 41/1996   Z. z. o odbornej a pedagogic-
kej spôsobilosti pedagogických pracovní-
kov v znení neskorších predpisov
najmenej päť rokov pedagogickej praxe »

 
Iné požiadavky:

znalosť príslušnej legislatívy »
komunikatívnosť »
organizačné schopnosti »
občianska bezúhonnosť »
osobné a morálne predpoklady »
znalosť slovenského jazyka v úradnom  »
styku
 aktívna znalosť cudzieho jazyka a práce s  »
počítačom vítaná

Prihlášky do výberového konania spolu s 
overenými dokladmi o vzdelaní,  profesij-

ným životopisom, potvrdením o zdravotnej 
spôsobilosti, návrhom koncepcie rozvoja 
školy a súhlasom na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania (zákon 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v zmysle neskorších predpisov) je potrebné 
doručiť v obálke s označením „Výberové ko-
nanie + názov školy“ poštou, alebo do poda-
teľne MsÚ v Šali

najneskôr do 15. mája 2009 do 14.00 hod.

na adresu 
Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad
Námestie Sv. Trojice č. 7 

927 15  Šaľa

(Občiansku bezúhonnosť preukážu uchá-
dzači odpisom z registra trestov  nie starším 
ako tri mesiace najneskoršie pri výberovom 
konaní)
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výtvarná tvorba

ŠAliANSKi VýtVARNÍci 
NA KRAjSKEj VýStAVE V 
duNAjSKEj StREdE

V tomto roku sa uskutočnil XII. roč-
ník krajskej výstavy neprofesionál-

nej výtvarnej tvorby pod názvom Výtvar-
né spektrum. Predseda poroty Bohumír 
Bachratý nám predstavuje výtvarné spek-
trum ako „Spektrum svetla, žiarenia, 
spektrum absorbčné i vyžarujúce, spek-
trum optické i citové, spektrum myslenia, 
kreativity a umenia“.  Dejiskom podujatia 
bola už tradične galéria Žitnoostrovské-
ho múzea v Dunajskej Strede.  Výstavy 
sa zúčastnilo viac ako 50 autorov, medzi 
ktorými nechýbali šalianski amatérski vý-
tvarníci ako pani Anna Klimková, Mária 
Lišková, Miriama Podbehlá či František 
Tóth. Na vernisáži odborná porota vybra-
la a ocenila tých najlepších  v krajskej tvo-
rivej súťaži – neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby. V kategórii autorov nad 25 rokov 
bez výtvarného vzdelania 
ocenenie získali aj dve Ša-
lianky, pani Anna Klimko-
vá za svoje olejomaľby, na 
ktorých dominuje poetické 
vyobrazenie slovenského 
vidieka a Miriama Podbehlá 
za netradičnú techniku ak-
varelu  maľby na hodváb.  
Je veľmi pozitívne, že naši 
amatérski výtvarníci svojou 
tvorbou prekračujú hranice 
nielen mesta, okresu, ale aj 
kraja. 

MP 
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žiaci, školy

diEťA dOKÁžE zAchRÁNiť 
ĽudSKý žiVOt

ž iaci 3.A vedia, že pri záchrane života je každá minúta drahá. Telefónne čísla 155 a 112 
poznajú veľmi dobre, vedia aj to, že s nimi sa nesmie len tak zahrávať, vytáčať ich kvôli 

zábave, či zvedavosti. Sanitku poznajú zvonka, dnes mali možnosť nahliadnuť do jej vnútra. 
Na školskom dvore deti čakali nedočkavo, príde alebo nie? Šťastie stálo na strane detí, rýchla 
lekárska pomoc prišla priamo za deťmi. Deti ju vítali s potleskom a sanitka na oplátku s hú-
kaním. Posádku sanitky tvorili: MUDr. Bachratý, pani Százová a pán Iván.
 
Deti mohli postupne vidieť a hlavne vyskúšať:

pohyblivé kreslo, v ktorom vedia pacienta vytla- »
čiť do sanitky
skladacie nosidlá pre nemobilného pacienta »
golier na fixáciu krčnej chrbtice »
dýchacie prístroje »
fixačné nafukovacie dlahy, v ktorých deti objavili  »
guličky

 
Pre deti bolo zaujímavé, že v sanitke sa nachá-
dza umývadlo, dokonca v ňom je možné odro-
diť aj dieťa. Dozvedeli sa, že záchranári vedia 
privolať i vrtuľník na rýchly prevoz zraneného 
do nemocnice. Dostali možnosť sedieť v sanit-
ke pri vodičovi /pani učiteľka na mieste šoféra/, kde zbadali vysielačku. Spoločná fotka na 
pamiatku a potom už zvonenie telefónu, čo pre záchranárov znamenalo rozlúčenie sa s deť-
mi a rýchly odjazd za pacientom. Deti mali možnosť vidieť pohotové konanie záchranárov. 
Rozlúčenie kývaním a pustením sirény nechýbalo. Deti si všimli, že obyvatelia bývajúci pri 
škole sa pozerali, mysleli si, že sa niekomu niečo stalo a preto prišla záchranka. Deti boli 
pyšné, že „rýchlovka“ ako to počuli od dospelých, prišla za nimi do školy, aby im ukázala 

vybavenie sanitky a podrobné 
vysvetlenie o záchrane života. 
Verím, že ani jedno z týchto de-
tí nepoužije tel. čísla len tak pre 
zábavu, iba v prípade potreby. 
Ďakujem posádke rýchlej le-
kárskej pomoci za ochotu a tr-
pezlivosť.

PaedDr. Iveta Sabová
Tr. uč. 3.A ZŠ J.C. Hronského
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knižnica

SúťAž

MEStSKÁ KNižNicA jÁNA jOhANidESA – 
OddElENiE OdbORNEj litERAtúRY OtVÁRA 

SúťAž POd NÁzVOM

„POzNAj hiStóRiu NÁŠhO REgióNu“.

Súťaže sa môže zúčastniť  každý čitateľ našej knižnice  vo veku od 15 - do 110 rokov.
Otázky budú pravidelne každý mesiac publikované v mesačníku samosprávy Šaľa, na 

internetovej stránke knižnice a na viditeľnom mieste v priestoroch knižnice.

Odpovede (s uvedeným menom, priezviskom a adresou súťažiaceho) je potrebné 
doručiť vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca

 - osobne na oddelenie odbornej literatúry
 - e-mailom na adresu kniznicano@sala.sk

Súťaž potrvá od januára do konca júna 2009. Prví traja výhercovia budú odmenení 
hodnotnými knihami.

Otázky na mesiac apríl 2009:

1. V roku 2009 si Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali pripomína svoje významné 
jubileum. V ktorom roku bola knižnica založená?

2. Mnohé archeologické nálezy na dnešnom území mesta Šaľa svedčia o osídľovaní tohto 
územia už v praveku. Medzi najvýznamnejšie archeologické nálezy patrí predmet, ktoré-

ho vek sa odhaduje na 45-60 tisíc rokov. Uveďte, o aký nález ide. 

3. Šalianske archeologické objavy sú unikátmi nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Za-
slúžili sa o ne najmä členovia šalianskeho archeologického krúžku. Uveďte aspoň jedno 

meno členov krúžku - objaviteľov vzácnych nálezov. 

www.KNizNicA.SAlA.SK
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kultúrne podujatia

K rajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a di-
vadla dospelých hrajúcich pre deti – Detský javiskový sen – sa už tradične konala v 

priestoroch DK Šaľa. Počas dvoch dní (2. a 3. apríla) sa predstavilo celkom 12 súborov. Od-
borná porota nominovala na celoštátnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti  
Zlatá Priadka – Šaľa 2009 Divadlo u Zuzy Múzy z Nitry s hrou KMOTRA SMRŤ A ZÁ-
ZRAČNÝ LEKÁR. Na celoštátnu prehliadku divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo 
a deti, ktorá sa koná v Rimavskej Sobote, odborná porota nominovala DS Materinky s hrou 
PRASIATKA. Nominácie sú odporúčaním pre programovú radu, ktorá má posledné a roz-
hodujúce slovo pri výbere súborov na celoštátne prehliadky. Môžeme teda všetkým postu-
pujúcim divadelníkom držať palce, aby sa im podarilo zahrať si na celoslovenskej prehliadke 
a aby podali tie najlepšie výkony.

dEtSKý jAViSKOVý SEN

M estské kultúrne stredisko pripravi-
lo koncom marca nové dvojdňové 

podujatie Mini March Fest – festival hudby, 
filmov a hier. 27. a 28. marca sa v Dome kul-
túry v Šali predstavili skupiny Buty, Jablkoň, 
FairWay, Gladiátor, Nocadeň, Vidiek a Kids 
off the Jilm. Snažili sme sa pripraviť festival, 
ktorý nie je žánrovo jednoznačný a ktorý 

osloví čo najširší okruh ľudí. Jednotlivé dni 
boli síce hudobne žánrovo príbuzné, avšak 
každá skupina mala svoj jedinečný hudobný 
potenciál. Okrem skupín sa v kinosále po-
čas týchto dvoch dní premietali filmy, ktoré 
boli v rôznych kategóriách ocenené soškou 
Oscara  a vo foyeri si návštevníci mohli za-
hrať spoločenské hry. 

MiNi MARch fESt

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

POZOR!
Akcia: 

ZĽAVA 50%
na okná ELEGANCE 



mesačník samosprávy mesta Šaľa apríl 2009

15

história

SERédi, juStiNiÁN – 125. VýROČiE NAROdENiA
23.apríl 1884 Diakovce – 29.marec 1945 Ostrihom /Maďarsko/ 

Cirkevný hodnostár, právnik. S výnimkou roka 1918, keď bol vojenským  kaplánom v Ostri-
home, stále pôsobil v Ríme v rôznych funkciách vo viacerých inštitúciách, od roku 1927 
ostrihomský arcibiskup – primas, 1928 kardinál. Venoval sa najmä štúdiu a vydávaniu pra-
meňov kanonického práva.

hiStORicKý KAlENdÁR 2009

OSObNOSti - APRÍl

Kaplnka Lurdskej Panny Márie - Dlhá nad Váhom

Kaplnka Lurdskej Panny Márie - Šaľa
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deň učiteľov

SlÁVNOStNý dEň uČitEĽOV

M edzi najvýznamnejšie dni v živote  
učiteľa patrí  aj ocenenie jeho pe-

dagogickej činnosti a osobnej angažovanos-
ti v oblasti školstva. Aj tento rok boli dňa 
25.3.2009 v kongresovej sále MsÚ ocenení 
pedagogickí zamestnanci nášho okresu za 
dlhoročnú svedomitú prácu súvisiacu s vý-
chovou a vzdelávaním detí a mládeže. 
Predstavitelia samosprávy mesta – primátor 
Martin Alföldi, Ing. Helena Psotová, PhDr. 
Rudolf Kuklovský – odovzdali ďakovný 
list a plaketu 21 učiteľom mestských škôl a 
školských zariadení. Starostovia obcí oceni-
li 22 pedagogických zamestnancov. V mene 
všetkých pedagógov   poďakovala Mgr.  Dra-
hoslava Tóthová zo Spojenej školy OZ SPŠ v 
Šali.  Po slávnostnej  časti nasledovala recep-
cia s príhovormi starostov Ing. Mariánom 
Borzom z Močenku a Ing. Júliusom Ivánom 
z Vlčian. Slávnostnú atmosféru Dňa učiteľov 

spríjemnili kultivovaným kultúrnym vystú-
pením Mgr. Zoltán Mikó, Juliana Tégenová 
a Erika Tégen-Čambálová. Za prípravu re-
cepcie patrí poďakovanie kolektívu zamest-
nancov školskej jedálne zo ZŠ J. C. Hron-
ského, za slávnostné prestieranie Mgr. Silvii 
Kőrösovej a za obsluhu študentom SOUP 
pod vedením majsterky p. Kubicovej.
Pri príležitosti Dňa učiteľov prednosta KŠÚ 
v Nitre, PaedDr. Vladimír Ďuga, ocenil 31 
najlepších pedagogických zamestnancov zo 
všetkých typov škôl a školských zariadení v 
Nitrianskom kraji. Ocenené boli aj učiteľky 
z nášho okresu: Mgr. Stela Pišteková zo ZŠ 
Bernolákova za dlhoročné mimoriadne vý-
sledky vo výchovno-vzdelávacom procese a 
Mgr. Libuša Šlahorová  zo ZŠ v Žihárci za 
dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchov-
no-vzdelávacom procese. Oceneným peda-
gógom úprimne blahoželáme. 

Zoznam ocenených pedagógov - mestské školy: Zoznam ocenených pedagógov -  školy  okresu:
Mgr. ubica Hamarová ZŠ Bernolákova Mgr. Vlasta Bálešová ZŠ s MŠ Horná Krá ová 
Mgr. Arleta Balogová ZŠ Bernolákova Mgr. Dana ermáková  ZŠ Mo enok 
Mgr. Rudolf Petrikovi  ZŠ Hollého Mgr. Andrea Lašticová ZŠ Mo enok 
Božena Némethová ZŠ Hollého Klára Fehérová ZŠ s MŠ Selice 
Mgr. Zuzana Gálusová ZŠ J. C. Hronského Mgr. Marián Mészáros ZŠ s MŠ s VJM L. O.Selice 
Mgr. So a Švédová ZŠ J. C. Hronského Mgr. Ingrid Gar árová ZŠ s MŠ Trnovec nad Váh. 
Mgr. Angela izmadiová  ZŠ J. Murgaša Mária Hippová ZŠ s MŠ Trnovec nad Váh. 
Mgr. Daniela Stra áková ZŠ J. Murgaša Mgr. Jana Zajacová ZŠ s MŠ Vl any 
Mgr. Martina Kur avová ZŠ udovíta Štúra Mgr. Andrea Varga ZŠ s MŠ s VJM Vl any 
Mgr. Zoltán Mikó  ZŠ udovíta Štúra Mgr. Adriana Žia ková ZŠ s VJM Žihárec 
Mgr. Silvia K rösová ZŠ s MŠ s VaVJM P.Pázm. Mgr. Anna Vargová ZŠ 1.- 4. ro . Krá ová n/Váh. 
Mária Malíková ZUŠ Ša a Mgr. Henrieta Tóthová ZŠ s VJM Á. P. Neded 
Mária Császárová MŠ Družstevná Mgr. Henrieta Zavarcsíková ZŠ s VJM Á. P. Neded 
Bc. Gabriela Kraj írová CV  Ša a Alžbeta Majbová MŠ Óvoda Neded 
Mgr. Aneta Lazarová CPPP a P Ša a Anna Nagyová MŠ Neded 
Viera Vicenová Spojená škola, Krátka 11 Ing. Mária Martincová ZŠ Tešedíkovo 
Mgr. Bohuslav Stan ík SOUP Bc. Nikoleta Laczková ZŠ Tešedíkovo 
Mgr. Drahoslava Tóthová Spojená SŠ OZ SPŠ Ing. Henrieta Ürgeová ZŠ s VJM Tešedíkovo 
RNDr. Jozefína Pogranová  Spojená SŠ OZ SPŠCH Mgr. Erika Kádasiová  ZŠ s VJM Diakovce 
Ing. Mária Hu ková Spojená SŠ OZ SOŠ Mgr. Irena Molnárová ZŠ 1. -4. ro . Diakovce 
PhDr. Daniela Klimajová Gymnázium J. Fándlyho Ingrid Taká ová MŠ Diakovce 
    Annamária Polónyiová MŠ Óvoda Diakovce 
 
 

zOzNAM OcENENých PEdAgógOV
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mini march fest
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mini march fest
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jEdNOtliVci – MlÁdEž

Jovana Pejčicova »
Športová disciplína: voltížne jazdenie – TJ 
Slávia SOUP Šaľa. Dosiahnuté úspechy: 
Majsterka Slovenska v kategórii junioriek, 
s družstvom vybojovala na majstrovstvách 
Európy historickú bronzovú medailu.

Viktória Borovská »
Športová disciplína: tanečné disciplíny IDO 
– Tanečný klub Jumping Šaľa. Dosiahnu-
té úspechy: Na majstrovstvách Slovenska 
skončila v disciplíne street show sólo na 2. 
mieste. Na majstrovstvách sveta skončila v 
disciplíne street dance show sólo siedma.

Miroslav Lipovský »
Športová disciplína: streľba zo vzduchovej 
pušky – Slávia ZŠ Jána Hollého Šaľa. Do-
siahnuté úspechy: Stal sa v streľbe zo vzdu-
chovej pušky najmladším majstrom Sloven-
ska v histórii a pomohol družstvu k zisku 3. 
miesta.

Richard Figura »
Športová disciplína: branno-športový viac-
boj – Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa. 
Dosiahnuté úspechy: Na majstrovstvách 
Slovenska stredných škôl zvíťazil v súťa-
ži jednotlivcov a bol tiež členom víťazného 
družstva.

Michal Fülöp »
Športová disciplína: plutvové plávanie a plá-
vanie pod vodou – KŠP Tritón Šaľa. Dosiah-
nuté úspechy: Na majstrovstvách Slovenska 
zvíťazil v 7 disciplínach, získal najväčší po-
čet bodov v plaveckej lige mládeže v druž-
stve chlapcov – reprezentant Slovenska.

Zuzana Bachratá »
Športová disciplína: hádzaná – mladší do-
rast – HK Slovan Duslo Šaľa. Dosiahnuté 

úspechy: Dobrými výkonmi na poste pivota 
sa prebojovala do juniorskej reprezentácie 
Slovenska. Je predpoklad, že bude zaradená 
do širšieho kádra družstva žien.

Bibiana Lanczová »
Športová disciplína: hádzaná – mladšie 
žiačky – HK Slovan Duslo Šaľa. Dosiahnu-
té úspechy: Družstvo mladších žiačok, kde 
patrí medzi opory, je po jesennej časti v MK 
na prvom mieste. Jej hráčske predpoklady ju 
predurčujú na zaradenie do družstva star-
ších žiačok.

Kristína Kurňavová »
Športová disciplína: hádzaná – prípravka – 
HK Slovan Duslo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: 
Hrá na poste strednej spojky a je suverénne 
najlepšou strelkyňou so 121 gólmi v súťaži. 
Po jesennej časti je šalianska prípravka na 1. 
mieste v krajskej súťaži.

Tomáš Kačkovič »
Športová disciplína: ľadový hokej – Mestský 
hokejový klub Šaľa. Dosiahnuté úspechy: 
Patrí k oporám druholigového hokejového 
družstva na poste útočníka.

Ema Lišková »
Športová disciplína: plutvové plávanie a 
plávanie pod vodou – KŠP Tritón Šaľa. Do-
siahnuté výsledky: Na majstrovstvách SR 
dosiahla rekordný počet 7 víťazstiev. V pla-
veckej lige mládeže získala v kategórii diev-
čat najviac bodov a pomohla k prvenstvu.

Adam Rusznák »
Športová disciplína: stolný tenis – TJ Tatran 
Šaľa
Dosiahnuté úspechy: Napriek tomu, že je 
ešte v dorasteneckom veku, už patrí medzi 
najväčšie opory seniorského družstva štar-
tujúceho v IV. stolnotenisovej lige.

OcENENiE NAjúSPEŠNEjŠÍch ŠPORtOVcOV 
MEStA ŠAĽA zA ROK 2008

športovci roka 2008
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Alexandra Bíróová »
Športová disciplína: ženský futbal – FK Slo-
van Duslo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Hráč-
ka ženského prvoligového družstva ako aj 
reprezentácie SR do 19 rokov. Hrá v strede 
obrany a pričinila sa v roku 2008 o zisk maj-
strovského titulu.

Kristian Botka »
Športová disciplína: futbal – FK Slovan Dus-
lo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Svojimi výkon-
mi na poste stopéra, správaním a prístupom 
je vzorom
pre ostatných v družstve starších žiakov (II. 
liga). Je reprezentantom krajského výberu.

Denis Marák »
Športová disciplína: bojové umenie – Klub 
bojového umenia TAEKWON-DO I.T.F Ša-
ľa. Dosiahnuté úspechy: 2x 1. miesto na 4. 
Šampionáte o pohár mesta Frýdek Místek 
a najúspešnejší junior súťaže, 2. miesto na 
Nitra Cup 2008.

Jaroslav Hambalko »
Športová disciplína: bojové umenie – Klub 
bojového umenia TAEKWON-DO I.T.F Ša-
ľa. Dosiahnuté úspechy: 1x 2. miesto a 1x 3. 
miesto na 4. Šampionáte o pohár mesta Frý-
dek Místek, 3x 1. miesto a 1x 3. miesto na Nitra 
Cup 2008 a 1. miesto na CZECH OPEN 2008. 

KOlEKtÍVY – MlÁdEž

TJ Slávia SOUP – juniorské družstvo »
Športová disciplína: voltížne jazdenie. Do-
siahnuté úspechy: Družstvo juniorov v zlo-
žení Jovana Pejčicová, Martina Šagátová, Lu-
cia Vlasáková, Matej Meluš, Zuzka Štrbová 
a Adam Lukáč pod vedením trénerky Jany 
Majdlenovej vybojovalo 1. miesto na maj-
strovstvách SR, 3. miesto na majstrovstvách 
Európy v Brne, 1. miesto na Svetovom vol-
tížnom pohári – CVI Šaľa a 4. miesto na pre-
tekoch vo Viedni.

TK Jumping – Jumping JVK »
Športová disciplína: Tanečné disciplíny IDO. 
Dosiahnuté úspechy: Tanečná formácia zís-
kala 3. miesto na majstrovstvách Slovenska 
v street dance show v Senici a 7. miesto na 
majstrovstvách Európy v disciplíne street 
show skupiny v Prostějove.

Základná škola Jána Hollého Šaľa – ko- »
lektív starších žiačok v hádzanej

Športová disciplína: hádzaná. Dosiahnuté 
úspechy: V minulom roku sa stali majster-
kami Slovenska v hádzanej dievčat v súťaži 
základných škôl.

HK Slovan Duslo Šaľa – družstvo star- »
ších žiačok

Športová disciplína: hádzaná. Dosiahnuté 
úspechy: Pod vedením trénerky Žofie Če-
manovej v súťažnom ročníku 2007/2008 na 
majstrovstvách Nitrianskeho kraja skončili 
na 2. mieste. Úspešne reprezentovali na via-
cerých domácich a medzinárodných hádza-
nárskych turnajoch.

Mestský hokejový klub – družstvo do- »
rastenci

Športová disciplína: ľadový hokej. Dosiah-
nuté úspechy: V II. hokejovej lige družstvo 
skončilo na 2. mieste. 

TJ Slovan Duslo Šaľa – atletický oddiel  »
- mládež

Športová disciplína: atletika – štafeta v be-
hu na 4 x 60 m. Dosiahnuté úspechy: Šta-
feta v zložení Tibor Bartoš, Miroslav Zaťko, 
Róbert Volek a Kristián Botka sa stala v mi-
nulom roku majstrom Západoslovenského 
kraja v kategórii mladších žiakov.

TJ Slovan Duslo Šaľa – kolkársky oddiel »
Športová disciplína: kolky – družstvo do-
rastu. Dosiahnuté úspechy: Družstvo v zlo-
žení Branislav Bol a Richard Tóth sa stalo v 
ročníku 2007/2008 víťazom dorasteneckej 
kolkárskej súťaže Západoslovenského kraja. 

športovci roka 2008
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jEdNOtliVci – dOSPElÍ

Adrián Tóth »
Športová disciplína: voltížne jazdenie – TJ 
Slávia SOUP. Dosiahnuté úspechy: Majster 
Slovenska, na majstrovstvách sveta v Brne 
obsadil 8. miesto a zvíťazil na Svetovom vol-
tížnom pohári v Šali v kategórii mužov.

Marcela Martanovičová »
Športová disciplína: hádzaná – HK Slovan 
Duslo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Patrí me-
dzi opory družstva žien, ktoré sa v súťažnom 
ročníku 2007/2008 stalo víťazom WHIL a 
reprezentovalo v pohári EHF.

Roman Mladý »
Športová disciplína: reprezentant školy v at-
letike, volejbale, basketbale, hádzanej a fut-
bale – Spojená škola Šaľa. Dosiahnuté úspe-
chy: Svojou športovou všestrannosťou získal 
na majstrovstvách okresu Šaľa v atletike 
v behu na 400 m 1. miesto a na majstrov-
stvách Západoslovenského kraja 3. miesto. 
V kolektívnych športoch sa pričinil ako člen 
družstva o 1. miesto školy na majstrovstvách 
okresu v hádzanej, o 2. miesto v basketbale a 
futbale a 3. miesto v basketbale.

Henrieta Okruhlicová »
Športová disciplína: športová kynológia – 
Miestny kynologický klub. Dosiahnuté úspe-
chy: Získala 2. miesto na majstrovstvách SR. 
Zloženie skúšky z výkonu základnej ovláda-
teľnosti a všestranného výcviku 1.

Patrik Ščasný »
Športová disciplína: plutvové plávanie a 
plávanie pod vodou – KŠP Tritón Šaľa. Do-
siahnuté úspechy: Člen slovenskej plaveckej 
reprezentácie, účastník ME v maďarskom 
Egeri, kde postúpil 3x do finále, účastník 
Svetového pohára v Maďarsku, v roku 2008 
prekonal päťkrát slovenský rekord.

Ľudovít Kocsis »
Športová disciplína: karate – TJ Slovan Dus-
lo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Reprezentant 

Slovenska sa stal v minulom roku majstrom 
Európy a majstrom sveta v karate, kategória 
KATA – organizácia WTKA v Banja Luke.

Marián Tóth »
Športová disciplína: kolky – oddiel nevidia-
cich a slabozrakých – TJ Slovan Duslo Ša-
ľa. Dosiahnuté úspechy: V minulom roku 
sa stal víťazom medzinárodných turnajov v 
Rokycanoch a v Prahe, ako aj turnajov na 
Slovensku v Nitre a v Šali.

Adrian Klusa »
Športová disciplína: futbal – FK Slovan 
Duslo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Stabilný-
mi a spoľahlivými výkonmi podporenými 
svedomitým prístupom k tréningu a maj-
strovským stretnutiam sa vypracoval medzi 
lídrov obrannej formácie v prvoligovom se-
niorskom družstve.

Alexander Nagy »
Športová disciplína: rádiom riadené histo-
rické modely – Letecký modelársky klub pri 
ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska ul. Šaľa. Dosiahnu-
té úspechy: Dosiahol 2. miesto v medziná-
rodnej súťaži v Tatabányi (Maďarsko) a 2. 
miesto na majstrovstvách Maďarskej repub-
liky v Budapešti.

Slavomír Hátaš »
Športová disciplína: bojové umenie – Klub 
bojového umenia Taekwon – DO I.T.F Ša-
ľa. Dosiahnuté úspechy: Umiestnil sa na 
2. mieste na CZECH OPEN 2008, 3x na 1. 
mieste a 1x na 3. mieste na Nitra Cup 2008. 

KOlEKtÍVY – dOSPElÍ

TJ Slávia SOUP Šaľa »
Športová disciplína: voltížne jazdenie – se-
niorské družstvo. Dosiahnuté úspechy: 
Voltížne družstvo v zložení Silvia Ižmano-
vá, Andrea Bičová, Radoslav Psota, Martin 
Necela, Ladislav Majdlen, Viliam Naštický, 
Lucia Holbíková pod vedením trénerky Ja-
ny Majdlenovej získalo titul majstra SR a vy-
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hralo Slovenský pohár. Prvenstvo obsadilo 
na Svetovom voltížnom pohári v Šali a na 
MS v Brne skončilo štvrté.

TK Jumping HVK Šaľa »
Športová disciplína: tanečné disciplíny IDO. 
Dosiahnuté úspechy: 3. miesto na majstrov-
stvách Európy disco dance formácii v Mar-
tine, 3. miesto na majstrovstvách Slovenska 
v street dance show formácií a street dance 
show skupín v Senici.

FK Slovan Duslo Šaľa »
Športová disciplína: futbal – seniori. Do-
siahnuté úspechy: Dlhoročný účastník prvej 
futbalovej ligy. Po jesennej časti je mužstvo 
seniorov na 3. – 5. mieste s dvojbodovým 
odstupom za vedúcim Interom Bratislava.

Klub športových potápačov Tritón Šaľa »
Športová disciplína: plutvové plávanie a plá-
vanie pod vodou. Dosiahnuté úspechy: Čle-
novia seniorskej zložky oddielu: Barbora 
Pohlová, Nikola
Marinčáková, Ivana Hanáková, Patrik 
Sčasný sú reprezentantmi Slovenska, kto-
rí štartovali aj na MS v Kolumbii a ME v 
Maďarsku. Na majstrovstvách SR vybojo-
vali množstvo medailových umiestnení. 

tRéNERi

Jana Majdlenová »
Športová disciplína: voltíž – TJ Slávia SOUP 
Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Pod jej vedením 
juniori a seniori obsadili na majstrovstvách 
SR 1. miesto. Na majstrovstvách Európy v 
Brne družstvo juniorov obsadilo 3. miesto 
a družstvo seniorov 4. miesto na majstrov-
stvách sveta v Brne.

Mgr. Rudolf Petrikovič »
Športová disciplína: hádzaná – ZŠ Jána Hol-
lého Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Tréner maj-
steriek SR v hádzanej dievčat základných 
škôl, tréner družstva mladších žiačok a asis-

tent trénera pri seniorskom družstve v me-
dzinárodnej WHIL.

František Liptai st. »
Športová disciplína: streľba – ZŠ Jána Hollé-
ho Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Jeho zveren-
ci vybojovali na majstrovstvách SR v špor-
tovej streľbe mládeže 2 zlaté, 3 strieborné a 
3 bronzové medaily. Sú viacnásobní majstri 
kraja a víťazi dlhodobej súťaže v športovej 
streľbe v Národnej lige mládeže.

Mgr. Vladimír Takáč »
Športová disciplína: brannošportový viacboj 
– Gymnázium J. Fándlyho Šaľa. Dosiahnuté 
úspechy: Pod jeho vedením vybojovali zve-
renci prvé miesto na majstrovstvách Sloven-
ska stredných škôl v kategórii jednotlivcov a 
družstiev.

Mária Kostková »
Športová disciplína: hádzaná – HK Slovan 
Duslo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Trénerka 
školského športového strediska a zároveň 
trénerka prípravky HK Slovan Duslo Šaľa. 
Podieľa sa na výchove nastupujúcej hádza-
nárskej generácie.

Štefan Vincze »
Športová disciplína: futbal – FK Slovan Dus-
lo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Patrí vo fut-
balovom klube medzi služobne najstarších 
trénerov v mládežníckom futbale, kde vyu-
žíva bohaté skúsenosti v trénovaní mládeže. 

fuNKciONÁRi

Milan Bulavcsjak »
Športová disciplína: ľadový hokej – Mestský 
hokejový klub Šaľa. Dosiahnuté úspechy: 
Ako dlhoročný obetavý funkcionár v hoke-
jovom hnutí svedomito pracuje v zabezpe-
čovaní aktivít, je členom Výkonného výbo-
ru, dlhoročný obetavý činovník.

Iveta Kútná »
Športová disciplína: hádzaná – HK Slovan 
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Duslo Šaľa. Dosiahnuté úspechy: Členka 
Výkonného výbor HK, už dlhé roky zabez-
pečuje všetky práce v propagačnej oblasti 
v spolupráci s mládežníckymi trénermi a 
sponzormi.

František Csemez »
Športová disciplína: plutvové plávanie – 
Klub športových potápačov Tritón Šaľa. Do-
siahnuté úspechy: Od vzniku oddielu pôsobí 
vo funkcii predsedu. Pod jeho vedením patrí 
oddiel plutvového plávania a plávania pod 
vodou k slovenskej špičke, čoho potvrdením 
je zisk 76 medailových umiestnení na maj-
strovstvách SR, historické víťazstvo spoloč-
ného družstva chlapcov a dievčat v Slovenskej 
plaveckej lige a úspechy v reprezentácii SR. 

OSObitNé OcENENiE

Andrej Petro »
Športová disciplína: hádzaná – Kadetten 

Schaffhausen (Švajčiarsko). Dosiahnuté 
úspechy: Hádzanársky reprezentant Slo-
venska, ktorý úspešne reprezentoval na 8. 
majstrovstvách Európy v hádzanej mužov v 
Nórsku. Bol členom základného hráčskeho 
kádra reprezentácie Slovenska pre majstrov-
stvá sveta 2009 v Chorvátsku.

Erik Tóth »
Športová disciplína: naturálna kulturistika. 
Dosiahnuté úspechy: V roku 2008 dosiahol 
viacero prvenstiev na medzinárodných pod-
ujatiach na Slovensku a v Čechách. Získal 
titul majstra Európy v Barcelone a titul maj-
stra sveta v Bydgoszczi (Poľsko) v naturálnej 
kulturistike.

Štefan Žigo – mimoriadny čin »
Masér FK Slovan Duslo Šaľa, ktorý poskytol 
prvú pomoc hráčovi na futbalovom zápase a 
tým mu zachránil život.
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StRElEctVO 

K rajský strelecký zväz  Nitra  v spolu-
práci so šalianskym streleckým klu-

bom usporiadal  na strelnici v Šali  otvorené 
majstrovstvá Nitrianskeho kraja  v streľbe 
z puškových  zbraní, na ktorých štartovali 
v mládežníckych kategóriách  reprezentan-
ti  11 streleckých klubov Slovenska, medzi 
ktorými okrem reprezentantov nášho regi-
ónu (Šaľa, Kolta, Skýcov, Bánov, Sv. Peter..) 
nechýbali ani špičkoví strelci z ŠSK Hôrky, 
Vištuku, Bratislavy, Turian, či Holíča. V sil-
nej mládežníckej konkurencii možných ná-
stupcov Gönciho, Faba, Baláža... a súčasnej 
slovenskej streleckej mládežníckej špičky sa 
nestratili ani zástupcovia nášho kraja, ktorí 
v mnohých disciplínach „tvrdili“ muziku.  Z 
výsledkov MSR Nitrianskeho kraja vyberá-
me: Vzduchová puška  Slávia (14. roční) - 
chlapci:  1.  Milan Fuljer – 293 kruhov (ŠSK 
Hôrky), 2. Miroslav Lipovský – 292 kruhov, 
3. Jakub Weiseistein (obaja Šaľa);  dievčatá: 
1. Silvia Haringová 292 kruhov (Beta Holíč) 

, 2. Klaudia Kolarovská – 291 kruhov (Šaľa);  
VzPU družstvá – 14-roční: 1. ŠSK Šaľa (Li-
povský, Weiseistein, Kolarovská) – 869 kru-
hov,......... 4. Šaľa „B“ (Juraj Seitz, Martin Šrá-
mek, Omar Döme);  Vzduchová puška ISSF 
40 – 14 roční: 1. Adrián Martini – 399 kru-
hov  (Vištuk),.... 3. Lipovský   (Šaľa);  VzPu 
ISSF – družstvá  (14 – 16-roční):  1. Hôrky 
-  1 193 kruhov, 2. Šaľa  (Koloman Polgár, 
Mário Richter, Martin Sedlák) – 1 189 kru-
hov;  VzPu ISSF družstvá  -  do 14 rokov:  1. 
Vištuk – 1 192 kruhov, 2.  Šaľa  (Lipovský, 
Döme, Jakub Takács);  Vzduchová puška 
3x20  - do 16 rokov: 1. Richter – 573 kru-
hov, 2. Sedlák, 3. Polgár (všetci Šaľa);  VzPu  
stoj, do  16 rokov: 1. Sedlák – 369 kruhov, 
2. Polgár (obaja Šaľa);  VzPu stoj - 14-rokov 
chlapci: 2. René Ivanič (Šaľa); VzPu – 40 stoj, 
družstvá: 1. Šaľa „A“ (Sedlák, Polgár, Rich-
ter)  -  1 088 kruhov;...  5. Šaľa „B“ (Daniel 
Hlavatý, Juraj Matkovič, René Ivanič). „Teší 
ma“, hovorí predseda krajského streleckého 
zväzu v Nitre Fantišek Liptai st., že výsled-
ky strelcov Nitrianskeho regiónu v silnej 

i. ROČNÍK - OtVORENé MAjStROVStVÁ 
ŠAlE VO VARENÍ gulÁŠA!

V rámci tohtoročného otvárania Váhu, ktoré bude 20. júna 2009, sa uskutoční pr-
vý ročník majstrovstiev Šale vo varení guláša. Nadväzujeme tak na minuloročný 

úspešný nultý ročník. Súťažia družstvá, ktoré si zabezpečia všetko potrebné (suroviny, kot-
lík atď.). Drevo dodá organizátor. Varí sa popoludní (od 14.00) na pláži na šalianskej strane 
Váhu. Vyhodnotenie prebehne o 18.00 hod. 

Súťažíme o ceny!

Registrácia a bližšie informácie: (031) 770 5981, kl. 121 alebo melusova@sala.sk
Súťaž je súčasťou akcie Otváranie Váhu III., počas ktorej sme pre vás pripravili zábavné sú-
ťaže pre deti, koncert, občerstvenie (pivo, nealko...)
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K olkárske súťaže sú tesne pred skonče-
ním a posledné kolo ešte bude rozho-

dovať, aké bude poradie v jednotlivých súťa-
žiach. Vzhľadom k vyžrebovaniu by mohli 
predpokladané víťazstvá v prvej a druhej 

lige priniesť šalianskym družstvám posun 
v tabuľke.  V tretej lige sa rozhoduje o po-
stupujúcom medzi družstvami Levíc a Nitry, 
šalianske „C“ vybojovalo tretiu pozíciu.    

Modranka „B“ -  ŠAĽA 8:0 – 3 341 : 3 009    
Tabuľka po  25. kole:  1. Modranka „A“ – 48  bodov;  2. Hlohovec „B“ – 42  bodov,  3. 
Cabaj Čápor  – 36 bodov; ... 10. ŠAĽA   -  20 bodov;..... 13. Spoje Bratislava  –  13  bodov;  
14.  Trenčín „B“ – 12  bodov.  

KOlKY iii. ligA  -  ROČNÍK 2008/2009

Cabaj Čápor - ŠAĽA „C“ – 1 619 : 1 718 
Tabuľka po 16. kole: 1. Levice – 32 bodov;  2. Nitra „B“ – 29 bodov;  3. ŠAĽA „C“– 27 bo-
dov; 4. ŠAĽA „D“ – 10 bodov; 5.  Galanta „C“ – 8 bodov; 6. Cabaj Čápor – 6 bodov.

KOlKY ii. ligA  -  ROČNÍK 2008/2009

St. Turá „B“ - ŠAĽA „B“ 3:5 - 3 257 : 3 352  
Tabuľka po  25. kole:  1. Trenčín „B“ – 34 bodov; 2. Piešťany „B“ – 32 bodov; 3. Bánovce 
n/B – 29 bodov;.... 12. ŠAĽA „B“ – 19 bodov; 13. Nitra – 18 bodov.

KOlKY i. ligA  -  ROČNÍK 2008/2009

K O l K Y

konkurencii mládežníckej špičky Slovenska 
znesú  tie  najprísnejšie kritériá a potvrdili, 
že  ich posledné výsledky na majstrovstvách 
Slovenska v Domaniži, ale najmä v Modrom 
Kameni  neboli náhodné.“ Súdiac podľa vý-

sledkov otvorených majstrovstiev Nitrian-
skeho kraja v Šali, najmä v mládežníckej ka-
tegórii,  by nemali regionálni strelci ustúpiť z 
vybojovaných pozícií.
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VYžREbOVANiE A VýSlEdKY zÁKlAdNEj ČASti whil 08 / 09

h Á d z A N Á 

V čase našej uzávierky čaká zverenky-
ne trénerky Dariny Braunovej záve-

rečné stretnutie základnej časti medziná-
rodnej WHIL, v ktorom sa rozhodne medzi 
Duslom a Trenčínom, kto bude v nadstav-
bovej časti – play off štartovať z tretej a kto 
zo štvrtej pozície, nakoľko prvé dve miesta 
v rámci Slovenska sú rozdelené. Najlepším 
družstvom je po základnej časti Iuventa Mi-
chalovce a na druhom mieste je minuloroč-
ný majster ŠKP Bratislava. Našim dievčatám 
stačí na domácej palubovke s Trenčínom re-
mízovať a skončia na treťom mieste v rámci 

SR. Napriek tomu, že Duslo pod Vihorlatom 
zohralo s Iuventou vyrovnanú partiu, keď 
prehrali iba o gól, nakoniec sme sa vracali 
domov bez bodového zisku. O týždeň ne-
skôr si Duslo na domácej palubovke hlad-
ko poradilo s majstrovským ŠKP Bratislava.
Bodové straty v prvej časti súťaže rozhodli o 
tom, že šalianske hádzanárky  budú v nad-
stavbovej časti  cestovať viac stretnutí na 
súperovu pôdu.  Zranenia a choroby niekto-
rých hráčok, Popluhárová, Bérešová, Pušká-
šová,….  oslabili síce v závere hráčsky kolek-
tív, ale priaznivci šalianskej hádzanej veria, 
že naše hráčky svojmu súperovi postupovú 
pozíciu v play – off  dostatočne sťažia.

9.     +     20. kolo:   ŠKP Bratislava – Duslo ŠAĽA 33:28 (19:16)         
10.   +     21. kolo:   Duslo ŠAĽA – Slokov Veselí n/M 26:26 (16:11) 
11.   +     22. kolo:   Štart Trenčín  –  Duslo ŠAĽA 27:20 (13:14) 

hÁdzANÁRSKA PRÍPRAVKA duSlA NA ČElE

V Dunajskej Strede sa uskutočnil už piaty turnaj v rámci Majstrovstiev Nitrianskeho kraja hádza-
nárskych prípravok ročník 2009/2010. Podobne, ako v doterajších  štyroch turnajoch najmlad-

ších hádzanárskych talentov, svoju prioritu potvrdilo „B“ družstvo šalianskeho Dusla, ktoré  napriek 
tomu, že má doposiaľ odohrané o stretnutie menej,  je suverénne na čele tabuľky, keď v doterajšom 
priebehu stratilo iba bod po remíze 12:12 s „A“  družstvom Šale. Z výsledkov 5. kvalifikačného turnaja: 
Dunajská Streda – Topoľníky 18:5; Šaľa „A“ – Dunajská  Streda 9:11;  Kolárovo – Šaľa „B“ 5:32; To-
poľníky – Kolárovo 16:8;... Tabuľka po piatom  turnaji: 1. Duslo Šaľa „B“ - 209:53 – 17 bodov, 2. Dun. 
Streda - 145:98 – 14 bodov; 3. Duslo Šaľa „A“ - 143:64 – 13 bodov; 4. Nesvady – 65:111 – 6 bodov; 5. 
Topoľníky – 65:166 – 6 bodov; 6. Kolárovo - 96:181 – 2 body.  O vedúce postavenie šalianskej rezervy 
prípravky sa pod vedením trénerky Márie Kostkovej v doterajšom priebehu MK NR pričinili: bran-
kárka Jana Mozoľová, ktorá inkasovala v súťaži najmenej gólov, Renáta Ragányová, Vanda Valkárová, 
Monika Gundová, Lucia Prváková, Lea Benesová, Pavlína Bahorecová, Erika Dúbravová, Sofia Pap-
pová, Barbora Psotová, Tereza Pospišová a Kristína Kúrňavová, ktorá je so 137 nastrieľanými gólmi a 
priemerom viac ako 15 gólov najlepšou strelkyňou družstva, ale aj súťaže. 

Domáce stretnutia odohrá ŠAĽA v sobotu  o 18.00 hod., zvýraznený výsledok znamená výhru Dusla. Slokov Brit-
term Veselí - Slovan Duslo Šaľa 26:23 (15:9)  Veselí: Štěrbová 7, Fleková a Kočí po 5,.... tréner: J. Zerzáň. Duslo: 
Némethová, Grandtnerová - Trochtová 3, Martanovičová 7/4, Bérešová, Čamajová 3/2, J. Braunová 1, Czánik 2, 
Machalíková, Pileková 3, Puškášová 2, Kostková 2 - tréner: D. Braunová. Priebeh stretnutia: 1:0, 4:1, 11:4, 15:7, 
16:12, 19:12, 22:14, 24:16, 26:21, 26:23.  Pok. hody: 1/1 - 7/6; vylúčené: 5:2; pred 400 divákmi rozhodovali Válek a 
Opava.  Najlepšie strelkyne: 1. Budayová - 181/47  (Zlín), 2. Martínková - 134/21 (Jindř. Hradec), 3. I. Luzumová 
130//33 (Jindř. Hradec), 4. Borovská 127/11 (Písek); 5. Keclíková - 127/57 (Slávia),….. 7. Beňušková – 107/46 (ŠKP 
Bratislava),….. 10. Martanovičová 93/26 – (ŠAĽA). 
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f u t b A l
P rvoligová súťaž v tomto ročníku 

2008/2009 sa poriadne nahustila, na-
koľko ešte nie je kompletne dohraté ani 19. 
kolo, ktoré bolo už viackrát odložené, teraz 
naviac plynulosť súťaže narušili chrípkové 
epidémie Lučenca ako aj šalianskeho muž-
stva, ktoré nemohlo odohrať stretnutia s Pod-
brezovou a rezervou Ružomberka a tak bude 
mať v závere apríla poriadne nabitý program 
z dôvodov dohrávok odložených stretnutí.  V 
prvoligovej súťaži sa už zrodila aj prvá kon-
tumácia, nakoľko futbalisti Humenného z 
finančných dôvodov neodcestovali na maj-
strovský duel do Bratislava s Interom.  Pri 
pohľade na priebežnú prvoligovú tabuľku 
vidíme, že naši futbalisti v jarnej odvete do-

posiaľ získali iba bod za remízu v Rimavskej 
Sobote.  Zverenci trénerov Babinca a Takácsa 
privítali  na štadióne „Za Váhom“  futbalistov 
z Lučenca, s ktorými doslovne „vybuchli“ a 
dostali v druhom polčase za 40 minút štyri 
góly, čo bola najvyššia prehra na domácej 
pôde v doterajšej prvoligovej existencii. Naši 
futbalisti majú pred sebou v tomto mesiaci 
nabitý program. Nešťastný duel odohrali fut-
balisti Dusla v Prievidzi, kde už  posilnil rea-
lizačný kolektív  lodivodov ako hlavný tréner 
Tibor Meszlényi (predtým pôsobil ako tréner 
v Močenku, Dunajskej Strede a Gabčíkove). 
Na Hornej Nitre naši futbalisti prehrali 3:1 
(2:1), keď sme dostali dva polo vlastné góly, 
nastrelili sme brvno a naviac sme nepreme-
nili ani nariadený pokutový kop.     

18. kolo:     TRENČÍN  -  Slovan Duslo  ŠAĽA  1 : 1 (0 : 0)  T. Obert    
19. kolo:     Slovan Duslo ŠAĽA  -  Podbrezová  odložené na 8. apríla 2009
20. kolo:     Inter  Bratislava  - Slovan Duslo ŠAĽA  1 : 0 (1 : 0)
21. kolo:     Slovan Duslo ŠAĽA  -  LAFC  Lučenec  0 : 4 (0 : 0)
22. kolo:     Rimavská  Sobota  - Slovan Duslo ŠAĽA  0 : 0
23. kolo:      Mesto  Prievidza  -  Slovan Duslo  ŠAĽA  3 : 1 (2 : 1)  S. Bališ           
24. kolo:     Ružomberok  „B“  -  Slovan Duslo ŠAĽA  hrá sa 29.4.2009
25. kolo:     Slovan Duslo ŠAĽA  -  MFK Košice „B“
26. kolo:      MFK  Michalovce  -  Slovan Duslo  ŠAĽA   
27. kolo:      Slovan Duslo  ŠAĽA – 1. HFC  Humenné

VýSlEdKY 1. futbAlOVEj ligY – ROČNÍK 2008/2009

Góly Dusla Šaľa v prvej polovici súťaže zaznamenali: Šajbidor 2, Vencel 7/1, Lalák 2, Lancz 
2/1, Vojtíšek, T. Obert 4, Dékány, S. Cissé 2, Carrera, Uzola, Klusa.

FK Mesto Prievidza – Slovan Duslo ŠAĽA   3:1 (2:1)
góly: 11. min. a 50. min. Mir. Oršula, 30. min.  Guľa - 41. min. S. Bališ, pred 1.150 divákmi 
rozhodoval Straka. ŽK: Pavlovkin, Pastva - Vojtíšek, Tomiš, Mikla. Duslo: Anda - Mikla, 
Vojtíšek, Cíferský, Harvilko (68. Dékány) - Uzola, Lancz, Bališ (78. min. Carrera), Obert, 
Tomiš (46. min. Braun) - Peťovský. Tréner: M. Babinec.
Tabuľka po  24. kole:  1. Inter  Bratislava 35:15 – 48 bodov; 2.  Trenčín 52:24 – 47 bodov;  
3. Podbrezová 30:13 – 41 bodov;....7. ŠAĽA 26:24 – 32 bodov,… 11. Košice  „B“ 23:39 – 21  
bodov,  12. DAC  „B“  15:68 –  7  bodov.
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úSPEŠNý zÁVER hOKEjOVEj 
SEzóNY dORAStENcOV ŠAli

M estský hokejový klub Šaľa, tak ako každý rok i tento usporiadal 21. 02. 2009  Medzi-
národný turnaj o „Pohár primátora mesta Šaľa“. 

Účastníkmi turnaja boli štyri tímy: 
Medokýš Turčianske Teplice, ETO HC Győr (HU), MHK Šaľa „A“, MHK Šaľa „B“  (bývalí 
starší žiaci). 

Hralo sa systémom každý s každým. Turnaj sa nie-
sol vo vynikajúcej atmosfére a v príjemnom po-
časí. Z prvého miesta sa napokon tešilo družstvo 
z Turčianskych Teplíc, hoci našim dorastencom 
víťazstvo uniklo len o vlások.

Výsledky:
MHK Šaľa „A“  -  Medokýš Turčianske Teplice 2:5
MHK Šaľa „A“  -  MHK Šaľa „B“ 9:3
MHK Šaľa „A“  -  ETO HC Győr (HU) 9:5

Konečné poradie:   
1. Medokýš Turčianske Teplice 5 bodov
2. MHK Šaľa „A“ 4 body
3. ETO HC Győr 2 body
4. MHK Šaľa „B“ 1 bod

Úspešný deň bol ukončený chutným gulášom, 
ktorý pripravili rodičia hokejistov.

Hokejisti dorastu vynikajúco reprezentovali naše 
mesto aj za hranicami Slovenskej republiky. Dňa 
06. 03. 2009 sa zúčastnili 21. Medzinárodného 
turnaja o cenu Egona a Marie Mayerovcov v ra-
kúskom Mödlingu. Na turnaji sa zúčastňujú pra-
videlne už od roku 2003.

Účastníkmi boli: 
UEC „The Dragons“ Mödling (A), EV Raptors Ei-
senstadt (A) a MHK Šaľa.
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Hralo sa systémom každý s každým dva zápasy. Napriek neskorému hraciemu času (hralo 
sa v neskorých večerných hodinách) a nepriaznivému počasiu, počas ktorého sa vystriedal 
sneh, dážď a nepríjemný vietor, naši hokejisti vystúpili na najvyšší stupienok s čistým kon-
tom. Počas turnaja sa do ich bránky nedostal ani jeden puk. 

Výsledky :  
MHK Šaľa  -  EV Raptors Eisenstadt (A) 5:0
MHK Šaľa  -  UEC „The Dragons“ Mödling (A) 3:0
MHK Šaľa  -  EV Raptors Eisenstadt (A) 7:0
MHK Šaľa  -  UEC „The Dragons“ Mödling (A) 3:0

Konečné poradie:   
1. MHK Šaľa 8 bodov
2. UEC „The Dragons“ Mödling 
(AU) 4 body
3. EV Raptors Eisenstadt (A) 0 
bodov

Touto cestou by sme sa chce-
li poďakovať sponzorom, vďaka 
ktorým sa mohol uskutočniť v 
našom meste turnaj. Finančný-
mi darmi prispeli Kaffehaus Ša-
ľa, vecnými cenami prispeli MsÚ 
Šaľa, p. Kleštincová, Realexpo 
Šaľa a p. Hochel. V nemalej mie-
re patrí poďakovanie i rodičom, 
ktorí sa pričinili o prípravu tur-
naja. No najväčšie poďakovanie 
patrí dorastencom, ktorí úspeš-
ne reprezentovali svoje mesto za 
hranicami štátu. Mladí hokejisti 
by chceli i v budúcej sezóne uká-
zať, aký je v nich skrytý športový 
potenciál, ale k tomu im chýbajú 
financie. Preto týmto spôsobom 
hľadajú sponzorov, ktorí by boli 
ochotní čo i len malým finanč-
ným darom pomôcť ich sen splniť. 

Darina Kőrösiová 
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PlutVOVé  PlÁVANiE 
ŠAliANSKi PlAVci VYhRAli iuVENtu 

Šalianske plavecké nádeje štartovali minulý 
týždeň na medzinárodnom podujatí v  plut-

vovom plávaní a plávaní pod vodou, ktorým bol 
tretí ročník  o Pohár Iuventy, na ktorom štartovali 
pretekári z 10 oddielov.  Po minuloročnom prven-
stve v Lige mládeže Slovenska sa šalianski plavci    
zodpovedne pripravovali na obhajobu majstrov-
ského titulu, ale už prvé kolo v banskobystrickom 
bazéne  ukázalo, že odchod viacerých opôr (Pohlo-
vá, Anda, Bondor, Mika,....) z vekového dôvodu do 
juniorskej kategórie nebude také jednoduché na-
hradiť a doterajší lídri plaveckej ligy Calypso Zvo-
len, Careta Banská Bystrica, Neptún Bratislava, iba 
ťažko znášali, že im prvenstvo „vyfúkla“ vidiecka 
Šaľa a z toho dôvodu ich budú chcieť v tomto roč-
níku z trónu zosadiť.  Potvrdilo to aj prvé kolo, kde 
šaliansky KŠP Tritón (získal 1 885 bodov) skončil 
medzi slovenskou plaveckou elitou v Lige mládeže 
na druhom mieste, keď ich o 24 bodov predstihol 
ich najväčší súper z minulého ročníka Careta Bra-
tislava.  V Šali sa však s danou situáciou neuspoko-
jili. Zvýšili tréningovú intenzitu , využívajú každú 
možnosť talentovanej mládeže k priamej plaveckej 
konfrontácii a veria, že lepšie výsledky sa dostavia. 
Prvým vysvedčením ich snaženia bol práve štart a 
výsledky na bratislavských  medzinárodných pre-
tekoch o Pohár Iuventy, kde potvrdili svoje kvali-
ty a ukázali chrbát svojim súperom.  Z výsledkov  
medzinárodných pretekov vyberáme: disciplína 15 
m RP: 1. Martin Přibyl (Tábor).... 4. Ádám Bukor, 
5. Imre Deák (obaja KŠP Tritón Šaľa); disciplína 
25 m RP - chlapci: 1. Jakub Kotulan (Pulec Pra-
ha), 2. Filip Sklenár, 3. David Starko (obaja Šaľa); 
dievčatá: 1. Ema Lišková, 2. Veronika Horňáková 
(obe Šaľa);  disciplína 50 m RP - chlapci: 1. Roman 
Révay,.... 3. Michal Fülöp; dievčatá: 1. Ivana Haná-
ková (všetci Šaľa); disciplína 100 m PP – chlapci,  
kategória D: 1. Starko; kategória E: 1. Přibyl (Tá-
bor).... 3. Bukor; dievčatá kategória D:  1. Micha-
ela Zušťáková,... 3. Lišková (všetci Šaľa); kategória 

E: 1. Katarína Janošková (Žralok Bratislava); dis-
ciplína 200 m PP – chlapci kategória C: 1. Fülöp, 
2. R. Révay; kategória D: 1. Andrej Matič (JUG 
Belehrad), 2. Starko; kategória E: 1. Přibyl (Tábor), 
2. Bukor; dievčatá kategória C: 1. Hanáková; kate-
gória D: 1. Horňáková (všetci Šaľa); disciplína 400 
m PP -  chlapci kategória C: 1. Fülöp, 2. R. Révay; 
dievčatá kategória C: 1. Hanáková (všetci Šaľa). V 
každej z plaveckých disciplín štartovalo od 15  až 
do 25 pretekárov a najlepší dostal za víťazstvo 50 
bodov.  Organizátori podujatia vyhodnotili a od-
menili podľa počtu získaných bodov  najlepších  
pretekárov vo všetkých vekových kategóriách, kde  
opäť hrali prím šalianski pretekári. Kategória „C“ 
– ročník 1994 – 95, chlapci: 1. – 2. Michal Fülöp a 
Roman Révay, keď získali 142 bodov; dievčatá: 1. 
Ivana Hanáková – 150 bodov (všetci Šaľa);  kategó-
ria „D“ – ročník 1996-97, chlapci: 1.  Jakub Kotulan 
(Praha) a David Starko – po 138 bodov; dievčatá: 
1. Veronika Horňáková – 132 bodov,  2. Michaela 
Zušťáková – 128 bodov,. .... 4. Ema Lišková – 119 
bodov (všetci  Šaľa);  kategória „E“ - ročník 1998 
a mladší, chlapci: 1. Marin Přibyl – 150 bodov 
(Tábor),........ 3. Ádám Bukor – 127 bodov; diev-
čatá: 1. Katarína Jánošková – 150 bodov (Žralok 
Bratislava),... 14. Martina Martincová – 62 bodov. 
Ako vidno z vyhodnotenia jednotlivých kategórií, 
o veľký bodový zisk KŠP Tritón Šaľa sa pričinili už 
osvedčení pretekári, ale k celkovému prvenstvu v 
bodovaní oddielov prispeli bodovými ziskami aj 
ďalší šalianski plavci: Tereza Hollá, Ladislav Ci-
sár, Ester Végh, Vladimír Plevka, Lea Sklenárová, 
Adam Matajs, Andrej Révay, a vďaka nim získal 
KŠP Tritón Šaľa  po prvý krát prvenstvo na týchto 
medzinárodných pretekoch so ziskom 2 017 bo-
dov pred domácim Žralokom Bratislava – 1 562 
bodov,  Delfínom Tábor – 1 192 bodov a Calyp-
som Zvolen – 997 bodov.    

Športové  spravodajstvo  pripravil: Jozef  SKLENÁR
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01.05.2009• 
Májová radosť
Miesto: námestie pred MsÚ. Čas: 14.00 h. Vstupné: zdarma

03.05.2009• 
Deň hasičov
Miesto: pred SD Veča. Čas: 14.00 h. Vstupné: zdarma

03.05.2009• 
Rozprávkovo: Slncový kôň
Miesto: DK Šaľa, BS. Čas: 16.00 h. Vstupné: 1,40 € / 42,20 Sk

04.05.2009• 
Stretnutie amatérskych maliarov
Miesto: KS Večierka. Čas: 18.00 h. Vstupné: zdarma

05.05.2009• 
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma

05.05.2009• 
Vernisáž výstavy Šalianskych umelcov
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Čas: 18.00 h. Vstupné: na pozvánky

06.05.2009• 
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma

06.- 31.05.2009• 
Výstava Šalianskych umelcov
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Čas: 9.00 - 12.00 h (st - pi) a 19.00 
- 20.00 h (st - ne). Vstupné: 0,40 € / 12,10 Sk dospelí a 0,20 € / 
6,00 Sk deti a dôchodcovia

07.05.2009• 
Hračkovňa. 

Miesto: SD Veča. Čas: 14.00 h. Vstupné: zdarma

09.05.2009• 
Oldies party – DJ KUKO
Miesto: DK Šaľa, ES. Čas: 20.00 h. Vstupné: 3,00 € / 90,40 Sk

11.05.2009• 
Žiacky koncert pre rodičov
Miesto: DK Šaľa, BS. Čas: 17.00 h. Vstupné: zdarma

12.05.2009• 
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Čas: 15.00 h. Vstupné: členský preukaz

15. – 16.05.2009• 
Večianske slávnosti
Miesto: parkovisko pred HM Tesco. Vstupné: zdarma -  viac 
informácií na letákoch

19. – 22.05.2009• 
Výstava kvetov a kaktusov
Miesto: KS Večierka. Čas: 09.00 – 11.00 h a 14.00 – 17.00 h. 

Vstupné: 0,20 € 6,02 Sk deti,  0,40 € 12,05 Sk dospelí

25. – 28.05.2009• 
Zlatá priadka
Miesto: DK Šaľa. Čas: od 08.00 h. Vstupné: 0,20 € 6,02 Sk deti,  
0,40 € 12,05 Sk dospelí

31.05.2009• 
Deň detí
Miesto: námestie pred MsÚ. Čas: 10.00 h.Vstupné: zdarma 

Zmena programu vyhradená!

KultúRNE POdujAtiA MÁj 09

kultúra

V šalianskom dome kultúry sa predstavila 
jedna z najobľúbenejších slovenských 

herečiek Zuzana Krónerová v hre Zlomatka.  
Príbeh matky, ktorá väzní svojho syna v byte 
po tom, ako sa jej prizná so svojou homo-
sexuálnou orientáciou, bol nečakaným, až 
šokujúcim pohľadom na to, kam až môže 
siahať sila materinskej lásky a hĺbka našich 
predsudkov. Silne veriaca matka sa nedoká-
že zmieriť s touto skutočnosťou a robí všet-
ko pre to, aby zo syna urobila „normálneho“. 
Intolerancia a nepochopenie synovej orien-

zlOMAtKA

tácie ju privedie až k brutálnemu činu vraždy. Zlomatka ukázala hĺbku materinských citov, 
rodinných konfliktov ale aj snahu o toleranciu a dialóg. Standing ovations potvrdil herecké 
kvality Zuzany Krónerovej ako aj je kolegov Juraja Hrčku, Petry Vajdovej a Petra Oszlika.
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01. – 03.05.2009 piatok, sobota, nedeľa    MP• 
BLESK

Život psa menom Blesk, po boku jeho majiteľky Penny, 
je vyplnený dobrodružstvami, nebezpečenstvom a každo-
dennou záchranou sveta. Jeho nadprirodzené schopnosti 
ohurujú svet. Ale len kým beží kamera. Réžia:  Chris Wil-
liams, Byron  Howard (Bolt), uvádza Saturn Entertainment 
Film: USA, 2008, animovaná rozprávka, slovenský dabing 
Vstupné: 2,20 €/66,27 Sk 

Premietame o 17.30h!
01. – 03.05.2009 piatok, sobota, nedeľa   MP• 

NESTYDA
Oskar by mal byť podľa všetkých predpokladov šťastný. 
Ako milovaný manžel, starostlivý otec a populárny mo-
derátor televíznych predpovedí počasia drží v ruke všet-
ky triumfy úspešného muža v najlepších rokoch. Kde je 
problém? Hrajú: Jiří Macháček, Emília Vášáryová, Simona 
Babčáková, Pavel Liška, Pavel Landovský, Nina Divíšková, Ady 
Hajdu, Roman Luknár. Réžia: Jan Hřebejk (Nestyda), uvádza 
Garfield film. Film: ČR, 2008, 87 min., komédia.Vstupné: 2,00 
€/60,25 sk

Premietame o 20.00!
07.05.2009 štvrtok MP 12.r• 

AKO SA VARIA DEJINY
Na prvý pohľad je ich funkcia menej dôležitá ako funkcia 
tankových brigád, leteckých zväzov a výsadkových od-
dielov. Ale práve od ich poľných kuchýň závisí úspešnosť 
„ozbrojených žalúdkov“ – vojakov. Réžia: Peter Kerekes 
(Ako sa varia dejiny), uvádza SPI International. Film: SR, ČR, 
Rak.,  2009, 88 min., dokumentárny. Vstupné: 2,00 €/60,25 Sk
08. – 10.05.2009 piatok, sobota, nedeľa    MP 12.r• 

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 ROKOCH
Náhodným stretnutím Kardu a Vikyho po dvadsiatichpia-
tich rokoch pri lanovke v Krkonošiach sa začína pokračo-
vanie legendárneho úspešného filmu Sněženky a machři. 
Podnikavý Viky hneď zorganizuje stretnutie bývalej 1.B v 
penzióne bývalého profesora telocviku Kardu. Hrajú: Ra-
dek Brzobohatý, Michal Suchánek, Jan Antonín Duchoslav, Eva 
Jeníčková. Réžia: Viktor Tauš (Sněženky a machři po 25 letech), 
uvádza SPI International. Film: ČR, 2008, 112 min., komédia.
Vstupné: 2,00 €/60,25 Sk
13. – 14.05.2009 streda, štvrtok   MP 12.r• 

RUŽOVÝ PANTER 2
V ďalšom pokračovaní filmového hitu z roku 2006 - Ru-
žový panter 2 sa v role komického inšpektora Clouseaua 
opäť predstaví nenapodobniteľný Steve Martin. Potom, čo 
sú ukradnuté najslávnejšie svetové poklady...Hrajú: Aish-
warya Rai, Steve Martin, Emma Bunton, Andy Garcia, John 
Cleese. Réžia: Harald Zwart (Pink Panther 2), uvádza ITA-
FILM. Film: USA, 2009, 92 min., slovenské titulky, komédia.
Vstupné: 2,00 €/60,25 Sk
15. – 17.05.2009 piatok, sobota, nedeľa MP 12.r• 

SEDEM ŽIVOTOV
Will Smith, nominovaný na Oscara, sa spojil s režisé-
rom a producentom filmu Šťastie na dosah, aby vytvorili 

emotívnu drámu Sedem životov. Vo filme si Smith zahral 
Bena Thomasa, agenta daňového úradu, s osudovým ta-
jomstvom...Hrajú: Will Smith, Rosario Dawson, Michael Ea-
ly, Barry Pepper a Woody Harrelson. Réžia: Gabriele Muccino 
(Seven Pounds), uvádza ITAFILM. Film: USA, 2009, 123 min., 
slovenské titulky, romantická dráma.Vstupné: 2,00 €/60,25 Sk
21. – 22.05.2009 štvrtok, piatok  MP 12.r • 

X – MEN ORIGINS: WOLVERINE
Tentoraz sa prenesieme do rokov šesťdesiatych, aby sme 
sa stali, ako už názov napovedá, svedkami zrodu Wolveri-
na. Ten je členom tajného vládneho projektu Weapon X, 
s čím okrem jeho špeciálnych vymožeností prichádza aj 
množstvo problémov. Hrajú: Hugh Jackman, Ryan Raynolds, 
Liev Schreiber. Réžia: Gavin Hood (X – Men Origins: Wolveri-
ne), uvádza TATRA Film. Film: USA, 2009, slovenské titulky,  
sci – fi, akčný. Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
23. – 24.05.2009 sobota, nedeľa  MP 12.r • 

MARLEY A JA
Novomanželia John a Jenny Groganovci sa rozhodnú, že 
opustia drsné zimy Michiganu a začnú nový život na sl-
nečnej Floride. A aby tých zmien nebolo málo, obstarajú 
si roztomilého, šesťkilového labradora Marleyho, ktorý sa 
behom pár týždňov zmení na päťdesiatkilový parný stroj.
Hrajú: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane, Kathleen Tur-
ner, Alan Arkin. Réžia: David Frankel (Marley and Me), uvádza 
TATRA Film. Film: USA, 2009, 111 min., slovenské titulky, ro-
dinná komédia. Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
27. – 28.05.2009 streda, štvrtok MP 15.r • 

RÝCHLI A ZBESILÍ
Štvrtý diel jednoduchej akčnej autonaháňačky, opäť pod 
režisérskym vedením Justina Lina, má ambíciu vrátiť sé-
riu do pôvodných koľají. Originálny názov preto nepouží-
va číselné ani iné označenie. Hrajú: Vin Diesel, Paul Walker, 
Michelle Rodriguez. Réžia: Justin Lin (Fast and furious), uvádza 
TATRA Film. Film: USA, 2009, 107 min., slovenské titulky, akč-
ný.Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
29. – 31.05.2009 piatok, sobota, nedeľa MP 15.r • 

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Helena Altmanová je sympatická profesorka francúzšti-
ny a literatúry na gymnáziu. Patrí k obľúbeným pedagó-
gom, vďaka zdravému nadhľadu si rozumie so študentmi 
aj kolegami v zborovni. Ďaleko nepredvídateľnejšie chvíle 
ju však čakajú v osobnom živote. Hrajú: Kamila Magálová, 
Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška, Milan Šteindler. 
Réžia: Marie Poledňáková (Líbáš jako bůh), uvádza ITAFILM.
Film: ČR, 2008, 115 min., komédia. Vstupné: 2, 20 €/66,27 Sk

FILMOVÝ KLUB MÁJ 2008
6.5.09 o 20.00 h POSLEDNÁ MARINGOTKA
20.5.09 o 20.00 h PO SVADBE

PRIPRAVUJEME NA JÚN 2009
NEDODRŽANÝ SĽUB

KURIÉR

program kina



mesačník samosprávy mesta Šaľa

Opálka Jaromír – Zámok, 927 01 Ša-
ľa, Družstevná 393/4, 
e-mail: zamokopalka@salamon.sk

Zámočníctvo – kováčstvo – výroba brán, zá-
bradlí, plotov, mreží, balkónov, markízy – prí-
strešky, ohýbanie plechov. 

kontakt: 0948 212 284

Zemné práce

Zemné práce, upravovanie terénu, výkopové 
práce(s odvozom zeminy a odpadu) so šírkou 
lyžíc: 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 1 m. 

kontakt: 0944 169 466




